
دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 96- سال سوم - شماره 136- 1000 تومان wروزنامه عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی w w . a j a b s h i r p r e s s . i r

روزنامه

35

5 6

استعفای اعضای هیأت عالی 
نظارت بر انتخابات 

شوراهای  استان

مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات آذربایجان شرقی:

ضریب نفوذ تلفن همراه در استان 
به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است

معاون اول قوه قضائیه:

برای آنکه فضای انتخابات 
متشنج نشود فعاًل سکوت 

می کنیم

با نفوذ برخی افراد این نامزدها تائید صالحیت شدند
اشخاص غیرمسوول به صورت فله ای و غیر اصولی تایید صالحیت کردند

2
 در کل مناطق گردشگری تبریز چتر وای فای رایگان راه اندازی می شود

27 هزار مودم خانگی را ارزیابی کرده ایم

اینترنت »پهن باند ثابت« 117 درصد از آغاز دولت افزایش یافته

4

مؤسسه میزان مربوط به قوه قضائیه نیست
 قوه قضاییه امروز تنها به مر قانون عمل کرده

افتخار دستگاه قضا مبارزه 38 ساله  با مفسدان و متجاوزان است

5

3

انتقاد رئیس کل دادگستری استان 
از تایید صالحیت افراد دارای پرونده

تقسیم هنرمندان به ارزشی و 
غیر ارزشی بی معناست

44 دستگاه اتوبوس به سیرهای 
پرتردد شهری تبریز افزوده شد

دستگیری ۱4 متکدی
 تبعه خارجی در تبریز

نیازی به داشتن کارت هوشمند ملی 
در انتخابات نیست
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ــان اینکــه مســؤوالن  ــا بی ــاب ب ــدار بن فرمان
در  حضــور  و  طرفــداری  دخالــت،  حــق 
ســتادهای نامزدهــای ریاســت جمهــوری و 
ــیب  ــن آس ــت: کمتری ــد، گف ــوراها را ندارن ش
طرفــداری مســؤوالن از نامزدهــا بــی اعتمــادی 

ــت. ــت اس ــه حاکمی ــردم ب م
بــه گــزارش فــارس، ولــی اهلل فــرج اللهــی در 
جلســه شــورای اداری شهرســتان بنــاب، ایجــاد 
از حربه هــای  را  بیــن مــردم  نارضایتــی در 
اصلــی دشــمن ذکــر کــرد و افــزود: بــا همدلــی 
ــی  ــای اجرای ــی مســؤوالن و هیأت ه و هماهنگ
برگــزاری  بــرای  تمهیــدات الزم  نظــارت  و 

ــت. ــده اس ــم ش ــکوه فراه ــات باش انتخاب
ــامی  ــورای اس ــات ش ــزود: در انتخاب وی اف
شــهر بنــاب فعــًا 52 نفــر و در انتخابــات 
نامــزد   233 روســتاها  اســامی  شــوراهای 
آغــاز  را  خــود  تبلیغــات  و  دارنــد  حضــور 
بــرای  رأی  اخــذ  شــعبه   112 و  کرده انــد 
بنــاب  شهرســتان  در  انتخابــات  برگــزاری 
نفــر   700 و  یک هــزار  و  شــده  پیش بینــی 
ــات  ــزاری انتخاب ــر برگ ــی در ام ــل اجرای عوام

همــکاری خواهنــد کــرد.
شهرســتان  در  دولــت  عالــی  نماینــده 
ــم  ــاش می کنی ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــاب ب بن
امــر تبلیــغ کاندیداهــا  از محدودیت هــا در 
دیگــر  طــرف  از  کــرد:  تصریــح  بکاهیــم؛ 
تــاش می کنیــم کــه بــه رفــاه و آســایش 
مــردم لطمــه ای وارد نشــود و تــاش ایــن 

ــه  ــردم ب ــه م ــود ک ــا ش ــی مهی ــت فضای اس
صــورت پرشــور در پــای صندوق هــای رأی 
بــر  تأکیــد  بــا  فرج اللهــی  حاضــر شــوند. 
پرهیــز مســؤوالن از دخالــت، طرفــداری و 
جانبــداری از نامزدهــای ریاســت جمهــوری 
ــد  ــتا تأکی ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس و ش

ــن آســیبی  ــداری مســؤوالن کمتری ــرد: طرف ک
کــه در پــی دارد، مــردم را نســبت بــه مدیــران 

می کنــد. بی اعتمــاد  حاکمیــت  و 
وی ادامــه داد: تمــام عملکــرد مســؤوالن در 
ایــن بخــش کامــًا رصــد می شــود و هیچ یــک 
از مســؤوالن ادارات دولتــی حــق تبلیــغ و 

ــی  ــتادهای تبلیغات ــور در س ــداری و حض طرف
کاندیداهــا را ندارنــد و هیــچ یــک از مســئوالن 
ــی و  ــوال عموم ــه ام ــد ک ــازه دهن ــد اج نبای
ــدای  ــک کاندی ــع ی ــه نف ــی ب ــات دولت امکان
ــه  ــؤولی ک ــر مس ــود و ه ــتفاده ش ــاص اس خ
ــد  ــورد خواه ــا او برخ ــود ب ــف ش ــب تخل مرتک
ــاب  شــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان بن
ــان 3.5 ســال  ــرد: در جری ــار ک ــن اظه همچنی
گذشــته بالــغ بــر 128 میلیــارد تومــان اعتبــار 
بــرای اجــرای پروژه هــای ملــی و اســتانی 
ــت  ــه اس ــص یافت ــاب تخصی ــتان بن در شهرس
ــای  ــه آماره ــا ارائ ــا ب ــی نامزده ــون برخ و چ
نادرســت ســیاه نمایی می کننــد، بایــد ایــن 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــوارد مدنظ م
فرج اللهــی در ادامــه بــا تبریــک هفتــه 
گرامیداشــت ســربازان گمنــام امــام عصر)عــج( 
و تقدیــر و تشــکر از خدمــات و تاش هــای 
ــاب،  ــه در بن ــن مجموع ــای ای ــه نیروه خالصان
ــت  ــن امنی ــتای تأمی ــور در راس ــتان و کش اس
تصریــح کــرد: امنیــت کشــورمان مرهــون 
وزارت  در  خــدوم  فرزنــدان  تاش هــای 
ــکر از  ــر و تش ــا تقدی ــت. وی  ب ــات اس اطاع
ــیان،  ــم عباس ــی، کری ــؤوالن قبل ــات مس زحم
صمــدزاده  کریــم  نژادمهــدی،  محمدعلــی 
و ســرکارخانم درخشــی را بــه ترتیــب بــه 
بنــاب،  دانشــگاه  جدیــد  رؤســای  عنــوان 
تأمیــن اجتماعــی، ســازمان اتوبوســرانی و اداره 

ــرد. ــی ک ــاب معرف ــتی بن بهزیس

فرماندار بناب :

کمترین آسیب طرفداری مسؤوالن از نامزدها 
بی اعتمادی مردم به حاکمیت است

ــورد  ــا االن 200 م ــت: ت ــور گف ــر کش وزی
ــوط  شــکایت انجــام شــده کــه اکثــر آنهــا مرب

