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تازه های خبرســرمقــاله

جعفر شکوریان

w w w . a j a b s h i r p r e s s . i r

روزنامه

ــته  ــه وابس ــر جامع ــی ه ــت اهال سرنوش
ــه اعضــای آن   ــی اســت ک ــزان اهمیت ــه می ب
ــد. در  ــود قائلن ــت خ ــرای سرنوش ــه ب جامع
جوامــع متمــدن امــروزی مشــارکت در امــور 
ــات نمــودی اســت  سیاســی همچــون انتخاب
از ایــن موضــوع. بــا توجــه بــه همیــن مســاله 
اســت کــه مــی تــوان گفــت مــردم مــا بایــد 
از گذشــته درس گرفتــه و بــا نــگاه بــه آینــده 
در امــور سیاســی همچــون انتخابات شــرکت 
ــرادی  ــاب اف ــن انتخ ــد ضم ــا بتوانن ــد ت کنن
دلســوز و کارآمــد، بســتر ایجــاد تغییــرات در 
ــم آورده و  ــی را فراه ــوس مدیریت ــه و رئ بدن

ایــن عرصــه را هرچــه بالنــده تــر ســازند.
انتخابــات پیــش رو از دو جنبــه حائــز 
ــش  ــائل پی ــه مس ــت. اول آن ک ــت اس اهمی
ــد  ــارم نشــان داد نبای ــورای چه ــده در ش آم
در هنــگام انتخــاب کــردن افــراد تنهــا ظاهــر 
ــرار دهیــم و دوم آن کــه جــوان  را مــاک ق
بــودن و یــا داشــتن تجربــه دلیلــی بــر 
ســامت فــرد انتخــاب شــده نیســت. از ایــن 
منظــر  مــی تــوان گفــت انتخابــات پنجمیــن 
دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا 
بیــش از پیــش  کارزار انتخــاب افــرادی 
مدیریــت  توانایــی  کــه  اســت  شایســته 
پارلمــان شــهری را داشــته و در عیــن حــال 
ــع شــخص ترجیــح  ــر مناف ــع شــهر را ب مناف

ــد. دهن
ــارم  ــورای چه ــف ش ــاط ضع ــی از نق یک
کــه بیــش از هرچیــز موجــب عــدم کارایــی 
ــادالت  ــود، مج ــده ب ــاد ش ــن نه ــوب ای مطل
اعضــای شــورا و جنــاح بنــدی هــای داخــل 
صحــن بــود کــه در برخــی مــوارد بــر رونــد 
تصویــب طــرح هــا و لوایــح ســایه می افکنــد. 
البتــه وابســتگی بــه جنــاح فــی نفســه دارای 
مشــکل نیســت لیکــن زمانــی کــه چرخــش 
هــای 180 درجــه ای افــراد را شــاهد هســتیم 
ــه  ــا ن ــاح بندی ه ــن جن ــت ای ــوان گف ــی ت م
بــر مبنایــی اصولــی بلکــه صرفــا بــرای 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــری ب ــاز گی امتی
ایــن مــوارد امیــد اســت ایــن بــار شــهروندان 
ــض و  ــب و بغ ــه ح ــارغ از هرگون ــزی ف تبری
ــته  ــراد شایس ــاب اف ــای انتخ ــر مبن ــا ب صرف
ــه  ــرای رشــد و اعتــای شــهرمان دســت ب ب
انتخــاب بزننــد تــا شــاهد چنیــن مســائلی در 

ــاد شــهری نباشــیم. ــن نه مهمتری

فرشادان مطرح کرد:
حساب یارانه نقدی ضمانت 
بازپرداخت وام بانکی شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه، و محاسبات 
مجلس شورای اسامی با انتقاد از سخت گیری 
ارائه وام های خرد گفت:  بانــــک ها در زمینه 
می توان از ظرفیت حساب یارانه نقدی سرپرست 
وام  بازپرداخت  برای  ضمانت  عنوان  به  خانوار 

بانکی استفاده کرد.
به گزارش خانه ملت، سید مهدی فرشادان 
زمینه  در  بانک ها  گیری  سخت  از  انتقاد  با 
عاوه  بانک ها  گفت:  بانکی  خرد  وام های  ارائه 
اجرای  در  باید  خود  تخصصی  وظیفه  بر 
وظایف حاکمیتی نیز نقش داشته و بخشی از 
عملکردشان باید به نحوی باشد تا مسائل مالی 
و بانکی مردم حل شود. نماینده مردم سنندج، 
کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسامی 
ادامه داد: اینکه برخی بانک ها تنها روی موضوع 
کسب سود تمرکز کرده اند صحیح نیست ، به 
دلیل اینکه باید به مردم کشور خدمات بانکی 
در  مردم  نماینده  این  دهند.  ارائه  نیز  مطلوب 
مجلس دهم افزود:در شرایطی بانک ها پرداخت 
وام خرد را مشروط به معرفی ضامن کار رسمی 
دولت از سوی متقاضی وام، می کنند که بر لزوم 
استخدام های  کاهش  و  دولت  سازی  کوچک 
دولتی تاکید می شود که بطور طبیعی معرفی 

ضامن بانکی با شرایط مذکور دشوار است.
اقشار  به  با  باید  افزود:بانک ها  فرشادان 
ارائه  بانکی  تسهیات  نیز  جامعه  ضعیف 
وجود  با  و  شود  رفع  مشکاتشان  تا  کنند 
یارانه  حساب  ظرفیت  از  می توانند  اینکه 
ضمانت  عنوان  به  خانوار  سرپرست  نقدی 
اما  کنند،  استفاده  بانکی  وام  بازپرداخت  برای 
معموال این کار را انجام نمی دهند. وی افزود: 
ضمانت  بانک ها  برخی  می شود  شنیده  اینکه 
بودن  دارا  وجود  با  را  دولتی  بازنشسته  یک 
گواهی کسر از حقوق برای ارائه یک وام خرد 
بانکی قبول نمی کنند، قابل قبول نیست و این 
عضو  است.  کشور  بازنشستگان  به  مهری  بی 
کمیسیون برنامه، بودجه، و محاسبات مجلس 
مشکات  از  شد:برخی  یادآور  اسامی  شورای 
با اعمال مدیریت صحیح  باید  اقتصادی مردم 

حل شود و نیاز به منابع کان مالی ندارد.

مشارکت 
سنگ بنای توسعه

ــان و  ــور زن ــوری در ام ــاون رئیس جمه مع
ــان  ــواده، گفــت: الیحــه تامیــن امنیــت زن خان
در برابــر خشــونت را پــس از بررســی های 
دولــت  هیــات  بــه  و  تدویــن  کارشناســی 

ــم. ــرده ای ــم ک تقدی
ــا، شــهیندخت مــوالوردی  ــه گــزارش ایرن ب
بــه مناســبت هفتــه جــوان در دیــدار صمیمــی 
ــا تبریــک روز  بــا جمعــی از دختــران جــوان ب
ــدای  ــزود: از ابت ــعبانیه اف ــاد ش ــوان و اعی ج
دولــت یازدهــم ســعی کردیــم تــا در چارچــوب 
ــی را در  ــات جامع ــتی اقدام ــاال دس ــناد ب اس
زمینــه زنــان و خانــواده و رفــع مســایل و 

ــم. ــان، انجــام دهی مشــکات آن
ــت  ــن دول ــول ای ــت: در ط ــار داش وی اظه
و  اصــاح  را  کاســتی ها  برخــی  توانســتیم 
ــان  ــای مشــخصی را در حــوزه زن ــل گذاره ری
ــم  ــه شش ــم و در برنام ــام دهی ــواده انج و خان
ــیتی  ــادل جنس ــت و تع ــرد عدال ــعه رویک توس
ــده  ــده ش ــوده و در آن گنجان ــه ب ــورد توج م

ــت. اس
ــان و  ــور زن ــوری در ام ــاون رئیس جمه مع
ــت  ــواده خاطرنشــان کــرد: چنانچــه معاون خان
رئیــس  نظــر  بــه ســازمانی تحــت  زنــان 
جمهــوری تبدیــل شــود می توانــد بــه تقویــت 
و  باشــد  موثــر  رفــع ضعف هــا  و  ســاختار 

ــته  ــوزه داش ــن ح ــتری در ای ــی بیش اثربخش
ــد. باش

موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  مــوالوردی 
ایــن  اظهارداشــت:  نابرابــر  دســتمزدهای 
وجــود  رســمی  اســتخدام های  در  مســئله 
نــدارد امــا بــه زنــان در بخش هــای خصوصــی 
ــذا  ــود ل ــگاه می ش ــروی کار ارزان ن ــوان نی بعن
ــی الزم  ــی و ضمانت ــن حمایت الزم اســت قوانی

ــیم . ــته باش ــتا داش ــن راس در ای

زنــان،  نفــس  بــه  اعتمــاد  ارتقــاء  وی 
ــان بــه  ــان و اعتمــاد زن اعتمــاد جامعــه بــه زن
برنامه هــای دولــت را مــورد تاکیــد قــرار داد و 
بــا اشــاره بــه اقدامــات و اهتمــام دولــت تدبیــر 
ــا  و امیــد در ایــن زمینــه اظهارداشــت: بایــد ب
انجــام مجموعــه ای از اقدامــات ســاختاری بــه 
ــی از  ــش مهم ــه از بخ ــیم ک ــه ای برس مرحل
ــرای توســعه  ــی کشــور ب ســرمایه های اجتماع

ــم. ــدار اســتفاده کنی پای

وی خاطرنشــان کــرد: در دولــت و معاونــت 
امــور زنــان و خانــواده تــاش کردیــم وعده های 
ــه  ــان را جام ــورد زن ــوری در م ــس جمه رئی
عمــل بپوشــانیم و ســعی کردیــم رســیدگی بــه 
ــل  ــی تقلی ــای خاص ــه گروه ه ــان را ب ــور زن ام
ــداده و بطــور جامــع مطالبــات همــه اقشــار  ن

را مــورد توجــه جــدی قــرار دهیــم .
ــان و  ــور زن ــوری در ام ــاون رئیس جمه مع
خانــواده بــا اشــاره بــه ســوال یکــی از جوانــان 
ــا  ــت: ب ــی گف ــل سیاس ــت رج ــاره سرنوش درب
ــات  ــن دوره از انتخاب ــه در ای ــه اینک ــه ب توج
ســوی  از  انتخابــات  کلــی  سیاســت های   ،
مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــده لــذا انتظــار 
می رفــت کــه شــورای نگهبــان معیارهــای 
ــا و  ــی را احص ــل سیاس ــر و رج ــر و مدب مدی
ــت از  ــکار انجــام نگرف ــه این ــد ک مشــخص کن
ایــن رو در ایــام ثبــت نــام انتخابــات شــاهد آن 
وضعیــت بودیــم. امــروز یکــی از مطالبــات مــا 

حــل مســاله رجــل سیاســی اســت.
ــه  ــزوم توجــه ب ــر ل ــد ب ــا تاکی ــوالوردی ب م
ــوان  ــران ج ــژه دخت ــان بوی ــدی جوان توانمن
گفــت: شــخصا بــه توانمنــدی دختــران جــوان 
امیــدوارم و تــاش می کنیــم  بــاور دارم و 
بخشــی از دســتیاران جــوان دســتگاههای 

ــد. ــکیل دهن ــران تش ــی را دخت اجرای

موالوردی:
الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت 

به هیات دولت تقدیم شده است
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رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبرداد

فائزه هاشمی و 
شکوری راد 

مجوز سخنرانی نداشتند

دیدار شهردار تبریز با جمعی 
از نمایندگان رسانه های 

کشورهای اسالمی

سعیدی:

هیات نظارت مرکزی در تائید 
صالحیت افراد پرونده دار 

خوب عمل نکرد

نباید بدون تحقیق و تفحص از روی قیافه به فردی رای داد
 امید است که نقش اصلی و پایانی را مردم به نحو احسن انجام دهند

5
تبریز، در افق 1404، قطب، هولدینگ و نقطه ثقل غرب کشور خواهد بود

»تبریز 2018« را به نقطه  عطف تحوالت گردشگری تبدیل می کنیم

با مدریت یکپارچه و مصمم، افق »تبریز 2018« ترسیم شده است

3

اولین موضوع و مهمترین موضوع خالء قانونی در نظارت است
نظارت شورا نباید بر عهده مجلس باشد

چرا باید افراد متخلف بتوانند با روش هایی صالحیت بگیرند

3

2

یادداشــت دیدگاه

حسین سالح ورزی

انتخابـات منحصـر بـه کشـور مـا نیسـت، 
و در کشـور مـا هـم نـه اولیـن و نـه آخریـن 
خواهـد بـود. سـاالنه در جهـان انتخابات هـای 

متعـدد و مختلفـی برگـزار می شـود.
در کشـور مـا نیز از ابتدای پیـروزی انقاب 
اسـامی بطور میانگین سـاالنه یـک انتخابات 
برگـزار شـده و خاطـرات تلخ و شـیرینی برای 
و  گذاشـته  بجـا  گان  برنـده  و  گان  بازنـده 
گذشـته اسـت. داغ شـدن تنور انتخابات امری 
پسـندیده اسـت اما تاخـت و تازهـای روزهای 
اخیـر برخـی کاندیداهای ریاسـت جمهوری و 
چنـگ انداختـن بـه رخ رقیـب، تنـور را چنان 
داغ کـرده کـه به نظر می رسـد چشـم و ابروی 
برخـی، و دل و دیـن برخـی دیگـر را خواهـد 
سـوزاند. متاسـفانه گردهمایی هـای انتخاباتـی 
ایـن روزهـا، بجـای اعـام برنامه هـا بـه عقده 
گشـایی، توهیـن، تخریـب و اتهـام و.... تبدیل 

شـده است!

گویـا مسـابقه ای اسـت که هرکـس صدای 
بلنـد تـری داشـت پیـروز اسـت یـا هرکـس 
زودتـر از رقیـب، پـرده بـرداری کنـد موفـق 
تـر بـوده اسـت! ایـن انتخابـات هـم می گذرد 
و بـاز مـا هسـتیم و مردمـی کـه میخواهیـم بـا 
آنهـا زندگـی کنیـم! همـه شـما شـش نفـر بـه 
گـواه سـوابق و ادعـای خودتـان، هـم در پایـه 
ریـزی انقـاب و هـم در اتفاقـات تلخ و شـیرین 
پس ازاسـتقرار نظام مقدس جمهوری اسـامی، 
کـم و بیش سـهیم بوده اید! همه شـما وکیل و 
وزیـر و نظیـر بوده اید! سـوت و کـف و هوراِی 
معنـای  لزومـا  دوربرتـان  جماعـت  برخـی 
تفسـیری شـما را نـدارد! ممکـن اسـت معانی 
دیگـری هـم داشـته باشـد! مشـاورانتان را به 
بـازار و ترمینال ها و مترو بفرسـتید! سربسـته 
آن که برای برخی مردم سـیاه و سـفید چندان 
تفاوتـی نمی کنـد در منظـر توده مـردم هر دو 

برادرنـد! بـه کجـا چنین شـتابان..

تولید کشور سال هاست با مشکاتی دست و 
پنجه نرم می کند که عامل اصلی آن قاچاق و 
در درجه دوم، نبود مدیریت در واردات است. 
بیشتر کاالهای قاچاق از کشورهایی که قیمت 
مانند  است  پایین  بسیار  محصول  تمام شده 
از  رسمی  واردات  اکنون  می شود؛  وارد  چین 
چین نیز روند افزایشی داشته که البته بخش 
مثبت ماجرای ورود قانونی کاالهای چینی این 
است که اداره استاندارد روی آنها نظارت دارد.

زمانی که اداره استاندارد نظارت بر واردات 
دارد، قطعا کیفیت های الزم را در نظر می گیرد 

و نمی توان آن را کاالی بی کیفیت تلقی کرد.
مقابله با قاچاق یکی از مواردی است که باید 
دستگاه های  همه  و  شود  پیگیری  دولت ها  در 
مؤثر در این زمینه باید همکاری الزم را با بخش 
واردات  مدیریت  باشند.  داشته  کشور  اجرایی 

بحث بعدی برای حمایت از تولید داخل است.
و  مرزها  بستن  واردات،  مدیریت  از  منظور 

ممنوع کردن کاالهای تولید خارج نیست بلکه 
در یک دوره زمانی باید به تولید داخل فرصت 
داده شود تا کیفیت و ظرفیت خود را مطابق با 
تقاضا به روز کند و بعد از آن واردات به صورت 

قانونی انجام شود.
در مدتی که به آن اشاره شد، تعرفه واردات 
شود،  گرفته  نظر  در  باید  نیز  مصرفی  کاالی 
اما این طرح برای بلندمدت کفایت نمی کند و 
ورود کاالی خارجی در برخی موارد می تواند 

تضمین کیفیت کاالی ایرانی و رقیب باشد.
هیچ کشوری در درازمدت نتوانسته با سیاست 
برای واردات  و استراتژی محدود کردن مرزها 
برخی کاالها، تولید داخل خود را تقویت کند. 
نمونه بارز این موضوع خودروسازی ایران است 
که بعد از 38 سال هنوز در مقایسه با رقبای 
نظام  اگر  است.  عقب  بسیار  خود  خارجی 
تعرفه گذاری باال در بلندمدت اجرا شود، دوباره 

انگیزه قاچاق در کشور بیشتر می شود.

محسن قائمی نسب

به کجا چنین شتابان؟ ضرورت مدیریت واردات

معاون رئیس جمهور:

تبریز 2018 نماد گردشگری ایران است

معاون پارلمانی دولت دهم  تاکید کرد: 

حضور حداکثری نشانه اعتماد مردم 
به نظام است

قاضی پور مطرح کرد:

درآمد پزشکان در وزارت بهداشت 
مشخص نیست

نامزدهای انتخابات مجلس و شوراها 
مراقب رفتار خود باشند

ابالغ بخشودگی سود تسهیالت 
تا سقف 25میلیون تومان
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بـــر  نظـــارت  عالـــی  هیـــات  رئیـــس 
ـــامی  ـــوراهای اس ـــن دوره ش ـــات پنجمی انتخاب
آذربایجـــان شـــرقی از تائیـــد صاحیـــت 
تعـــداد 152 نفـــر از رد صاحیـــت شـــدگان 
ـــن شـــورها در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان  ای

ــر داد. خبـ
ــدادادی  ــلمان خـ ــا، سـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــام  ـــه اتم ـــاره ب ـــا اش ـــگاران، ب ـــع خبرن در جم
ــارت ،  ــات نظـ ــا در هیـ ــی صاحیت هـ بررسـ
ـــده  ـــت ش ـــکایت ثب ـــوع 337 ش ـــزود: از مجم اف

ــات  ــه هیـ ــهری در دبیرخانـ ــتایی و شـ روسـ
ـــادل  ـــر مع ـــوع 152 نف ـــارت در مجم ـــی نظ عال
ــادل 49  ــر معـ ــد و 168 نفـ ــد تاییـ 45 درصـ
درصـــد رد صاحیـــت شـــده و 17 نفـــر نیـــز 

معـــادل 5.7 درصـــد انصـــراف داده انـــد.
ــود  ــده موج ــرد: از 337 پرون وی اظهارک
ــوط  ــورد مرب ــهری و 104 م ــورد ش 233 م

ــود. ــتاها ب ــه روس ب
وی اعـــام کـــرد: از مجمـــوع پرونده هـــای 
ـــد  ـــد تایی ـــادل 54 درص ـــر مع ـــهری 126 نف ش
ـــد و  ـــادل 39 درصـــد رد شـــده ان ـــر مع و 90 نف

ـــد. ـــراف داده ان ـــز انص ـــر نی 17 نف
خـــدادادی گفـــت: در بررســـی نهایـــی 

پرونده هـــای روســـتایی نیـــز از 104 پرونـــده، 
28 نفـــر تاییـــد و 76 نفـــر رد صاحیـــت 

ند. شـــده ا
وی ادامـــه داد: در صـــورت اعتـــراض رد 
ــه  ــهری در مرحلـ ــده های شـ ــت شـ صاحیـ
هیـــات عالـــی نظـــارت اســـتان، بـــر اســـاس 
قانـــون انتخابـــات شـــکایت های خـــود را 
بـــه هیـــات مرکـــزی نظـــارت ارائـــه کـــرده 
ـــال  ـــی ارس ـــت بررس ـــا جه ـــه پرونده ه ـــد ک ان
شـــده اســـت و مرحلـــه نهایـــی پرونده هـــای 
روســـتایی بـــر اســـاس بخـــش نامـــه هیـــات 
مرکـــزی بـــر عهـــده هیـــات عالـــی نظـــارت 
ـــد  ـــروز بع ـــر ام ـــن ام ـــه ای ـــد ک ـــتان می باش اس

از اتمـــام بررســـی ها بـــه فرمانداری هـــای 
مربوطـــه ابـــاغ شـــده اســـت.

ــت و  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب خــدادادی گف
ــت شــهری و  ــد مدیری نقــش شــوراها در فراین
سرنوشــت شــهروندان تاییــد صاحیــت قطعــی 
ــد و  ــح توانمن ــراد اصل ــاب اف ــا انتخ ــی ب و نهای

ــود. ــد ب ــردم خواه ــده م ــه عه ــه ب باتجرب
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه هیـــات عالـــی 
تمامـــی  بـــر  نظـــارت  نظـــارت وظیفـــه 
ــده  ــوراها را برعهـ ــای انتخاباتـــی شـ فرایندهـ
ـــهر  ـــوراهای ش ـــات ش ـــای انتخاب دارد، کاندیداه
ــاق  ــول و اخـ ــت اصـ ــه رعایـ ــتا را بـ و روسـ

ــرد. ــوت کـ ــی دعـ انتخاباتـ
پنجمیــن دوره انتخابات شــوراهای اســامی 
شــهر و روســتا همزمــان بــا دوازدهمیــن دوره 
انتخابــات  و  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
میــان دوره ای مجلــس دهــم 29 اردیبهشــت 

ــود. ــزار می ش برگ

تایید صالحیت 152 نفر از 
رد صالحیت شدگان شوراها در استان 

رئیــس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی از 
تشــکیل 18 پرونــده قضایــی بــرای ایــن دوره از 

انتخابــات درآذربایجان شــرقی خبــرداد.
ــری  ــی مظف ــارس، حکمتعل ــزارش ف ــه گ ب
ــا  ــا اصحــاب رســانه در رابطــه ب در نشســتی ب
ــار  ــعبانیه اظه ــاد ش ــک اعی ــا تبری ــات ب انتخاب
ــش  ــای نمای ــر از جلوه ه ــوه دیگ ــت: جل داش
اقتــدار ملــی در نظــام جمهــوری اســامی 
شــروع شــده و در 29 اردیبهشــت مــاه مــردم 
بــا حضــور میلیونــی خــود فهــم عمیــق از 
ــد داد. ــان خواهن ــگان نش ــه هم ــاب را ب انق

وی بــا بیــان اینکــه در 29 اردیبهشــت 
ــر از  ــکوه دیگ ــم باش ــک مراس ــاهد ی ــاه ش م
جلوه هــای حضــور مقتدرانــه مــردم بــرای 
تعییــن سرنوشــت اجرایی، شــورایی و مشــورتی 
خواهیــم بــود، افــزود: بــا همــت مــردم و 
مســووالن مقدمــات امــر در هــر ســه حــوزه بــه 
نحــو شایســته آمــاده شــده و امیــد اســت کــه 
نقــش اصلــی و پایانــی را مــردم بــه نحو احســن 
ــه  ــار چنــدم ب ــرای ب انجــام دهنــد و بتواننــد ب
ــدای مقــام معظــم رهبــری لبیــک گوینــد و  ن
مســوولیت اجرایــی کشــور را بــه دســت یکــی 
از نامزدهــای ششــگانه کــه اصلــح بــوده، دهند. 
ــه  ــا اشــاره ب رئیــس کل دادگســتری اســتان ب
ــای  ــت کاندیداه ــد صاحی ــد از تایی ــه بع اینک
ــروع  ــات ش ــوع تبلیع ــوری موض ــت جمه ریاس
ــه  ــز ب ــهر نی ــورای ش ــای ش ــده و کاندیداه ش
خواهنــد  شــروع  را  خــود  تبلیغــات  زودی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــردم بای ــه داد: م ــرد، ادام ک
صحبت هــا و ارائــه برنامه هــای نامزدهــا در 
ــتی  ــاب درس ــرده و انتخ ــرکت ک ــات ش انتخاب

ــند. ــته باش داش
مظفــری بــا تاکیــد بــه اینکــه قــوه قضائیــه 
ــم  ــا جرای ــورد ب ــگیری و برخ ــوولیت پیش مس
دســتگاه های  کنــار  در  را  انتخابــات  در 
ــه  ــوه قضائی ــزود: ق ــی دارد، اف ــی و نظارت متول
ــوع  ــدام خــود در تشــکیل جلســه وق اولیــن اق
ــد  ــکیل داده و بع ــد تش ــل از عی ــم را قب جرای
شــورای  کاندیداهــای  رســمی  ثبت نــام  از 
شــهر و نماینــدگان مجلــس در ســطح اســتان 
مجموعــاً 45 جلســه ســتاد پیشــگیری از ســوی 

ــت. ــده اس ــزار ش ــتری برگ دادگس
ــات  ــن جلس ــه در ای ــت: 207 مصوب وی گف
تصویــب شــده کــه یکــی از مصوبــات اجرایــی 
ــم  ــی جرای ــرای بررس ــژه ب ــعب وی ــن ش تعیی
بــوده کــه در حــال حاضــر 42 شــعبه در 
دادگاه هــای ســطح اســتان تشــکیل یافتــه 

ــت. اس
رئیــس کل دادگســتری اســتان بــا اشــاره به 
سیاســت اولیــه و اصولــی دســتگاه قضایــی در 
راســتای پیشــگیری از وقــوع جرایــم انتخاباتــی 
تصریــح کــرد: کمیتــه کارشناســی زیرمجموعــه 
جرایــم در اســتان تشــکیل یافتــه و بــه صــورت 
ــه پوشــش،  ــدون هیچ گون ــفاف و ب کامــًا ش
هرگونــه مــوارد امــکان تخلــف و تخلفــات 

ایجــاد شــده را صریحــاً گــزارش داده انــد.
وی یــادآور شــد: تعــداد دعوت هــا و تذکــرات، 
هشــدارهای از ســوی ســتاد پیشــگیری جرایــم، 

دعــوت از کاندیداهــا، ســتادهای انتخاباتــی، 
ــا  ــی ی هــواداران مســووالن دســتگاه های اجرای
هرگونــه اقدامــات اولیــه بــرای ورود بــه جرایــم 
در ایــن دوره از انتخابــات اعــم از ریاســت 
جمهــوری، مجلــس شــورای اســامی، شــورای 
شــهر 106 مــورد دعوتــی بــوده و تذکــرات الزم 
داده شــده ولــی 18 مــورد پرونــده قضایــی در 

ایــن رابطــه تشــکیل یافتــه اســت.
علــت  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
را  تخلفاتــی  پرونده هــای  میــزان  کاهــش 
سیســتم  اصلــی  رویکــرد  از  بهره گیــری 
قانــون 68  قانــون و  قضایــی طبــق مفــاد 
ــرد  ــام ک ــم اع ــگیری از جرای ــی پیش انتخابات
و بیــان داشــت: بعــد از ثبــت کاندیداهــا، 
ــه جــزو  ــف خــود ک ــه تکلی ــا ب دادگســتری بن
مراجــع چهارگانــه اســتعام اســت، بــا ابتــکاری 
ــرادی  ــای اف ــام حوزه ه ــام داد در تم ــه انج ک
ــل از  ــد قب ــوری بودن ــوت کاندیدات ــه در کس ک
ــار دســتگاه ها  ــا را در اختی ــام ســبقه آنه ثبت ن
گذاشــتند و صرفه جویــی در وقــت انجــام داده 
و تمــام اســتعامات در عــرض 48 ســاعت بــه 
ــت  ــه در نهای ــت ک ــام گرف ــق انج صــورت دقی
144 هــزار مــورد اســتعام توســط دادگســتری 

ــت. ــام گرف ــتان انج ــطح اس در س
وی بــا تاکیــد بــه اینکــه تذکــر و هشــدار بــه 
ــورای  ــس ش ــهر و مجل ــورای ش ــا، ش کاندیداه
اســامی در اولویــت رســانه قــرار گیــرد، افــزود: 
بــا توجــه بــه اینکــه تبلیعــات کاندیداهــا 
شــروع خواهــد شــد بایــد بــا جرایــم انتخاباتــی 

آشــنا شــوند.
ــا  ــتادها، کاندیداه ــد س ــزود: بای ــری اف مظف
ــی کــه جــرم  ــا مســتندات قانون ــداران ب و طرف
ــت الزم را  ــوندو دق ــنا ش ــود آش ــی می ش تلق
داشــته باشــند تــا شــور و نشــاط انتخاباتــی بــه 

ــل نشــود. تذکــر و احضــار تبدی
ــراد  ــه اف ــرد: حضــور کلی وی خاطرنشــان ک

ــت  ــیار اهمی ــات بس ــرایط در انتخاب ــد ش واج
دارد زیــرا بــا ایــن حضــور نظــام از مشــروعیت 
برخــوردار شــده و بیمــه شــود و نقــش رســانه 
بســیار پــر اهمیــت اســت و بایــد تــوان خــود را 

ــد. ــه بگذارن ــن زمین در ای
ــاوه  ــد ع ــردم بای ــد: م ــر ش ــری متذک مظف
ــاب  ــدوق رای از انتخ ــای صن ــور در پ ــر حض ب
ــکات را  ــر دو ن ــل نشــده و ه ــح غاف ــراد اصل اف
کــه هــم حــق و هــم وظیفــه اســت را رعایــت 