ــت. ــوده اس ــوراها ب ــات ش ــه انتخاب ب
بــه گــزارش ایســنا، عبدالرضــا رحمانــی 
فضلــی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان تخلفــات در 
ــل  ــه دوره قب ــات نســبت ب ــن دوره از انتخاب ای
یــک ســوم کاهــش داشــته اســت، اظهــار کــرد: 
ــرای  ــه تخلفــات را بررســی کــرده و ب مــا روزان
رســیدگی بیشــتر بــه دســتگاه قضایــی ارســال 

می کنیــم.
ــاران  ــه دهی ــایعه ک ــن ش ــورد ای وی در م
ــه  ــه ب ــد ک ــد می کنن ــتاها را تهدی ــردم روس م
ــرد: وزارت  ــار ک ــد، اظه ــزد رای دهن ــک نام ی
ــتم هایی  ــا سیس ــان ب ــورای نگهب ــور و ش کش
کــه دارنــد بــر امــر انتخابــات نظــارت می کننــد. 
ــد و  ــن نظــارت را انجــام می دهن ــا ای کاندیداه
ســطح نظــارت واقعــا باالســت. مــا حــدود 50 
هــزار مدیــر در وزارت کشــور داریــم کــه شــاید 
ــه  ــه باشــند ک ــم در ســتادی رفت ــر ه ــج نف پن
ــم  ــم در نی ــا گفته ای ــم ام ــی نمی کنی آن را نف

ــم. ــیدگی می کنی ــکایات رس ــه ش ــاعت ب س
ــرد: االن دوره  ــان ک ــور خاطرنش ــر کش وزی
ــن  ــن مســائل توهی ــد نیســت و طــرح ای تهدی
ــط  ــا توس ــت. دهیاری ه ــردم اس ــعور م ــه ش ب
شــوراها انتخــاب می شــوند و مدیــر وزارت 
ــد.  ــت بودجــه نمی گیرن ــوده و از دول کشــور نب
بــا  امشــب  همیــن  مــن  مــورد  ایــن  در 
ــرده  ــن مســاله را مطــرح ک ــه ای ــده ای ک نماین
صحبــت کــردم کــه او گفــت خبرنــگاری ایــن 
موضــوع را از مــن پرســید کــه مــن در جــواب 
گفتــم اطاعــی نــدارم و بایــد از وزارت کشــور 
پرســیده شــود امــا او ســوال خــود را بــه جــای 

ــرد. ــن منتشــر ک جــواب م
اداری  ارتبــاط  هیــچ  کــرد:  تاکیــد  وی 
بیــن دهیاری هــا و وزارت کشــور نیســت و 
ــق  ــا تعل ــه دهیاری ه ــه ب ــی ک ــورد وام در م
ــازمان  ــل س ــال قب ــت از س ــد گف ــرد بای می گی
ــه ای  ــک تفاهــم نام ــا پســت بان شــهرداری ها ب
امضــا کــرد کــه بــه دهیاری هــا بــرای امــور ده 
خــود وام بدهــد کــه دهیاری هــا هــم وام خــود 

را دریافــت کــرده و می کننــد.
انــدازی  راه  دربــاره  فضلــی  رحمانــی 
کارناوال هــای انتخاباتــی، گفــت: راه انــدازی 
ــا مجــوز  ــون اســت و م کارناوال هــا خــاف قان
ــراد در  ــا اف ــم ام ــاول نمی دهی ــدازی کارن راه ان
داخــل ســتادها می تواننــد تجمــع کننــد و مــا 
هــم هیــچ مانعــی بــرای آنهــا ایجــاد نمی کنیــم 
ــد  ــا بای ــود حتم ــی داده ش ــر فراخوان ــا اگ ام
و  فرمانداری هــا  بــه  و  باشــد  مجــوز  بــا 

ــت  ــرع وق ــم در اس ــم گفته ای ــتانداری ها ه اس
بــه ایــن فراخوان هــا در داخــل ســتادها مجــوز 
ــر  ــن اســت شــب های آخ ــه ممک ــد. البت بدهن
ــه  ــد ک ــا بیاین ــه خیابان ه ــردم ب ــات م انتخاب
مــا ایــن را خودجــوش می دانیــم نــه کارنــاوال 
ــع  ــوز تجم ــده. مج ــی ش ــش بین ــل پی از قب
در اماکــن سربســته یــا ورزشــگاه ها را هــم 
داده ایــم و همیــن امــروز تجمعــات مختلفــی بــا 
حضــور چنــد هــزار نفــر در شــهرهای مختلــف 

ــزار شــده اســت. کشــور برگ
در  تجمــع  امــا  افــزود:  کشــور  وزیــر 
میادیــن شــهر موجــب اختــال در رفــت 
و آمــد می شــود و حفــظ نظــم و امنیــت 
ــل  ــر از قب ــا اگ ــود. م ــخت می ش ــز س آن نی
متوجــه راه انــدازی کارنــاوال یــا برگــزاری 
تجمــع در خیابان هــا شــویم چنیــن اجــازه 
ــی در  ــچ اعتراض ــون هی ــم و تاکن ای نمی دهی
ــا  ــات نامزده ــتادهای انتخاب ــه از س ــن زمین ای

یم. شــته ا ندا
ــر کشــور در مــورد تبلیغــات در فضــای  وزی
مجــازی نیــز تصریــح کــرد: تخلــف در فضــای 
ــا ایــن همــه گســتردگی واقعــا کــم  مجــازی ب
اســت و حتــی قابــل چشــم پوشــی اســت 
ــردم  ــرا فضــای مجــازی موجــب تشــویق م زی
ــانی  ــی رس ــات و آگاه ــور در انتخاب ــرای حض ب

از  بیشــتر  بســیار  منفعتــش  و  می شــود 
ــوی همیــن  ــد جل ــه بای ضررهایــش اســت البت

ــود. ــه ش ــم گرفت ــدک ه ــف ان تخل
وی در مــورد برگــزاری انتخابــات در خــارج 
از کشــور بــا بیــان اینکــه 132 شــعبه در 102 
ــی  ــا آمادگ ــت: م ــم داشــت، گف کشــور خواهی
ــات در خــارج از  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــل ب کام
کشــور داریــم، فقــط مشــکل مــا در کاناداســت 
ــم  ــا ه ــم و آنه ــفارتخانه نداری ــا س ــون آنج چ
ســفارتخانه ای را بــه عنــوان جایگزیــن ســفارت 
ایــران نمی پذیرنــد. البتــه ایــن مشــکل قانونــی 
ــکنی  ــد کارش ــا بخواهن ــه آنه ــه اینک ــت ن اس
داشــته باشــند. در آمریــکا هــم 50 شــعبه 

ــم. اخــذ رای داری
رحمانــی فضلــی در ادامــه در مــورد اعتبــار 
مــورد  در  گرفتــه  انجــام  نظرســنجی های 
ــات، گفــت: عمومــا نتیجــه ایــن  نتیجــه انتخاب
نظرســنجی ها درســت نیســت و 80 یــا 90 
درصــد آنهــا معتبــر نیســت زیــرا برخــی دنبــال 
نظرســازی بــوده و برخــی هــم مشــکل روشــی 

ــد. دارن
ــرای  ــی ب ــوص آمادگ ــور در خص ــر کش وزی
ــان  ــز خاطرنش ــات نی ــزاری دور دوم انتخاب برگ
ــد  ــران نیای ــات در ته ــه انتخاب ــا نتیج ــرد: ت ک
ــه  ــم. نتیج ــام نمی کنی ــج را اع ــایر نتای ــا س م