ــد. کنن
ــق و  ــدون تحقی ــد ب ــرد: نبای ــد ک وی تاکی
تفحــص از روی قیافــه بــه فــردی رای داد زیــرا 

ــود ــه مــردم خواهــد ب ظلــم ب
رئیــس کل دادگســتری اســتان بــا اشــاره به 
ــت های  ــاده 16 سیاس ــی و م ــتندات قانون مس
کلــی نظــام در موضــوع انتخابــات بــه بندهــای 
مهــم در ایــن انتخابــات جهــت رعایــت مــردم 
ــه ورود  ــر شــده اســت ک ــون ذک گفــت: در قان
ــی،  ــوای ســه گانه، اطاعات ــای مســلح، ق نیروه
امنیتــی، شــرکت های دولتــی و عمومــی در 
دســته بندی سیاســی و جناحــی ممنــوع بــوده 

و برخــورد خواهــد شــد.
ــال  ــه ارس ــه هرگون ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پیامــک تخریبــی، خریــد و فــروش آراء، توصیــه 
ــانی و  ــد لس ــدا، تهدی ــام کاندی ــتن ن ــه نوش ب
ــی  ــان دولت ــی کارکن ــت تبلیغات ــی و فعالی عمل
در ســاعات اداری خــاف قانــون بــوده و افــراد 

ــتند. ــرم هس ــف مج متخل
ــتان در  ــت اس ــرد: وضعی ــراز ک ــری  اب مظف
ــم انتخاباتــی بســیار  ــا شــرایط و جرای رابطــه ب
مطلــوب بــوده و کمتریــن تعــداد پرونــده 
قضایــی در رابطــه بــا انتخابــات تشــکیل شــده 
اســت و امیــد اســت ســال بــه ســال فرهنــگ 

ــود. ــت ش ــردم تقوی ــن م ــی در بی انتخابات
بــر  مبنــی  پرسشــی  خصــوص  در  وی 
ــی در  ــده قضای ــداد پرون ــترین تع ــه بیش اینک

رابطــه بــا انتخابــات بــرای کــدام شهرهاســت، 
ســه  هریــس،  در  پرونــده  چهــار  گفــت: 
پرونــده در میانــه، یــک پرونــده اســکو و 
10 پرونــده در تبریــز اســت کــه تاکنــون 
ــده در  ــی پرون ــده ول ــادر نش ــی ص رای قطع
جریــان هســتند و تــا یــک هفتــه دیگــر رای 
صــادر خواهــد شــد. رئیــس کل دادگســتری 
ــن دوره  ــوب ای ــرایط مطل ــزود: ش ــتان اف اس
نشــان از رویکــرد قانونــی و بازرســی الزم در 
ــاس  ــر اس ــم ب ــگیری از جرای ــا پیش ــه ب رابط
ــل  ــار از دوره قب ــق آم ــرا طب ــوده زی ــر ب تذک
ــده  ــره پرون ــر 300 فق ــغ ب شــورای شــهر، بال

ــت. ــود داش ــی وج قضای
در  صــادره  احــکام  خصــوص  در  وی 
ــون  ــز گفــت: تاکن رابطــه شــورای شــهر تبری
ــی  ــی صــادر نشــده و چــون قطع حکــم قطع
نشــده نمی تــوان نشــر داد و البتــه تمــام 
کیفرخواســت ها قبــل عیــد ابــاع شــد و 
آنجایــی  از  و  اســت  تجدیدنظــر  حــال  در 
کــه انتشــار رای قبــل قطعیــت آن جــرم 
بــا  هســتیم  منتظــر  می شــود،  محســوب 
ــر،  ــای تجدیدنظ ــه دادگاه ه ــح ب ــادل لوای تب

احــکام صــادره را ابــاغ کنیــم.
رئیــس کل دادگســتری اســتان یــادآور شــد: 
ــت  ــف از فعالی ــورای متخل ــی ش ــر قانون از نظ
اجرایــی تعلیــق شــده بودنــد ولــی در ثبت نــام 
ــا  ــه ب ــارت در رابط ــأت نظ ــود و هی ــرادی نب ای
ــه  تاییــد صاحیــت تصمیــم گرفــت و البتــه ب
ــات  ــده و تبلیغ ــت داده نش ــدام صاحی هیچ ک

آنهــا بیهــوده اســت.
رابطــه  در  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  وی 
بــا ســخنرانی خانــم مــوالوردی در ســتاد 
در  گزارشــی  گفــت:  تبریــز  در  اعتدالیــون 
ــی  ــت ول ــده اس ــت نش ــوص دریاف ــن خص ای
ــرم و  ــتادها ج ــی در س ــام دولت ــخنرانی مق س
تخلــف اســت و اگــر مقــام دولتــی در ســتادی 

ــت. ــرم اس ــرده مج ــت ک صحب
رئیــس کل دادگســتری اســتان خاطرنشــان 
ــد  ــه ببینی ــی را ک ــر جرم ــتان ه ــرد: دادس ک
ــته  ــرم داش ــا ج ــه ب ــی در رابط ــا پیش بین و ی
و  می گیــرد  قــرار  بررســی  مــورد  باشــد، 
ــکوری  ــمی و ش ــزه هاش ــر فائ ــخنرانی اخی س
ــدم  ــا ع ــه ب ــی در رابط ــوز قطع ــه مج راد بناب
ســخنرانی صــادر شــده بــود و اجــازه مصاحبــه 

ــد. ــخنرانی ندارن و س
اعطــای  مقــام  دادگســتری  افــزود:  وی 
ــا بســتگی  ــوز آنه ــه مج ــدارد و ارائ ــوز را ن مج

بــه شــورای تامیــن دارد.
ــش  ــرد: در بخـ ــان کـ ــری خاطرنشـ مظفـ
فضـــای مجـــازی کـــه بیشـــترین تبلیغـــات 
طبـــق  می گیـــرد  صـــورت  کاندیداهـــا 
ـــازی  ـــای مج ـــد فض ـــه رص ـــتورالعمل کمیت دس
ـــای  ـــا و بخش ه ـــس فت ـــه و پلی ـــکیل یافت تش
ســـایبری و اداره اطاعـــات رصـــد کامـــل در 
ایـــن زمینـــه را دارنـــد و کانال هـــای بیـــش 
ـــران  ـــده و مدی ـــایی ش ـــو شناس ـــزار عض از 2 ه
توجیهـــی شـــرکت  در جلســـات  کانـــال 

کرده انـــد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبرداد

فائزه هاشمی و شکوری راد 
مجوز سخنرانی نداشتند

دادســـتان عمومـــی و انقـــاب شهرســـتان 
ــا و  ــام فعالیت هـ ــا بیـــان اینکـــه تمـ اهـــر بـ
تخلفـــات انتخاباتـــی کاندیداهـــا و هـــواداران 
مســـئول  دســـتگاه های  طریـــق  از  آنهـــا 
ثبـــت و ضبـــط می شـــود، گفـــت: نامزدهـــای 
انتخابـــات میـــان دوره ای مجلـــس شـــورای 
اســـامی و شـــوراهای اســـامی شـــهر و 
ـــند. ـــود باش ـــار خ ـــار و گفت ـــب رفت ـــتا مراق روس

شــهبازپور  یعقــوب  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
انتخابــات  داوطلبــان  توجیهــی  جلســه  در 
ــر  ــهر اه ــامی ش ــورای اس ــن دوره ش پنجمی
ــات  ــی انتخاب ــا حضــور هیات هــای اجرای کــه ب
و شــورای تأمیــن شهرســتان اهــر برگــزار شــد، 
اظهارکــرد: از همــه دســت  انــدرکاران، مجریان، 
هیات هــای اجرایــی، نظــارت، کاندیداهــا و 
طرفــداران انتظــار داریــم تــا قوانیــن و مقــررات 
را بــه  درســتی رعایــت کننــد و اخــاق و قانــون 
ــد. ــرار دهن ــا ق ــی فعالیت ه ــرلوحه تمام را س

ــه  ــنایی هرچ ــه آش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
حیــن  در  مقــررات  و  قوانیــن  بــا  بیشــتر 
ــروری  ــات ض ــی تبلیغ ــان قانون ــات و زم انتخاب
ــد  ــه بای ــن اینک ــا ضم ــزود: کاندیداه اســت، اف
ــند  ــته باش ــی داش ــنایی کامل ــن آش ــه قوانی ب
ــوص  ــز در خص ــود نی ــداران خ ــه طرف ــه ب بلک

ــند. ــی بخش ــون آگاه ــت قان رعای
شـهبازپور بـا تاکیـد بـر اینکـه برخـورد بـا 
متخلفـان انتخاباتی جدی و مطابق قانون اسـت 

و در ایـن خصـوص با کسـی تعارف و مماشـات 
نداریـم، گفـت: کاندیداهایـی کـه در انتخابـات 
گذشـته مرتکـب تخلـف شـده بودنـد بـه آنهـا 
رسـیدگی کردیـم و در ایـن راسـتا دادگسـتری 
مـوارد  مراجـع چهارگانـه  از  یکـی  بـه  عنـوان 
تخلفـات انتخاباتـی کاندیداهـا را بـه هیات های 

اجرایـی و نظارتـی منعکـس می کنـد.
اینکـه رأی مـردم حق النـاس  بیـان  بـا  وی 
بـوده و مـا نیـز بـه  عنـوان مجریـان انتخابـات 
امانـت دار رأی مـردم هسـتیم، گفـت: خریـد و 
فـروش رأی یکـی از آفت هـای انتخابـات بوده و 
خیانـت بـه مـردم و منطقه محسـوب می شـود.

دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان 
اهــر بــا تاکیــد بــر اینکــه کاندیداهــا از تخریــب 
ــفانه در  ــت: متأس ــد، گف ــز کنن ــر پرهی همدیگ
جامعــه مــا کاندیدایــی بــرای بهتــر جلــوه 
دادن خــود، دیگــران را تخریــب می کنــد و 
ایــن اقــدام بــه یــک فرهنــگ غلــط در جامعــه 
تبدیــل  شــده اســت در حالــی کــه اگــر فــردی 
اهــداف و برنامه هــای خــود را بــرای مــردم 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــتر تأثیرگ ــد بیش بگویی
شــهبازپور بــا اشــاره بــه اینکــه هــر اقدامــی 
کــه خــاف قانــون از ســوی طرفــداران صــورت 
گیــرد مســئولیت آن بــر عهــده کاندیداهاســت، 
اظهارکــرد: در ایــام رســمی تبلیغــات انتخابــات 
و  اســامی  شــورای  مجلــس  میــان دوره ای 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا برخــی 
محدودیت هــای ترافیکــی بــرای ســتادهای 
تبلیغاتــی بــه  جــز انتخابــات ریاســت جمهــوری 
کــه از ایــن بنــد مســتثنی بــوده در شــهر اهــر 
اعمــال خواهــد شــد و کاندیداهــا بایســتی ایــن 
ــتادی  ــر س ــد و اگ ــت کنن ــت را رعای محدودی
در مســیرهای اعــام شــده برپــا شــود توســط 
دســتگاه های مســئول جمــع آوری می شــود.

مــردم حــوزه انتخابیــه اهــر و هریــس عــاوه 
بــر شــرکت در انتخابــات ریاســت جمهــوری و 
ــرای  ــتا ب ــهر و روس ــامی ش ــورای های اس ش
انتخــاب نماینــده خــود در مجلــس دهــم پــای 

ــد. ــد ش ــر خواهن ــای رای حاض صندوق ه

دادستان اهر: 

نامزدهای انتخابات مجلس و شوراها 
مراقب رفتار خود باشند

معاون پارلمانی دولت دهم  تاکید کرد: 
حضور حداکثری نشانه 

 اعتماد مردم به نظام است 

ـــید  ـــام س ـــت الس ـــنا، حج ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــن  ـــان ای ـــا بی ـــی ب ـــر تاج الدین ـــا می محمدرض
ــری  ــور حداکثـ ــرد: حضـ ــار کـ ــب اظهـ مطلـ
رای،  صندوق هـــای  پـــای  در  مـــردم 
ـــد و  ـــان می ده ـــت را نش ـــتیبانی از حاکمی پش
ـــه  ـــه ب ـــع و حمل ـــت طم ـــز فرص ـــمنان نی دش

ــد.  ــدا نمی کننـ ــور را پیـ کشـ
ــری  ــرکت حداکث ــن ش ــزود: همچنی وی اف
مــردم در انتخابــات نقشــه  های دشــمنان و 
ــان را در  ــر آب کــرده و آن مخالفــان را نقــش ب
ــد،  ــم می کن ــود عقی ــه  های خ ــه نقش ــل ب عم
حضــور مــردم یــک حضــور تشــریفاتی نبــوده 
ــت.  ــی اس ــدی و واقع ــور ج ــک حض ــه ی و بلک
وی بـــا بیـــان اینکـــه رعایـــت اخـــاق 
انتخاباتـــی از ســـوی کاندیداهـــا ضـــروری 
ـــی  ـــا الگوی ـــور م ـــات کش ـــت: انتخاب ـــت، گف اس
ـــه  ـــک کشـــور اســـامی اســـت ک ـــات ی از انتخاب
دنیـــا نیـــز نظاره گـــر ایـــن انتخابـــات اســـت، 
در فرهنـــگ غربـــی ارزش هـــای اخاقـــی فـــدای 
هیـــچ  و  می شـــود  انتخاباتـــی  تبلیغـــات 
محدودیتـــی بـــرای تبلیغـــات وجـــود نـــدارد. 
دروغ  کــرد:  تصریــح  تاج الدینــی  میــر 
ــه هــم، تهمــت و عده هــای دورغیــن  بســتن ب
ــی در  ــران جای ــب دیگ ــده و تخری ــا اغواکنن ی
فرهنــگ اســامی نــدارد و البتــه رســانه ها نیــز 
ــه  ــد ب ــتند و بای ــر نیس ــان بی تاثی ــن می در ای

ــد.  ــل کنن ــود عم ــالت خ رس
وی در خصــوص اهمیــت شــوراها بیــان 
قوی تــر،  شــورا  اعضــای  چــه  هــر  کــرد: 
متعهدتــر و متخصــص در امــور شــهری باشــند، 
ــه  ــدار ب ــان مق ــه هم ــز ب ــهری نی ــت ش مدیری

ــد.  ــد ش ــام خواه ــن انج ــو احس نح
وی افـــزود: شـــوراها بایـــد از جناح بـــازی، 
قـــوم و خویش بـــازی، زد و بنـــد اجتنـــاب 
در  بایـــد  شـــوراها  همچنیـــن  و  کننـــد 
انتخـــاب شـــهرداران نیـــز طبـــق اصـــل 
شایسته ســـاالری عمـــل کننـــد و ایـــن نیـــز 
در صورتـــی تحقـــق می یابـــد کـــه اعضـــای 

ــند.  ــد باشـ ــته و متعهـ ــورا شایسـ شـ
میرتـــاج  الدینـــی عنـــوان کـــرد: شـــوراها 
ـــمار  ـــه ش ـــردم ب ـــه م ـــت ب ـــرای خدم ـــی ب محل
ــرای  ــی بـ ــورا را محلـ ــد شـ ــد و نبایـ می آینـ
ــخصی  ــته های شـ ــری خواسـ ــق و پیگیـ تحقـ
ـــت.  ـــر گرف ـــخصی در نظ ـــای ش ـــا انگیزه ه و ی
ـــان  ـــه خصـــوص محروم ـــردم و ب ـــه م ـــت ب خدم

بایـــد در رأس نیـــات قـــرار گیـــرد. 
  وی تصریـــح کـــرد: شـــوراها بـــه نوعـــی 
ــان را  ــه خودشـ ــردم بـ ــور مـ ــذاری امـ واگـ
ــوان یـــک  ــرده اســـت و بـــه عنـ محقـــق کـ
پارلمـــان محلـــی و نماینـــدگان مـــردم در 
ایـــن پارلمـــان بـــه مدیریـــت امـــور شـــهری 
می پردازنـــد و ایـــن نیـــز تاثیـــر بـــه ســـزایی 

ــتاها دارد.  ــهرها و روسـ ــعه ی شـ در توسـ
قانــون  افــزود: وظایــف شــوراها، در  وی 
ــری در  ــده اســت، تصمیم گی ــز مشــخص ش نی
خصــوص توســعه ی شــهری، ســاخت  و ســاز در 
ــن شــهردارها، بودجــه ی  شــهر و روســتا، تعیی
شــهرداری و نظــارت بــر عملکــرد شــهرداران از 
جملــه وظایــف شــوراها بــه عنــوان نماینــدگان 

مــردم در ایــن پارلمــان اســت. 
معــاون پارلمانــی دولــت دهــم در پاســخ بــه 
ــح  ــرد اصل ــردم در انتخــاب ف ــر م ــه اگ ــن ک ای
در شــورا ســهل انــگاری کننــد، چــه می شــود، 
ــگاری مــردم در ایــن انتخــاب  گفــت: ســهل ان
تبعــات منفــی فراوانــی را در پــی خواهــد 
ــاف  داشــت؛ چنانکــه در برخــی شــهرها، اخت
شــوراها و یــا اشــکاالتی کــه پیــش آمــده بــود، 
ــادی کارهــای مــردم در  ســبب شــد مــدت زی
ــوع  ــد. در مجم ــص بمان ــتاها ناق ــهر و روس ش
تبعــات بــد ســهل انــگاری دامــن خــود مــردم 

ــت.  ــد گرف را خواه
وی تاکیــد کــرد: مــردم بایــد از حــق خــود 
ــت  ــرده و دس ــتفاده ک ــن اس ــو احس ــه نح ب
ــان،  ــا ایم ــراد ب ــه زده و اف ــاب آگاهان ــه انتخ ب
متخصــص و خــادم و دلســوز را انتخــاب کننــد.

قائم مقام وزیر کشور :
صیانت از آرای مردم و اجرای قانون 

با رعایت اصول بی طرفی

قائـم مقام وزیر کشـور گفـت: صیانت از آرای 
مـردم و اجـرای عیـن قانـون با رعایـت بیطرفی 

از تاکید هـای جـدی رییس جمهوری اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، محمـد حسـین مقیمـی 
در حاشـیه هفدمیـن جشـنواره خیرین مدرسـه 
مهیـای  کشـور  وزارت  افـزود:  خمیـن  سـاز 
قانونمنـد  و  امـن   ، باشـکوه   ، برگـزاری سـالم 
انتخابـات دوازدهمین دوره ریاسـت جمهوری و 
پنجمین دوره شـوراهای اسامی شـهر و روستا 

در روز 29 اردیبهشـت مـاه جـاری اسـت.
وی افـزود: تمهیـدات اجرایی بـرای برگزاری 
قانونمنـد ، سـالم و بـا امنیت کامـل انتخابات با 
حضـور پرشـور و با شـکوه مـردم پیـش بینی و 

اندیشـیده شـده است.
امیـدواری  ابـراز  کشـور  وزیـر  مقـام  قائـم 
کـرد: بـا حضـور حداکثـری مـردم در انتخابات 
شـاهد نشـاط سیاسـی و اجتماعـی و برگـزاری 
انتخاباتی شـکوهمند در سراسـر کشـور باشـیم.

وی گفـت: حضـور پرشـور و گسـترده مـردم 
ناگسـتنی  ارتبـاط  آرای  در پـای صندوق هـای 
مـردم بـا نظـام جمهـوری اسـامی را بـه دنیـا 

می دهـد. نشـان 
حسـاس  شـرایط  در  کـرد:  اظهـار  مقیمـی 
کنونـی که دشـمنان بـرای تفرقـه وجدایی بین 
مـردم و مسـئوالن ترفندهـا و دسیسـه هایی را 
بـکار می برند و هـر رای که به صنـدوق انداخته 
می شـود خـط بطانـی بـر همـه دسیسـه ها یی 

اسـت که دشـمن می کشـد.
وی ادامـه داد: حضـور حداکثـری مـردم در 
انتخابـات هـم از بعـد داخلـی و هـم منطقه ای 
و بیـن المللـی بـرای کشـور بـا اهمیت اسـت و 
اردیبهشـت  انتخابـات 29  می طلبـد مـردم در 
مـاه نیـز هماننـد انتخابـات دوره هـای گذشـته 
حماسـه حضـور خلـق کننـد. مقیمـی گفـت: 
هر شـش نفـر نامـزد در عرصه رقابـت انتخابات 
تاییـد  سیاسـی  رجـال  از  جمهـوری  ریاسـت 
صاحیـت شـده هسـتند و می طلبـد نامزدهـا 
نیـز در فرصـت باقـی مانـده تبلیغاتی بـا اخاق 
انتخاباتـی برنامه هـای خـود را برای مـردم ارائه 
دهنـد تـا مردم انتخابـی آگاهانه و اصلح داشـته 
جمهـوری،  ریاسـت  دوره  دوازدهمیـن  باشـند. 
پنجمین دوره شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا 
و نیـز انتخابات میـان دوره ای دوره دهم مجلس 
سـال  مـاه  اردیبهشـت   29 اسـامی  شـورای 

جـاری در کشـور برگـزار می شـود.
نائب رئیس مجلس:

نباید در عرصه انتخابات و تبلیغات از 
مجرای اعتدال و قانون خارج شویم

گفت:  اسامی  شورای  مجلس  رئیس  نائب  
اعتدال  قانون،  چارچوب  در  کشور  مشکات 
کارشکنی  و  دعوا  با  و  می شود  عقانیت حل  و 

نمی توان مشکلی را حل کرد.
در  پزشـکیان  مسـعود  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
جمـع نمازگـزاران مسـجد حضـرت ولـی عصـر 
بـرای  بایـد  کـرد: همـه  اظهـار  قـم  در  )عـج( 
انتخابـات شـرکت  در  مـردم  حضـور گسـترده 
کننـد و صـدا و سـیما بایـد در جهـت تشـویق 

مـردم در حضـوری گسـترده تـاش کنـد.
از  اعتدال  فضای  داد  اجازه  نباید  گفت:  وی 
تا  شود  ایجاد  اعتدال  غیر  فضای  و  برود  میان 
و تک صدایی  بزنند  بتوانند حرف  عده ای  فقط 
ایجاد شود. پزشکیان بیان کرد: دولت تاش های 
همه  تخریب  مقام  در  عده ای  اما  کرد،  زیادی 
نادیده  و  می برند  سئوال  زیر  را  دولت  عملکرد 

می گیرند و جامعه را ناامید می کنند.
وی تصریـح کـرد: دولـت هیـچ وقـت موافق 
ورود قاچـاق نیسـت و از مجـاری قانونـی بایـد 
جلـوی قاچـاق گرفته شـود تا بتوانیم مشـکات 

کشـور را بـه درسـتی حـل کنیم.
یادآور  اسامی  شورای  مجلس  رئیس  نائب 
کنیم،  باز  را  گره ها  همدلی  با  باید  همه  شد: 
معتقدم باید با راه قانونی در چارچوب قانون و 

عقانیت به مشکل گشایی بپردازیم.
انتخابات  عرصه  در  نباید  ما  کرد:  تاکید  وی 
خارج  قانون  و  اعتدال  مجرای  از  تبلیغات  و 
شویم، بلکه باید حرف خود را به دور از هیاهوی 
سیاسی بزنیم. ما خواستار قانون مداری هستیم 

بدون قانون مداری نمی توان کاری کرد.
برنامه  کشور  مشکات  حل  گفت:  پزشکیان 
بدون  ای  عده  اگر  می خواهد  تخصص  و  ریزی 
تخصص وارد شوند نمی توانند گره ای بگشایند.

سیاسـت های  از  بسـیاری  کـرد:  بیـان  وی 
غلـط در دولـت گذشـته ایـن مشـکات را برای 
کشـور به وجود آورد، در آن زمان صدا و سـیما 
از مـدارای مـردم بـا مشـکات حـرف مـی زد و 
امـروز همـان رسـانه ملـی بـا سـخن گفتـن از 

مشـکات جامعـه مـردم را ناامیـد می کنـد.
اسـامی  شـورای  مجلـس  رئیـس  نائـب 
عنـوان کرد: افـرادی کـه قانـون شـکنی کـرده 
و بـا تخریـب وارد شـده انـد و بنرهـا را پاییـن 
هـم  بـر  را  تبلیغاتـی  جلسـات  و  می کشـند 
نیسـتند. قانـون  تابـع  و  والیتمـدار  می زننـد، 
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ــه   ــز 2018« نقطـ ــی: »تبریـ ــر نجفـ دکتـ
عطـــف گردشـــگری ایـــران و بســـتر مـــودت 

ــت ــامی اسـ ــورهای اسـ کشـ
شـــهردار تبریـــز بـــا اشـــاره پیشـــینه 
تعین کننـــده  نقـــش  و  تبریـــز  فرهنگـــی 
ــور،  ــوالت تاریخـــی کشـ ــهر در تحـ ایـــن شـ
ـــا  ـــینه و ب ـــن پیش ـــورداری از ای ـــا برخ ـــت: ب گف
مدریـــت یکپارچـــه و مصمـــم، افـــق »تبریـــز 

ــت. ــده اسـ ــیم شـ 2018« ترسـ
بــه گــزارش شــهریار، دکتــر صــادق نجفــی 
در دیــدار بــا جمعــی از نماینــدگان رســانه هاي 
ــز از  کشــورهای اســامی، اظهــار داشــت: تبری
ــه واســطه اســتقرار در مســیر جــاده  ــاز ب دیرب
ابریشــم و ارتبــاط بــا دروازه هــای تمدنــی اروپا، 
پیشــتاز دســتاوردهای صنعتــی و علمــی ایــران 
ــال، در  ــن ح ــهر، در عی ــن ش ــت؛ ای ــوده اس ب
ــی  ــادی و اخاق ــای اعتق ــتیبانی از ارزش ه پش

نیــز پیــش رو بــوده اســت.
وی جایــگاه اقتصــادی شــهر تبریــز را یادآور 
ــز  ــازار تاریخــی تبری ــان این کــه ب ــا بی شــد و ب
بــه عنــوان یکــی از کانون هــای بــزرگ و مهــم 
اقتصــاد منطقــه از دیربــاز مطــرح بــوده اســت، 
ادامــه داد: ایــن نقــش اقتصــادی، تــا بــه امــروز 
تــداوم داشــته و طــی آن، امــروز شــاهدیم کــه 
ــران  ــور ای ــی کش ــادرات غیرنفت ــد ص 10 درص
بــا  و  آذربایجان شــرقی  اســتان  طریــق  از 

ــرد. ــورت می گی ــز ص ــت تبری محوری
شـــهردار تبریـــز در بخـــش دیگـــری از 
ســـخنان خـــود اظهـــار داشـــت: کهن شـــهر 

ـــی،  ـــت ایلخان ـــه حکوم ـــوع س ـــز در مجم تبری
ترکمانـــان و صفـــوی، 185 ســـال پایتخـــت 
ایـــران بـــوده کـــه در قیـــاس بـــا ســـایر 
دوره هـــای پایتختـــی شـــهرهای کشـــور، 
بی نظیـــر اســـت؛ بعـــاوه ایـــن شـــهر در 
ـــت را  ـــردان حاکمی ـــت دولتم ـــار، تربی دوره قاج
ـــاخص ها  ـــن ش ـــام ای ـــت. تم ـــده دار بوده اس عه
ــخ  ــز در تاریـ ــده تبریـ ــگاه تعیین کننـ از جایـ
سیاســـی و اجتماعـــی کشـــور حکایـــت دارد.

ــن پشــتوانه  ــا ای ــه داد: ب ــی ادام ــر نجف دکت
ــت یکپارچــه  ــا برخــورداری از مدیری ــی و ب غن
ــی  ــطح مل ــه در س ــی ک ــم و حمایت های مصم
و دولتــی، تــدارک دیــده شــده اســت، مصمــم 

هســتیم کــه »تبریــز 2018« را بــه نقطــه  
عطــف تحــوالت گردشــگری ایــران و همچنیــن 
ــودت و  ــت م ــرای تقوی ــمندی ب ــت ارزش فرص
ــم. ــل کنی ــای مســلمان تبدی صمیمــت ملت ه

ــت  ــنواره خاقی ــش جش ــز نق ــهردار تبری ش
راســتا  همیــن  در  را  اســامی  هنرهــای  و 
ــر  ــان هن ــزود: زب ــرار داد و اف ــه ق ــورد توج م
ــتراک  ــرای اش ــن روش ب ــت، موثرتری و خاقی
مفاهیــم انســانی اســت؛ ایــن روش، وقتــی 
پشــتوانه دینــی و اســامی داشــته باشــد، 
ــز  ــری نی ــر مضاعف ت ــه تاثی ــت ک ــی اس بدیه

ــت. ــد داش خواه
وی بــا اشــاره بــه دیپلماســی شــهری تبریــز 

ــای  ــهرهای کرب ــا ش ــز ب ــد: تبری ــادآور ش ی
ــازان،  معلــی، باکــو، اســتانبول، غــزه، ارزروم، ق
تفاهم نامــه  ماگیلــف،  و  گنجــه  خجنــد، 
ــا  ــاوه، ب ــرده و بع ــد ک ــی منعق خواهرخواندگ
ــه  ــوزان ترکی ــن و تراب ــان چی ــهرهای ووه ش

ــکاری دارد. ــتی و هم ــان دوس ــز پیم نی
ــه  ــه روزان ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــر نجف دکت
ــد،  ــز روی می ده ــردد در تبری ــون ت 5/3 میلی
ــن  ــتن همی ــر داش ــا در نظ ــت: ب ــار داش اظه
امــر، شــهرداری تبریــز در ســال های اخیــر، بــا 
ــای  ــان، پروژه ه ــارد توم ــزار میلی ــق 5 ه تزری
عظیــم عمرانــی و ترافیکــی در جای جــای 
شــهر اجــرا کــرده و بعــاوه بــا اختصــاص 
قطــار  پــروژه  بــه  تومــان  میلیــارد   1500
ــه  ــز را در نقط ــروی تبری ــز، مت ــهری تبری ش
ــت. ــاخته اس ــق س ــهر محق ــز ش ــذار مرک اثرگ

شـــهردار تبریـــز پروژه هـــای مقبره الشـــعرا 
ــز  ــی تبریـ ــای بین المللـ ــز همایش هـ و مرکـ
را از دیگـــر تمهیـــدات شـــهرداری تبریـــز در 
خصـــوص تقویـــت زیرســـاخت های میزبانـــی 

ـــد. ـــز 2018 خواهن تبری
در  تبریـز،  این کـه کان شـهر  بیـان  بـا  وی 
افـق 1404 کشـور، قطـب، هولدینـگ و نقطـه 
بـر  گفـت:  بـود،  خواهـد  کشـور  غـرب  ثقـل 
قبیـل  از  مهمـی  پروژه هـای  اسـاس،  همیـن 
آزادراه تبریـز بـازرگان، راه آهـن قزوین، فرودگاه 
بین المللـی شـهید مدنـی و منطقـه اقتصـادی 
سـهان، بـا مشـارکت بخش هـای خصـوص، از 
سـوی مدیریـت اسـتان در دسـت اجـرا اسـت.

دیدار شهردار تبریز با جمعی از 
نمایندگان رسانه های کشورهای اسالمی

ــر  ــا را تغیی ــا گــذرش بســیار چیزه ــان ب زم
ــرات  ــن تغیی ــی از بارزتری ــاید یک ــد، ش میده
ــغل ها  ــر ش ــهری تغیی ــی ش ــود در زندگ موج

ــت. ــه اس ــای جامع ــب نیازه ــه تناس ب
وســایل  و  تکنولــوژی  کــه  روزگاری  در 
ــود  ــتردگی وج ــن گس ــه ای ــی ب ــاط جمع ارتب
ــی در  ــایل رفاه ــم وس ــن حج ــت و در ای نداش
ــیاری  ــغل های بس ــود، ش ــود نب ــه موج جامع
ــه  ــان ک ــا آنچن ــروز وجــود آن ه ــه ام ــد ک بودن

بایــد احســاس نمی شــود.
ــه  ــا توج ــان و ب ــذر زم ــا گ ــغل ها ب ــن ش ای
ــوان  ــد و می ت ــن رفتن ــود تقاضــا از بی ــه کمب ب
گفــت اثــری از آن هــا در حــال حاضــر در 

ــدارد. ــود ن ــه وج جامع
اگــر ســری بــه بــازار تاریخــی تبریــز بزنیــد 
در آنجــا ســراها و راســته هایــی را خواهیــد دید 
کــه برخــاف نامگذاریشــان هیــچ اثــری از آن 
ــد ســرای مســگران  ــدارد، مانن شــغل وجــود ن
کــه در حــال حاضــر جــز چنــد مغــازه انگشــت 

شــمار در آنجــا وجــود نــدارد.
در همتــی قابــل ســتایش شــهرداری تبریــز 
بــا همراهــی و بــا اســتفاده از کلســیون تاریخــی 
بــرادران ســرابی کــه در نــوع خــود بــی نظیــر 
ــال  ــل یخچ ــاغل را در مح ــوزه مش ــت، م اس
تاریخــی صادقیــه واقــع در بــازار تاریخــی 

تبریــز احــداث می کنــد.
ایــن پــروژه کــه فــردا افتتــاح خواهــد شــد 
ــرار داده  ــدف  ق ــان را ه ــر، دو نش ــک تی ــا ی ب
ــی را  ــر ثبــت مل ــک اث ــه اول ی اســت در مرحل
از خطــر تخریــب نجــات داده و در گام بعــدی 
دو مــوزه مجــزا و ارزشــمند را در شــهر تبریــز 

بنــا کــرده اســت.

این موزه کوچک شده بازار تبریز است!
بــرای گردشــگرانی کــه بــه قصــد بازدیــد از 
بــازار تاریخــی تبریــز کــه جــزو میــراث جهانــی 
ــد از  ــاید بازدی ــد ش ــت را دارن ــده اس ــت ش ثب

25 هکتــار بــازار سرپوشــیده کــه آغــاز و پایــان 
ــد، کار  ــر می رس ــه نظ ــدا و نامحــدود ب آن ناپی
دشــواری باشــد امــا مــوزه بــازار و مشــاغل ایــن 
فرصــت را بــرای گردشــگران فراهــم می ســازد 
ــز در  ــازار تبری ــده ب ــک ش ــل کوچ ــه  از اِش ک

زمانــی انــدک دیــدار کننــد.
ــم  ــه ه ــه ک ــال صادقی ــی یخچ ــل کنون مح
اکنــون درحــال مرمــت اســت در فــاز دوم 
ــد و  ــد ش ــل خواه ــوزه آب تبدی ــه م ــروژه ب پ
قطعــه کنــاری یخچــال بــا ســاخت ســاختمانی 
ــل  ــه مــوزه مشــاغل تبدی مجــزا در 3 طبقــه ب

شــده اســت.
12 شغل از یاد رفته...

همــه آثــار و اشــیا مربــوط بــه 12 شــغل از 
ــی مشــهود  ــه خوب ــه در 12 حجــره ب ــاد رفت ی
اســت و طبقــات دیگــر بــه ســالن اجتماعــات، 
ــه اصنــاف  ــری و نمایشــگاه و محــل اتحادی گال

ــه اســت. ــازار اختصــاص یافت ب
ــه،  ــال صادقی ــری در یخچ ــر کارب ــا تغیی ب
ــعت  ــه وس ــی ب ــاغل در فضای ــوزه آب و مش م
ــه در  ــود ک ــداث می ش ــع اح ــزار مترمرب 2 ه
47 پلــه بــه طــرف پاییــن در 2 طبقــه شــامل 
گالــری مشــاغل بــا فضاهــای جنبــی در طبقــه 
همکــف و گالــری آب در طبقــه زیرزمیــن 

طراحــی و اجــرا می شــود.
 بــا آغــاز عملیــات مرمتــی یخچــال صادقیــه 
ــل  ــاغل در مح ــوزه آب و مش ــاد م ــرای ایج ب
یخچــال باســتانی صادقیــه در قســمت شــمال 
ــزرگ تبریــز، فصــل جدیــدی از توجــه  ــازار ب ب
بــه مشــاغل قدیمــی و احیــاء ســنت های 
توســط  تبریــز،  مــردم  فرهنگــی  تاریخــی 

ــت. ــورده اس ــد خ ــز کلی ــهرداری تبری ش
ــوزه مشــاغل در  ــن م ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ب
داخــل بافــت تاریخــی بــازار در طراحــی و 

ــاری  ــوزه از معم ــن م ــاختمان ای ــاری س معم
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــنتی اس س

ســردر ایــن مــوزه بــه منظــور ایجــاد فضــای 
ســنتی در ورودی مــوزه بــازار و مشــاغل تبریــز 
بــا الگوبــرداری از معمــاری بــازار تاریخــی 

ــز احــداث شــده اســت. تبری

صدای طبیعی بازار تاریخی تبریز را
 در موزه مشاغل بشنوید

بــه منظــور افزایــش جاذبه هــای مــوزه بــازار 
ــر  ــوزه منحص ــن م ــرد  ای ــوه ک ــی جل و طبیع
بفرد،سیســتم صوتــی مربــوط بــه مشــاغل 
ایــن  تــک حجره هــای  تــک  مختلــف در  
مــوزه نصــب شده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب، 
بازدیدکننــدگان بــا وارد شــدن بــه آن حجــره، 
صــدای فعالیــت شــغل موجــود در آن حجــره 
را خواهنــد شــنید و نوعــی حــس نوســتالژیک 

ــد. ــود آی ــه وج ــدگان ب ــد کنن در بازدی
ــدای  ــز ص ــازار نی ــن ب ــی ای در راه رو عموم
ــز  ــازار تبری ــل ب ــردم در داخ ــردد م ــی ت طبیع

و صــدای باربرهــا شــنیده می شــود.
 

ایجاد سالن نمایش ویژه بازار 
در موزه بازار و مشاغل

بازدیــد  بیشــتر  آشــنایی  منظــور  بــه 
کننــدگان از مشــاغل قدیمــی ســالن نمایشــی 

در مــوزه بــازار احــداث شــده اســت.
ـــدگان  ـــد کنن ـــن ســـالن، بازدی ـــا احـــداث ای ب
ــالن  ــاغل، در ایـــن سـ ــازار و مشـ ــوزه بـ از مـ
حضـــور یافتـــه و بـــه تماشـــای ویدئویـــی از 
ـــازار  ـــات ب ـــی و امکان ـــن تاریخ ـــوف و اماک صن

تبریـــز  می پردازنـــد.
ســـالن  ایـــن  دیوارهـــای  از  یکـــی  در 
ــینماهای  نمایـــش، تصویـــری قدیمـــی از سـ
ـــت  ـــده اس ـــب ش ـــز نص ـــل تبری ـــیا و متروپ آس
ـــد  ـــم در بازدی ـــازار قدی ـــس ب ـــر ح ـــا تداعی گ ت

کننـــدگان باشـــد.

موزه بازار و مشاغل 
تداعی  کننده تبریِز قدیم

ندا فرشباف

ــان  ــامی آذربایج ــه اس ــزب موتلف ــر ح دبی
ــد  ــده بای ــور آین ــس جمه ــت: رئی ــرقی گف ش
در راســتای رفــع بیــکاری و حــل مســائل 
اقتصــادی و معیشــتی مــردم قدم هــای مثبتــی 
ــاب  ــورت انتخ ــم در ص ــن مه ــه ای ــردارد ک ب

ــود. ــد ب ــر خواه ــکان پذی ــح ام صحی
ــا  ــی ب ــم جهان ــنیم، رحی ــزارش تس ــه گ ب
ــوری و  ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب ــان اینک بی
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: مــردم 
ــه  ــت ب ــت خدم ــا نی ــه ب ــرادی را ک ــد اف بای
ــود  ــابقه خ ــارب و س ــطه تج ــه واس ــه ب جامع
آمده انــد، انتخــاب کننــد و توجــه داشــته 
ــرت  ــا انتخــاب از روی آگاهــی و بصی باشــند ت

ــرد. ــورت گی ص

وی افــزود: هــر رأی مــردم در جهــت تعییــن 
سرنوشــت مؤثــر بــوده و تکلیــف آینــده کشــور 
ــد در  ــن بای ــاخت بنابرای ــد س ــن خواه را معی

انتخــاب افــراد دقــت الزم را انجــام دهیــم.
ـــا  ـــتان ب ـــامی اس ـــه اس ـــزب موتلف ـــر ح دبی
ــازی در  ــد و باندبـ ــد از بانـ ــه بایـ ــان اینکـ بیـ
ـــود،  ـــری ش ـــهر جلوگی ـــامی ش ـــوراهای اس ش
ادامـــه داد: برخـــی از معضـــات شـــهری 
ــد  ــه بایـ ــرد کـ ــات می گیـ ــازی نشـ از باندبـ
ــوراهای  ــائل در شـ جلـــوی ایـــن گونـــه مسـ

شـــهر گرفتـــه شـــود.
وی بـــا انتقـــاد از طـــرح جدیـــد چهـــارراه 
تبریـــز  شـــهرداری  )منصـــور(  شـــریعتی 
تصریـــح کـــرد: در برخـــی از پروژه هـــای 
شـــهرداری تبریـــز، هزینه هـــای هنگفتـــی 
صـــرف می شـــود کـــه بـــا کوچک تریـــن 

ـــده ای  ـــکات عدی ـــار مش ـــردم دچ ـــی، م بارندگ
می شـــوند کـــه متأســـفانه کســـی هـــم 
ــود. ــتباهاتی نمی شـ ــن اشـ ــخگوی چنیـ پاسـ

معضـــات  داد:  ادامـــه  همچنیـــن  وی 
رفاهـــی و خدماتـــی متعـــددی در کانشـــهر 
ـــژه ای  ـــه وی ـــد توج ـــه بای ـــود دارد ک ـــز وج تبری

بـــه معضـــات صـــورت گیـــرد.
ــت  ــان اینکــه اهمی ــا بی ــه ب ــی در ادام جهان
مجلــس  از  فراتــر  شــهر  شــورای  وظایــف 
کــرد:  اظهــار  اســت،  اســامی  شــورای 
کاندیداهــای شــورای شــهر تبریــز تــا فرصتــی 
ــد  ــد، بای ــدا کنن ــود پی ــه خ ــه رزوم ــرای ارائ ب
ــه مــردم قــول خدمــت دهنــد چــرا  نخســت ب
ــر  ــال حاض ــهر در ح ــورای ش ــره ش ــه چه ک

ــت. ــده اس ــدوش ش مخ
وی بــا بیــان اینکــه جامعــه از ریــل معنــوی 

ــرار  ــادی ق ــل م ــر روی ری ــده و ب ــود در آم خ
گرفتــه، ادامــه داد: بایــد مــردم توجــه داشــته 
باشــند تــا رأی خــود بــه پــول نفروشــند چــرا 
ــا هــدف خدمــت  کــه در ایــن صــورت افــراد ب
بــه شــورا نخواهنــد رفــت و دردی از جامعــه را 

حــل و فصــل نخواهــد کــرد.
جهانـی در بخـش دیگـر سـخنان خـود بـا 
بیـان اینکـه حـزب موتلفه اسـامی پـس از 53 
سـال کار حزبی، توانسـته کارنامـه پاک، مقدس 
و بـدون حاشـیه ای از خـود جای بگـذارد، ادامه 
داد: ایـن حـزب یکـی از ذخایـر انقـاب اسـت 
و افـرادی همچـون بهشـتی، مطهـری، باهنـر، 
عسـگر اوالدی و چندیـن فـرد تاثیرگـذار دیگـر 
مهنـدس  اکنـون  کـه  بودنـد  حـزب  ایـن  در 
میرسـلیم از ایـن حـزب بـه عنـوان کاندیـدای 
بـا  کـه  شـده  انتخـاب  جمهـوری  ریاسـت 

مشـکات جامعـه آشـنا اسـت.
ـــور  ـــس جمه ـــه داد: رئی ـــن ادام وی همچنی
ــکاری و  ــع بیـ ــتای رفـ ــد در راسـ ــده بایـ آینـ
حـــل مســـائل اقتصـــادی و معیشـــتی مـــردم 
قدم هـــای مثبتـــی بـــردارد کـــه ایـــن مهـــم 
در صـــورت انتخـــاب صحیـــح امـــکان پذیـــر 

ـــود. ـــد ب خواه

ــا  ــس بـ ــز در مجلـ ــردم تبریـ ــده مـ نماینـ
ــزی در  ــارت مرکـ ــات نظـ ــه هیـ ــان اینکـ بیـ
تائیـــد صاحیـــت افـــراد پرونـــده دار خـــوب 
ـــر  ـــد ب ـــورا نبای ـــارت ش ـــت: نظ ـــل نکرد،گف عم

عهـــده مجلـــس باشـــد.
بـــه گـــزارش فـــارس، محمداســـماعیل 
ـــورای  ـــر ش ـــارت ب ـــرد: نط ـــار ک ـــعیدی اظه س
شـــهر بـــر عهـــده مجلـــس اســـت و هیـــات 
نظـــارت مرکـــزی نقـــش اصلـــی در تعییـــن 

صاحیـــت را بـــر عهـــده دارنـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در نظـــارت مجلـــس 
ــه  ــج سـ ــیوه رایـ ــن شـ ــا ایـ ــورا بـ ــر شـ بـ
ــزود:  ـــود، افـ ــاد می ش ـــم ایجـ ـــوع مه موض

ـــاء  ـــوع خ ـــن موض ـــوع و مهمتری ـــن موض اولی
ـــارت  ـــد نظ ـــه بای ـــت ک ـــارت اس ـــی در نظ قانون

از ایـــن شـــکل و شـــیوه خـــارج شـــود.
و  آذرشـــهر  تبریـــز،  مـــردم  نماینـــده 
اســـکو در مجلـــس شـــورای اســـامی ادامـــه 
داد: نبایـــد مجلـــس در امـــر نظـــارت شـــورا 
دخیـــل باشـــد و بایـــد کمیســـیون نظـــارت 
شـــورا متشـــکل از مجلـــس، قـــوه قضائیـــه، 

مجریـــه و شـــورای نگهبـــان تشـــکیل یابـــد 
ـــه  ـــی و ب ـــورت منطق ـــه ص ـــه و ب ـــا بی طرفان ت
دور از هرگونـــه جناح بـــازی و بـــا اقتـــدار در 

نظـــارت تصمیـــم گیرنـــد.
ـــت  ـــذ صاحی ـــا اخ ـــرد: ب ـــان ک وی خاطرنش
ــع  ــورا جمـ ــده دار در شـ ــراد پرونـ ــرای افـ بـ
کثیـــری از نماینـــدگان بـــه رئیـــس مجلـــس 
ـــیدگی  ـــوع رس ـــه موض ـــا ب ـــد ت ـــراض کردن اعت

ـــا  ـــد ب ـــف بتوانن ـــراد متخل ـــد اف ـــرا بای ـــد، چ کن
روش هایـــی صاحیـــت بگیرنـــد.

ــه  ــرادی کـ ــد: افـ ــر شـ ــعیدی متذکـ سـ
پرونـــده داشـــتند در بخـــش اول اخـــذ کـــه 
ـــت  ـــد صاحی ـــود  تائی ـــتان ب ـــود اس ـــرای خ ب
ــات  ــفانه در هیـ ــی متاسـ ــد ولـ ــده بودنـ نشـ
مرکـــزی نظـــارت در تهـــران توانســـتند 
صاحیـــت خـــود را بگیرنـــد و ایـــن بســـیار 
ـــارت  ـــات نظ ـــد هی ـــت و بای ـــده اس ناراحت کنن
مرکـــزی بـــه دور از هرگونـــه جناح بـــازی 
ـــت برخـــی  ـــد صاحی ـــا تائی ـــه ب ـــد ک عمـــل کن
افـــراد نشـــان داد خـــوب عمـــل نکـــرده 

اســـت.

دبیر حزب موتلفه اسالمی استان:

چهره شورای شهر تبریز 
مخدوش شده

سعیدی:

هیات نظارت مرکزی در تائید صالحیت افراد 
پرونده دار خوب عمل نکرد

حجت اسالم احمد حمیدی: 
استفاده از ظرفیت انجمنهای علمی 

برای میزبانی در تبریز 2018

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری 
ــه  ــزاری هرچ ــرای برگ ــرد: ب ــد ک ــز تاکی تبری
میزبانــی  و   2018 تبریــز  رویــداد  بهتــر 
بــا  همــکاری  عاقمنــد  گردشــگران،  از 
هســتیم. دانشــجویی  علمــی  انجمن هــای 

بــه گــزارش معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی 
احمــد  اســام  حجــت  تبریــز،  شــهرداری 
دهمیــن  از  بازدیــد  حاشــیه  در  حمیــدی 
ــز  ــگاه تبری ــت در دانش ــی حرک ــنواره مل جش
ــت: انجمــن  علمــی  ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ب
بــا  تبریــز  دانشــگاه  مدیریــت جهانگــردی 
ــی  ــگری و حت ــا گردش ــط ب ــای مرتب فعالیت ه
ــد در  ــز می توان ــاورزی نی ــی کش ــن علم انجم
طراحــی فضــای ســبز، پارک هــا و میادیــن 

ــند. ــئوالن باش ــال مس ــک ح ــهری کم ش
ــای علمــی  ــه ی انجمن ه ــه داد: هم وی ادام
دانشــجویی در صــورت اعــام آمادگــی بــه 
می تواننــد   ،2018 تبریــز  کمیته هــای 
طرح هــای خــود را بــر اســاس تخصــص و 
مهــارت در ســطح شــهر پیــاده کننــد و نقــش 
ــی از  ــاده ســازی شــهر و پذیرای ــری در آم موث

ــند. ــته باش ــگران داش گردش
حمیــدی  حضــور پرشــور دانشــجویان را در 
جشــنواره حرکــت، نشــان از اهمیــت و جایــگاه 
بــاالی دســتاورد و فعالیــت  انجمن هــای علمــی 
ــش  ــه افزای ــت و ب ــجویان دانس ــن دانش در بی

ــرد. ــا اشــاره ک ــت عملکــرد انجمن ه کیفی
در نشست ستاد بازسازی سیل اخیر استان:

پرداخت وام بالعوض
 50 و ۶0 میلیونی برای سیل زدگان 

معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی 
ــت  ــامی از پرداخ ــاب اس ــکن انق ــاد مس بنی
وام هــای باعــوض 50 و 60 میلیــون ریالــی بــه 
ــان  ــهری آذربایج ــتایی و ش ــیل زدگان روس س

ــر داد. شــرقی خب
بـــه گـــزارش مهـــر، نشســـت ســـتاد بازســـازی 
ســـیل آذربایجـــان شـــرقی در حالـــی بـــا حضـــور 
ـــتایی  ـــکن روس ـــازی و مس ـــور بازس ـــاون ام مع
ـــر کل  ـــامی و مدی ـــاب اس ـــکن انق ـــاد مس بنی
ــی  ــل اجرایـ ــتان و عوامـ ــکن اسـ ــاد مسـ بنیـ
ـــاب  ـــکن انق ـــاد مس ـــه بنی ـــالن جلس آن در س
اســـامی آذربایجـــان شـــرقی برگزارشـــد 
ـــیل  ـــه س ـــهیات ب ـــای تس ـــوع اعط ـــه موض ک
مطـــرح  موضوعـــات  مهمتریـــن  از  زدگان 
ـــازی و  ـــور بازس ـــاون ام ـــود. مع ـــده در آن ب ش
مســـکن روســـتایی بنیـــاد مســـکن انقـــاب 
ـــن  ـــنبه در ای ـــر چهارش ـــش از ظه ـــامی پی اس
ـــازی  ـــازی و بازس ـــرای نوس ـــت: ب ـــت گف نشس
ــر  ــیل اخیـ ــده از سـ ــب شـ ــای تخریـ خانه هـ
در  ریـــال  میلیـــون   50 حـــدود  اســـتان 
ــهرها  ــال درشـ ــون ریـ ــتاها و 60 میلیـ روسـ

ــود. ــت می شـ ــوض پرداخـ ــک باعـ کمـ
ــای  ــا واحده ــه ب ــان در رابط ــزاهلل مهدی عزی
تخریــب شــده در ســیل اخیــر در مناطــق 
ــز  ــرقی نی ــان ش ــتایی آذربایج ــهری و روس ش
ــه در  ــر ک ــیل های اخی ــت: در س ــار داش اظه
هشــت شهرســتان اســتان صــورت گرفتــه 
مســکونی  واحــد   315 و  یکهــزار  حــدود 
ــه  ــد ک ــده ان ــا خســارت دی ــب شــده و ی تخری
ــری  ــد تعمی ــدود 328 واح ــداد ح ــن تع از ای
واحــد  تعــداد 987  و  روســتایی  و  شــهری 

احداثــی شــهری وروســتایی اســت.

بنیاد مسکن برای واحدهای تخریب شده 
در سیل نقشه رایگان تهیه می کند

ـــامی  ـــاب اس ـــکن انق ـــاد مس ـــرکل بنی مدی
نشســـت  ایـــن  در  شـــرقی  آذربایجـــان 
ــت  ــیل در هشـ ــه سـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ـــتان  ـــکو، بس ـــهر، اس ـــز، آذرش ـــتان تبری شهرس
آبـــاد، مراغـــه، عجـــب شـــیر، ســـراب و 
هشـــترود رخ داده اســـت، گفـــت: بیشـــترین 
خســـارت وارده مالـــی و جانـــی درروســـتای 

چنـــار عجـــب شـــیر اســـت.
 13 همـه  افـزود:  ادامـه  در  باباپـور  حافـظ 
طـی  بایـد  روسـتا  ایـن  تخریبـی  واحدهـای 
شـش مـاه آینـده از نـو مقـاوم سـازی شـده و 
سـاماندهی 60 واحـد دیگـر نیـز برای سـاکنان 
آن روسـتا کـه خانـه هایشـان درمعـرض بسـتر 
رودخانـه قـرار گرفتـه و برعهده ایـن بنیاد بوده، 
درسـریع تریـن زمـان بازسـازی خواهنـد شـد.
وی تاکیــد کــرد: افــرادی کــه تاکنــون 
ــد  ــرده ان ــتفاده نک ــازی اس ــهیات نوس از تس
در  بنیــاد مســکن  تســهیات  از  می تواننــد 
بازســازی و نوســازی اســتفاده کننــد و کار 
ــن  ــز در ای ــات نی ــک قطع ــی و تفکی کارشناس
ــاده  ــهیات آم ــه و تس ــورت گرفت ــق ص مناط

ــت. ــت اس پرداخ
ـــامی  ـــاب اس ـــکن انق ـــاد مس ـــرکل بنی مدی
ـــی ســـخنان  آذربایجـــان شـــرقی در بخـــش پایان
ـــی  ـــکن آمادگ ـــاد مس ـــرد: بنی ـــح ک ـــود تصری خ
دارد تـــا بـــه صـــورت رایـــگان بـــرای همـــه 
ـــب  ـــر تخری ـــیل اخی ـــه در س ـــی ک ـــه های خان
ـــروع  ـــراد ش ـــا اف ـــد ت ـــه کن ـــه تهی ـــده نقش ش

بـــه ســـاخت واحدهـــای خـــود کننـــد.

تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و 
شرکتی شهرداری های استان 

ــوراهای  ــهری و ش ــور ش ــر ام ــرکل دفت مدی
ــزی  ــرقی از برنامه ری ــتانداری آذربایجــان ش اس
موقــت  نیروهــای  وضعیــت  تبدیــل  بــرای 

شــهرداری های اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی علیخانــی گفــت: 
ــه  ــتفاده بهین ــزه و اس ــاد انگی ــور ایج ــه منظ ب
ــراردادی و  ــای ق ــص نیروه ــارب و تخص از تج
آزمــون  شــهرداری ها،  در  شــاغل  شــرکتی 
تبدیــل وضعیــت اســتخدامی ایــن نیروهــا 

برگــزار می شــود.
افــزود: نیروهایــی کــه دارای بیــش  وی 
از ســه ســال ســابقه کار و شــرایط احــراز 
پســت های ســازمانی باشــند و حــد نصــاب 
الزم را کســب کننــد، در همــان شــهرداری 

مربوطــه تبدیــل وضعیــت خواهنــد شــد.
ــل  ــان تبدی ــرد: داوطلب ــام ک ــی اع علیخان
ــت  ــخ 20 اردیبهش ــد از تاری ــت می توانن وضعی
ــه  ــه ب ــا مراجع ــاه ب ــرداد م ــوم خ ــا س ــاه ت م
ــدون  ــرقی ب ــان ش ــتانداری آذربایج ــایت اس س

پرداخــت وجــه ثبت نــام کننــد.
از تغییــر ســاختار  ادامــه داد: پــس  وی 
شــدن  مشــخص  و  شــهرداری ها  ســازمانی 
ــدارک الزم از  ــی، م ــازمانی خال ــت های س پس
داوطلبــان تبدیــل وضعیــت اخــذ و کارت ورود 
ــز  ــراد حائ ــرای اف ــا ب ــون تنه ــه آزم ــه جلس ب
اســتخدامی  آزمــون  دســتورالعمل  شــرایط 

می شــود. صــادر 

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز:
تکذیب اظهارنظر غیرکارشناسانه 
پروژه تقاطع  غیرهمسطح افالک نما

تبریـز  شـهرداری  عمرانـی  و  فنـی  معـاون 
گفـت: طراحـی و اجـرای هـر پـروژه  عمرانـی 
مراتـب مشـخصی دارد که در قانـون پیش بینی 
و  میـل  اسـاس  بـر  پـروژه ای،  هیـچ  و  شـده 
اراده شـخصی هیـچ مدیـر و نماینـده ای اجـرا 

. نمی شـود
به گـزارش شـهریار، محمدحسـین اسـحقی 
و  تبلیغاتـی  اظهـارات  برخـی  بـه  اشـاره  بـا 
تقاطـع   پـروژه  خصـوص  در  غیرکارشناسـانه 
کـرد:  خاطرنشـان  افاک نمـا  غیرهمسـطح 
ایـن پـروژه، ماننـد هـر پـروژه دیگـری، پـس از 
نیازسـنجی های الزم،مطالعات فنی و مهندسـی 
بـا تصویـب شـورای ترافیـک اسـتان، طراحی و 
اجرا شـده و انتسـاب آن، به یـک فرد بخصوص، 

صحـت نـدارد.
وی متذکـر شـد: هزینـه اجـرای این پـروژه، 
حـدود 9 میلیـارد تومـان بـوده اما جالب اسـت 
از  یکـی  هیجانـی  و  تبلیغاتـی  فضـای  در  کـه 
 25 هزینـه  ایـن  شـورا،  انتخابـات  نامزدهـای 

میلیـارد تومـان عنـوان شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: از نامزدهـای محتـرم، بـه 
مسـولیت  سـابقه  کـه  عزیزانـی  از   خصـوص 
دارنـد،  شـهر  نمایندگـی  عرصـه  در  صادقانـه 
انتظـار می رود بـا اطاعـات دقیـق ، تحلیل های 

کننـد. پیگیـری  را  خـود  انتخاباتـی 

معاونت حمل و نقل شهرداری تبریز:
بهینه سازی ونصب تابلوهای 

خیابانهای منتخب تبریز

ـــای  ـــب تابلوه ـــر و نص ـــازی، تعمی ـــه س بهین
خیابان هـــای  در  رانندگـــی  و  راهنمایـــی 

منتخـــب تبریـــز در حـــال انجـــام اســـت.
بـــه گـــزارش شـــهریار، ایـــن اقـــدام کـــه 
ـــل  ـــل ونق ـــت حم ـــی معاون ـــط کارگاه امان توس
ــن  ــرح ایمـ ــی از طـ ــود، بخشـ ــرا می شـ اجـ
ســـازی مســـیرهای تـــردد خـــودرو و معابـــر 
ــود. ــی می شـ ــهر تلقـ ــطح شـ ــی در سـ اصلـ

ـــه  ـــب وبهین ـــزارش، نص ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
ـــی، در  ـــی و رانندگ ـــای راهنمای ـــازی تابلوه س
توانیـــر از طـــرف شـــمال بـــه جنـــوب بعـــد 
ــل  ــاده ائـ ــرف جـ ــه طـ ــی و بـ ــل کابلـ از پـ
ـــمالی   ـــع ش ـــار ضل ـــن درچایکن ـــی، وهمچنی گل

ــرد. ــام می گیـ ــژاد انجـ ــردان رضانـ دوربرگـ
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ــان  ــا بیـ ــرقی بـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
اینکـــه در طـــول یـــک ســـال گذشـــته کارهـــای 
ــتفاده  ــازی اسـ ــت فرهنگ سـ ــی در جهـ خوبـ
ـــت،  ـــده اس ـــام ش ـــالم انج ـــل و س ـــان کام از ن
ـــه  ـــم ک ـــت کنی ـــمتی حرک ـــه س ـــد ب ـــت: بای گف
همـــه نانوایی هـــا بـــه تدریـــج از آرد کامـــل 

بـــرای پخـــت نـــان اســـتفاده کننـــد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، اســـماعیل جبـــارزاده 
ــدم،  ــاماندهی گنـ ــروه سـ ــت کارگـ در نشسـ
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــتان  بـ ــان اسـ آرد و نـ
نـــان، نعمتـــی اســـت کـــه عمـــوم مـــردم از 
آن اســـتفاده می کننـــد، افـــزود: وقتـــی کـــه 
ـــن  ـــا ای ـــی ت ـــاده غذای ـــک م ـــمول ی ـــه ش دامن
ــد آن  ــد در تولیـ ــت بایـ ــترده اسـ ــد گسـ حـ
دقـــت و نظـــارت بیشـــتری صـــورت گیـــرد.