تهــران نیــز یکــی دو روز طــول می کشــد . 
ــام می شــود  ــار اع ــا یکشــنبه آم روز شــنبه ی
یعنــی فقــط ســه روز تــا برگــزاری انتخابــات در 
مرحلــه دوم فاصلــه اســت. شــما هــم آمادگــی 
ــد از  ــه بع ــن جمع ــه در اولی ــد ک ــل داری کام
ــه دوم  ــات مرحل ــات، انتخاب ــه اول انتخاب مرحل

ــد. ــزار کنی را برگ
وی دربــاره امــکان تخلــف یــا تقلــب در 
ــی  ــد امنیت ــوع ک ــت: 14 ن ــز گف ــات نی انتخاب
بــا  و  گرفته ایــم  نظــر  در  تعرفه هــا  بــرای 
روش احــراز هویــت الکترونیکــی دیگــر امــکان 
اســتفاده از شناســنامه جعلــی، شناســنامه 
ــر 18  ــراد زی ــنامه اف ــا شناس ــرده ی ــراد م اف
ــمارش آراء  ــه ش ــدارد. در زمین ــود ن ــال وج س
ــازرس یعنــی در  نیــز بــرای هــر شــعبه یــک ب
ــزار  ــم. 64 ه ــازرس داری ــزار ب ــوع 64 ه مجم
نماینــده فرمانــدار و 64 هــزار نماینــده شــورای 
نگهبــان هــم حضــور دارنــد و نماینــدگان 
ــورد  ــتند. در م ــا هس ــم در حوزه ه ــا ه نامزده
شــمارش آرا نیــز تصمیــم گرفتــه ایــم کــه دو 
ــن کار  ــا ای ــه ب ــود ک ــده ش ــا خوان ــار تعرفه ه ب

ــد. ــن می آی ــا پایی ــد خطاه درص
وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــنامه 
ــن  ــا آخری ــا ت ــدگان نامزده ــه نماین ــم ک کردی
ــد در  ــت بای ــدی آراس ــع بن ــه جم ــه ک لحظ
امــکان تقلــب و  شــعبه ها بماننــد، گفــت: 
ــر  ــه صف ــل ب ــا می ــات تقریب ــف در انتخاب تخل
ــفافند و  ــم ش ــات ه ــای انتخاب دارد. صندوق ه
ــات  ــل انتخاب ــام مراح ــان در تم ــورای نگهب ش
کــه  نــدارد  امــکان  بنابرایــن  دارد  حضــور 
شــروع  از  پیــش  انتخابــات  صندوق هــای 

ــد. ــده باش ــر ش ــات پ انتخاب
در  مشـــارکت  درصـــد  مـــورد  در  وی 
ـــد  ـــارکت 65 درص ـــت: مش ـــز گف ـــات نی انتخاب
را قطعـــی می دانیـــم امـــا امیـــد داریـــم 
ــد. ــم باشـ ــد هـ ــاالی 70 درصـ ــارکت بـ مشـ

ـــه  ـــراض ب ـــی در خصـــوص اعت ـــی فضل رحمان
ـــازه  ـــون اج ـــزود: قان ـــز اف ـــات نی ـــه انتخاب نتیج
داده اســـت کـــه ســـه روز پـــس از اخـــذ رای 
افـــراد بتواننـــد شـــکایت و اعتـــراض کننـــد. 
ـــای  ـــه هیات ه ـــود را ب ـــکایت خ ـــد ش ـــا بای آنه
نظـــارت و شـــورای نگهبـــان اعـــام کننـــد. 
کســـانی کـــه خـــارج از ایـــن قانـــون عمـــل 
کـــرده و تخلفـــی انجـــام دهنـــد حتمـــا بـــه 

ــوند. ــی می شـ ــی معرفـ ــات قضایـ مقامـ
وزیـــر کشـــور در پایـــان گفـــت: مـــا 
ـــکیل  ـــات را تش ـــت انتخاب ـــه امنی ـــه کمیت روزان
می دهیـــم و مـــوارد امنیتـــی را بررســـی 

. می کنیـــم

وزیر کشور:

دیگر امکان استفاده از 
شناسنامه جعلی وجود ندارد

نماینــده ی مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر 
ــا بیــان اینکــه  در مجلــس شــورای اســامی، ب
ــه  هویــت نظــام جمهــوری اســامی خدمــت ب
مــردم اســت، گفــت: فــرد کاندیــدا بدانــد کــه 
ــردم  ــه م ــت ب ــرای خدم ــی ب ــات فرصت انتخاب
اســت و نبایــد بــرای رســیدن بــه قــدرت از هــر 

روش نادرســتی اســتفاده کنــد. 
اســماعیل  ایســنا، محمــد  گــزارش  بــه 
ســعیدی در خصــوص ویژگی هــای فــرد اصلــح 
بــرای ریاســت جمهــوری اظهــار کــرد: فــردی 
کــه بــه عنــوان رئیــس جمهــور آینــده ی 
کشــور انتخــاب می شــود، بایــد دلســوز مــردم 
باشــد،  انقــاب  آرمان هــای  بــه  پایبنــد  و 
رئیــس جمهــور آینــده بایــد فــردی عمــل گــرا 
بــوده و کمــر همــت بــرای خدمــت بــه مــردم 

ــد.  ــه ببن ــن جامع ای
ــا بیــان اینکــه رئیــس جمهــور اصلــح  وی ب
ــد قــدرت تشــخیص شــرایط فعلــی و بیــن  بای
ــرد:  ــام ک ــد، اع ــته باش ــور را داش ــل کش المل
ــه  ــح ب ــور اصل ــس جمه ــت رئی ــروری اس ض
ــض و  ــع تبعی ــر رف ــعی ب ــاد و س ــت اعتق عدال

ــد.  ــته باش ــه داش ــت در جامع ــاد عدال ایج
ــه ای  ــد برنام ــدا بای ــرد کاندی ــزود: ف وی اف
در چهــار ســال دوره ی ریاســت جمهــوری 
خــود، بــرای اقشــار کــم درآمــد جامعــه داشــته 
ــر و  ــی فقی ــه ی طبقات ــد فاصل ــا بتوان ــد ت باش

غنــی را کــم کنــد، چــرا کــه مــردم عــاوه بــر 
مشــکات معیشــتی از تبعیــض و بــی عدالتــی 

ــد.  ــج می برن ــز رن نی
نماینـــده ی مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و 
ـــردم  ـــور م ـــه حض ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــکو ب اس
ـــادی دارد،  ـــرات زی ـــات و تاثی ـــات تبع در انتخاب
تصریـــح کـــرد: کشـــور مـــا جـــزو بـــا ثبـــات 
تریـــن و امـــن تریـــن کشـــورها در منطقـــه 
ـــانگر  ـــات نش ـــردم در انتخاب ـــور م ـــت، حض اس
تاییـــد و حمایـــت از نظـــام کشـــور  اســـت. 

حداکثــری  حضــور  بــا  داد:  ادامــه  وی 
مــردم در انتخابــات، پشــتوانه ای محکــم در 
داخــل کشــور بــرای ســازندگی و توســعه 
ــا  ایجــاد می شــود؛ از لحــاظ دیپلماســی اگــر ب
کشــورهای دیگــر روابط منطقی داشــته باشــیم 
ضــروری اســت حمایــت مردمــی زیــاد باشــد، 
چــرا کــه در خــارج از کشــور نیــز برنامه هایــی 
بــرای توســعه و گســترش برنامه هــای اقتصادی 
و فرهنگــی بــا کشــورهای دیگــر خواهــد بــود. 
ــاق  ــت اخـ ــوص رعایـ ــعیدی در خصـ سـ

ریاســـت  کاندیـــدای  توســـط  انتخاباتـــی 
جمهـــوری و شـــوراها خاطرنشـــان کـــرد: 
هویـــت نظـــام جمهـــوری اســـامی خدمـــت 
بـــرای مـــردم اســـت، لـــذا فـــردی کـــه بـــه 
ــد  ــود، بایـ ــاب می شـ ــدا انتخـ ــوان کاندیـ عنـ
ـــت  ـــرای خدم ـــی ب ـــات فرصت ـــه انتخاب ـــد ک بدان
ــرای  ــد بـ ــت و نبایـ ــور اسـ ــردم کشـ ــه مـ بـ
ـــتی  ـــر روش نادرس ـــدرت از ه ـــه ق ـــیدن ب رس

اســـتفاده کنـــد. 
وی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ــاق  ــود اخـ ــدا خـ ــد ابتـ ــدا بایـ ــرد کاندیـ فـ
ــام  ــزود: نظـ ــد، افـ انتخاباتـــی را رعایـــت کنـ
ــت  ــی نیسـ ــام غربـ ــامی نظـ ــوری اسـ جمهـ
ــب  ــه رقیـ ــرای اینکـ ــی بـ ــه هرکاندیدایـ کـ
خـــود را از میـــدان رقابـــت خـــارج کنـــد، از 
ـــوالً  ـــد. اص ـــتفاده کن ـــتی اس ـــزار نادرس ـــر اب ه
ـــت از اخـــاق  ـــا تبعی ـــدا،  ب ـــی کاندی ـــراد حام اف

ــرد.  ــد کـ ــل خواهنـ ــی وی عمـ انتخاباتـ
ــز، آذرشــهر و اســکو  نماینــده ی مــردم تبری
شــورای  از  اســتقبال  اینکــه  خصــوص  در 

روســتایی کــم شــده اســت، اظهــار کرد:افزایش 
انتظــارات مــردم، کمبــود امکانــات در روســتاها 
و درآمــد کــم مــردم موجــب شــده بــه اقتصــاد 

روســتاها لطمــه وارد شــود.
وی ادامـــه داد: در روســـتا ها امکاناتـــی 
کمـــی وجـــود دارد و شـــورا بایـــد بـــرای 
ـــتاها  ـــورا در روس ـــه ی ش ـــردن برنام ـــی ک اجرای
ــی  ــد. وقتـ ــته باشـ ــی داشـ ــه ی کافـ بودجـ
ـــص  ـــتا ها تخصی ـــورا در روس ـــرای ش ـــه ب بودج
ـــرزنش  ـــا س ـــورا ب ـــاً ش ـــود، طبیعت داده نمی ش

ــود.  ــه می شـ ــئوالن مواجـ ــا مسـ ــردم یـ مـ
ـــتاها در  ـــورای روس ـــه ش ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــه ای  ـــش بیم ـــت پوش ـــال، تح ـــار س ـــدت چه م
ـــد  ـــت بای ـــرد: دول ـــام ک ـــرد، اع ـــرار نمی گی ق
ــتاها  ــورای روسـ ــه ی شـ ــد و بیمـ ــه درآمـ بـ
تدبیـــری بـــی اندیشـــد و بودجـــه ای خـــاص 

ـــود. ـــه ش ـــر گرفت ـــراد در نظ ـــن اف ـــرای ای ب

سعیدی: 

انتخابات فرصتی برای 
خدمت به مردم است

انتقاد رئیس کل دادگستری استان از 
تایید صالحیت افراد دارای پرونده

 رئیـــس کل دادگســـتری آذربایجـــان 
ــوه  ــه قـ ــود اینکـ ــا وجـ ــت: بـ ــرقی گفـ شـ
کل  اداره  انتظامـــی،  نیـــروی  قضاییـــه، 
اطاعـــات و ســـپاه ســـوابق کاندیداهـــا 
دارای  افـــرادی  ولـــی  دادنـــد،  ارئـــه  را 
ــرای  ــی بـ ــی و اخاقـ ــاد مالـ ــده فسـ پرونـ
ــامی  ــوراهای اسـ ــات شـ ــزدی انتخابـ نامـ
ـــا،  ـــزارش ایرن ـــدند.به گ ـــت ش ـــد صاحی تایی
حجـــت االســـام حکمتعلـــی مظفـــری در 
شـــورای گفـــت و گـــوی دولـــت و بخـــش 
خصوصـــی در خصـــوص تاییـــد صاحیـــت 
کاندیداهـــای شـــوراهای اســـامی شـــهر و 
ـــی  ـــه حت ـــدادی ک ـــرد: تع ـــار ک ـــتا اظه روس
اکنـــون تحـــت تعقیـــب هســـتند و کیفـــر 
ـــت،  ـــده اس ـــادر ش ـــا ص ـــرای آنه ـــت ب خواس

ــد. ــده انـ ــد صاحیـــت شـ تاییـ
ناشایســـته،  انتخـــاب  داد:  ادامـــه  وی 
نتیجـــه اش افزایـــش روز بـــه روز النه هـــای 
ـــه  ـــن دغدغ ـــوده و ای ـــاد ب ـــع فس ـــاد و مناب فس

ــت. ــدی دلسوزهاسـ جـ
رئیـــس کل دادگســـتری آذربایجـــان شـــرقی 
ــزاری  ــی برگـ ــفه اصلـ ــه فلسـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
و  شـــهر  اســـامی  شـــوراهای  انتخابـــات 
ـــی  ـــث ب ـــات باع ـــن موضوع ـــت: ای ـــتا، گف روس

اعتمـــادی مـــردم می شـــود.
وی اظهـــار کـــرد: مـــردم می گوینـــد اگـــر 
ــرا  ــتند، چـ ــکل هسـ ــراد داری مشـ ــن افـ ایـ
ـــکل  ـــر مش ـــد و اگ ـــده ان ـــت ش ـــد صاحی تایی
ـــازی  ـــده س ـــا پرون ـــرای آنه ـــس ب ـــتند پ نداش

ـــت. ـــده اس ش
افـــزود:  مظفـــری  االســـام  حجـــت 
بـــا وجـــود اینکـــه رای اولیـــه در مـــورد 
ـــده  ـــت ش ـــد صاحیی ـــراد تایی ـــی از اف برخ
در انتخابـــات شـــوراهای اســـامی صـــادر 
و ابـــاغ شـــده، بـــه دلیـــل اینکـــه حکـــم 
ـــی  ـــت قانون ـــده، ممنوعی ـــادر نش ـــی ص قطع
بـــرای انتشـــار داریـــم. وی ادامـــه داد: 
افـــرادی کـــه یقییـــن بـــه فاســـد بـــودن 
آنهـــا داریـــم، چـــرا بایـــد بخـــش مهمـــی 
عمرانـــی،  گذاری هـــای  سیاســـت  از 
اختیـــار  در  را  اجتماعـــی  و  سیاســـی 
دادگســـتری  کل  رئیـــس  بگیرنـــد. 
حضـــور  گفـــت:  شـــرقی  آذربایجـــان 
حداکثـــری مـــردم در پـــای صندوق هـــای 
رای و انتخـــاب فـــرد اصلـــح از تاکیـــدات 

ــت. ــری اسـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
وی ادامـــه داد: حضـــور حداکثـــری مـــردم 
جهـــت  در  رای  صندوق هـــای  پـــای  در 
ــای  ــی و بقـ ــری سیاسـ ــط فکـ ــن خـ تضمیـ