تاثیـر مسـتقیم اسـتفاده  بـا اشـاره بـه  وی 
کاهـش  و  مـردم  سـامت  در  سـالم  نـان  از 
بیماری هـای گوارشـی، گفـت: بایـد بـر کیفیت 
تولیـد نـان دقـت و نظـارت بیشـتری شـده و 
بـا کوچکتریـن موضوعـی کـه در سـامت نـان 

شـود. برخـورد  می کنـد  ایجـاد  مشـکل 
ــه  ــا اشــاره ب اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
اینکــه افزایــش میــزان ســبوس در آرد بــه 
نفــع ســامت مــردم اســت، گفــت: البتــه 
الــزام کارخانه هــای آردســازی و نانوایی هــا 
بــه تولیــد و اســتفاده از آرد کامــل بــه ســرعت 
امکان پذیــر نیســت و ایــن کار بایــد بــه صــورت 

ــای  ــا و نانوایی ه ــط کارخانه ه ــی و توس تدریج
داوطلــب صــورت گیــرد تــا در نهایــت فرهنــگ 

ــد. ــل جــا بیفت اســتفاده از آرد کام
ــای  ــا نانوایی ه ــر برخــورد ب ــن ب وی همچنی
بــه  گفــت:  و  کــرد  تأکیــد  غیرمجــاز 

نانوایی هایــی کــه فاقــد پروانــه کســب هســتند 
ــان را  ــه نانوای ــررات اتحادی ــط و مق ــا ضواب ام
ــر اســاس اباغیــه ســازمان  ــد ب رعایــت کرده ان
ــود. ــارت مجــوز داده ش ــدن و تج ــت، مع صنع

جبـــارزاده همچنیـــن بـــر صـــدور مجـــوز 

ــتان  ــاز اسـ ــا نیـ ــیلو متناســـب بـ ــاد سـ ایجـ
ـــه عنـــوان مســـئول  تأکیـــد کـــرد و گفـــت: مـــا ب
ـــرمایه گذاری  ـــای س ـــم مجوزه ـــی موظفی اجرای
را بـــه  نحـــوی صـــادر کنیـــم کـــه موجـــب 
ـــود؛ از  ـــی نش ـــش خصوص ـــرمایه بخ ـــاف س ات
ـــد  ـــیلو بای ـــاد س ـــوز ایج ـــدور مج ـــن رو در ص ای

نیـــاز مناطـــق مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی اســتفاده از 
ــان را  ــت ن ــتاندارد در پخ ــالم و اس ــک س نم
مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: به عنــوان 
دســتگاه حاکمیتــی موظفیــم کــه تغذیــه 
ســالم مــردم را تأمیــن کنیــم و بــر ایــن 
ــورد  ــد م ــتاندارد بای ــک اس ــد نم ــاس تولی اس
ــا در  ــا نانوایی ه ــرد ت ــرار گی ــدی ق ــه ج توج
ــته باشــند. ــالم مشــکلی نداش ــه نمــک س تهی

نیــز  گنــدم  اختــاط  موضــوع  بــه  وی 
ــد از  ــه بای ــن زمین ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک اش
ــا  ــق دنی ــای موف ــای علمــی و تجربه ه راهکاره
اســتفاده کنیــم و همچنیــن از اختــاط گنــدم 
مناطــق مختلــف در ســیلوها اجتنــاب شــده و 
ــای  ــده واحده ــه عه ــدم ب ــاط گن ــرح اخت ط

ــود. ــته ش ــازی گذاش آردس
ــازی  ــر فرهنگ سـ ــن بـ ــارزاده همچنیـ جبـ
بـــرای کاهـــش دور ریـــز نـــان و اســـراف 
در مصـــرف ایـــن مـــاده غذایـــی و افزایـــش 
ـــا  ـــتان ب ـــان اس ـــروه آرد و ن ـــی کارگ ـــار علم ب
ــرد. ــد کـ ــی تأکیـ ــه ای علمـ ــکیل کمیتـ تشـ

استاندار آذربایجان شرقی: 

همه نانوایی ها از آرد کامل 
استفاده کنند

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
ــی 50  ــدم آب ــت: در گن ــرقی گف آذربایجان ش
ــم بیــش از 80  ــدم دی درصــد اراضــی و در گن
ــه صــورت مکانیــزه کشــت می شــود. درصــد ب

بــه گــزارش فــارس، علــی نــواداد در جلســه 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــتان اظه ــان اس ــورای آرد و ن ش
ــوان  ــه عن ــان ب ــوع ن ــت موض ــه اهمی ــه ب توج
جلســه   14 تعــداد  جامعــه  اصلــی  قــوت 
ــات  ــر از جلس ــه غی ــی )ب ــروه و کارشناس کارگ
ــت. ــده اس ــکیل ش ــه( تش ــتان های تابع شهرس

افــزود: بــا عنایــت بــه تاکیــدات و  وی 
توجهــات اســتاندار بــه مســئله کیفیــت پخــت 
ــان  ــرف ن ــازی مص ــت فرهنگ س ــان و اهمی ن
بنــد  طبــق  کارگــروه  اعضــای  ســبوس دار 
یــک صورتجلســه 4 /3 /95  بــا هماهنگــی 
ــکاری  ــا هم ــروه، ب ــتانداری و اعضــای کارگ اس
آذربایجان شــرقی  مرکــز  ســیمای  و  صــدا 
کارشناســی  و  تخصصــی  میزگردهــای 
گفت وگــوی رادیویــی و تلویزیونــی نســبت 
بــه اطاع رســانی اقــدام کــرده و کمــاکان ایــن 

همــکاری ادامــه دارد.
ــواداد تصریــح کــرد: پیــرو اطاع رســانی از  ن
ــوع  ــت موض ــوص اهمی ــیما در خص ــدا و س ص
اســتفاده از نــان بــا کیفیــت و ســبوس دار 
اتــاق  واقدامــات  هماهنگــی  بــا  دبیرخانــه 
اصنــاف و اتحادیــه مربوطــه، بنرهــا و تیزرهــای 
مناســب تبلیغاتــی بــا  همــکاری معاونــت 
ــت  ــوم پزشــکی و معاون بهداشــتی دانشــگاه عل
ــای  ــر درب مغازه ه ــه و در س ــذا و دارو تهی غ

ــد. ــب ش ــتان نص ــطح اس ــان در س نانوای

اقتصـــادی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
ــا  ــه داد: بـ ــرقی ادامـ ــتاندار آذربایجان شـ اسـ
ـــب  ـــت مناس ـــا کیفی ـــان ب ـــه ن ـــه اینک ـــه ب توج
ارتبـــاط مســـتقیم بـــا تهیـــه خمیرمایـــه 
مناســـب و رعایـــت مراحـــل تخمیـــر دارد 
از ایـــن رو بـــه جهـــت ارتقـــاء کیفیـــت، 
اتحادیه هـــای نانوایـــان، تاکیـــدات الزم را بـــه 
ـــه  ـــه خمیرمای ـــر تهی ـــی ب ـــوب مبن صـــورت مکت
ــد. ــه کرده انـ ــان ارائـ ــه نانوایـ ــع بـ ــه موقـ بـ

وی همچنیــن بــه تهیــه و توزیــع ارقــام 

ــارت  ــکاری و نظ ــا هم ــده ب ــاح ش ــذر اص ب
ــه ( و  ــور ) مراغ ــم کش ــات دی ــه تحقیق موسس
ــط  ــال توس ــذر و نه ــی ب ــت گواه ــه ثب موسس
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اشــاره کــرد 
و گفــت: 35 درصــد بــذر مــورد نیــاز گنــدم از 
بــذر اصــاح شــده تأمیــن شــده و بــذور خــود 
ــا نظــارت مراکــز جهــاد  مصرفــی کشــاورزان ب
ــی می شــود. کشــاورزی، بوجــاری و ضــد عفون

نــواداد بــا اشــاره بــه رعایــت تاریخ کاشــت و 
تنــاوب کشــت ابــراز داشــت: در گنــدم آبــی 50 

ــم بیــش از 80  ــدم دی درصــد اراضــی و در گن
ــزه کشــت می شــود  ــه صــورت مکانی درصــد ب
ــب  ــور 6/1اس ــیون کش ــب مکانیزاس ــه ضری ک
ــرقی  ــتان آذربایجانش ــار و در اس ــار در هکت بخ

7/1اســب بخــار اســت.
ایــن مســوول همچنیــن از اقداماتــی نظیــر 
تأمیــن بــه موقــع نیــاز آبــی مــزارع بــه خصوص 
در مرحلــه پــر شــدن دانــه بــه منظــور ارتقــاء 
ــی و  ــه گیاه ــه تغذی ــه ب ــدم، توج ــت گن کیفی
ــرو  ــای ماک ــگام کوده ــه و بهن ــتفاده بهین اس
ــدم،  ــد گن ــف رش ــل مختل ــرو در مراح و میک
ــزارع  ــرز در م ــای ه ــع علف ه ــه موق ــرل ب کنت
ــای مناســب  ــتفاده از علف کش ه ــا اس ــدم ب گن

ــاد کــرد. و توصیــه شــده ی
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
ــه  ــرل ب ــان اینکــه کنت ــا بی آذربایجان شــرقی ب
موقــع ســن بــه منظــور کاهــش خســارت های 
کیفیــت  ارتقــاء  در  ســن زدگی  از  ناشــی 
دانه هــای گنــدم تولیــدی بســیار مهــم اســت، 
ــی  ــای برگ ــگام بیماری ه ــرل به هن ــزود: کنت اف
ــنبله  ــوم س ــا و فوزاری ــر زنگ ه ــدم نظی در گن
ــه آســتانه خســارت ضمــن  قبــل از رســیدن ب
ــت  ــش کیفی ــه در افزای ــرد دان ــش عملک افزای

ــر اســت. ــه نیــز موث دان
ــی  ــع مشــکات حقوق ــه رف وی همچنیــن ب
ــای ذخیره ســازی ســیلو و کارخانجــات  واحده
آردســازی بــه میــزان 172 هــزار تــن و توســعه 
ظرفیــت واحدهــای تولیــدی بــا تعامــل و 
ــزان  ــه می ــط  ب هماهنگــی دســتگاه های ذی رب

90 هــزار تــن اشــاره کــرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خبر داد

پیش بینی تولید 84۶ هزار تن 
گندم در آذربایجان شرقی 

ــداران  ــری مرغ ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
مــرغ گوشــتی اعــام کــرد کــه بــرای از 
ســرگیری صــادرات گوشــت مــرغ در پــی 
ــی  ــران و پیش بین ــا تاج ــات ب ــزاری جلس برگ
ــاد  ــوی وزارت جه ــی از س ــوق های صادرات مش
توســعه  از  و صنــدوق حمایــت  کشــاورزی 
ــا  ــم ت ــتیم و می توانی ــاورزی هس ــش کش بخ
250 هــزار تــن گوشــت مــرغ را بــه کشــورهای 

ــم. ــادر کنی ــران ص ــراف ای ــایه و اط همس
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمدعلـــی کمالـــی 
کشـــورهای  کـــرد:  اظهـــار  سروســـتانی 
ــا  ــی تـ ــورهای عربـ ــران از کشـ ــایه ایـ همسـ
ـــدود  ـــی ح ـــه ظرفیت ـــیای میان ـــورهای آس کش
ســـه میلیـــون تـــن در ســـال بـــرای واردات 
ــران  ــهم ایـ ــا سـ ــد امـ ــرغ دارنـ ــت مـ گوشـ
همـــواره کـــم بـــوده و عمدتـــا صادرات مـــان 
ـــا 120 هـــزار  ـــراق در حـــدود 90 هـــزار ت ـــه ع ب
تـــن و بخـــش اندکـــی نیـــز بـــه افغانســـتان 

صـــورت گرفتـــه اســـت.
وی افــزود: از مهرمــاه ســال گذشــته عمــًا 
صــادرات گوشــت مــرغ ایــران متوقف شــد،  در 
حــدود 70 هــزار تــن باقــی مانــد و نتوانســتیم 

بــه پیش بینــی 120 هــزار تنــی صــادرات ایــن 
ــا وضعیــت  ــم ب محصــول برســیم کــه امیدواری
ــزای  ــدن آنفلوآن ــار ش ــده و مه ــود آم ــه وج ب
فــوق حــاد پرنــدگان بــه توانیــم صــادرات 

ــم. ــی را از ســر بگیری گوشــت مــرغ ایران
ــداران  ــری مرغ ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
مــرغ گوشــتی ادامــه داد: هــم اکنــون در 
ــدگان  ــادر کنن ــا ص ــاتی ب ــزاری جلس ــی برگ پ
ــا  ــای الزم ب ــتیم و هماهنگی ه ــران هس و تاج
ــا  ــه ت ــورت گرفت ــاورزی ص ــاد کش وزارت جه
ــه را  ــت رفت ــای از دس ــم بازاره ــدداً بتوانی مج
بدســت بیاوریــم و از ســوی دیگــر بــا صنــدوق 
حمایــت وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای تعریــف 
ــی جلســاتی برگــزار شــده  مشــوق های صادرات
تــا بتوانیــم از صــادرات بیشــتر حمایــت کنیــم 
ــه  ــه ب ــه ک ــد ترکی ــوری مانن ــه کش ــرا ک چ
ــوده  ــورها آل ــر کش ــد دیگ ــد مانن ــر می رس نظ
ــدگان  ــوق حــاد پرن ــزای ف ــه بیمــاری آنفلوآن ب

ــرد و  ــام نک ــاری را اع ــن بیم ــت ای ــده اس ش
توانســت در شــرایطی کــه ایــران نمی توانســت 
ــادی  محصــول خــود را صــادر کنــد بخــش زی
ــورهای  ــران در کش ــرغ ای ــت م ــازار گوش از ب

ــد. ــود کن ــراق را از آن خ ــد ع ــایه مانن همس
توجــه  بــا  گفــت:  سروســتانی  کمالــی 
موجــود  ظرفیت هــای  و  پتانســیل ها  بــه 
ــن  ــزار ت ــر 500 ه ــغ ب ــاالنه بال ــم س می توانی
گوشــت مــرغ در صــورت افزایــش تولیــد و بالغ 
ــیل  ــت و پتانس ــا ظرفی ــان ب ــزار توم و 250 ه
کنونــی تولیــد بــه کشــورهای همســایه صــادر 
ــد  ــای موجــود تولی ــه ظرفیت ه ــرا ک ــم چ کنی
ــد  ــای تولی ــاس پروانه ه ــر اس ــول ب ــن محص ای
شــده حــدود 3 میلیــون و 800 هــزار تــن 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب اســت و در حــال حاضــر ب
خــود  مرغــداران  نــدارد  وجــود  تقاضایــی 

ــد. ــد ندارن ــش تولی ــرای افزای ــی ب تمایل
وی تأکیـــد کـــرد: بایـــد بتوانیـــم کیفیـــت 

تولیـــد گوشـــت مـــرغ را از نظـــر وزن الشـــه 
ـــه  ـــه گون ـــی ب ـــر کیف ـــد از نظ ـــت تولی و مدیری
ــادرات  ــه قابلیـــت صـ ــم کـ ــرل کنیـ ای کنتـ
ـــر  ـــر حداکث ـــال حاض ـــا در ح ـــد ام ـــته باش داش
حـــدود 10 تـــا 15 درصـــد از گوشـــت مـــرغ 
ـــاً  ـــه عمدت ـــد ک ـــیل را دارن ـــن پتانس ـــی ای ایران
ـــن  ـــادرات ای ـــه ص ـــد ماه ـــف چن ـــل توق ـــه دلی ب
ـــد  ـــداران بای ـــا مرغ ـــت ام ـــوده اس ـــول ب محص
توجـــه داشـــته باشـــند تـــا خـــط تولیـــد دو 
را بـــرای هـــر چـــه بهتـــر منجمـــد کـــردن و 
بســـته بنـــدی کـــردن آن ایجـــاد کنیـــم و از 
ـــرا  ـــم چ ـــش دهی ـــر وزن آن را کاه ـــوی دیگ س
ـــی وزن  ـــای جهان ـــون در بازاره ـــم اکن ـــه ه ک
باالتـــر از یـــک کیلـــو 200 گـــرم تـــا یـــک 
کیلـــو و 500 گـــرم را خریـــداری نمی کننـــد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران:

صادرات مرغ همچنان متوقف است

نمادهای سـایپا، سـرمایه گـذاری امید، ایران 
خـودرو، پارس خودرو، سـرمایه گـذاری غدیر و 
گل گهـر بـا بیشـترین تاثیـر مثبت بر شـاخص 
رشـد ایـن متغیـر را ثبـت کردنـد. در مقابـل 
خدمـات انفورماتیـک بیشـترین تاثیـر منفـی را 

بـر شـاخص کل بـورس ثبـت کرد.
معاماتـی  روز  آخریـن  سـتدهای  و  داد  در 
بـورس تهـران شـاخص کل بورس با رشـد 268 
واحـدی توانسـت از مرز 80 هـزار واحدی عبور 
کند. به گزارش سـنا، در نتیجه داد و سـتدهای 
امروز شـاخص کل بـورس 268 واحـد باال رفت 

و بـه رقـم 80 هـزار و 127 واحد رسـید.
همچنیـن همه هفت شـاخص بـورس تهران 
صعـودی بودنـد. شـاخص بازارهـای اول و دوم 
نیـز بـه ترتیـب 202 و 503 واحـد بـاال رفتند.

نمادهای سـایپا، سـرمایه گـذاری امید، ایران 
خـودرو، پارس خودرو، سـرمایه گـذاری غدیر و 
گل گهـر بـا بیشـترین تاثیـر مثبت بر شـاخص 
رشـد ایـن متغیـر را ثبـت کردنـد. در مقابـل 
خدمـات انفورماتیـک بیشـترین تاثیـر منفـی را 

بـر شـاخص کل بـورس ثبـت کرد.
بـورس  گـذاران  سـرمایه  امـروز  همچنیـن 
تهـران بیـش از یـک میلیـارد و 601 میلیـون 

برگـه سـهم و حـق تقـدم را بـه ارزش 3 هـزار 
و 219 میلیـارد ریـال در 64 هـزار معاماتـی 

دسـت بـه دسـت کردنـد.
خـودرو،  گروه هـای  امـروز،  معامـات  در 
بیشـترین  بـا  شـیمیایی ها  و  اساسـی  فلـزات 
برتریـن  صـدر  در  معامـات  ارزش  و  حجـم 

گرفتنـد. قـرار  صنعـت  گروه هـای 
بیشـترین رشـد  بـا  نیـز  بـازار  صدرنشـینی 

قزویـن،  قنـد  نمادهـای  بـه  متعلـق  قیمـت 
خلیـج  المللـی  بیـن  نقـل  و  حمـل  لعابیـران، 
فـارس، گسـترش صنایـع و خدمات کشـاورزی، 
السـتیکی  صنایـع  و  سـایپا  خـاور،  فنرسـازی 
سـهند بـود. در مقابـل نمادهـای تامیـن ماسـه 
ریختـه گری، داروسـازی زاگرس فارمـد پارس، 
کشـاورزی و دامپـروری مگسـال، پشـم شیشـه 
صنایـع  و  ایـران  کارتـن  ایـران،  شـهد  ایـران، 

جوشـکاب یـزد بـا بیشـترین کاهـش قیمت در 
انتهـای جـدول معامـات نشسـتند.

معاماتـی  روز  آخریـن  سـتدهای  و  داد  در 
هفتـه سـرمایه گذاران بورس تهـران برای خرید 
اوراق مشـارکت شـهرداری سـبزوار، واحدهـای 
صنـدوق امیـن یکـم، سـهام حمـل و نقـل بین 
المللـی خلیج فـارس، واحدهای صنـدوق کیان، 
پارنـد پایـدار سـپهر، اوراق مشـارکت کارکنـان 
نفـت و اوراق صکـوک سـایپا بیشـترین تقاضـا 
و طوالنـی تریـن صف هـای خریـد را تشـکیل 
دادنـد. ایـن در حالـی بـود کـه در سـوی دیگـر 
اوراق  از  بـرای خـروج  بـازار سـرمایه گذارانـی 
مشـارکت ملـی نفت ایـران، واحدهـای صندوق 
پارنـد پایدار سـپهر، سـهام تامین ماسـه ریخته 
گـری، اوراق صکـوک بنـا گسـتر کرانـه، اوراق 
مشـارکت کارکنـان نفـت، سـهام کاغـذ سـازی 
کاوه و اوراق مشـارکت رایـان سـایپا بیشـترین 
عرضه هـا و طوالنـی تریـن صف هـای فـروش را 
ثبـت کردنـد. در پایـان معامـات امـروز بانـک 
ملـت بـا معاملـه بلوکـی 280 میلیـون سـهمی 
بیشـترین حجـم معامـات و پتروشـیمی مبین 
بـا معاملـه بلوکـی بـا ارزش 460 میلیـارد ریال 

بیشـترین ارزش معامـات را ثبـت کردنـد.

در معامالت آخرین روز کاری هفته ثبت شد :

رشد دسته جمعی متغیرهای بورس تهران

رئیس پارک علم و فناوری:
ایجاد اشتغال 3322 نفری توسط 

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

ــان   ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــزار و 322  ــه ه ــتغال س ــاد اش ــرقی از ایج ش
ــتقیم از  ــر مس ــتقیم و غی ــغلی مس ــت ش فرص
طریــق پــارک علــم و فناوری اســتان خبــر داد.

ــا  ــض ب ــور فی ــر، حســین پ ــزارش مه ــه گ ب
ــز  ــالگی دانشــگاه تبری ــر جشــن 70س ــه ب تکی
و شــروط اساســی بــرای موفقیــت فــردی 
و اجتماعــی اظهارداشــت: پشــتوانه علمــی، 
ــری اساســی و دلســرد نشــدن از ســنگ  پیگی
ــه  ــی س ــع احتمال ــر راه و موان ــای س اندازی ه
ــه  ــا و جامع ــت م ــرای موفقی ــی ب ــرط اساس ش
ــم  ــاور کنی ــت، ب ــن راه الزم اس ــت و در ای اس
ــم و  ــم نداری ــزی ک ــم و چی ــا می توانی ــه م ک
ــم  ــاور بکنی ــکوفایی را ب ــن ش ــت ای ــد اس امی
و فرصت هــای الزم بــرای ســرمایه گــذاری 
ســرمایه گــذاران ایــن حــوزه را فراهــم ســازیم 
و گام هــای ارزنــده ای در ایــن حــوزه برداریــم 
و در ایــن خصــوص، انتظــار مــی رود مســؤوالن 
اجرایــی اســتانی نیــز از ایــن پروژه هــا بازدیــد 
ــد. ــت بکنن ــا حمای ــد و از آن ه ــل آورن ــه عم ب

ــا تکیــه بــر مقاله هــای  وی در ایــن راســتا ب
علــم  پــارک  ثبتــی  اختراعــات  و  علمــی 
ادامــه داد: امــروز تمــام بــاور  و فــن آوری 
ــن  ــو احس ــه نح ــا، ب ــروزی م ــای دی نکردن ه
تبدیــل بــه بــاور کردن هــا شــده اســت و بایــد 
شــکوفایی ایــن بــاور کردن هــا را شــکوفاتر 
نمــود و بــرای نمونــه ســازی و صــادرات 10.5 

ــرد. ــزی ک ــه ری ــا برنام ــارد دالری آن ه میلی
 پــور فیــض در پایــان بــا بیــان اینکــه 
ــتقیم  ــغلی مس ــت ش ــزار و 322 فرص ــه ه س
و غیــر مســتقیم از طریــق پــارک علــم و 
فنــاوری ایجــاد شــده اســت، گفــت: ایــن علــم 
برافراشــته شــده را بایــد بــا پشــتوانه ایمانــی و 
علمــی، همــراه ســازی غیــرت دینــی و غیــرت 
علمــی مزیّــن ســاخت و قبــول کــرد کــه تنهــا 
ــذاران اســت  ــت خــوب از ســرمایه گ ــا حمای ب
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــا را ب ــم آن ه ــه می توانی ک

ــم. ــر کنی ــوزه مشــتاق ت ــن ح در ای

راهبردهای وزارت صنعت برای 
توسعه صنعت خودرو

در  تجـــارت  و  معـــدن  وزارت صنعـــت، 
خـــودرو"  صنعـــت  راهبـــردی  "برنامـــه 
صنعـــت  توســـعه  بـــرای  را  راهکارهایـــی 

اســـت. کـــرده  پیش بینـــی  خـــودرو 
ــه گــزارش ایســنا، وزارت صنعــت، معــدن  ب
ــت گذاری  ــورای سیاس ــژه ش ــارت و به وی و تج
ــوول  ــه مس ــن وزارتخان ــتقر در ای ــودرو مس خ
کان  سیاســت گذاری های  ابــاغ  و  تعییــن 

ــت خــودرو اســت. صنع
اخیــرا ایــن وزارتخانــه ویرایــش دوم برنامــه 
راهبــردی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت را 
ــن  ــای ای ــه در آن راهبرده ــرده ک ــر ک منتش
وزارتخانــه بــرای توســعه بخــش صنعــت کشــور 

ــت. ــده اس ــی ش پیش بین
بخشــی از برنامــه راهبــردی ایــن وزارتخانــه 
در حــوزه صنایــع مربــوط بــه برنامــه راهبــردی 
صنعــت خــودرو اســت کــه در بخشــی از 
آن نیــز راهکارهــای وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت بــرای توســعه صنعــت خــودرو 

پیش بینــی شــده اســت.
ــا،  ــدی بنگاه ه ــای توانمن ــه ارتق ــن زمین در ای
مدیریــت واردات خــودرو و قطعــات، افزایــش نفوذ 
فنــاوری در صنعــت موجود، توســعه همکاری های 
بین بنگاهــی، گســترش همکاری هــای بین المللی، 
ــل  ــاد و تکمی ــرای ایج ــرمایه گذاری ب ــعه س توس
ــن  ــای تامی ــه روش ه ــی ب ــوع بخش ــا، تن واحده
ــای  ــدگان خودروه ــت از مصرف کنن ــی، حمای مال
ــوس  ــارف؛ رئ ــاح مص ــی و اص ــی و واردات داخل
ــدن و  ــت، مع ــردی وزارت صنع ــای راهب برنامه ه

تجــارت بــرای توســعه صنعــت خــودرو اســت.

ابالغ بخشودگی سود تسهیالت 
تا سقف 25میلیون تومان

ـــود  ـــودگی س ـــط بخش ـــزی ضواب ـــک مرک بان
ـــان را  ـــون توم ـــقف 25 میلی ـــا س ـــهیات ت تس

ـــرد. ـــام ک اع
ــزی در  ــک مرکـ ــر، بانـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
اباغیـــه ای اعـــام کـــرد: بخشـــودگی ســـود 
بـــرای تســـهیات حداکثـــر تـــا ســـقف 
ــای  ــورت تقاضـ ــان، درصـ ــون تومـ 25 میلیـ
بدهـــکار و واریـــز اصـــل بدهـــی تـــا تاریـــخ 
31 خردادمـــاه ســـال جـــاری، صرفـــاً بـــرای 
اعطایـــی  تســـهیات  مطالبـــات  »مانـــده 
یارانـــه ای مـــورد حمایـــت دولـــت، حـــوادث 
غیرمترقبـــه و مســـکن روســـتایی« و »مانـــده 
ــدگان  ــیب دیـ ــده آسـ ــال شـ ــات امهـ مطالبـ
ـــد. ـــاغ ش ـــه« اب ـــوادث غیرمترقب ـــی از ح ناش

ایــن بخشــودگی صرفــا مشــمول بدهــکاران 
بانک هــای ملــی ایــران، ســپه، کشــاورزی، 
تجــارت، صــادرات ایــران، ملــت، رفــاه کارگــران 

ــران اســت. و توســعه صــادرات ای
متــن کامــل ضوابــط ایــن اباغیــه روی 
ســایت بانــک مرکــزی در دســترس اســت.