ــت. ــذار اسـ ــام تاثیرگـ نظـ
حجـــت االســـام مظفـــری گفـــت: بعـــد 
از امـــر اهـــم یـــک امـــر مهـــم وجـــود دارد 
ـــه  ـــت و اینک ـــح اس ـــرد صال ـــاب ف ـــه آن انتخ ک
ـــات  ـــم، از موضوع ـــاب کنی ـــی را انتخ ـــه کس چ

بســـیار مهـــم اســـت.
ـــتقیم  ـــذاری مس ـــه تاثیرگ ـــاره ب ـــا اش وی ب
انتخابـــات بـــر بخـــش اقتصـــادی افـــزود: 
برنامه هـــای کاندیداهـــا در خصـــوص مســـایل 
ـــا در  ـــرد ت ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــادی م اقتص
ــح  ــاب اصلـ ــری انتخـ ــور حداکثـ ــار حضـ کنـ

صـــورت گیـــرد.
آذربایجـــان  دادگســـتری  کل  رئیـــس 
شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت انتخابـــات 
شـــوراهای اســـامی گفـــت: در شـــوراهای 
ــرادی  ــاب افـ ــی، انتخـ ــامی دوره فعلـ اسـ
ـــار  ـــتان را دچ ـــتند، اس ـــت نداش ـــه صاحی ک

چالـــش کـــرد.
ــم  ــازه دهیـ ــد اجـ ــه داد: نبایـ وی ادامـ
اســـامی  در شـــوراهای  کـــه  اتفاقاتـــی 
شهرســـتان های تبریـــز، اهـــر، بنـــاب و 
مرنـــد و دیگـــر شهرســـتان ها رخ داد، بـــار 

ــود. ــرار شـ ــر تکـ دیگـ
حجـــت االســـام مظفـــری افـــزود: در 
ــال  ــت المـ ــهر از بیـ ــامی شـ ــوراهای اسـ شـ
ــدند و  ــد شـ ــره منـ ــود بهـ ــرای خـ ــردم بـ مـ
شـــاهد مصوبـــات عجیـــب و غریـــب و مداخـــات 
ـــه  ـــم.وی ادام ـــز بودی ـــاد انگی ـــی و فس غیرقانون
ـــف  ـــای تعری داد: شـــوراهای اســـامی شـــهر منه
ـــدوزی و زد و  ـــروت ان ـــرای ث ـــت ب ـــی، فرص قانون

بنـــد مســـایل مالـــی شـــد.
آذربایجـــان  دادگســـتری  کل  رئیـــس 
ویـــژه  اهتمـــام  از  همچنیـــن  شـــرقی 
ـــع  ـــتای رف ـــتان در راس ـــد اس ـــت ارش مدیری
مشـــکات تولیـــدی در ســـال گذشـــته 
تقدیـــر و تشـــکر کـــرد.در اســـتان 3.8 
میلیـــون نفـــری آذربایجـــان شـــرقی بیـــش 
از 13 هـــزار نفـــر بـــرای پنجمیـــن دوره 
انتخابـــات شـــوراهای اســـامی شـــهر و 
ــن  ــت می کنند.پنجمیـ ــم رقابـ ــتا باهـ روسـ
دوره انتخابـــات شـــوراهای اســـامی شـــهر 
و روســـتا در آذربایجـــان شـــرقی همزمـــان 
بـــا سراســـر کشـــور 29 اردیبهشـــت مـــاه 

جـــاری برگـــزار می شـــود.

فرهنگی: 
مشارکت در انتخابات نشان دهنده 

مقبولیت مردمی نظام است

مجلـس شـورای  در  تبریـز  مـردم  نماینـده 
و  انتخابـات  در  کـرد: حضـور  اظهـار  اسـامی 
مشـارکت عمومـی در این موضوع نشـان دهنده 
همـه  در  و  اسـت  نظـام  حقوقـی  مقبولیـت 
کشـورهای دموکراتیـک دنیـا نیز حضـور مردم 

بیانگـر همیـن شـاخص اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، محمـد حسـین فرهنگی 
خاطرنشـان کـرد: هنگامـی که تهدیداتـی برای 
یـک کشـور وجـود دارد هرچه میـزان مقبولیت 
باالتـر باشـد مصونیت کشـور در برابـر تهدیدات 
نیـز باالتر مـی رود و به همین دلیـل انتخابات ها 
در جمهـوری اسـامی ایـران از ابتـدای انقـاب 

تـا امروز حائـز اهمیـت ویژه ای بوده اسـت.
انتخابـات  در  مشـارکت  عـدم  افـزود:  وی   
باعـث امیـدوار شـدن دشـمنان و بـرای بـه ثمر 
رسـیدن تهدیدات شـان خواهـد شـد و امنیـت 

پایـدار کشـور را تهدیـد خواهـد کـرد.

تولد دوباره ۱۰۰ واحد تولیدی 
بحرانی در آذربایجان شرقی

بـه  اشـاره  بـا  شـرقی  اذربایجـان  اسـتاندار 
بازگشـت 100 واحـد تولیـدی بحـران زده در 
اسـتان بـه گردونـه تولیـد، گفـت: انصـاف بـه 
کسـانی کـه یـا واقعیـت را نمی بیینـد و یـا طور 

می دهنـد. جلـوه  دیگـر 
بــه گــزارش ایرنــا، اســماعیل جبــارزاده 
ــت و گــوی دولــت و بخــش  در شــورای گف
خصوصــی افــزود: کســانی کــه بــرای واحدهــای 
ــد،  ــیاه می زنن ــم س ــکل دار پرچ ــدی مش تولی

ــند. ــته باش ــاف داش انص
وی ادامــه داد: ایــن موضــوع نشــان دهنــده 
ناسپاســی ایــن افــراد از دســتگاه قضایــی، 
ــه  ــط ک ــتگاه های ذیرب ــر دس ــات و دیگ اطاع
بــا جــان و دل بــرای رفــع مشــکات واحدهــای 

ــد. ــد، می باش ــاش کردن ــدی ت تولی
جبـارزاده گفـت: در سـال گذشـته اقدامـات 
بسـیار ارزشـمندی در راسـتای اقتصاد مقاومتی 
و رفـع مشـکات واحدهـای تولیدی در اسـتان 
صـورت گرفـت، بطـوری کـه بـرای 738 واحـد 
از طریـق سیسـتم بانکـی تسـهیات ارائه شـد.