در فروردین ماه امسال؛
نظام بانکی 22 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت پرداخت کرد

بانک هـــا طـــی  پرداختـــی  تســـهیات 
ـــادی  ـــای اقتص ـــه بخش ه ـــال ب ـــن امس فروردی
مبلـــغ 223.9 هـــزار میلیـــارد ریـــال اســـت 
ـــل  ـــال قب ـــابه س ـــا دوره مش ـــه ب ـــه در مقایس ک
مبلـــغ 11.3 هـــزار میلیـــارد ریـــال )معـــادل 

5.3 درصـــد( افزایـــش داشـــته اســـت.
تســهیات  ســهم  مهــر،  گــزارش  بــه 
پرداختــی در قالــب ســرمایه در گــردش در 
ــن  ــی فروردی ــادی ط ــای اقتص ــام بخش ه تم
مــاه ســال جــاری مبلــغ 158.4 هــزار میلیــارد 
ریــال معــادل 70.7 درصــد کل تســهیات 
ایــن مبلــغ در مقایســه  اســت.  پرداختــی 
ــزار  ــغ 12 ه ــل مبل ــال قب ــابه س ــا دوره مش ب
ــش  ــد افزای ــادل 8.2 درص ــال مع ــارد ری میلی
داشــته اســت. ســهم تســهیات پرداختــی 
بابــت تأمیــن ســرمایه در گــردش بخــش 
صنعــت و معــدن در فروردیــن مــاه ســال 
جــاری معــادل 66.8 هــزار میلیــارد ریــال بــوده 
اســت کــه حاکــی از تخصیــص 42.2 درصــد از 
منابــع تخصیــص یافتــه بــه ســرمایه درگــردش 
تمــام بخش هــای اقتصــادی )مبلــغ 158.4 

ــت. ــال( اس ــارد ری ــزار میلی ه
ریــال  هزارمیلیــارد   78.3 از  همچنیــن 
تســهیات پرداختــی در بخــش صنعــت و 
ــغ 66.8  ــد آن )مبل ــادل 85.3 درص ــدن مع مع
ــرمایه در  ــن س ــال( در تأمی ــارد ری ــزار میلی ه
ــر  ــه بیانگ ــت ک ــده اس ــت ش ــردش پرداخ گ
منابــع  تأمیــن  بــه  اولویت دهــی  و  توجــه 
ــال  ــا در س ــط بانک ه ــش توس ــن بخ ــرای ای ب
ــره  ــداد 7467 فق ــن تع ــت. همچنی ــاری اس ج
ــا  ــدن ب ــت و مع ــش صنع ــه بخ ــهیات ب تس
ــارد  ــره 10.5 میلی ــر فق ــی ه ــن پرداخت میانگی
ریــال پرداخــت شــده کــه بیشــتر از میانگیــن 
پرداختــی ســایر بخش هاســت. درضمــن در 
بخــش خدمات تعــداد 84849 فقره تســهیات 
بــا میانگیــن پرداخــت هــر فقــره 1.1 میلیــارد 

ــت. ــده اس ــت ش ــال پرداخ ری

شناخت مزیت ها نخستین گام 
در صادرات غیر نفتی

نائـب رئیس اول کمیسـیون صنایـع و معادن 
مجلـس شـورای اسـامی در برنامـه »رهیافت« 
رادیو اقتصاد گفت: شـناخت مزیت هـای اقتصادی 
نخسـتین گام بـرای توسـعه صـادرات غیر نفتی 

در کشـور به شـمار می رود.
بـه گزارش خبرگزاری صدا و سـیما؛ داریوش 
اسـماعیلی بـا اشـاره به اینکه توسـعه صـادرات 
غیرنفتی از ضروریات اقتصاد هرکشـوری اسـت، 
افـزود: این نوع صـادرات ضمن قـدرت ارزآوری 
بـاال می توانـد به رشـد اقتصـادی و اشـتغالزایی 

در کشـورکمک شـایان توجهی کند.
وی بـا تاکیـد براینکه صـادرات غیـر نفتی از 
رهگـذر اشـتغال فعـال، کار آمد، دانـش بنیان و 
بـا اسـتفاده از تدابیر دانایی محور در کشـور نمود 
عملـی پیـدا می کنـد، اظهار داشـت: توسـعه این 
شـاخص مهـم در مملکـت نیازمنـد شناسـایی 
مزیت هـای اقتصـادی صـادرات محـور و تدوین 
سـرمایه  تولیـد،  بـرای  کاربـردی  برنامه هـای 

گـذاری و صادرات اسـت.
نماینـده مـردم در مجلس دهم بـا بیان اینکه 
گـذر شـکوفایی تولید داخلـی از مسـیر صادرات  
می گـذرد، گفـت: تولیدکنندگان همـواره باید به 

ایـن مهم توجهی ویژه داشـته باشـند.
وی در ادامـه خـارج کـردن اقتصاد کشـور از 
تک محصولـی را تن هـا یکـی از فوائـد توسـعه 
ایـن  افـزود:  و  دانسـت  غیرنفتـی  صـادرات 
بـه  اقتصاددانـان  سـوی  از  همـواره  اسـتراتژی 
عنـوان راهبـردی مهـم و محـوری ارائـه شـده 
اسـت چراکـه تـراز پرداخت هـای ارزی را بهبود 
می بخشـد، قدرت و مزیت نسـبی رقابتی کشـور 

در بازارهـای جهانـی را افزایـش می دهـد.
توسـعه  اینکـه  بـه  اعتقـاد  بـا  اسـماعیلی 
مسـتمر  رشـد  موجبـات  غیرنفتـی  صـادرات 
اقتصـادی و افزایش رفاه اجتماعـی را در جامعه 
گام  نخسـتین  اظهارداشـت:  می کنـد،  فراهـم 
بـرای رشـد و رونق ایـن نوع صادرات در کشـور 

اسـت. اقتصـادی  مزیت هـای  شـناخت 
وی اضافــه کــرد: تدویــن اســتراتژی اقتصادی 
ــت،  و صنعتــی، حمایت هــای همــه جانبــه دول
ــور از  ــادرات مح ــان و ص ــش بنی ــدات دان تولی
ــر  ــادرات غی ــکوفایی ص ــای ش ــر مولفه ه دیگ

نفتــی در مملکــت اســت.
نائـب رئیس اول کمیسـیون صنایـع و معادن 
مجلس شـورای اسـامی گفت: هر کشـوری که 
بخواهـد روی پـای خـود بایسـتد بایـد تولیدات 
داخلـی خـود را در عرصـه بین الملل بـه رقابت 
بگـذارد تـا بـه هـدف اصلـی خـود برسـد و این 
همـه جـزء با صـادرات پایدار میسـر نمی شـود.

توسـعه  و  صـادرات  گرچـه  افـزود:  وی 
اقتصـادی مبتنی بر صادرات در هر کشـوری 
بـه مجموعـه رویکرد هـا قوانیـن و برنامـه ریزی 
توسـعه صـادرات یک کشـور وابسـته اسـت، اما 
چگونگـی اجـرای ایـن قوانیـن در صـادرات بـه 

مراتـب نقـش مهمتـری دارد.
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نماینـــده مـــردم ارومیـــه در مجلـــس 
ــد  ــه بایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــامی بـ ــورای اسـ شـ
ــه  ــا تعییـــن تعرفـ ــه آیـ ــود کـ مشـــخص شـ
ـــت:  ـــر، گف ـــا خی ـــت ی ـــی اس ـــکی حاکمیت پزش
در شـــرایط کنونـــی درآمـــد پزشـــکان در 

وزارت بهداشـــت مشـــخص نیســـت.
نـــادر  ملـــت،  خانـــه  گـــــزارش  بـــه 
مجلـــس  علنـــی  نشســـت  در  قاضی پـــور 
بررســـی  جریـــان  در  اســـامی  شـــورای 
ـــامت  ـــول س ـــرح تح ـــص از ط ـــق و تفح تحقی
ـــق و  ـــن تحقی ـــراح ای ـــده ط ـــوان نماین ـــه عن ب
ـــون  ـــل 76 قان ـــتناد اص ـــه اس ـــت: ب ـــص گف تفح
ـــص در  ـــق و تفح ـــق تحقی ـــس ح ـــی مجل اساس
ـــاس 19  ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــور را دارد ک ـــه ام هم
ـــق و  ـــن تحقی ـــتار ای ـــدگان خواس ـــر از نماین نف

تفحـــص شـــدند.
نماینـــده مـــردم ارومیـــه در مجلـــس 
شـــورای اســـامی ادامـــه داد: 10 مـــاه قبـــل 
درخواســـت ایـــن تحقیـــق و تفحـــص را بـــه 
ـــن  ـــه تعیی ـــا پروس ـــم، ام ـــه دادی ـــس ارائ مجل
تکلیـــف آن بـــه طـــول انجامیـــد، البتـــه 
رئیـــس کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان 
ــا  ــد امـ ــام دادنـ ــی انجـ ــای خوبـ پیگیری هـ
ـــد. ـــت کردن ـــا آن مخالف ـــیون ب ـــای کمیس اعض

نماینـــدگان  مـــا  شـــد:  یـــادآور  وی 
ــص از  ــق و تفحـ ــده تحقیـ ــت کننـ درخواسـ
طـــرح تحـــول ســـامت در نظـــر داریـــم 
ــخص  ــرح مشـ ــن طـ ــارف ایـ ــع و مصـ منابـ
ـــی ها  ـــف گرانفروش ـــا مخال ـــه م ـــرا ک ـــود، چ ش
ــت و  ــوزه بهداشـ ــه در حـ ــی رویـ و واردات بـ

ــتیم. ــان هسـ درمـ
قاضـــی پـــور بـــا انتقـــاد از اینکـــه طـــرح 

ـــه  ـــی ب ـــکل اجرای ـــوز ش ـــواده هن ـــک خان پزش
ـــود  ـــا وج ـــرا ب ـــزود: چ ـــت، اف ـــه اس ـــود نگرفت خ
پیشـــرفت در صنعـــت داروســـازی بـــاز هـــم 
ـــه واردات  ـــدام ب ـــان اق ـــودجویان و قاچاقچی س
داروهـــای بـــی کیفیـــت می کننـــد و آن را در 
شـــبکه توزیـــع قـــرار می دهنـــد؟ در حالـــی 
کـــه می تـــوان از دانـــش علمـــی و پزشـــکی 
ـــا  ـــرد ت ـــتفاده ک ـــوم اس ـــرز و ب ـــن م ـــان ای جوان
بـــا کمتریـــن قیمـــت داروهـــای تولیـــدی را 

ـــانیم. ـــده برس ـــرف کنن ـــت مص ـــه دس ب
ـــورای  ـــس ش ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
ــد  ــا تولیـ اســـامی گفـــت: بـــدون شـــک بـ
داروهـــای مشـــابه می تـــوان از خـــروج ارز 
ــم  ــتغالزایی را فراهـ ــرد و اشـ ــری کـ جلوگیـ
آورد، در حالـــی اســـت کـــه وزارت بهداشـــت 
از کشـــورهایی  را  دارو  بـــی رویـــه  واردات 
ماننـــد آرژانتیـــن انجـــام می دهـــد، درحالـــی 
ـــود دارد. ـــی آن محصـــول وج ـــد داخل ـــه تولی ک

وی بیــان کــرد: بــدون شــک ادامــه چنیــن 
وضعیتــی صنعــت داروســازی را با ورشکســتگی 
ــت  ــه صنع ــی ک ــرد، درحال ــد ک ــرو خواه روب
داروســازی در کشــور بیــش از 60 ســال ســابقه 
دارد، امــا واردات دارو از کشــورهای بــی نــام و 

ــرد. ــورت می گی ــان ص نش
ـــول  ـــرح تح ـــه در ط ـــاد از اینک ـــا انتق وی ب
ــده  ــه نشـ ــاخت ها توجـ ــه زیرسـ ــامت بـ سـ
اســـت، گفـــت: بـــا ایـــن شـــیوه مراجعـــات 
ـــده  ـــتر ش ـــی بیش ـــز درمان ـــه مراک ـــاران ب بیم
ــن  ــه، ضمـ ــش یافتـ ــز افزایـ ــا نیـ و هزینه هـ

آنکـــه منابـــع دولـــت نیـــز محـــدود اســـت.
ــار  ــر آم ــوی دیگ ــزود: از س ــور اف ــی پ قاض
ــا  ــده ام ــه نش ــکان ارائ ــد پزش ــی از درآم دقیق
ــد  ــه درآم ــق بررســی ها مشــخص شــده ک طب
ــده  ــر ش ــن 35 براب ــور میانگی ــه ط ــکان ب پزش
ــرار  ــه ق ــت چگون ــن وضعی ــا ای ــال ب اســت، ح
ــم. ــادل کنی ــکان را متع ــی پزش ــت پرداخت اس

نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای 
پزشــکی  تعرفه هــای  درخصــوص  اســامی 
ــن  ــا تعیی ــه آی ــد مشــخص شــود ک ــت: بای گف

ــر. ــا خی ــت ی ــی اس ــکی حاکمیت ــه پزش تعرف
هیـــات  چـــرا  کـــرد:  تصریـــح  وی 
مدیره هـــای ارزی وزارت بهداشـــت نســـبت 
ـــی  ـــم آمریکای ـــز چش ـــزار لن ـــد 20 ه ـــه خری ب
اقـــدام کـــرده در حالـــی کـــه می بایســـت از 
ایـــن گونـــه مـــوارد جلوگیـــری می شـــد.

ـــک  ـــه داد: 5 پزش ـــه ادام ـــور ادام ـــی پ قاض
ـــارد  ـــک میلی ـــر ی ـــال 95 زی ـــه اول س در 6 ماه
تومـــان نســـخه نوشـــته انـــد، در حالـــی 
کـــه وزارت بهداشـــت بایـــد از ایـــن مـــوارد 

جلوگیـــری می کـــرد.

قاضی پور مطرح کرد:

درآمد پزشکان در 
وزارت بهداشت مشخص نیست

معــاون مقابلــه بــا عرضــه و امــور بین الملــل 
ــه  ــت: س ــدر گف ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب س
ــر  ــال اخی ــه س ــور در س ــرقی کش ــتان ش اس
ــتاد  ــن س ــات از ای ــت امکان ــت دریاف در اولوی
ــا 78 درصــد مجمــوع مــواد  ــد و 75 ت ــوده ان ب
ــوده در  ــن ب ــه 708 ت ــور ک ــوفه در کش مکش

ــت. ــده اس ــف ش ــتان ها کش ــن اس ای
اســداهلل  ســردار  ایرنــا  گــزارش  بــه 
هادی نــژاد روز پنجشــنبه در نخســتین دوره 
آموزشــی جــواد االئمــه )ع( بــرای بهینه ســازی 
ــا  ــان ب ــوال قاچاقچی ــایی ام ــای شناس روش ه
هــدف ضربــه بــه بنیــان اقتصــادی قاچاقچیــان 
مــواد مخــدر در کرمــان افــزود: میــزان تولیــد 
ــاری  ــال ج ــتان در س ــدر در افغانس ــواد مخ م
ــه ســال قبــل رشــد دارد  35 درصــد نســبت ب
ــچ کجــا امحــا  ــار در افغانســتان هی ــن ب و اولی

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــت: بارندگــی امســال نیــز از هــر  وی گف
ــش  ــه افزای ــر ب ــه منج ــوده ک ــر ب ــال بهت س
تولیــد مــواد مخــدر در افغانســتان شــده اســت.

ـــد  ـــی مانن ـــی موضوع ـــرد: وقت ـــان ک وی بی
آنفلوآنـــزای پرنـــدگان مطـــرح می شـــود، 
انجـــام  آن  رفـــع  بـــرای  الزم  اقدامـــات 
ـــاد  ـــام اعتی ـــه ن ـــون ب ـــک طاع ـــا ی ـــود ام می ش
ـــت  ـــده اس ـــاد ش ـــدر ایج ـــواد مخ ـــاق م و قاچ

امـــا حواســـمان بـــه آن نیســـت.
معــاون مقابلــه بــا عرضــه و امــور بیــن 
ــواد مخــدر گفــت:  ــا م ــارزه ب ــل ســتاد مب المل
ــد  ــور بای ــعه کش ــم توس ــه شش ــاس برنام براس
25 درصــد اعتیــاد را کاهــش دهیــم کــه 
بخــش اصلــی کار برعهــده دســتگاه قضایــی و 

سیســتم های مبــارزه ای اســت.

ـــه چهـــار  وی ادامـــه داد: ســـاالنه نزدیـــک ب
ـــی  ـــر و ب ـــادان متجاه ـــات معت ـــر تلف ـــزار نف ه
ـــکی  ـــه پزش ـــم ک ـــور داری ـــان را در کش خانم
قانونـــی ایـــن آمـــار را تائیـــد می کنـــد. 
ســـردار هـــادی نـــژاد گفـــت: بـــا در نظـــر 
هـــزار   600 ماهانـــه  میانگیـــن  گرفتـــن 
ـــه  ـــا هزین ـــادان ی ـــان معت ـــرای درم ـــان ب توم
خریـــد مـــواد مخـــدر از ســـوی آنهـــا، ایـــن 
ــاالنه  ــان سـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــر 14 هـ امـ

هزینـــه بـــه دنبـــال دارد.
ـــد  ـــدی خوان ـــدر را ج ـــواد مخ ـــر م وی خط
ـــه  ـــرم ب ـــن ج ـــرده ای ـــت پ ـــراد پش ـــت: اف و گف
ـــظ  ـــرای حف ـــتند و ب ـــود هس ـــع خ ـــال مناف دنب
ــاق  ــه قاچـ ــود، چرخـ ــادی خـ ــد اقتصـ درآمـ

مـــواد مخـــدر را بـــه صـــورت مســـتمر بـــه 
روز می کننـــد. معـــاون مقابلـــه بـــا عرضـــه و 
ـــواد  ـــا م ـــارزه ب ـــتاد مب ـــل س ـــن المل ـــور بی ام
مخـــدر افـــزود: واحـــد ســـگ های موادیـــاب 
در کرمـــان مســـتقر می شـــود و بـــه زودی در 
ـــت. ـــد یاف ـــترش خواه ـــز گس ـــور نی ـــرق کش ش

وی تاکیــد کــرد: شــرایط مــا بــرای مبــارزه 
ــا  ــب ب ــادل و متناس ــرایط متع ــک ش ــد ی بای
ــته  ــال گذش ــد و س ــدر باش ــواد مخ ــد م تهدی
نزدیــک بــه یــک هــزار میلیــارد ریــال از امــوال 
مصــادره شــده قاچاقچیــان بــه فــروش رســانده 
شــد ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته 

بیشــترین اســترداد را داشــتیم.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــادی ن ــردار ه س

ــا  ــارزه ب ــون مب ــر قان ــال تغیی ــه دنب ــده ای ب ع
ــی  ــد بخش ــتند و می خواهن ــدر هس ــواد مخ م
از مجازات هــای اعــدام را حــذف کننــد گفــت: 
ــیم و  ــرده را بشناس ــت پ ــت های پش ــد دس بای
در جهــت مقابلــه بــا ایــن هــدف تــاش کنیــم.

قانــون،  براســاس  داد: وقتــی  ادامــه  وی 
ــد می شــود کــه  ــال قاچاقچــی تهدی جــان و م
ســخت تریــن مجــازات اســت، عــده ای مدعــی 
ــس  ــت، پ ــر نیس ــازات موث ــن مج ــتند ای هس
چــه مجازاتــی جایگزیــن می شــود کــه بتوانــد 

ــد. ــده باش بازدارن
ــا  ــاالی پرونده ه ــم ب ــرد: حج ــار ک وی اظه
ــه  ــتگاه های مقابل ــتعداد دس ــودن اس ــم ب و ک
ــان  ــا قاچاقچی ــذار ب ــارزه اثرگ ــت مب ای فرص
عمــده را از بیــن بــرده و در ایــن زمینــه 
ــه اســت.  ــدام همــه جانب ــه جهــاد و اق ــاز ب نی
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــژاد ب ــادی ن ــردار ه س
ــرای مقابلــه  ایــران اســامی دروازه و ســدی ب
ــت  ــده اس ــدر ش ــواد مخ ــذر م ــا ورود و گ ب
ــب  ــر و متناس ــدی ت ــارزه ج ــرای مب ــت: ب گف
اقدامــات  بتوانیــم  امیدواریــم  قوانیــن،  بــا 

ــم. ــی کنی ــری را اجرای موثرت
دوره آموزشــی جــواد االئمــه )ع( بــرای 
ــوال  ــایی ام ــای شناس ــازی روش ه ــه س بهین
بنیــان  بــه  بــا هــدف ضربــه  قاچاقچیــان 
اقتصــادی قاچاقچیــان مــواد مخــدر بــه مــدت 
2 روز در کرمــان برگــزار می شــود. اســتان 
ــای  ــا مرزه ــواری ب ــل همج ــه دلی ــان ب کرم
شــرقی و شــرایط خــاص جغرافیایــی از دیربــاز 
ــه  ــدر ب ــواد مخ ــان م ــردد قاچاقچی ــل ت مح
ســمت ســایر نقــاط کشــور بــوده و خــط مقــدم 

ــت. ــرگ اس ــوداگران م ــا س ــارزه ب مب

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:

استانهای شرقی کشور در اولویت 
دریافت امکانات مبارزه با مواد مخدر

ــه شــورای ملــی ســالمندان  رئیــس دبیرخان
ــا بیــان این کــه هم اکنــون کشــورمان  کشــور ب
ــال  ــال، در ح ــالمندی 74 س ــن س ــا میانگی ب
ــت:  ــت، گف ــالمندی« اس ــده س ــه »پدی ورود ب
هم اکنــون 9.5 درصــد جمعیــت کشــورمان 
ســالمند اســت و کشــورمان، بــا ایــن جمعیــت، 
ــالمندی،  ــه  نخســت س ــون وارد مرحل ــم اکن ه
یعنــی جمعیــت بیــن 7 تــا 14 درصــد ســالمند 

شــده اســت.
ـــا  ـــی ب ـــادق نجف ـــارس، ص ـــزارش ف ـــه گ ب
ــی در  ــای بین المللـ ــه همکاری هـ ــاره بـ اشـ
برگـــزاری ایـــن ســـمینار، گفـــت: موسســـه 
کـــه شـــاخص های   HelpAge بین المللـــی 
ـــت  ـــازمان بهداش ـــر س ـــر نظ ـــالمندی را زی س
بررســـی  کشـــورها  در   )WHO( جهانـــی 
می کنـــد، هـــر دو ســـال یکبـــار ســـمیناری 
را در ایـــن خصـــوص برگـــزار می کنـــد 
و ایـــن نخســـتین بـــار اســـت کـــه ایـــران 
ــی  ــمینار علمـ ــن سـ ــان ایـ ــز، میزبـ و تبریـ

خواهـــد بـــود.
وی بــه تغییــرات ســنی جمعیــت کشــورمان 
ــده ای  ــالمندی، پدی ــزود: س ــرد و اف ــاره ک اش
اســت کــه در کشــورهای توســعه یافته، در 
امــا  اتفــاق می افتــد  یــک دوره 50 ســاله 
ــار  ــد از انفج ــاخص، بع ــن ش ــا ای ــور م در کش
ــه   ــروع  ب ــاره ش ــه یکب ــه 60، ب ــی ده جمعیت
کاهــش  واقــع،  در  کــرد؛  »پدیده شــدن« 
مرگ و میــر و همچنیــن کاهــش موالیــد در آن 
دوره، موجــب شــد ســالمندی در کشــور مــا بــا 

ــرد. ــکل بگی ــری ش ــیب تندت ش
ســلمان نژاد بــا بیــان این کــه هم اکنــون 
ــن ســالمندی 74 ســال،  ــا میانگی کشــورمان ب
در حــال ورود بــه »پدیــده ســالمندی« اســت، 
ــورمان در  ــد، کش ــن رون ــا ای ــرد: ب ــح ک تصری
برنامــه ششــم توســعه عمــًا بــه ســمت 
»جمعیــت ســالمند« تغییــر رویــه خواهــد داد.

درصــد   9.5 هم اکنــون  وی  گفتــه  بــه 
و  اســت  ســالمند  کشــورمان  جمعیــت 
کشــورمان، بــا ایــن جمعیــت، هــم اکنــون وارد 

ــت  ــی جمعی ــه   نخســت ســالمندی، یعن مرحل
ــت. ــده اس ــالمند ش ــد س ــا 14 درص ــن 7 ت بی

ملـــی  شـــورای  دبیرخانـــه  رئیـــس 
ســـالمندان کشـــور، بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه 
کلیـــه سیاســـتگذاری های حـــوزه ســـالمندی 
ـــکل  ـــد ش ـــده بای ـــال آین ـــت س ـــا هف ـــور، ت کش
بگیـــرد، تاکیـــد کـــرد: ســـند ســـالمندان 
کـــه توســـط دبیرخانـــه شـــورای ملـــی 
ســـالمندان تدویـــن شـــده، حـــاوی مباحـــث 
مهمـــی از قبیـــل اوقـــات فراغـــت، درآمـــد و 
ـــوان  ـــه عن ـــالمندان اســـت و ب ـــازی س توانمندس
یـــک منبـــع ارزشـــمند، بـــرای بهره بـــرداری 
و تصویـــب در اختیـــار هیئت دولـــت قـــرار 

. می گیـــرد
اقدامـــات  از  تقدیـــر  بـــا  ســـلمان نژاد 
شـــهرداری تبریـــز در حوزه هـــای اجتماعـــی، 
حوزه هـــای  در  تبریـــز  داشـــت:  اظهـــار 
مختلـــف شـــهری و اجتماعـــی، از شـــهرهای 
فعـــال در رویکردهـــای ســـالمندی اســـت؛ از 

ایـــن رو، امیدواریـــم بـــا حمایـــت شـــهرداری 
بین المللـــی  همایـــش  اولیـــن  از  تبریـــز 
و منطقـــه ای، شـــاهد برداشـــتن گام هـــای 
مهمـــی در خصـــوص ایـــن ضـــرورت مهـــم 

ــیم. ــی باشـ اجتماعـ

تاخیر در اجرای سیاستگذاری های حوزه 
سالمندان، بحران زا است

پـــروژه  رئیـــس  کریمـــی،  همچنیـــن 
ــز در ایـــن نشســـت،  ــور نیـ ــالمندان کشـ سـ
ـــازمان  ـــی س ـــدوق جمعیت ـــت: صن ـــار داش اظه
ملـــل متحـــد، وزارت رفـــاه و تامیـــن اجتماعـــی، 
ـــه HelpAge و وزارت  ـــه ای موسس ـــس منطق رئی
امـــور خارجـــه، بـــا بررســـی طرح هـــای 
 9 مســـئوالن  و  متخصصـــان  پیشـــنهادی 
کشـــور چیـــن، ژاپـــن، کره جنوبـــی، مالـــزی، 
ـــد،  ـــد، فنان ـــام، تایلن ـــتان، ویتن ـــار، پاکس میانم
ایـــن  برگـــزاری  بـــرای  الزم  زمینه هـــای 

ســـمینار را فراهـــم کرده انـــد.

وی رونــد تغییــرات جمعیتــی در آســیا 
و اقیانوســیه، مشــارکت ســالمندان، امنیــت 
بازنشســتگی،  صندوق هــای  درآمــد،  و 
و  ســرعت  و  اجتماع محــور  ســازمان های 
محورهــای  از  را  سیاســتگذاری ها  کیفیــت 
مهــم ســمینار تبریــز خوانــد و گفــت: بــا 
ــرقی،  ــرم آذربایجان ش ــتاندار محت پیشــنهاد اس
ــه  ــن نشســت، »بیانی ــان ای ــرر شــده در پای مق
سیاســتگذاری های  خصــوص  در  تبریــز« 
ــده و  ــی ش ــن و نهای ــالمندان، تدوی ــوزه س ح
کان  برنامه  ریزی هــای  و  بررســی ها  بــرای 

ــود. ــال ش ــت ارس ــت دول ــه هیئ ــی ب مل
کریمـــی، در بخـــش دیگـــری از ســـخنان 
ـــای  ـــاز و کار برنامه ه ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــود، ب خ
ـــی  ـــدوق جمعیت ـــزود: صن حـــوزه ســـالمندان، اف
آژانس هـــای  از  متحـــد  ملـــل  ســـازمان 
بـــه  ملل متحـــد  ســـازمان  توســـعه  محور 
ـــور جهـــان  ـــه در 130 کش ـــی رود ک شـــمار م
مختلـــف  مســـائل  بـــر  و  اســـت  فعـــال 
اجتماعـــی، از جملـــه بحـــث ســـالمندان 
تمرکـــز کـــرده اســـت؛ ایـــن صنـــدوق طـــی 
یـــک توافق نامـــه پنج ســـاله بـــا وزارت رفـــاه 
و تامیـــن اجتماعـــی، برنامه هـــای مهمـــی را 
در دو حـــوزه »ســـود جمعیتـــی« و »حـــوزه 

ــرا دارد. ــت اجـ ــالمندی« در دسـ سـ
ـــه  ـــور اضاف ـــالمندان کش ـــروژه س ـــس پ رئی
کـــرد: یکـــی از اهـــداف اصلـــی ایـــن نهـــاد، 
سیاســـتگذاری در حـــوزه ســـالمندان اســـت 
تـــا تجربیـــات اجرایـــی، بـــا تـــوان و دانـــش 
تخصصـــی بیشـــتری در کشـــورهای منطقـــه، 

بـــه ویـــژه آســـیا مبادلـــه شـــود.
تاخیـــر  کـــرد:  خاطرنشـــان  کریمـــی 
حـــوزه  سیاســـتگذاری های  اجـــرای  در 
ســـالمندان، موجـــب خواهـــد شـــد کـــه در 
ــور،  ــت کشـ ــد جمعیـ ــی رونـ ــال های آتـ سـ

ــود. ــران شـ ــه بحـ ــل بـ تبدیـ
اولیــن همایــش بین المللــی و منطقــه ای 
و  بــا حمایــت  تیــر  تــا 14  ســالمندان12 
ــزار می شــود. ــز برگ مشــارکت شــهرداری تبری

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور:

ایران وارد مرحله  نخست سالمندی جمعیت 
بین ۷ تا 14 درصد سالمند شده است

محمدتقی نظرپور خبر داد :
کمبود 25 هزار کالس درس 

در طرح های مسکن مهر

رئیـس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
از کمبـود 52 هـزار کاس درس در  مـدارس 
کشـور خبـر داد و گفت: از این تعـداد، 25 هزار 
کاس در طرح هـای مسـکن مهـر نیـاز بوده که 

هنـگام سـاخت بـه آن توجه نشـده اسـت.
بـه گـزارش فـارس، محمدتقـی نظرپـور در 
حاشـیه مراسـم بزرگداشـت مقام معلم در گنبد 
کاووس، اظهـار داشـت: بـا سـاخت کاس هـای 
درس مـورد نیـاز، فضاهـای آموزشـی کشـور به 

سـطح مطلـوب می رسـد.
رئیـس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مـدارس کشـور گفت: بـا اهتمام دولـت، مجلس 
شـورای اسـامی و سـازمان برنامـه و بودجـه و 
در صـورت تأمیـن اعتبـارات مـورد نیـاز، حدود 
7 هـزار کاس در طرح هـای مسـکن مهـر تـا 
اول مهـر امسـال بـه بهره برداری خواهد رسـید.

کمبـود  بـر  عـاوه  کـرد:  اضافـه  نظرپـور 
کاس هـای آموزشـی، در شـرایط کنونی 2700 
کاس درس غیرمقـاوم در سراسـر کشـور داریم 
کـه تبدیـل ایـن تعـداد بـه کاس درس ایمـن 
و مناسـب، بـه 5 هـزار میلیـارد ریـال اعتبـار 
مسـاعدت  بـا  کـرد:  تصریـح  وی  دارد.  نیـاز 
دولـت و کمک هـای نیکـوکاران در نظـر داریم، 
کاس هـای غیـر مقـاوم را طـی دو سـال آینده 

تبدیـل بـه کاس هـای مناسـب کنیـم.
رئیـس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  کشـور  مـدارس 
سـازی  مدرسـه  امـر  در  خیریـن  کمک هـای 
گفـت: از ابتـدای فعالیـت این تشـکل در سـال 
82 تـا 95 در مجمـوع 108 هـزار کاس درس 
توسـط خیرین مدرسـه سـاز در کشـور سـاخته 

شـده اسـت.
مجمـوع کاس هـای  از  داد:  ادامـه   نظرپـور 
سـاخته شـده توسـط خیریـن 25 هـزار کاس 
درس در دولـت یازدهـم یعنـی در فاصله زمانی 

سـال 92 تـا 95 بـوده اسـت.
در گفت وگو با یک جمعیت شناس :
»مهاجرت«، علت افزایش 

زنان سرپرست خانوار
بــر اســاس سرشــماری ســال 95، 49 درصد 
ــد  ــکیل می دهن ــان تش ــور را زن ــت کش جمعی
و در ایــن روزهــای نزدیــک بــه انتخابــات 
ــاهد  ــوری ش ــت جمه ــن دوره ریاس دوازدهمی
ــی  ــا، مدع ــی از نامزده ــه برخ ــتیم ک آن هس
ــوار طــی  ــان سرپرســت خان افزایــش تعــداد زن
ــت  ــک جمعی ــه ی ــده اند ک ــم ش ــت یازده دول

ــت. ــت دانس ــا را نادرس ــن ادع ــناس ای ش
بـه گـزارش ایسـنا، شـها کاظمـی پـور در 
خصـوص افزایش تعـداد زنان سرپرسـت خانوار 
در کشـور گفـت: آمار هـا نشـان می دهـد تعداد 
زنان سرپرسـت خانـوار در کشـور افزایش یافته 
اسـت امـا ایـن افزایـش به علـت آنسـت که در 
گذشـته تنهـا زنانی که همسرانشـان فوت کرده  
و یـا طـاق گرفتـه بودند جـزء زنان سرپرسـت 
خانوار محاسـبه می شـدند اما امروز در راسـتای 
تغییـرات اجتماعـی و اقتصـادی، گـروه دیگری 
از زنـان نیـز سرپرسـت خانـوار در نظـر گرفتـه 
می شـوند. وی ادامـه داد: بـرای مثـال دخترانی 
کـه تنهـا زندگـی می کننـد و یـا بـا خواهـران 
و بـرادران خـود بـدون حضـور پـدر و مـادر در 
یـک خانـه زندگـی می کنند نیـز در زمـره زنان 

سرپرسـت خانـوار قـرار می گیرند.
بــا  ادامــه  در  شــناس  جمعیــت  ایــن 
ــان  ــر آنکــه یکــی از علــل افزایــش زن تاکیــد ب
ــت:  ــت گف ــرت« اس ــوار »مهاج ــت خان سرپرس
یکــی از علــل افزایــش زنــان سرپرســت خانــوار 
مســئله مهاجــرت اســت، ایــن در حالیســت کــه 
در گذشــته دختــران کمتــر بــه شــهرهای دیگر 
ــل  ــه دلی ــروز ب ــا ام ــد ام ــرت می کردن مهاج
ــرت  ــغل، مهاج ــب ش ــا کس ــل ی ــه تحصی ادام
ــه ایــن ترتیــب ایــن موضــوع نیــز  می کننــد؛ ب
ــت  ــان سرپرس ــش زن ــل افزای ــی از عل ــه یک ب

ــده اســت. ــل ش ــوار در کشــور تبدی خان
کاظمـی پـور همچنیـن بـه افزایـش امید به 
زندگـی در کشـور اشـاره کرد و گفـت: وقتی در 
جامعـه امیـد بـه زندگـی افزایش می یابـد، افراد 
سـال های  خـود  همسـر  فـوت  درصـورت  نیـز 
بیشـتری را می تواننـد تنهـا زندگـی کننـد، در 
نتیجـه ایـن مسـئله نیـز باعـث افزایـش تعـداد 
زنـان سرپرسـت خانـوار در کشـور شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر جامعـه 
بـه سـمت سـالمندی اسـت و قطعـا در میـان 
سرپرسـت  زن  زیـادی  تعـداد  سـالخوردگان 
خانـوار نیز وجـود دارد و این پدیـده ای غیرقابل 

کنتـرل اسـت.
ایـن جمعیـت شـناس همچنین خاطرنشـان 
کانشـهرها  بـه  تنهـا  دختـران  کرد:مهاجـرت 
جهـت کسـب شـغل نیـز از جملـه پدیده هـای 
تغییـرات  راسـتای  در  مـا  جامعـه  نوظهـور 
اجتماعـی اسـت کـه باعـث افزایش تعـداد زنان 
سرپرسـت خانـوار در کشـور می شـود؛ از این رو 
نامزدهـای دوازدهمیـن دوره انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری نمی تواننـد ایـن فاکتـور را بـه عنوان 

نقطـه ضعـف دولـت یازدهـم مطـرح کننـد.

»دوستت دارم«معجزه می کند

ــاس  ــر و احس ــرای همس ــتن ب ــت گذاش وق
ایجــاد  مــوارد  از  یکــی  وی  بــا  همدلــی 
ــت. ــرتان اس ــما و همس ــان ش ــت می صمیمی
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
فریــد توکلیــان روانشــناس و مشــاور بــا اشــاره 
بــه اهمیــت همدلــی و صمیمیــت زوجیــن 
اظهــار کــرد: خانم هــا بــا رعایــت نکاتــی 
می تواننــد محبــت همســران را نســبت بــه 
خــود افزایــش دهنــد کــه یکــی از ایــن مــوارد 
وی؛و  »بــه  دارم  »دوســتت  جملــه  گفتــن 
همچنیــن افتخــار بــه او در نــزد دیگــران اســت.
ــوان  ــژه بان ــدی وی ــی کلی ــان نکات ــا بی وی ب
بــرای جلــب محبــت همســر ادامه داد:مشــورت 
کــردن در کارهــا، برنامــه ریــزی بــرای رســیدن 
بــه اهــداف زندگــی مشــترک، گــوش دادن بــه 
صحبت هــای همســرتان، هرچنــد کــه مخالــف 
ــدی  ــکات کلی ــه ن ــد از جمل ــما باش ــر ش نظ

ــرای جــذب همســر محســوب می شــود. ب
ــوت  ــت خل ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب توکلی
ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــن ب ــاعته زوجی ــد س چن
امــور مــورد عاقــه شــان تاکیــد کــرد:در رونــد 
زندگــی مشــترک بایــد زمینــه اعتمــاد زوجیــن 
فراهــم شــود تــا هــر کــدام در زمــان مخصــوص 
ــورد  ــرگرمی های م ــام س ــان و انج ــه خودش ب
عاقــه خــود بتواننــد درک بهتــری از یکدیگــر 
ــه افزایــش  ــر زمین داشــته باشــند و همیــن ام
صمیمیــت زوجیــن را بــه مراتــب بیشــتر 
ــه  ــی ب ــه ای طای ــه نکت ــا ارائ ــد. وی ب می کن
ــح و  ــرای تفری ــه ب ــی ک ــان کرد:زمان ــوان بی بان
ــا  مســافرت اختصــاص می دهیــد را هیــچ گاه ب
ــره  ــای روزم ــکات و گله ه ــردن مش ــو ک بازگ
تلــخ نکنیــد در برخــی مــوارد بــه ســایق 

ــد. ــرام بگذاری ــر احت یکدیگ
ایـــن روانشـــناس بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ــق  ــدار و موفـ ــی پایـ ــه زندگـ ــت الزمـ گذشـ
ــر  ــی بـ ــم پوشـ ــا چشـ ــه کرد:بـ اســـت اضافـ
ـــدار  ـــی پای ـــه زندگ ـــرتان زمین ـــای همس خطاه
را افزایـــش بدهیـــد و  هیـــچ گاه بخاطـــر 

ــد. ــت نکنیـ ــرتان را مامـ ــت همسـ گذشـ
توکلیــان در پایــان گفت:بانــوان بایــد توجــه 
داشــته باشــند کــه تمــام وقــت خــود را بــه کار 
ــرای همسرشــان  منــزل اختصــاص ندهنــد و ب
ــگام برگشــت  ــه هن ــد و البت ــت بگذارن ــم وق ه
او بــه منــزل اجــازه دهیــد کــه مدتــی را 

ــد. اســتراحت کن

قریب خبر داد
بخشودگی 1000 میلیارد تومانی 

جرایم بیمه ای کارفرمایان 

تأمین  سازمان  بیمه  حق  درآمد  مدیرکل 
اجتماعی گفت: اجرای قانون بخشودگی جرایم 
با استقبال کارفرمایان همراه بوده است از این رو 
بیمه ای  از جرایم  حدود 1000 میلیارد تومان 
کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی بخشیده 
شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد 
قریب مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین 
اجتماعی  اظهار داشت: قانون بخشودگی جرایم 
راستای  در  کارفرمایان خوش حساب  ای  بیمه 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با تصویب 
حداکثر  قانون  استناد  به  وزیران  محترم  هیأت 
تأمین  در  خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده 
و  گذشته  سال  در  نوبت  دو  کشور،در  نیازهای 
ابتدای سال جاری به اجرا در آمد. وی افزود:با 
تومان  میلیارد   1000 حدود  قانون  این  اجرای 
از جرایم بیمه ای کارفرمایان به سازمان تامین 

اجتماعی بخشیده شد.
با  قانون  این  اجرای  در  کرد:  تاکید  قریب 
تقاضای بخشودگی جرایم 95 هزار کارگاه فعال 
تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی مشمول این 
و  پرداخت  با  کارفرمایان  و  شد  موافقت  قانون 
بهره  مربوطه  مزایای  از  خود  بدهی  تقسیط  یا 

مند شدند.

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
 04135258222 

موبایل: 09143010573
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کاریکاتور
اشتغال، پاسخ وعده های انتخاباتی

علیرضا ذاکری - فارس

رئیـــس جهاددانشـــگاهی آذربایجان شـــرقی 
جمهـــوری  بهداشـــت  وزارت  نماینـــده  و 
جهـــت  همـــکاری  قـــرارداد  آذربایجـــان، 
معالجـــه بیمـــاران معرفـــی شـــده از کشـــور 
نابـــاروری جهـــاد  مرکـــز  در  آذربایجـــان 

دانشـــگاهی را امضـــا کردنـــد.
جعفـــر  دکتـــر  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
محســـنی، رئیـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ــم  ــنبه در مراسـ ــرقی روز پنجشـ آذربایجان شـ
ـــرارداد  ـــن ق ـــرارداد، گفـــت: امضـــای ای امضـــای ق
ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــرای سـ ــاری بـ افتخـ
الزم  ظرفیت هـــای  توانســـته  کـــه  اســـت 
جهـــت ارائـــه خدمت هـــای پزشـــکی را در 

ــه فراهـــم کنـــد. ــتان و منطقـ اسـ
وی افــزود: از جملــه فعالیت هــای مرکــز درمان 
ــازمان،  ــن س ــه ای ــته ب ــان وابس ــاوری آذربایج ناب
بررســی نیازهــای علمــی منطقــه و کشــور اســت 
ــه هدف گذاری هــای  ــدام ب ــه اق ــن زمین کــه در ای

علمــی و پژوهشــی کــرده اســت .
محســنی ادامــه داد: مرکــز درمــان نابــاروری 
جهاددانشــگاهی بــا هــدف رفــع خا هــای 
موجــود در حــوزه  درمــان نابــاروری در کشــور 
و کمــک بــه زوج هــای نابــارور منطقــه شــمال 
ــد  ــت و آم ــه  رف ــش هزین ــرب کشــور و کاه غ
ــال  ــت، از س ــزی و پایتخ ــهرهای مرک ــه ش ب
ــه  ــا توجــه ب ــاز و ب 1390 فعالیــت خــود را آغ
توســعه  علمــی و پژوهشــی، ایــن مرکــز توانایی 
ــر کشــورهای  ــاران دیگ ــه بیم ــت ب ــه خدم ارائ

ــز دارد . ــوار را نی همج

ــا در  ــز ب ــن مرک ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
اختیــار داشــتن تجهیــزات بــه روز و پیشــرفته 
مختلــف  بخش هــای  در  مجــرب  کادر  و 
ــان و  ــان، زایم ــردان، زن ــک م ــک، کلینی ژنتی
ــی،  ــگاه جنین شناس ــوژی آزمایش ــی، ارول مامای
خدمــات تخصصــی در حــوزه  درمــان نابــاروری 

ــد . ــه می ده ــارور ارائ ــن ناب ــه زوجی ب
ــرقی،  ــگاهی آذربایجان ش ــس جهاددانش رئی
ــن  ــکاری بی ــرارداد هم ــد ق ــه عق ــاره ب ــا اش ب
ــار  ــوری آذربایجــان اظه وزارت بهداشــت جمه

کــرد: بــه موجــب ایــن قــرارداد، بیمارانــی کــه 
ــی وزارت  ــا معرف ــد، ب ــاروری دارن مشــکات ناب
ــه  ــان ب ــوری آذربایج ــور جمه ــت کش بهداش
ــه و  ــاوری آذربایجــان مراجع ــان ناب ــز درم مرک

ــد . ــت می کنن ــکی دریاف ــات پزش خدم
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــان کـ وی خاطرنشـ
اینکـــه جمعیـــت جمهـــوری آذربایجـــان 12 
میلیـــون نفـــر اســـت و اگـــر بـــا اســـتان خودمـــان 
ـــون  ـــه میلی ـــت س ـــه جمعی ـــم ک ـــه کنی مقایس
نفـــری دارد، پیـــش بینـــی می کنیـــم شـــاهد 

ـــه  ـــیم ک ـــان باش ـــمگیری از مراجع ـــداد چش تع
در رونـــق توریســـم درمانـــی و همچنیـــن 

اشـــتغال اســـتان موثـــر اســـت.
بــه گفتــه وی اعتبــار ایــن قــرارداد بــه 
مــدت یــک ســال از تاریــخ عقــد قــرارداد 
بــوده و بــا توافــق طرفیــن قــرارداد قابــل 
تمدیــد می باشــد. محســنی گفــت: امضــای 
ــرای  ــدی ب ــل جدی ــکاری فص ــند هم ــن س ای
جهاددانشــگاهی  ســازمان  گســترده  تعامــل 
کشــور  بهداشــت  وزارت  و  آذربایجان شــرقی 
جمهــوری آذربایجــان، جهــت همکاری هــای 
علمــی و درمانــی گشــوده اســت . نماینــده 
وزارت بهداشــت کشــور جمهــوری آذربایجــان 
نیــز در مراســم امضــای ایــن قــرارداد بــر 
ضــرورت همکاری هــای پزشــکی و درمانــی 
ــته  ــال های گذش ــت: در س ــرد و گف ــد ک تاکی
بیمــاران بســیاری از جمهــوری آذربایجــان 
ــی  ــد ول ــفر می کردن ــرقی س ــه آذربایجان ش ب
ــار  ــروز برخــی مشــکات از آم ــه ب ــا توجــه ب ب
ــا کاســته شــد . محمــد حســن  ــات آنه مراجع
ــا اشــاره بــه توانمنــدی مرکــز درمــان  جاملــو ب
نابــاروری جهاددانشــگاهی ابــراز امیــدواری کــرد 
ــارور  ــای ناب ــرای زوج ه ــد پذی ــز بتوان ــن مرک ای
ــار  ــد و آم ــان باش ــوری آذربایج ــور جمه از کش
ــان  ــتان آذربایج ــه اس ــی ب ــان آذربایجان مراجع

ــد. ــش یاب ــز افزای ــرقی نی ش
ــه  ــق رودخان ــان از طری ــوری آذربایج جمه
مــرز  شــرقی  آذربایجــان  بــا  ارس  مــرزی 

دارد. مشــترک 

امضای تفاهم نامه بین جهاد دانشگاهی 
استان و وزارت بهداشت آذربایجان

رئیـــس  و  جمهـــور  رئیـــس  معـــاون 
ســـازمان میراث فرهنگی، صنایع دســـتی و 
گردشـــگری با بیان اینکـــه تبریز 2018 نماد 
گردشـــگری ایران اســـت، تاکید کـــرد: نگاه 
دولت بـــه این رویداد بســـیار خوب اســـت 
و بایـــد از ظرفیت هـــای خود در این ســـال 
نهایـــت اســـتفاده را بکنیم، صرفـــاً برگزاری 
چند نمایشـــگاه و دعوت چنـــد مهمان قابل 
قبول نیســـت و بایـــد از تک تـــک روزهای 

این ســـال اســـتفاده کنیم.
ــراث  ــی میـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
احمدی پـــور  زهـــرا  شـــرقی،  آذربایجـــان 
در نشســـت بـــا فعـــاالن بخـــش خصوصـــی 
گردشـــگری بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب گفـــت: 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــز 2018 ب ـــه تبری ـــا ب ـــگاه م ن
ـــی  ـــد فرصت ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــداد مل روی
پتانســـیل های  معرفـــی  بـــرای  بی نظیـــر 

گردشـــگری کشـــور باشـــد.
وی در خصــوص وجــود مشــکات بــرای 
فعــاالن بخــش خصوصــی، یادآور شــد: بخشــی 
ــتان ها  ــه اس ــان هم ــان در می ــکات آن از مش
ــب سیاســت  ــد در قال ــه بای مشــترک اســت ک
و  شــود  بازنگــری  دســتورالعمل ها  کلــی 
بخشــی از مشــکات مربــوط بــه خــود اســتان 

مــوارد  ایــن  اســت  ضــروری  و  می باشــد 
دســته بندی و پیگیــری شــود تــا بتوانیــم 
فرصت هــای روان ســازی را فراهــم کنیــم.

ارزش  و  بیمــه  بانک هــا،  مشــارکت  وی 
ــی را از  ــش خصوص ــاالن بخ ــرای فع ــزوده ب اف
موضوعــات مهــم دانســت کــه بایــد حــل شــود.

تبریز2018  بـــرای  کرد:  اعام  احمدی پور 

بین المللـــی  همایش هـــای  و  نمایشـــگاه ها 
کشـــور در تبریز برگـــزار خواهیم کرد.

ــی  ــراث فرهنگـ ــازمان میـ ــزود: سـ وی افـ
و  ظرفیت هـــا  از  ابتـــدا  بایـــد  کشـــور 
ـــته  ـــاع داش ـــی اط ـــش خصوص ـــدی بخ توانمن
ـــا  ـــوارد ب ـــن م ـــاس ای ـــد براس ـــا بتوان ـــد ت باش
دیگـــر دســـتگاه ها بـــرای حـــل مشـــکات و 

ــد. ــازات رایزنـــی کنـ گرفتـــن امتیـ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای تبریــز 2018 
ــریعاً  ــد س ــت: بای ــم، گف ــی داری ــان کوتاه زم
وارد عمــل شــویم و امکانــات را بــرای ایــن امــر 
ــی  ــه الگوی ــل ب ــز تبدی ــا تبری ــم ت ــم کنی فراه

ــرای ســایر شــهرهای کشــورمان باشــد. ب
ــی  ــش خصوصـ ــاالن بخـ ــور فعـ احمدی پـ
را مکمـــل بخش هـــای دولتـــی دانســـت و 
ــداف  ــق اهـ ــرای تحقـ ــرد: بـ ــان کـ خاطرنشـ
اقتصـــاد مقاومتـــی بایـــد از ظرفیت هـــای 
بخـــش گردشـــگری، فرهنگـــی و صنایـــع 
ـــدی  ـــای جدی ـــرده و فرصت ه ـــره ب ـــتی به دس
را خلـــق کـــرد و فرصـــت اشـــتغال را بـــرای 

روســـتائیان نیـــز فراهـــم کـــرد.
معـــاون رئیـــس جمهـــور بـــا اشـــاره بـــه 
اهمیـــت صنایـــع دســـتی دز اســـتان گفـــت: 
چـــون  هـــم  را  کیوســـک هایی  می تـــوان 
ـــع  ـــندگان صنای ـــرای فروش ـــتان ها ب ـــایر اس س
ـــگان  ـــورت رای ـــه ص ـــد و ب ـــدارک دی ـــتی ت دس
ــه  ــان بـ ــه آنـ ــگاه ها را بـ ــای نمایشـ غرفه هـ
مـــدت یکســـال اجـــاره داد.وی در خصـــوص 
گفـــت:  گردشـــگری  راهنمایـــان  بیمـــه 
راهنمـــای گردشـــگری را بـــه عنـــوان یـــک 
ــه  ــا در مرحلـ ــم تـ ــی می کنیـ ــغل معرفـ شـ
بعـــد بتوانیـــم بیمـــه آنـــان را حـــل کنیـــم.

معاون رئیس جمهور:

تبریز 2018 نماد گردشگری ایران است

ـــوزش  ـــنجش آم ـــازمان س ـــی س ـــاور عال مش
ـــای  ـــام دوره ه ـــت ن ـــان ثب ـــه زم ـــاره ب ـــا اش ب
ــه ای  ــی حرفـ ــد فنـ ــام جدیـ ــی نظـ کاردانـ
گفـــت: پذیـــرش در 43 رشـــته صـــورت 
ــته  ــداد 32 رشـ ــن تعـ ــه از ایـ ــرد کـ می گیـ
ـــت. ـــون اس ـــته باآزم ـــون و 11 رش ـــدون آزم ب
ــار  ــی اظه ــا، حســین توکل ــزارش ایرن ــه گ ب
ــای  ــون دوره ه ــرای آزم ــام ب ــت ن ــت: ثب داش
ــه  ــی حرف ــد دانشــگاه فن ــام جدی ــی نظ کاردان
ــی  ــی غیرانتفاع ــوزش عال ــات آم ای و موسس
ســال 96 منحصــرا از طریــق شــبکه اینترنتــی 
 24 یکشــنبه  روز  از  ســنجش  ســازمان 
ــاز می شــود و روز یکشــنبه 31  اردیبهشــت آغ

اردیبهشــت پایــان می یابــد.
ــت: داوطلبــان متقاضــی ضــرورت  وی گف
ــس  ــده و پ ــه ش ــر گرفت ــت در نظ دارد در مهل
ــردن  ــم ک ــا و فراه ــه راهنم ــه دفترچ از مطالع
مــدارک بــرای شــرکت در آزمــون اقــدام کننــد.

توکلـــی افـــزود: پرداخـــت هزینـــه ثبـــت 
ـــان  ـــی اســـت و داوطلب ـــه صـــورت اینترنت ـــام ب ن
ـــی  ـــبکه بانک ـــو ش ـــیله کارت عض ـــه وس ـــد ب بای
ــا  ــی آنهـ ــت الکترونیکـ ــه پرداخـ ــتاب کـ شـ
فعـــال اســـت بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت 
ــازمان ســـنجش و پرداخـــت مبلـــغ 200  سـ
هـــزار ریـــال بـــه عنـــوان وجـــه ثبـــت نـــام 

اقـــدام کننـــد.
ـــوزش  ـــنجش آم ـــازمان س ـــی س ـــاور عال مش
ــه  ــد بـ ــه عاقمنـ ــان کـ ــه داد: داوطلبـ ادامـ
ـــه  ـــی حرف ـــای فن ـــته محل ه ـــش در رش گزین
ــر  ــاوه بـ ــی عـ ــر انتقاعـ ــات غیـ ای موسسـ
مبلـــغ قبلـــی بایـــد مبلـــغ 51 هـــزار ریـــال 
ـــرای  ـــور ب ـــای مذک ـــرای دوره ه ـــز ب ـــر نی دیگ

اعـــام عاقمنـــدی اقـــدام کننـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه دفترچـــه راهنمـــای 
ـــاه  ـــنبه 23 اردیبهشـــت م ـــام در روز ش ـــت ن ثب
ــرار  ــنجش قـ ــازمان سـ ــایت سـ ــر روی سـ بـ
می گیـــرد، یـــادآور شـــد: پذیـــرش در 32 
ـــی  ـــته امتحان ـــی از 43 کدرش ـــته امتحان کدرش
ـــوابق  ـــاس س ـــر اس ـــرا ب ـــور منحص ـــون مذک آزم
تحصیلـــی صـــورت می گیـــرد. اطاعـــات 
ـــه  ـــته ها در دفترچ ـــن کدرش ـــاره ای ـــل درب کام
ـــک  ـــماره ی ـــام در جـــدول ش ـــت ن ـــای ثب راهنم

ـــت. ـــده اس آم
توکلــی بــا اشــاره بــر اینکــه داوطلبــان 
ــن  ــون، در ای ــدون آزم ــی ب ــته های امتحان رش
مرحلــه فقــط بایــد ثبــت نــام و انتخــاب رشــته 
کننــد، اظهــار کــرد: آزمــون بــرای ایــن دســته 
مــاک  و  نمی شــود  برگــزار  داوطلبــان  از 

ــت. ــم اس ــدل کل دیپل ــرش مع پذی

وی در مـــورد رشـــته های بـــا آزمـــون 
ـــی از 43  ـــته امتحان ـــون 11 کدرش ـــزود: آزم اف
ـــه  ـــا ب ـــرش در آنه ـــه پذی ـــی ک ـــته امتحان کدرش
صـــورت بـــا آزمـــون خواهـــد بـــود، مطابـــق 
بـــا دفترچـــه راهنمـــای ثبـــت نـــام آزمـــون 
دوره هـــای کاردانـــی نظـــام جدیـــد دانشـــگاه 
ـــی  ـــوزش عال ـــات آم ـــه ای و موسس ـــی حرف فن

غیرانتفاعـــی ســـال 96 اســـت.
ـــون 11  ـــه آزم ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب توکل
کدرشـــته مذکـــور در جمعـــه 13 مردادمـــاه 
ـــون  ـــرد: آزم ـــح ک ـــود، تصری ـــزار می ش 96 برگ
ـــامل  ـــون ش ـــا آزم ـــته های ب ـــک از کدرش ـــر ی ه
ــن دروس  ــه و همچنیـ ــی و پایـ دروس عمومـ
کدرشـــته های  از  یـــک  هـــر  تخصصـــی 

امتحانـــی اســـت.
ـــون دروس  ـــرد: آزم ـــان ک ـــی حاطرنش توکل
عمومـــی و پایـــه بـــه منظـــور تشـــخیص 
دروس  زمینـــه  در  داوطلبـــان  آمادگـــی 
عمومـــی و پایـــه و در حـــدود کتاب هـــای 
ــی و  ــاخه فنـ ــط شـ ــاله متوسـ ــه سـ دوره سـ
ـــداد  ـــب و تع ـــن، ضرای ـــت. عناوی ـــه ای اس حرف
دروس عمومـــی در دفترچـــه راهنمـــا شـــرح 

ــت. ــده اسـ داده شـ
ـــه  ـــی ب ـــون دروس اختصاص ـــت: آزم وی گف
منظـــور تعییـــن میـــزان آشـــنایی داوطلبـــان 
بـــا پایه هـــای اساســـی و اصولـــی رشـــته های 
ــی  ــات علمـ ــدود اطاعـ ــر در حـ ــورد نظـ مـ
ــه  ــا دوره سـ ــای درســـی مرتبـــط بـ کتاب هـ
ـــا  ـــه ای ی ـــی و حرف ـــاخه فن ـــط ش ـــاله متوس س
ــتاندارد مهارتـــی شـــاخه کار  کتاب هـــای اسـ
دانـــش جدیـــد اســـت. مـــواد آزمـــون دروس 
اختصاصـــی، منابـــع و تعـــداد ســـئواالت هـــر 
ـــر  ـــا ب ـــرش آنه ـــه پذی ـــی ک درس در رشـــته های
اســـاس آزمـــون اســـت در دفترچـــه راهنمـــا 

ـــت. ـــده اس ـــرح داده ش ش
** تبادل استاد میان پژوهشگاه علوم 

انسانی و انجمن ترویج زبان فارسی
تفاهــم نامــه همــکاری بیــن پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و انجمــن 
ترویــج زبــان و ادب فارســی بــه امضــاء رســید.