وی همچنیــن از مدیــرکل اقتصــاد و دارایــی 
اســتان درخواســت کــرد بــه ذیحســاب ها 
دســتور داده شــود تــا کاالهایــی کــه در داخــل 
اســتان تولیــد می شــود خریــداری شــود و 
ــارج از  ــی خ ــی حت ــای خارج ــد کااله از خری
اســتان در صــورت تولیــد کاالی مشــابه در 

ــد. ــودداری کنن ــتان خ اس
ــد  ــزود: بای ــرقی اف ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــویق  ــد کاال تش ــا خری ــی را ب ــش خصوص بخ
ــه  ــر ب ــن ام ــم و ای ــد کنی ــه تولی ــب ب و ترغی
ــام  ــه تم ــه ب ــنامه و اباغی ــک بخش ــورت ی ص

دســتگاه ها ارائــه شــود.
بـا  کـه  می دهیـم  مـژده  کـرد:  اضافـه  وی 
همـت همـه دسـتگاه ها در خـرداد مـاه شـاهد 
افتتـاح واحدهـای معدنـی با اولویـت واحد مس 

انجـرد در آذربایجـان شـرقی خواهیـم بـود.
جبــارزاده همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ــاف  ــع، اصن ــان صنای ــت: صاحب ــات گف انتخاب
و تجــار، مراجــع مــردم هســتند و مــردم 
اعتمــاد  آنهــا  بــه  مختلــف  بخش هــای  در 
دارنــد، از ایــن رو آنهــا نقــش بســزایی در 
ــای  ــردم در پ ــری م ــارکت حداکث ــذب مش ج

دارنــد. رای  صندوق هــای 
وی ادامـه داد: آذربایجـان شـرقی بـه عنوان 
و  تاریخـی  سیاسـی،  امـر  در  پیشـرو  اسـتان 
فرهنگـی همـواره در انجـام وظایـف ملـی خود 
پیشـتاز بـوده و در انتخابـات پیـش رو نیز مردم 
آذربایجان مشـارکت حداکثری خواهند داشـت.

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
 04135258222 

موبایل: 09143010573
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اعضـــای هیـــأت عالـــی نظـــارت بـــر 
انتخابـــات شـــوراهای آذربایجان شـــرقی در 
ـــئله دار و داری  ـــراد مس ـــد اف ـــه تایی ـــراض ب اعت
ـــر  ـــزی نظـــارت ب ـــات مرک ـــده از ســـوی هی پرون
ـــروز  ـــور ام ـــامی کش ـــوراهای اس ـــات ش انتخاب

اســـتعفا دادنـــد.
ـــروز  ـــه ام ـــی ک ـــارس، در حال ـــزارش ف ـــه گ ب
ســـومین روز تبلیغـــات انتخابـــات پنجمیـــن 
دوره شـــوراهای اســـامی شـــهر اســـت امـــا 
هنـــوز پرونـــده تائیـــد صاحیـــت کاندیداهـــا 
ــار  ــر روز اخبـ ــده و هـ ــته نشـ ــز بسـ در تبریـ

ــد. ــوش می رسـ ــه گـ ــدی بـ جدیـ
در روزهـــای گذشـــته بـــا وجـــود اینکـــه 
و مســـئله دار  پرونـــده  دارای  کاندیداهـــای 
توســـط هیـــأت نظـــارت بـــر انتخابـــات 
تبریـــز  شهرســـتان  اســـامی  شـــوراهای 
و هیـــأت عالـــی نظـــارت بـــر انتخابـــات 
شـــوراهای آذربایجان شـــرقی ردصاحیـــت 
ـــن  ـــراد ای ـــی اف ـــوذ برخ ـــا نف ـــد، ب ـــده بودن ش
ــا توســـط هیـــأت نظـــارت مرکـــزی  نامزدهـ

ــدند. ــت شـ ــد صاحیـ ــران تائیـ تهـ
ایـــن امـــر در حالـــی اســـت کـــه گفتـــه 
ـــئله دار  ـــای مس ـــر از نامزده ـــد نف ـــود چن می ش
ـــارت  ـــأت نظ ـــط هی ـــه توس ـــده ک و دارای پرون

ـــتان  ـــامی شهرس ـــوراهای اس ـــات ش ـــر انتخاب ب
ـــده  ـــتن پرون ـــل داش ـــه دلی ـــتان ب ـــز و اس تبری
و اعـــام آن از ســـوی مراجـــع چهارگانـــه رد 
ـــزی  ـــأت مرک ـــط هی ـــروز توس ـــد، ام ـــده بودن ش
نظـــارت بـــر انتخابـــات شـــوراهای اســـامی 

ـــی  ـــه موج ـــدند ک ـــت ش ـــد صاحی ـــور تائی کش
ــال داشـــت. ــه دنبـ ــا را بـ از اعتراض هـ

ــد  ــی اســـت، در چنـ ــزارش حاکـ ــن گـ ایـ
ــر  ــارت بـ ــزی نظـ ــات مرکـ ــته هیـ روز گذشـ
ـــن  ـــات شـــوراهای اســـامی کشـــور چندی انتخاب

ـــا  ـــده را ب ـــئله دار و دارای پرون ـــراد مس ـــر اف نف
ـــوی  ـــتان از س ـــز و اس ـــن در تبری ـــه ای ـــه ب توج
ـــار و  ـــا فش ـــد ب ـــده بودن ـــارت رد ش ـــات نظ هی
ـــه  ـــه اســـتعام مراجـــع چهارگان ـــی ب ـــی توجه ب

تاییـــد صاحیـــت کـــرده اســـت.
 ســلمان خــدادادی رئیــس هیــأت عالــی 
نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای آذربایجان شــرقی 
ــزاده عضــو  ــی زاده و رضــا علی ــراه اهلل قل ــه هم ب
هیــات در نامــه ای بــه رئیــس هیــات مرکــزی 
نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای اســامی 
ــذ  ــا اخ ــه ب ــرادی ک ــد:  اف ــام کردن کشــور اع
اســتعامات قانونــی از مراجعــه چهارگانــه و 
کامــا منطبــق بــر قانــون رد صاحیــت شــده 
بودنــد از ســوی آن هیــات بــدون بررســی 
ــه نظــرات هیــات  ــی توجهــی ب ــا ب ــده و ب پرون
عالــی اســتان و مراجــع چهارگانــه تحــت فشــار 
افــراد و اشــخاص غیرمســوول بــه صــورت 
صاحیــت  تاییــد  اصولــی  غیــر  و  فلــه ای 
کردنــد، در اعتــراض شــدید بــه اقدامــات 
غیرقانونــی و غیراصولــی و نادیــده گرفتــن 
ــتان و  ــای اس ــه هیات ه ــن ماه ــات چندی زحم
بــی توجهــی بــه نظــر مراجــع چهارگانــه افــکار 
عمومــی و مطالبــات مــردم اســتعفای خــود را 

اعــام می داریــم.

استعفای اعضای هیأت عالی نظارت 
بر انتخابات شوراهای  استان

ـــهر  ـــکو و آذرش ـــز، اس ـــردم تبری ـــده  م نماین
ـــاق  ـــت: احق ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش در مجل
ـــوراها  ـــوی ش ـــد از س ـــهروندان بای ـــوق ش حق
مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد و متخصصانـــی 
ــد  ــت می  کننـ ــهری فعالیـ ــور شـ ــه در امـ کـ
ــه    ــه جانبـ ــعه همـ ــتای توسـ ــد در راسـ بایـ

شـــهر تـــاش کننـــد.
ـــان  ـــا بی ـــه گـــزارش ایســـنا، زهـــرا ســـاعی ب ب
ـــوراها  ـــت ش ـــرد: اهمی ـــار ک ـــب اظه ـــن مطل ای
ــوس  ــور ملمـ ــه طـ ــار دوره بـ ــس از چهـ پـ
احســـاس می شـــود و شـــوراها عملکردهـــای 
ـــی  ـــعه  فیزیک ـــت، توس ـــوزه  مدیری ـــی در ح مهم
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــی و ... دارد و ب ـــهر، فرهنگ ش
ـــان  ـــود را در می ـــگاه خ ـــهری، جای ـــان ش پارلم