ـــجاد  ـــید س ـــوی س ـــه از س ـــم نام ـــن تفاه ای
علـــم الهـــدی بـــه نمایندگـــی از پژوهشـــگاه 
علـــوم انســـانی و مطالعـــات فرهنگـــی از 

ـــرد  ـــری ف ـــر میرباق ـــی اصغ ـــید عل ـــو و س یکس
بـــه عنـــوان رئیـــس انجمـــن ترویـــج زبـــان 
و ادب فارســـی از ســـوی دیگـــر، پـــس از 
مذاکـــره پیرامـــون زمینه هـــای همـــکاری، 

بـــه امضـــاء رســـید.
بـــه  اشـــاره  از  پـــس  الهـــدی  علـــم 
ظرفیت هـــای بـــاالی پژوهشـــگاه گفـــت: بـــا 
ــاط  ــم ارتبـ ــد بتوانیـ ــن بایـ ــکاری انجمـ همـ
بیـــن نســـلی در جامعـــه ایجـــاد کنیـــم و در 
ـــگاه  ـــون پژوهش ـــی مت ـــورای بررس ـــن راه ش ای
ـــری  ـــاط مؤث ـــتاد ارتب ـــزار اس ـــش از 2 ه ـــا بی ب
ــبکه  ــه شـ ــد و البتـ ــته باشـ ــد داشـ می توانـ
ـــیر از  ـــن مس ـــز در ای ـــگاه نی ـــی پژوهش نخبگان

پتانســـیل باالیـــی برخـــوردار اســـت.
ـــه  ـــانی س ـــوم انس ـــگاه عل ـــزود: پژوهش وی اف
ـــات  ـــته ادبی ـــی در رش ـــی_ پژوهش ـــه علم مجل
دارد )یـــک مجلـــه بـــه زبـــان عربـــی( کـــه 
می توانـــد زمینه هـــای همـــکاری را افزایـــش 

ـــد. ده
ــن  ــی انجم ــز از آمادگ ــرد نی ــری ف میرباق
ــکیل  ــرای تش ــی ب ــان و ادب فارس ــج زب تروی
ادبیــات،  حــوزه  در  مختلــف  کارگروه هــای 
تصحیــح متــون، ادبیــات معاصــر، تشــکیل 
ظرفیت هــای  و  مشــترک  گردهمایی هــای 
انجمــن بــرای همــکاری فــی مابیــن خبــر داد.

موضـــوع ایـــن تفاهـــم نامـــه نیـــز در 
زمینـــه تبـــادل اســـتاد، تدویـــن درســـنامه و 
ـــی،  ـــات علم ـــادل اطاع ـــی، تب ـــزوات آموزش ج
ـــترک کتـــاب  همـــکاری در زمینـــه نشـــر مش
و ... بـــود کـــه طرفیـــن خواهـــان ارتبـــاط و 
همـــکاری مؤثـــر در خصـــوص مفـــاد تفاهـــم 

نامـــه شـــدند.
** دعوت »نوریان« از خانواده دانشگاه 

آزاد برای حضور پرشور در انتخابات
آزاد  دانشــگاه  رئیســه  هیــات  جلســه 
ــی  ــن جلســه عل ــزار شــد و در ای اســامی برگ
ــگاه از  ــن دانش ــت ای ــان سرپرس ــد نوری محم
خانــواده ایــن دانشــگاه دعــوت کــرد تــا حضــور 

ــند. ــته باش ــات داش ــوری در انتخاب پرش
آزاد  دانشــگاه  رئیســه  هیــات  جلســه 
ــی  ــن جلســه عل ــزار شــد و در ای اســامی برگ
ــگاه از  ــن دانش ــت ای ــان سرپرس ــد نوری محم
خانــواده ایــن دانشــگاه دعــوت کــرد تــا حضــور 

ــند. ــته باش ــات داش ــوری در انتخاب پرش
دویســـت و هفتمیـــن جلســـه هیـــات 
رئیســـه دانشـــگاه آزاد اســـامی بـــه ریاســـت 
ـــا در  ـــور اعض ـــا حض ـــان و ب ـــد نوری ـــی محم عل

ســـازمان مرکـــزی دانشـــگاه برگـــزار شـــد.
ـــگاه  ـــت دانش ـــان سرپرس ـــد نوری ـــی محم عل
آزاد بـــا اشـــاره بـــه منویـــات مقـــام معظـــم 
مشـــارکت  لـــزوم  درخصـــوص  رهبـــری 
ــرو، از  ــات پیشـ ــردم در انتخابـ حداکثـــری مـ
جامعـــه و خانـــواده بـــزرگ دانشـــگاه آزاد 
ـــعور در  ـــور و ش ـــا ش ـــرد ب ـــوت ک ـــامی دع اس
ـــانند. ـــم رس ـــور به ـــاس حض ـــه حس ـــن عرص ای

وی بـــا تاکیـــد بـــر ســـخنان ریاســـت 
هیـــات موســـس و هیـــات امنـــای دانشـــگاه 
ـــن دانشـــگاه  ـــر اینکـــه ای ـــی ب آزاد اســـامی مبن
ــتاد انتخاباتـــی هیـــچ نامـــزدی نخواهـــد  سـ
آزاد  دانشـــگاه  واحدهـــای  گفـــت:  بـــود، 
ــوم  ــنامه وزارت علـ ــاس بخشـ ــامی براسـ اسـ
ـــن و  ـــت قوانی ـــا رعای ـــاوری و ب ـــات و فن تحقیق
ـــاب  ـــی انق ـــورای عال ـــات ش ـــررات و مصوب مق
ـــاف،  ـــت و انص ـــت عدال ـــا رعای ـــد ب ـــی بای فرهنگ
ـــه  ورزی  ـــای اندیش ـــری فض ـــکل گی ـــرایط ش ش

و تضـــارب افـــکار را فراهـــم آورنـــد.
ــا  ــامی بـ ــگاه آزاد اسـ ــت دانشـ سرپرسـ
بیـــان اینکـــه در پاســـخ بـــه رهنمون هـــای 
مقـــام معظـــم رهبـــری؛ مراکـــز ســـما، بـــه 
آموزش هـــای  و  مهارت آمـــوزی  عرصـــه 
می شـــود،  تبدیـــل  ای  حرفـــه  و  فنـــی 
خواســـت  ســـما  ســـازمان  رئیـــس  از 
ایـــن  در  عملیاتـــی  برنامه ریزی هـــای 
ــد.  ــری کنـ ــدرت پیگیـ ــا قـ ــوص را بـ خصـ
ـــازی،  ـــزوم شفاف س ـــر ل ـــد ب ـــا تاکی ـــان ب نوری
استانداردســـازی و صرفه جویـــی در امـــور 
مالـــی دانشـــگاه، اظهـــار داشـــت: یکـــی از 
عملکـــرد  بررســـی  مهـــم  شـــاخص های 
ــت  ــت کیفیـ ــر وضعیـ ــاوه بـ ــران، عـ مدیـ
ـــور  ـــعه کش ـــش در توس ـــای نق ـــوزش و ایف آم
مالـــی،  وضعیـــت  پژوهـــش،  طریـــق  از 
زیـــان ده یـــا ســـودده بـــودن و برنامه هـــای 
هزینه هـــا  در  واحدهـــا  صرفه جویـــی 

ــود. ــد بـ خواهـ

 اعالم جزییات پذیرش 
کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 

"ائل سسی" از شبکه استانی سهند

ــدا و  ــت از ص ــی کاری اس ــل سس ــه ائ برنام
ــدف  ــا ه ــرقی ب ــان ش ــز آذربایج ــیمای مرک س

ــتانها. ــی در شهرس ــوق انتخابات ــور و ش ش
و  صــدا  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی، ائــل سســی 
جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات  آســتانه  در 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و انتخابــات 
شهرســتانهای  در  مجلــس  ای  دوره  میــان 
ــک  ــزاری ی ــا برگ ــه ب ــه ک اســتان حضــور یافت
ــارف  ــی تع ــرده و ب ــی پ ــردم ب ــون آزاد م تریب
ــا زبانــی ســاده حرف هــای خــود را نســبت  و ب

ــد. ــان می کنن ــش رو بی ــات پی ــه انتخاب ب
ـــراد  ـــون آزاد نحـــوه انتخـــاب اف ـــن تریب در ای
ــا،  ــدگاه هـ ــا، دیـ ــای آنهـ ــح و ویژگیهـ اصلـ
ـــطه  ـــدون واس ـــردم ب ـــای م ـــارات و انتقاده انتظ
ــای  ــوش نامزدهـ ــه گـ ــون بـ ــاب تلویزیـ از قـ
ــامی  ــوراهای اسـ ــوری و شـ ــت جمهـ ریاسـ

ــد. ــتا می رسـ ــهر و روسـ شـ
ـــده  ـــه کنن ـــنده ، تهی ـــاز نویس ـــد رنگس محم
ـــم  ـــدی و ابراهی ـــر جه ـــه - ناص ـــری برنام و مج
جهـــدی  ناصـــر  تصویربـــردار-   میانـــی 
تدوینگـــر - پورحســـنعلی ترابـــری - فـــرزاد 
ـــا خـــوش  ـــژاد و پوی ـــدی ن ـــاری ، رســـول مه قه
ـــی  ـــل سس ـــه ائ ـــر مجموع ـــاق فک ـــان در ات پیم

ـــد.  ـــت دارن فعالی
ایــن برنامــه هــر شــب از خبرترکــی ســاعت 
23 ســیما بــه صــورت گــزارش و بعــد از خبــر 

ــی پخــش می شــود. ــه صــورت تکمیل ب

تیمورزاده مطرح کرد؛
صنعت چاپ و نشر کتابمان فقیر است

ــه  ــاره ب ــا اش ــورزاده ب ــارات تیم ــر انتش مدی
گــردش مالــی کمتــر از 1000 میلیــارد تومــان 
در حــوزه نشــر، ایــن صنعــت را در کشــورمان 

بســیار فقیــر توصیــف کــرد.
ــا  ــر، برنامـــه حجـــره بـ بـــه گـــزارش مهـ
ـــارات  ـــر انتش ـــور زاده مدی ـــاد تیم ـــور فره حض
تیمـــور زاده، ســـید عبـــاس حســـینی نیـــک 
ـــژاد  ـــازرس اتحادیـــه ناشـــران و زهـــرا یـــزدی ن ب
مدیـــر انتشـــارات خورشـــید بـــاران از آنتـــن 

رادیـــو گفتگـــو پخـــش شـــد.
تیمــورزاده در ابتــدای ایــن برنامــه، بــا 
بــه چــاپ کتــب جامــع ســامت  اشــاره 
خانــواده و کــودک در ایــن انتشــارات گفــت: تــا 
کنــون بیــش از 3400 عنــوان کتــاب منتشــر 
کرده ایــم. کمبــود کتــب پزشــکی پیــش از 
ایــن کامــا محســوس بــود و بــه همیــن جهــت 
بنــده بــه ســمت چــاپ ایــن کتــب ســوق داده 
ــت و اقتصــاد را  ــز صنع ــه تمای ــدم. وی، وج ش
ــت و  ــگ دانس ــه فرهن ــی مبتاب ــوع اصل موض
افــزود: در شــرایط کنونــی صنعــت نشــر فقیــر 
ــی  ــردش مال ــز گ ــدد ناچی ــه ع ــت؛ چراک اس
ــن  ــرای ای ــان ب ــارد توم ــر از 1000 میلی کمت
ــده  ــش عم ــه بخ ــود ک ــرح می ش ــوزه مط ح
ــاط دارد. ــب آموزشــی ارتب ــه کت ــغ ب ــن مبل ای

وی در عیــن حــال ایــن کتــب را ضــد 
نامیــد و گفــت: بــا چالش هــای  آموزشــی 
مواجــه  ســازمانی  بــرون  و  درون  عدیــده 
هســتیم و در بعــد اقتصــادی، فنــی و بازاریابــی 
و نیــز مشــکات بــرون ســازمانی گام هــای 

نمی شــود! برداشــته  موثــری 
ــه انتظــار حــوزه  ــام اینک ــا اع ــورزاده ب تیم
نشــر از دولــت یازدهــم بــرآورده نشــده، ادامــه 
داد: نیازمنــد ایجــاد آرامــش در فضــای کســب 
ــه  ــم و در بخشــی از حــوزه نشــر ک و کار بودی
ایــن  مربــوط می شــود،  ارشــاد  وزارت  بــه 
اتفــاق اجرایــی شــد و ایــن عزیــزان را در کنــار 
خــود دیدیــم امــا در ســایر حوزه هــا بــه شــعار 
بســنده شــد! در ادامــه ســید عبــاس حســینی 
ــه  ــا اشــاره ب ــه ناشــران ب ــازرس اتحادی نیــک ب
ــا ســال های  ــی ت ــود ناشــران کتــب حقوق کمب
گذشــته، گفــت: انتشــارات مجــد اولیــن ناشــر 
ــرد و  ــت ک ــه فعالی ــاز ب ــه آغ ــود ک ــی ب حقوق
بعــد از آن 6 تــا 7 انتشــارات از ایــن تشــکیات 
منشــعب شــده اند. مدیــر انتشــارات مجــد 
ــر  ــش از 100 ناش ــت بی ــار فعالی ــام آم ــا اع ب
حقوقــی در حــال حاضــر، گفــت: در ســال 
93 بــه عنــوان ناشــر ســال کشــوری برگزیــده 
ــد  ــوان جدی ــال 170 عن ــک س ــدیم و در ی ش
ــاندیم و ســال 96، حــدود 256  ــه چــاپ رس ب
عنــوان کتــاب تخصصــی حقــوق منتشــر و 
مجــددا عنــوان ناشــر ســال را کســب کردیــم.

ــگاه  ــکیل پای ــه تش ــاره ب ــا اش ــینی ب حس
ــن  ــط ای ــه 80 توس ــی در ده ــی حقوق اینترنت
ســایت همچنــان  ایــن  گفــت:  انتشــارات، 
ــت  ــور اس ــی کش ــایت حقوق ــن س ــزرگ تری ب
ــوق،  ــی کتــب حق ــروش اینترنت ــر ف و عــاوه ب
اطاعــات ایــن حــوزه را بــه رایــگان در اختیــار 

کاربــران قــرار می دهــد.
یزدی نـــژاد تصریـــح کـــرد: برخـــی کتـــب 
و  فرهنگـــی دچـــار دوگانگـــی  از منظـــر 
چندگانگـــی هســـتند؛ پـــس فرهنـــگ یـــک 
ــه  ــات آن جامعـ ــی جزئیـ ــت ولـ ــت اسـ کلیـ
را در بـــر گرفتـــه اســـت کـــه مـــورد دقـــت 
نظـــر قـــرار نمی گیـــرد چراکـــه اقتصـــاد بـــر 

ــت. ــده اسـ ــلط شـ ــی مسـ ــائل فرهنگـ مسـ

یوهان سباستیان باخ

یوهــان سباســتیان بــاخ  )زادهٔ 21 مــارس 
 )1750 ژوئیــهٔ   28 درگذشــتهٔ   -  1685
بــود  آلمانــی  ارگ  نوازنــدهٔ  و  آهنگســاز 
ــتر و  ــتهٔ آواز، ارکس ــرای دس ــارش ب ــه آث ک
تک ســازها، تقریبــاً تمــام انــواع متفــاوت 
دربرمی گیــرد  را  بــاروک  دورهٔ  موســیقی 
ــش  ــوغ خوی ــه بل ــیقی آن دوران را ب و موس
ســالگی   10 در  سباســتین  رسانده اســت. 
یتیــم شــد و از آن پــس بــا یوهــان کریســتف 
ــرادر بزرگــش  زندگــی مــی کــرد. همانجــا  ب
بــود کــه آمــوزش رســمی ســازهای مختلــف 
ــدا از  ــاخ، ابت ــد. ب ــر ش ــکان پذی ــرای او ام ب
ــود کــه  ــار ب ــدگان ارگ کلیســایی و درب نوازن
ــده موفقــی هــم شــد.  ــن مشــاغل نوازن در ای
چــرا کــه ســرانجام در دهــه دوم قــرن18 بــه 
ســمت نوازنــده رســمی دربــار ارتقــا یافــت. او 
در آن زمــان توانســت عاقــه خــود در زمینــه 
آهنگســازی بــرای ارگ و کاوســن را پــرورش 
ــازه ای را  ــه او شــکل ت ــود اینک ــا وج ــد. ب ده
از موســیقی ارائــه نکــرد، ولــی توانســت 
ســبِک شــایع در موســیقی آلمــان را بــا 
ــون،  ــن فن ــوان، غنــی ســازد. ای ــون کنترپ فن
مبنــی بــر تنظیــم چیدمــان هارمونیــک 
بــزرگ  و  و موتیــف در مقیــاس کوچــک 
و  ریتم هــا  ســازواری   همچنیــن  و  بــود 
ــورهای  ــیقی کش ــه از موس ــای برگرفت بافت ه
دیگــر چــون ایتالیــا و فرانســه را شــامل 
می شــد. لطافــت قــوی موســیقی بــاخ و 
گســتردگی حاصــل هنــر وی، او را بــه عنــوان 
ــرب در  ــازان غ ــن آهنگس ــی از بزرگ تری یک
ــروزه  ــت. ام ــهور ساخته اس ــال مش ــنت تُن س
ــیقایی،  ــات موس ــر تصنیف ــاخ« ب ــبِک ب »س
ــا  ــی ت ــار مذهب ــی و آث ــرودهای روحان از س
ــت.  ــی گذاشته اس ــاپ و راک، تأثیرات ــار پ آث
ــی و  ــان زندگ ــالهای پای ــاخ در س ــهرت ب ش
ــار وی در  ــرد و آث ــول ک ــرگ، اُف ــس از م پ
ــد ســبک کاســیک،  ــار نوپدی ــا آث مقایســه ب
ــن، وی  ــود ای ــا وج ــت. ب ــی گش ــه تلّق کهن
هیچــگاه فرامــوش نشــد چــرا کــه همــواره از 
ــه  ــم )و البت ــده، معلّ ــک نوازن ــوان ی او به عن
آهنگســاز( و پــدر فرزندانــش )بخصــوص 
ک.ف. ا بــاخ( یــاد می شــد. در ایــن دوران 
آثــاری از وی کــه بیــش از دیگــر آثــار از آنهــا 
قدردانــی گردیــد و بــه آنهــا توجــه شــد، آثــار 
ــود کــه در ایــن  ــه ای ب ــرای ســازهای کاوی ب
ــتادی  ــاره اس ــازان هم ــر آهنگس ــوزه دیگ ح
ــزارت، بتهــوون  ــد. موت ــق کرده ان وی را تصدی
ــوپن در میــان مهم تریــن ســتایندگان  و ش
ــودن  ــده نم ــرای زن ــا ب ــد. تاش ه وی بودن
ــاخ توســط فلیکــس  شــهرت فراموش شــدهٔ ب
ــال  ــت. وی در س ــام گرفته اس ــون انج مندلس
1829، پاســیون بــه روایــت متــای قدیــس را 
در برلیــن اجــرا نمــود. انجمــن بــاخ در ســال 
ــار وی  ــج آث ــی و تروی ــا هــدف معرف 1850 ب
ــول  ــن در ط ــن انجم ــد. ای ــاده ش ــان نه بنی
مجموعــه ای  تأســیس،  از  پــس  نیم قــرِن 
ــود.  ــر نم ــاز را منتش ــار آهنگس ــع از آث جام
ــهور  ــار او مش ــاخ و آث ــن دوران، ب ــس از ای پ
باقی ماندنــد. طــی قــرن بیســتم، فراینــد 
ــای موســیقایی و آموزشــی  شــناخت ارزش ه
ــارز  ــار وی ادامــه یافــت. نمــود ب برخــی از آث
ایــن فراینــد را می تــوان در معرفــی  کــه 
ویولــن  »ســوئیت های  از  کاســالس  پابلــو 
ســل« انجــام داد، دانســت. پیشــرفت دیگــری 
ــاخ  ــار ب ــد. آث ــل گردی ــن راه حاص ــه در ای ک
ــه  ــی ک ــه ای از بهترین های ــوان نمون ــه عن ب
ــرار  ــرای ق ــد، ب ــه نمای ــد ارائ بشــریّت می توان
ــن وویجــر  ــن در صفحــه موســیقی زری گرفت
شــده اند.  برگزیــده  فضــا،  بــه  ارســال  و 
دانشــمند و نویســنده لوئیــس تومــاس دربــارهٔ 
چگونگــی ارتبــاط برقــرار کــردن مــردم کــرهٔ 
زمیــن بــا ســاکنان احتمالــی سراســر گیتــی 
ــه  ــن ب ــت: رای م ــنهاد کرده اس ــن پیش چنی
ــور  ــه ط ــد ب ــار وی بای ــام آث ــت. تم ــاخ اس ب
ــن  ــا ای ــوند. ب ــره ش ــا مخاب ــه فض ــداوم ب م
ــا  ــا ب ــود ام ــه خواهــد ب کــه ایــن کار متکبران
هــدف بــه نمایــش گذاشــتن بهتریــن چهــرهٔ 
ممکــن ]از زمیــن[ در ابتــدای آشــنایی، قابــل 
بخشــش اســت. پــس از آن می تــوان حقایــق 

نامطبوع تــر را بیــان نمــود.

بزرگان موسیقی جهان
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معـاون مدیـرکل ورزش و جوانـان آذربایجان 
شـرقی بـا اشـاره بـه لـزوم توجـه بـه دغدغه ها 
و مطالبـات جوانـان گفت: شناسـایی ظرفیت ها 
و اسـتعدادهای موجـود از رویکردهـای اصلـی 

ورزش و جوانـان در آذربایجـان شـرقی اسـت.
روز  زاده  تقـی  امیـر  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
پنجشـنبه در آییـن تجلیـل از جوانـان نمونـه و 
برتـر شهرسـتان مراغـه افزود: اجـرای طرح های 
راسـتای  در  ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی، 
سـاماندهی و معرفـی اسـتعدادهای جوانـان در 
آذربایجـان شـرقی در قالـب سـتاد سـاماندهی 
امـور جوانـان در ایـن اسـتان انجـام می شـود.

جلسـه   124 تاکنـون  داد:  ادامـه  وی 
قالـب  در  اسـتانی  نشسـت   11 و  شهرسـتانی 
سـتاد سـاماندهی امور جوانان و نیـز 26 اردوی 
ایـن  در  جوانـان  ویـژه  جشـنواره  و  فرهنگـی 

اسـت. شـده  برگـزار  اسـتان 
 147 از  بیـش  اجـرای  کـرد:  اضافـه  وی 
هـزار سـاعت برنامـه فرهنگـی و ورزشـی بـرای 
جوانـان و نیـز 576 هـزار سـاعت برنامـه بـرای 
از جملـه  نوجوانـان  و  جوانـان  فراغـت  اوقـات 
فعالیت هـای انجـام شـده در حـوزه جوانـان در 

یـک سـال گذشـته اسـت.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون 75 ســازمان 
ــوزه  ــرقی در ح ــان ش ــاد در آذربایج ــردم نه م
ــمن  ــت: 78 س ــد گف ــت می کنن ــان فعالی جوان
جدیــد نیــز در حــال اخــذ مجوزهــای الزم 

ــاز فعالیــت خــود هســتند. ــرای آغ ب
معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانــدار مراغــه 
ــترهای  ــاد بس ــت: ایج ــن گف ــن آیی ــز در ای نی
اســتعدادهای جوانــان  پــرورش  بــرای  الزم 
ــی از  ــد و تعال ــیر رش ــان در مس ــت آن و هدای
اولویت هــای مســئوالن و مدیــران کشــوری 

ــت. اس

بـه  کشـور  آینـده  افـزود:  محمـودی  جـواد 
دسـت جوانـان برومنـد این مـرز و بوم سـاخته 
خواهـد شـد و از ایـن رو بایـد بـه مطالبـات و 
دغدغه هـای ایـن قشـر تاثیرگـذار جامعـه توجه 

بیشـتری شـود.
وی ادامـه داد: عفـت و پاکدامنـی و نجابـت 
مانـدگار  میراثـی  عنـوان  بـه  ایرانـی  جـوان 
بـا  بایـد  و  بـوده  جوانـان  بیـن  در  گذشـتگان 
فرهنـگ سـازی ایـن میـراث حفـظ و صیانـت 

شـود.
وی اضافـه کـرد: حضـور پررنـگ جوانـان در 
رسـالتی  عنـوان  بـه  انتخابـات  خطیـر  عرصـه 
بـزرگ، نشـاط بخـش و تعالـی بخـش آینـده 

جامعـه اسـامی اسـت.
نیـز  مراغـه  جوانـان  و  ورزش  اداره  رئیـس 
لـزوم حضـور فعـال جوانـان در  بـه  بـا اشـاره 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  مختلـف  عرصه هـای 
گفـت: بهـره منـدی از ظرفیـت این قشـر آینده 

سـاز در قالب مشـاوران جوان در جلسـات ستاد 
سـاماندهی امـور جوانـان و نیـز شـورای اداری 

ایـن شهرسـتان اجـرا می شـود.
مهـدی نوائـی افـزود: تصویـب 72 مصوبه در 
سـتاد سـاماندهی امـور جوانـان این شهرسـتان 
نهادهـای  و  سـازمان ها  ادارت،  همـکاری  بـا 
فرهنگـی و اجتماعی در راسـتای رشـد و تعالی 
ایـن  جوانـان  ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی، 

شهرسـتان انجـام شـده اسـت.
تجلیـل  همایـش  برگـزاری  داد:  ادامـه  وی 
از جوانـان نخبـه ایـن شهرسـتان بـا همـکاری 
ادارات و سـازمان ها بـا معرفـی چهرهـای موفق 

جـوان انجـام می شـود.
پرتــال  اکنــون  هــم  کــرد:  اضافــه  وی 
ســاماندهی امــور جوانــان در مراغــه در راســتای 
معرفــی ظرفیت هــا و نیــز برنامــه ریــزی بــرای 
توســعه و رشــد فرهنگــی و ورزشــی ایــن 
شهرســتان راه انــدازی شــده و مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد.
ــوان  ــق ج ــای موف ــن از چهره ــن آیی در ای
در عرصه هــای مختلــف کارآفرینــی، تولیــد، 
ــدادی  ــازمان های ام ــز س ــگ و نی ورزش، فرهن
ــا اهــدای هدایــا تجلیــل شــد. و مــردم نهــاد ب

دومیـن  دنبـال  بـه  تراکتورسـازی  تیـم 
قهرمانـی خـود در جـام حذفـی کشـور اسـت.

به گـزارش فارس، تیم فوتبال تراکتورسـازی 
تبریـز در سـال 92 بـه عنـوان قهرمانـی جـام 

حذفـی کشـور دسـت یافت.
بـه  نیـز  و 73  در سـال های 55  تیـم  ایـن 
دیـدار فینـال ایـن رقابت هـا راه یافتـه بـود کـه 
جـام  از کسـب  پایانـی  بـازی  در  بـا شکسـت 

بـود. بازمانـده  قهرمانـی 
 

شروع جام حذفی - سال 1355
نخسـتین  در  تبریـز  تراکتورسـازی  تیـم 
دوره جـام حذفـی کشـور به دیـدار پایانـی این 

یافـت. راه  رقابت هـا 
ایـن تیـم در مرحلـه یـک چهارم نهایـی بـا 
نتیجـه 4  بـر 1 تیـم جوانـان سـاری را مغلـوب 
کـرد و در نیمـه نهایـی بعـد از تسـاوی بـا تیـم 
پـاس تهـران در ضربـات پنالتـی بـر ایـن غلبـه 

. د کر
دیـدار نهایـی نخسـتین دوره مسـابقات جام 
در   1355 دی   3 جمعـه  روز  کشـور  حذفـی 
ورزشـگاه شـهید شـیرودی تهران در حضور 15 

هـزار تماشـاگر برگزار شـد.
ایـن بـازی تا دقیقـه 80 گلـی در برنداشـت 
امـا در ده دقیقـه پایانـی 5 بـار تـوپ از خـط 
دروازه هـا گذشـت که سـهم تراکتورسـازی تنها 
یـک گل بـوده و 4 گل نیـز تیـم ملـوان بـه ثمر 

رسـاند، زننـده تنهـا گل تراکتورسـازی در ایـن 
بـازی عبـداهلل محسـنی زاده بود.

مربـی تیم تراکتورسـازی در آن سـال محمد 
بیاتـی بود.