ـــت.  ـــه اس ـــردم یافت م
ــه داشــتن پارلمــان  ــزود: مــردم تجرب وی اف
شــهری را دارنــد و امیــد اســت برخــی نواقــص 
و کاســتی ها نیــز در شــورای پنجــم، رفــع 
ــن عملکــرد شــوراها در روســتا  شــود و همچن

و شــهرها تفــاوت دارد و رونــد مســائل در شــهر 
دو کارکــرد ویــژه را می طلبــد کــه نظــارت 
بــر حــوزه  شــهری، فرهنگــی، اجتماعــی و 
ــا هســتند.  ــن کارکرده ــه  ای شــهرداری از جمل
وی افــزود: احقــاق حقــوق شــهروندان بایــد 
ــرد و  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــوراها م از ســوی ش
ــت  ــهری فعالی ــور ش ــه در ام ــی ک متخصصان
می  کننــد بایــد در راســتای توســعه همــه 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــاش کنن ــهر ت ــه   ش جانب
ــد در  ــات بای ــن اقدام ــل از ای ــرات حاص تغیی

ــد.  ــوس باش ــهر ملم ش
ســـاعی بـــا اشـــاره بـــه ویژگی هـــای یـــک 

عضـــو شـــورا، گفـــت: تعهـــد، دلســـوزی، 
پاکدســـتی، تجربـــه و تخصـــص از جملـــه 
ــد در  ــردم بایـ ــه مـ ــت کـ ــی اسـ ویژگی هایـ
ـــس  ـــد و پ ـــه کنن ـــه آن توج ـــود ب ـــاب خ انتخ
ـــردم  ـــهری، م ـــان ش ـــه پارلم ـــه تجرب از دو ده
ـــد.  ـــی رای می دهن ـــه کس ـــه چ ـــد ب ـــد بدانن بای
از ســـبقه مدیریتـــی،  همچنیـــن اعضـــاء 
سیاســـی، اجتماعـــی و اقتصـــادی خوبـــی 

ــند.  ــوردار باشـ برخـ
افـــزود: شـــورای شـــهر در کنـــار  وی 
ــه دارد،  ــی کـ ــم و تخصصـ ــای مهـ کارکردهـ
ـــد  ـــته باش ـــی هـــم داش ـــرد سیاس ـــد کارک بای

ـــد.  ـــز باش ـــی نی ـــای سیاس ـــخگوی نهاده و پاس
ــه  ــه ایـــن کـ ــخ بـ وی همچنیـــن در پاسـ
مشـــکات شـــورای چهـــارم ناشـــی از چـــه 
بـــود، گفـــت: بـــا توجـــه بـــه مطالـــب ذکـــر 
ـــای  ـــرای اعض ـــور ب ـــای مذک ـــده و ویژگی ه ش
شـــورا اگـــر مشـــکلی نیـــز در عملکـــرد 
ــود  ــت، از نبـ ــود داشـ ــارم وجـ ــورای چهـ شـ

ــد. ــی می شـ ــا ناشـ ــن ویژگی هـ ایـ

ساعی:

امید است برخی نواقص و کاستی ها 
در شوراهای پنجم ، رفع شود

ــرانی  ــد اتوبوسـ ــرکت واحـ ــل شـ مدیرعامـ
از بررســـی مســـیرهای  تبریـــز و حومـــه 
اتوبوســـرانی شـــهری در راســـتای رفـــع مشـــکل 
ـــهر  ـــیرهای ش ـــی مس ـــوس در برخ ـــود اتوب کمب

تبریـــز خبـــر داد.
بـــه گـــزارش شـــهریار، فـــرخ جالـــی 
افـــزود: بـــه دنبـــال دســـتور شـــهردار تبریـــز 
مبنـــی بـــر بررســـی مســـیرهای اتوبوســـرانی 
ــی  ــکات احتمالـ ــع مشـ ــز و رفـ ــهر تبریـ شـ
ـــیر  ـــه 20 مس ـــوس ب ـــتگاه اتوب ـــداد 44 دس تع

اتوبوســـرانی در تبریـــز افـــزوده شـــد. 
مدیرعامـــل شـــرکت واحـــد اتوبوســـرانی 
ــد از  ــتا بعـ ــن راسـ ــزود: در ایـ ــز افـ تبریـ
بررســـی های کارشناســـانه در 20 مســـیر 
ــداد  ــش تعـ ــه افزایـ ــاز بـ ــرانی نیـ اتوبوسـ
اتوبوســـها و یـــا تعویـــض اتوبوس هـــای 
فرســـوده احســـاس شـــد کـــه نســـبت بـــه 
ـــش  ـــا افزای ـــوده و ی ـــهای فرس ـــر اتوبوس تغیی
مســـیرها  ایـــن  اتوبوس هـــای  تعـــداد 

اقـــدام شـــد.
بــر اســاس اعــام مدیرعامــل شــرکت واحــد 
اتوبوســرانی تبریــز مســیرهایی کــه تعــداد 
اتوبــوس در آنهــا افزایــش یافــت بدیــن شــرح 

اســت:
ـــیر  ـــه مس ـــوس ب ـــتگاه اتوب ـــداد 1 دس 1- تع

ـــد. ـــذار گردی ـــه واگ جالی
ـــیر  ـــه مس ـــوس ب ـــتگاه اتوب ـــداد 5 دس 2- تع

ـــد ـــذار گردی ـــری واگ ـــهید ذاک ش
3- تعـــداد 2 دســـتگاه بـــه مســـیر ســـرباز 

شـــهید واگـــذار گردیـــد.
ـــاد  ـــه مســـیر میردام 4- تعـــداد 2 دســـتگاه ب

ـــد. ـــذار گردی واگ

ـــون  ـــه مســـیر آناخات 5- تعـــداد 1 دســـتگاه ب
ـــذار شـــد. واگ

ـــمس  ـــیر ش ـــه مس ـــتگاه ب ـــداد 2 دس 6- تع
ـــد. ـــذار گردی ـــزی واگ تبری

7- تعـــداد 2 دســـتگاه بـــه مســـیر منبـــع 
واگـــذار شـــد.

8- تعـــداد 2 دســـتگاه بـــه مســـیر نگیـــن 

پـــارک واگـــذار گردیـــد.
ـــدرود  ـــیر کن ـــه مس ـــتگاه ب ـــداد 2 دس 9- تع

ـــد. ـــذار ش واگ
مســـیر  بـــه  دســـتگاه   2 تعـــداد   -10

شـــد. واگـــذار  طالقانـــی 
ــیر  ــه مسـ ــتگاه بـ ــک دسـ ــداد یـ 11- تعـ

ــد. ــذار شـ مفتـــح واگـ
مســـیر  بـــه  دســـتگاه   1 تعـــداد   -12

واگـــذار شـــد. جمـــاران 
13- تعـــداد 1 دســـتگاه بـــه مســـیر نصـــر 

ـــد. ـــذار ش واگ
ـــهید  ـــیر ش ـــه مس ـــتگاه ب ـــداد 2 دس 14- تع

ـــد. ـــذار گردی ـــران واگ چم
ـــه مســـیر شـــهرک  15- تعـــداد 3 دســـتگاه ب

ـــد. ـــد واگـــذار گردی ســـفیر امی
ـــه مســـیر شـــهرک  16- تعـــداد 2 دســـتگاه ب

ـــد. اندیشـــه واگـــذار گردی
ـــاب  ـــه مســـیر انق ـــتگاه ب ـــداد 2 دس 17- تع