 
دومیـن فینـال تراکتورسـازی در جـام 

فی حذ
وضعیـت  در  آزادگان  لیـگ  تراکتورسـازی 
خوبـی قـرار نداشـت و در نهایـت هـم سـقوط 
کـرد، امـا در جـام حذفـی به دیـدار نهایـی راه 

بود. یافتـه 
تیـم  نهایـی  چهـارم  یـک  در  تیـم  ایـن 
شگفتی سـاز بهمـن کـرج را مغلوب کـرد. بهمن 
کـرج در مرحلـه قبلـی بـا درخشـش خـداداد 
عزیـزی بـا 6 گل پرسـپولیس را شکسـت داده 

. د بو
تراکتورسـازان در نیمـه نهایـی برابر تیم فجر 
یاسـوج در تبریـز بـا نتیجه 2 بر 1 و در یاسـوج 
نیـز 4 بـر 1 بـه پیـروزی رسـیدند و بـه دیـدار 

فینـال راه یافتند.
حریـف تیـم تراکتورسـازی در بـازی پایانـی 

تیـم پرمهـره آن روزهـای فوتبـال ایـران بهمن 
کـرج بـود، تراکتورسـازی در بـازی رفـت فینال 
سـال 73 در تبریـز بـا شـوت راه دور حسـین 
در  داد.  شکسـت  را  بهمـن  تیـم  حسـن دخت 
بـازی برگشـت در کـرج تیـم تراکتورسـازی در 
نیمـه نخسـت بـا شـوتی از راه دور دروازه بهمن 
را گشـود امـا کمک داور در تعجـب همگان گل 
تراکتورسـازی را آفسـاید اعـام کـرد. در همان 
نورمحمـدزاده هافبـک  اول کاظـم  30 دقیقـه 
تراکتورسـازی اخـراج شـد تـا بهمن بـا زدن دو 

گل بـه تراکتـور 10 نفـره قهرمـان شـود.
نـاداوری علنـی علیـه تراکتورسـازی در ایـن 
بـازی به حدی بود که نشـریات ورزشـی کشـور 

خواسـتار بازی مجدد شـدند.
از  دلجویـی  بـرای  فوتبـال  فدراسـیون 
میلـز  جـام  بـه  را  تیـم  ایـن  تراکتورسـازی 
هندوسـتان فرسـتاد کـه تراکتورسـازی در ایـن 
رقابت هـا بـا پیـروزی بـر تمـام تیم هـا و بـدون 
گل خـورده قهرمـان شـد. مربـی تراکتورسـازی 
برابـر بهمـن ایـوان دیمیتـرو و در جـام میلـز 

بودنـد. رومانـی  از  دو  هـر  گوجـا  واسـیلی 

 سال 92: قهرمانی تراکتورسازی
تیـم تراکتورسـازی در سـال 1392 بـا چهار 
پیـروزی بـه عنـوان قهرمانی جام حذفی دسـت 
و  بـا مجیـد جالـی  تیـم  اول  بـرد  یافـت. دو 
دو بـرد بعـدی بـا تونـی بـه دسـت آمـد تـا در 
نهایـت ایـن موفقیـت بـه نـام مربـی پرتغالـی 

تراکتورسـازی ثبـت شـود.
مسیر قهرمانی  تراکتورسازی:

تبریـز  سـازی  ماشـین  تراکتورسـازی3- 
نشـد( حاضـر  سـازی  صفر)ماشـین 

تراکتورسازی2- نفت مسجد سلیمان صفر
تراکتورسازی 2- راه آهن صفر

تراکتورسازی تبریز 1- فوالد خوزستان صفر
تراکتورسازی تبریز1- مس کرمان صفر

حذفـی  جـام  در  تبریـز  تیم هـای  سـابقه 
کشـور:

ماشین  سـازی،  تراکتورسـازی،  تیم هـای 
راه آهـن  پیستون سـازی،  ایـدم،  شـهرداری، 
عاشورا،اسـتقال  فجـر  گسـترش فوالد،  تبریـز، 
تبریـز، پتروشـیمی، آذر کوثـر، مس سـونگون و 
عقـاب از تبریز سـابقه حضور در مسـابقات جام 

حذفـی کشـور را دارنـد.
در ایـن بیـن تیـم گسـترش فـوالد در سـال 
89 بـه دیـدار فینـال ایـن مسـابقات راه یافتـه 
بـود و تیـم ماشین سـازی نیـز در سـال 70 بـا 
شکسـت اسـتقال در تهـران تـا مرحلـه نیمـه 

نهایـی ایـن رقابت هـا صعـود کـرده بـود.

توجه و شناسایی ظرفیت ها ، رویکرد 
اصلی در حوزه ساماندهی امور جوانان

تراکتورسازی به دنبال
 دومین قهرمانی جام حذفی 

لوکا بوناچیچ سکاندار
 تیم فوتبال گسترش فوالد شد

پس از اسـتعفای فـراز کمالوند از هدایت تیم 
فوتبـال گسـترش فـوالد لوکابوناچیچ سـرمربی 
ایـن تیـم تبریزی شـد. بـه گـزارش ایرنـا، پس 
از آنکـه فـراز کمالوند از هدایت گسـترش فوالد 
تبریـز کنـاره گیـری کـرد، مذاکرات مسـووالن 
ایـن باشـگاه بـرای انتخـاب جانشـین او شـروع 
شـد و در نهایـت امـر با لـوکا بوناچیچ بـه توافق 

نهایی رسـیدند.
وی کـه قبـا هـم هدایـت گسـترش فـوالد 
هدایـت  سـابقه  داشـته،  برعهـده  را  تبریـز 
تیم هـای اسـتقال اهـواز، سـپاهان اصفهـان و 

دارد. کارنامـه  در  را  خوزسـتان  فـوالد 
نصیرزاده  هوشنگ  گزارش،  این  اساس  بر 
نیز  فوتبال  حقوقی  مسائل  و  داوری  کارشناس 
گسترش  باشگاه  مدیرعامل  هفته  این  شنبه  از 
گسترش  فوتبال  تیم  است.  شده  تبریز  فوالد 
فوالد تبریز در فصل تازه به اتمام رسیده لیگ 

برتر با 38 امتیاز هشتم شد.

م الف: 0365   
 شماره آگهی: 104/19/740

آگهی نوبتی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 

عرضه مسکن
در اجـــرای مـــاده 10 آیینامـــه اجرایـــی 
قانـــون  بـــه  مـــوادی  الحـــاق  قانـــون 
ـــه  ـــد و عرض ـــت از تولی ـــاماندهی و حمای س
بدینوســـیله   1388 مصـــوب  مســـکن 
ـــتناد  ـــه اس ـــتندا ب ـــه مس ـــانی ک ـــامی کس اس
عـــادی از طـــرف بنیـــاد مســـکن انقـــاب 
اســـامی اســـتان آذربایجـــان شـــرقی بـــه 
نیابـــت از طـــرف روســـتائیان در خواســـت 
ســـند مالکیـــت از اداره ثبـــت و اســـناد و 
ــر  ــد بـ ــوده انـ ــاه را نمـ ــاک خسروشـ امـ
اســـاس آرا صـــادره از هیـــات موضـــوع 
ـــات  ـــدانگ از قطع ـــر شش ـــوق الذک ـــون ف قان
مفـــروزی بشـــرح زیـــر آگهـــی میشـــود.

ـــاه  ـــع در خسروش ـــی واق ـــاک 1 اصل از پ
ـــز، ـــش 14 تبری بخ

ـــی  ـــی از 1161 فرع ـــاک 11098 فرع  پ
تربیـــت خسروشـــاهی  ابراهیـــم  بنـــام 
بعنـــوان ششـــدانگ ســـاختمان بمســـاحت 

ــع ــر مربـ 165/60 متـ
ـــی  ـــی از 2528 فرع ـــاک 11099 فرع پ
بنـــام علـــی اصغـــر زاده دیزجـــی بعنـــوان 
ـــاحت 152/97  ـــاختمان بمس ـــدانگ س شش

ـــع ـــر مرب مت
ـــی  ـــی از 2528 فرع ـــاک 11100 فرع پ
بنـــام علـــی اصغـــر زاده دیزجـــی بعنـــوان 
ششـــدانگ ســـاختمان بمســـاحت 377/62 
متـــر مربـــع علیهـــذا مراتـــب بدینوســـیله 
بـــه مالکیـــن پاکهـــای فـــوق ابـــاغ تـــا 
ـــرف  ـــند ظ ـــته باش ـــی داش ـــه اعتراض چنانچ
ـــن  ـــار ای ـــخ انتش ـــت روز از تاری ـــدت بیس م
آگهـــی اعتـــراض خـــود را بـــه اداره ثبـــت 
اســـناد و امـــاک خسروشـــاه تســـلیم نماینـــد 
ـــد در  ـــت گردین ـــه دادگاه صالحـــه هدای ـــا ب ت
ـــان  ـــت متقاضی ـــند مالکی ـــورت س ـــر اینص غی
ـــد  ـــلیم خواه ـــادر و تس ـــررات ص ـــق مق طب

ـــد. ش
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آگهی اخطاریه نظر واحد ثبتی
ـــان  ـــر خیاب ـــز ولیعص ـــانی: تبری ـــز نش ـــانی: تبری ـــازاده بنش ـــه آق ـــم فائق ـــه خان ـــیله ب بدینوس
ـــه  ـــی کاســـه 9500338 ل ـــده اجرائ ـــاک 32 در پرون ـــاون اول شـــرقی پ ـــری تع شـــهریار 10 مت
ـــه 1395/12/03  ـــه مورخ ـــک نطری ـــکار این ـــوان بده ـــی بعن ـــرا کرمان ـــم زه ـــه خان ـــما و عیل ش
واحـــد ثبتـــی تبریـــز بـــه شـــما ابـــاغ میگـــردد، چنانچـــه اعتراضـــی نســـبت بـــه نظریـــه 
ـــا  ـــود را کتب ـــراض خ ـــه اعت ـــی اخطاری ـــر اگه ـــخ نش ـــدت ده روز از تاری ـــرف م ـــد ظ ـــی داری اباغ
ـــی  ـــی قطع ـــد ثبت ـــه واح ـــورت نظری ـــن ص ـــر ای ـــد در غی ـــلیم نمائی ـــز تس ـــت تبری ـــرای ثب ـــه اج ب
ـــان  ـــاد و جری ـــاظ مف ـــه لح ـــرا ب ـــئول اج ـــد) مس ـــرح می باش ـــن ش ـــه بدی ـــود نظری ـــد ب خواه
ـــت اعمـــال تبصـــره مـــاده 156 آییـــن نامـــه اجـــرا تاریـــخ دقیـــق  و گـــزارش پرونـــده و جه
ـــر دو مرجـــع بازداشـــت  ـــده از ه ـــک موضـــوع پرون ـــت بازداشـــت مل درخواســـت بســـتانکاران جه

ـــاند.  ـــرض میرس ـــم بع ـــاذ تصمی ـــت اتخ ـــه جه ـــتعام و نتیج ـــازاد اس ـــده م کنن
1-جهـــت دســـتور مورخـــه 95/12/03 مراتـــب از مراجـــع بازداشـــت کننـــدگان مـــازاد 
- شـــعبه چـــک 2- شـــعبه 32 دادگاه اســـتعام و نتیجـــه حاکـــی از ایـــن اســـت تاریـــخ 
ـــت  ـــب جه ـــذا مرات ـــد ل ـــه 94/03/12 می باش ـــع مورخ ـــر دو مرج ـــت از ه ـــت بازداش درخواس

ــردد 95/12/18  ــزارش می گـ ــم گـ ــاذ تصمیـ اتخـ
ـــات  ـــرا عملی ـــس از اج ـــه پ ـــوق ک ـــه ف ـــده کاس ـــوای پرون ـــب و محت ـــه مرات ـــه ب ـــه توج ب
اجرایـــی نهایتـــاً جهـــت صورتجســـله مزایـــده شـــماره 139504304068000188 مورخـــه 
ـــورت  ـــی ص ـــال اجرای ـــذار و انتق ـــتانکار واگ ـــه بس ـــی ب ـــاک رهن ـــدانگ پ ـــام شش 94/07/17 تم
ـــب  ـــر طل ـــازاد ب ـــتانکار م ـــب بس ـــه و طل ـــورد وثیق ـــروش م ـــغ ف ـــه مبل ـــر ب ـــت و نظ ـــه اس گرفت
ـــب  ـــه موج ـــده ب ـــون پرون ـــکاران مدی ـــتا طلب ـــن راس ـــه در ای ـــت ک ـــد اس ـــه  باقیمان ـــن معامل ثم
ـــد  ـــوده ان ـــازاد را نم ـــت م ـــت بازداش ـــتری درخواس ـــکام دادگس ـــرای اح ـــی و اج ـــده اجرای پرون
کـــه بدیـــن شـــرح میباشـــد کـــه بموجـــب پرونـــده اجرایـــی کاســـه 9400246 حســـب 
ـــه 94/03/12  ـــماره 139404904046002144 مورخ ـــه ش ـــر نام ـــرا براب ـــعبه اج ـــت ش درخواس
ــت اول  ــه 94/3/12 بازداشـ ــماره 104/2/17857 مورخـ ــتی شـ ــنامه بازداشـ ــب بخشـ بموجـ
شـــده اســـت و متعاقبـــا برابـــر دســـتور شـــعبه 32 اجـــرای احـــکام بموجـــب نامـــه شـــماره 
ــماره  ــت دوم شـ ــنامه بازداشـ ــب بخشـ ــه 94/3/12 بموجـ 94101143008200054 مورخـ
104/2/18336 مورخـــه 94/3/17 بازداشـــت شـــده اســـت.عنایتا بـــه اینکـــه مبلـــغ مـــازاد 
ـــه در  ـــود ک ـــرح میش ـــدم مط ـــق تق ـــوع ح ـــد موض ـــن نمی نمای ـــتی را تامی ـــر دو بازداش ـــاف ه کف
ـــوق  ـــه اینکـــه در بازداشـــت ف ـــا ب ـــان شـــده اســـت. لیکـــن توجه ـــل آن بی ـــاده 56 و تبصـــره ذی م
تاریـــخ بازداشـــتهای اول و دوم در یـــک تاریـــخ نمی باشـــد و در صـــورت اینکـــه در تبصـــره 
ـــد  ـــوال متعه ـــت ام ـــت بازداش ـــک روز درخواس ـــتانکاران در ی ـــر بس ـــده اگ ـــان ش ـــور بی ـــاده مزب م
ـــا  ـــب آنه ـــه نســـبت طل ـــن بســـتانکاران ب ـــورد بازداشـــت بی ـــال م ـــس از بازداشـــت م ـــد پ را نماین
ـــان  ـــت بی ـــس از بازداش ـــارت پ ـــور عب ـــاده مزب ـــره م ـــب و تبص ـــا مرات ـــود. توجه ـــیم میش تقس
ـــیم  ـــب تقس ـــبت طل ـــه نس ـــد ب ـــک روز باش ـــه در ی ـــورت گرفت ـــت ص ـــر بازداش ـــی اگ ـــده یعن ش
ـــخ بازداشـــت اتخـــاذ  ـــه ترتیـــب تاری ـــازاد ثمـــن ب ـــه پرداخـــت از م ـــم ب خواهـــد شـــد. لهـــذا تصمی
ـــازاد دوم در  ـــتی م ـــه بازداش ـــپس وج ـــازاد اول س ـــت م ـــب بازداش ـــدواً طل ـــی ب ـــردد یعن میگ
ـــاد  ـــه اجـــرای مف ـــن نام ـــاده 169 آئی ـــب در اجـــرای م ـــدن پرداخـــت شـــود. مرات صـــورت باقیمان
ـــه اعتراضـــی داشـــته  ـــمی برابـــر مقـــررات بـــه اشـــخاص ذینفـــع ابـــاغ و چنانچ اســـناد رس
ـــات  ـــا هی ـــز ی ـــرا ی تبری ـــه اداره اج ـــود را ب ـــراض خ ـــاغ اعت ـــخ اب ـــرف ده روز از تاری ـــند ظ باش

ـــد(. ـــلیم نماین ـــتان تس ـــارت اس نظ
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نماینده مردم هشترود و چاراویماق 
راه اندازی سریع استخر هشترود و 
رفع موانع را از مسووالن خواهانیم

نماینـــده مـــردم هشـــترود و چاراویمـــاق 
در مجلـــس گفت:مشـــکات بهره بـــرداری 
از  و  اســـتخر هشـــترود رفـــع نشـــده  از 
مســـووالن درخواســـت داریـــم در ایـــن 

ــد. ــک کننـ ــه کمـ رابطـ
ـــی  ـــزه امین ـــید حم ـــارس، س ـــزارش ف ـــه گ ب
بـــه هـــر در نشســـت خبـــری در خصـــوص 
ــا  ــترود بـ ــتخر هشـ ــت اسـ ــن وضعیـ آخریـ
ــش  ــه بخـ ــرمایه گذار بـ ــی سـ ــان معرفـ بیـ

خصوصـــی اظهـــار کـــرد:
واگـــذاری  و  مزایـــده  جریـــان  در 
ــی  ــش خصوصـ ــه بخـ ــترود بـ ــتخر هشـ اسـ
ســـرمایه گذاری را معرفـــی کردیـــم کـــه 

نـــداد. نتیجـــه  متاســـفانه 
ـــا گایـــه از جمشـــید نظمـــی  وی در ادامـــه ب
اســـتان  و جوانـــان  ورزش  اداره  مدیـــرکل 
ــای  ــفانه آقـ ــزود: متاسـ ــرقی افـ آذربایجان شـ
ــرات  ــد تعمیـ ــکاری الزم در رونـ ــی همـ نظمـ
اســـتخر را نداشـــت و امیدواریـــم دولـــت بـــا 
ـــریع تر  ـــه س ـــوع هرچ ـــن موض ـــه ای ـــت ب عنای

مشـــکل اســـتخر هشـــترود را رفـــع کنـــد.
ســـیروس مقـــدم رئیـــس اداره ورزش و 
ــوان  ــت: فراخـ ــز گفـ ــترود نیـ ــان هشـ جوانـ
ـــا 23 اردیبهشـــت  ـــتخر از روز 17 ت ـــده اس مزای
مـــاه در دســـتور کار گرفتـــه و تـــا کنـــون دو 
نفـــر از هشـــترود در ایـــن مزایـــده شـــرکت 
ــده،  ــد مزایـ ــام رونـ ــد و پـــس از اتمـ کرده انـ
ــی  ــش خصوصـ ــه بخـ ــترود بـ ــتخر هشـ اسـ

واگـــذار خواهـــد شـــد.
ـــی،  ـــر فن ـــاده 27 دفت ـــق م ـــزود: طب وی اف
مبلـــغ مربـــوط بـــه تعمیـــرات اســـتخر 800 
ـــس  ـــت و پ ـــده اس ـــرآورد ش ـــان ب ـــون توم میلی
از اتمـــام مزایـــده رونـــد تعمیـــر، بازســـازی 
ــاالً  ــده و احتمـ ــاز شـ ــتخر آغـ ــز اسـ و تجهیـ
ــه  ــترود بـ ــتخر هشـ ــر اسـ ــاه دیگـ ــا دو مـ تـ

بهره بـــرداری خواهـــد رســـید.
مقـــدم در پایـــان از سیاســـت اداره کل 
ـــدازی  ـــرای راه ان ـــاش ب ـــان در ت ورزش و جوان

ســـریع اســـتخر هشـــترود خبـــر داد.

دعوت از دو بازیکن تراکتورسازی
 به تیم ملی فوتبال

به گزارش ایسنا، اسامی بازیکنان دعوت شده 
و  اتریش  کشور  در  فوتبال  ملی  تیم  اردوی  به 
از  نگرو  مونته  مقابل  تدارکاتی  بازی  همچنین 
سوی سرمربی تیم ملی فوتبال اعام شد که در 
این لیست، نام محمدرضا اخباری و سعید آقایی 

از تراکتورسازی، به چشم می خورد.
تیم  اردوی  به  بازیکنان دعوت شده  اسامی   
بازی  اتریش و همچنین  فوتبال در کشور  ملی 
کارلوس  سوی  از  نگرو  مونته  مقابل  تدارکاتی 

کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال اعام شد.
رشـید  اخبـاری،  محمدرضـا  دروازه بانـان:   
مظاهـری، حامد لک -مدافعـان: رامین رضاییان، 
محمدحسـین کنعانـی زادگان، پژمـان منتظری، 
مرتضـی پورعلی گنجی، میادمحمـدی، عزت اهلل 

پورقـاز، وحیـد محمـدزاده، سـعید آقایی
 هافبـک هـا:  مهـدی ترابـی، سـعید عـزت 
صفـی،  حـاج  احسـان  کریمـی،  علـی  اللهـی، 

پهلـوان احسـان  دژاگـه،  اشـکان 
 مهاجمان:  ساسان انصاری، کریم انصاری فرد، 

سردار آزمون

 آگهی ابلاغ

و اصلاحات بعدی بدین  6611قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه  802در اجرای مقررات ماده 
وسیله اوراق مالیاتی به شرح زیر ابلاغ می گردد. مقتضی است مودیان محترم راس ساعت و تاریخ تعیین 

، طبقه همکف، هیات حل 4ورودی شده به نشانی تبریز: میدان شهدا، اداره کل امور مالیاتی استان، 
 اختلافی مالیاتی مراجعه فرمایند.
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 61:60 89/06/6671 87800166 .7/./1 عملکرد 6627 672.002000 6886 دیده بان سیستم عصر 3

 61:60 86/06/6671 809.6699 60/60/74 عملکرد 6629 6622002000 .646 سقف آذین شرق 4

 61:60 86/06/6671 809.8209 60/60/74 عملکرد 6621 724.02000 .646 سقف آذین شرق 5

 61:60 86/06/6671 809.8248 60/60/74 عملکرد 6621 4280.2000 .646 سقف آذین شرق 6

 61:60 60/06/6671 868.9780 62/66/74 عملکرد 6626 1126262986 6868 پرنیان زینب تبریز 7

 61:60 60/06/6671 868.9780 62/66/74 عملکرد 6628 72.4.2181 6868 پرنیان زینب تبریز 8

 61:60 84/06/6671 82.42697 .61/2/7 عملکرد 6627 60268.2000 6096 جامع کاران اطلس 9

 61:60 07/06/6671 668467.1 .67/66/7 عملکرد 6676 19276226.8 618 مینوی سبز سبلان 11

 61:60 07/06/6671 66846796 .67/66/7 حقوق 6676 927092700 618 سبز سبلان مینوی 11

 61:60 80/06/6671 66846911 .67/66/7 عملکرد 6676 6120002000 699 بام سبز خاوران 12

 61:60 80/06/6671 66846999 .67/66/7 حقوق 6676 620002000 699 بام سبز خاوران 13

14 
مهندسی بهسازان 

 تبریزنیروی 
 61:60 88/06/6671 80424.48 86/60/74 عملکرد 6629 822002000 767

 60:60 69/06/6671 896698.0 .68/9/7 عملکرد 6676 8028.02000 6841 توان گستر آراز 15

 60:60 69/06/6671 .8966989 .68/9/7 حقوق 6676 621402000 6841 توان گستر آراز 16

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1396/02/23          شناسه آگهی:  40726 

هرگز به طور ناگهانی از پشت وسایل نقلیه به داخل خیابان 
وارد نشوید

معاونت قضائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
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اوقات شرعی

اســـامی کاندیداهـــای شـــورای اصـــاح 
ـــن  ـــرای پنجمی ـــرقی ب ـــان ش ـــان آذربایج طلب
ـــهر در  ـــامی ش ـــوراهای اس ـــات ش دوره انتخاب

حـــوزه انتخابیـــه تبریـــز مشـــخص شـــد.
شــورای  رئیــس  نصــر،  گــزارش  بــه 
ــع  ــرقی در جم ــان ش ــان آذربایج ــاح طلب اص
ــاح  ــورای اص ــای ش ــت: اعض ــگاران گف خبرن
الزم  بررســی های  از  پــس  اســتان  طلبــان 

طــی جلســات متعــدد در نهایــت 13 نفــر را از 
بیــن واجــدان شــرایط بــرای انتخابــات شــورای 

ــرد. ــی ک ــز معرف ــهر تبری ش
احمـــد ظهیرنیـــا بـــا قدردانـــی از تـــاش 
اســـامی  شـــورای  مجلـــس  نماینـــدگان 
در پیگیـــری اخـــذ صاحیـــت برخـــی از 
ــار  ــده، اظهـ ــت شـ ــای رد صاحیـ کاندیداهـ
کـــرد: در لیســـت شـــورای اصـــاح طلبـــان 

اســـتان در انتخابـــات شـــورای شـــهر تبریـــز 
ــای  ــی در حوزه هـ ــده کاندیداهایـ ــعی شـ سـ
مختلـــف و بـــر اســـاس نیـــاز کانشـــهر 

ــوند. ــی شـ معرفـ
وی افــزود: بــر ایــن اســاس شــکور اکبرنــژاد، 
ســونیا اندیــش، محمدباقــر بهشــتی، فــرج 
محمدقلــی زاده، موســی اشــرفی، غامحســین 
مســعودی ریحــان، ســعید نیکوخصلــت، کریــم 
صــادق زاده تبریــزی، نصــرت ا.. شــاهدی، زیــن 
الدیــن هریســی نــژاد، عبدا...تقــی پــور، حســین 
ــوان  ــه عن ــر، محمدرضــا خــداوردی زاده ب هژب
نفــرات لیســت شــورای اصــاح طلبــان اســتان 

معرفــی شــدند.
ظهیرنیـــا ضمـــن دعـــوت از مـــردم بـــرای 
حضـــور گســـترده در انتخابـــات گفـــت: بـــر 
ــان  ــاح طلبـ ــورای اصـ ــم شـ ــاس تصمیـ اسـ
ــایر  ــد در سـ ــرر شـ ــرقی مقـ ــان شـ آذربایجـ
انتخابـــات  بـــرای  انتخابیـــه  حوزه هـــای 
ـــک  ـــتا، در هری ـــهر و روس ـــامی ش ـــورای اس ش
ــاح  ــورای اصـ ــه شـ ــتان کـ ــق اسـ از مناطـ
ـــوراها  ـــود ش ـــت خ ـــده اس ـــکیل ش ـــان تش طلب
ـــد. ـــدام نماین ـــدا اق ـــی کاندی ـــه معرف ـــبت ب نس

ــتا  ــهر و روس ــهوراهای ش ــن دوره ش پنجمی
ریاســت  دوره  دوازدهمیــن  بــا  همزمــان 
جمهــوری 29 اردی بهشــت در سراســر کشــور 

می شــود. برگــزار 

ـــرقی  ـــات آذربایجان ش ـــتاد انتخاب ـــس س رئی
ـــراد  ـــدادی از اف ـــت تع ـــد صاحی ـــی تائی چگونگ
ـــهر رد  ـــورای ش ـــده ش ـــئله دارو دارای پرون مس
صاحیـــت شـــده را توســـط هیـــات نظـــارت 
مرکـــزی انتخابـــات در لحظـــات آخـــر را 

ـــرد. ـــریح ک تش
بــه گــزارش فــارس، ســعید شبســتری 
ــون  ــاس قان ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب خیابان
هیــات نظــارت مرکــزی می توانــد پرونــده 
افــرادی را کــه توســط هیــات نظــارت اســتان 
ــد  ــی و تائی ــد بررس ــده بودن ــت ش رد صاحی
صاحیــت کنــد، اظهــار کــرد: مــا فقــط مجــری 
قانــون هســتیم و در ایــن مــورد قانــون اجــازه 

ــد. ــا نمی ده ــه م ــراض ب اعت
ــی  ــون وقتـ ــاس قانـ ــر اسـ ــزود: بـ وی افـ
ــارت شهرســـتان،  هیات هـــای اجرایـــی و نظـ
می کننـــد،  تائیـــد  را  فـــردی  صاحیـــت 
رد  نمی توانـــد  اســـتان  نظـــارت  هیـــات 
صاحیـــت کنـــد امـــا افـــرادی کـــه توســـط 
ــت  ــتان رد صاحیـ ــارت شهرسـ ــات نظـ هیـ
شـــده اند می تواننـــد بـــه هیـــات نظـــارت 
اســـتان شـــکایت کـــرده و تائیـــد صاحیـــت 

ــد. ــت کننـ ــات دریافـ ــن هیـ ــود را از ایـ خـ
ـــده  ـــی پرون ـــرد: بررس ـــح ک ـــتری تصری شبس
ــه اول توســـط  ــوراها در مرحلـ ــان شـ داوطلبـ
هیـــات نظـــارت شهرســـتان، در مرحلـــه دوم 

ـــه  ـــتان و در مرحل ـــارت اس ـــات نظ ـــط هی توس
ـــارت صـــورت  ـــی نظ ـــات عال ـــی توســـط هی نهای
ــون  ــاده 48 قانـ ــرد، یعنـــی طبـــق مـ می گیـ
ـــط  ـــه توس ـــرادی ک ـــده اف ـــط پرون ـــوراها فق ش
ــت  ــتان رد صاحیـ ــارت شهرسـ ــات نظـ هیـ
شـــده اند در هیـــات نظـــارت اســـتان قابـــل 

بررســـی مجـــدد اســـت.
اســـتاندار  امنیتـــی  سیاســـی  معـــاون 
آذربایجان شـــرقی ادامـــه داد: اگـــر صاحیـــت 
فـــردی توســـط هیـــات نظـــارت شهرســـتان 
تائیـــد شـــده، هیـــات نظـــارت اســـتان 

کنـــد. صاحیـــت  رد  را  او  نمی توانـــد 

لیست اصالح طلبان آذربایجان شرقی برای 
انتخابات شورای شهر تبریز منتشر شد

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی مطرح کرد

چگونگی تائید صالحیت تعدادی از افراد 
مسئله دار 