ـــد. ـــذار گردی واگ
ـــریع  ـــیر س ـــه مس ـــتگاه ب ـــداد 4 دس 18- تع

ـــد. ـــذار گردی ـــر واگ ـــی عص ـــیر ول الس
مســـیر  بـــه  دســـتگاه   4 تعـــداد   -19

گردیـــد. واگـــذار  شـــهر  فرهنـــگ 
مســـیر  بـــه  دســـتگاه   3 تعـــداد   -20

گردیـــد. واگـــذار  اســـفهان 

44 دستگاه اتوبوس به مسیرهای 
پرتردد شهری تبریز افزوده شد

نجفی عنوان کرد:
»تبریز 2۰۱۸« 

عامل فعال سازی تجارت گردشگری 

شــهردار تبریــز بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــار  ــهر، اظه ــا ش ــاری ب ــای تج ــاط حوزه ه ارتب
داشــت: واقع گرایانــه بــه شــهر ضــروری اســت 
ــهر  ــداف ش ــت اه ــا می بایس ــن مبن ــر همی و ب
را بــا در نظــر داشــتن اولویت هــای حــوزه 

ــم. ــیم کنی ــاد ترس اقتص
بـــه گـــزارش روزنامه عجب شـــیر، دکتر 
صـــادق نجفی در اولین نشســـت مشـــترک 
هیئت  و  هیئت رئیســـه  اعضای  هم اندیشـــی 
صنایع،  بازرگانـــی،  اتاق هـــای  نماینـــدگان 
کشـــور  شـــمال غرب  کشـــاورزی  و  معادن 
با بیـــان این مطلـــب اظهار داشـــت: امروز 
شـــاهد هســـتیم با گذشـــت بیـــش از 37 
با تاکیدات رهبر  انقاب اســـامی،  از  ســـال 
عنوان  بـــه  اقتصاد  انقـــاب، حـــوزه  معظم 
ریشـــه اصلـــی مشـــکات و موانع کشـــور 
می تـــوان  رو  ایـــن  از  شناخته شده اســـت؛ 
گفت نقش مســـایل شـــهری بـــه خصوص 
در حوزه گردشـــگری، در همین راســـتا حایز 

اســـت. اهمیت 
ــرد: »تجــارت گردشــگری« از  ــه ک وی اضاف
پویاتریــن راهکارهــای تجــاری و بازرگانی اســت 
کــه بــه صــورت مســتقیم مباحــث فرهنگــی را 
ــز 2018«  پشــتیبانی می کنــد؛ معتقــدم »تبری
ــز  ــای تبری ــه جغرافی ــه محــدود ب ــدون این ک ب
ــارت  ــد تج ــد، می توان ــرقی باش و آذربایجان ش
شــمال غرب  اســتان های  در  را  گردشــگری 

ــد. ــر کن ــز فعال ت تبری
ــت:  ــار داش ــه اظه ــز در ادام ــهردار تبری ش
ــی  ــع مل ــه اول مناف ــا در وهل ــه م ــت هم اولوی
کشــور اســت،  تبریــز 2018 محــدود بــه تبریــز 
اســتان های  گردشــگری  اهــداف  و  نیســت 

ــد. ــش ده ــد پوش ــز می توان ــون را نی پیرام
ــد  ــهم تولی ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب ــر نجف دکت
ــت:  ــور گف ــمال غرب کش ــی در ش ــل مل ناخاص
ــن  ــیم؛ در ای ــته باش ــدار داش ــد پای ــد تولی بای
ــم  ــار ه ــات در کن ــد کاال و خدم صــورت، تولی
مشــکل اقتصــاد کشــور را حــل خواهــد کــرد.

ـــز  ـــان از آمادگـــی شـــهرداری تبری وی در پای
ـــای  ـــزرگ توره ـــی ب ـــی گردهمای ـــرای میزبان ب
گردشـــگری شـــمال غرب کشـــور خبـــر داد و 
ــتراک  ــی و اشـ ــورت هم افزایـ ــزود: در صـ افـ
تجـــارب اجرایـــی شـــهرها و اســـتان های 
شـــمال غـــرب کشـــور، نقـــش اســـتراتژیک 
ایـــن منطقـــه، اهـــداف ملـــی را بـــه خوبـــی 

پشـــتیبانی  خواهـــد کـــرد.

احداث فرهنگسرای ولی امر هفتمین 
پروژه فرهنگی شهرداری منطقه 5

ـــرای  ـــه اج ـــاره ب ـــا اش ـــه 5 ب ـــهردار منطق ش
ــا  ــت: بـ ــر گفـ ــرای ولی امـ ــروژه فرهنگسـ پـ
پایـــان نصـــب تیرهـــای فلـــزی فرهنگســـرای 
ولـــی امـــر و آغـــاز احـــداث دیـــوار محوطـــه 
مراحـــل باقیمانـــده ایـــن پـــروژه درحداقـــل 

ــد. ــان می رسـ ــه پایـ ــان بـ زمـ
ـــز،  ـــه 5 تبری ـــهرداری منطق ـــزارش ش ـــه گ ب
ـــای  ـــه ویژگی ه ـــاره ب ـــا اش ـــیار ب ـــوب هوش یعق
فرهنگســـرای کـــوی ولـــی امرافـــزود: ایـــن 
پـــروژه هفتمیـــن پـــروژه ای اســـت کـــه بـــا 
ـــداث  ـــوزه اح ـــطح ح ـــی در س ـــری فرهنگ کارب

. می شـــود 
 شـــهردار منطقـــه 5 تبریـــز در ادامـــه بـــا 
بیـــان اینکـــه عمـــده وســـعت شـــهر تبریـــز 
ـــن  ـــرق ای ـــیر ش ـــر در مس ـــه اخی ـــک ده در ی
شـــهر واقـــع شـــده اظهـــار داشـــت: اغلـــب 
شـــهرک های جدیـــد االحـــداث تبریـــز کـــه 
در حـــوزه اســـتحفاظی ایـــن منطقـــه واقـــع 
شـــده اند در چنـــد ســـال اخیـــر از زیـــر 
ســـاخت های الزم برخـــوردار شـــده انـــد .

ــرد:  ــان کـ ــه خاطرنشـ ــن رابطـ  وی در ایـ
جدیـــد  شـــهرک های  تکمیـــل  از  قبـــل 
امکانـــات الزم عمرانـــی بـــا کاربری هـــای 
ـــداث  ـــه اح ـــود ک ـــزی می ش ـــاوت برنامه ری متف
ـــه  ـــه مشـــق و مســـاجد از جمل فرهنگســـرا، خان

آنهـــا هســـتند .
ـــال  ـــج س ـــه در پن ـــان اینک ـــا بی ـــیار ب هوش
اخیـــر هفـــت پـــروژه عمرانـــی بـــا کاربـــری 
فرهنگـــی در ســـطح حـــوزه احـــداث شـــده 
ــی  ــوی ولـ ــرای کـ ــت: فرهنگسـ ــت، گفـ اسـ
امـــر یکـــی از پروژه هـــای فرهنگـــی اســـت 
ـــن  ـــاحت زمی ـــع مس ـــر مرب ـــا 1500 مت ـــه ب ک
و 750 متـــر مربـــع زیـــر بنـــا در حـــال 

احـــداث اســـت .
ـــده  ـــی ش ـــش بین ـــار پی ـــه وی اعتب ـــه گفت  ب
ـــروژه 20  ـــن پ ـــدازی ای ـــداث و راه ان ـــرای اح ب

ـــت. . ـــال اس ـــارد ری میلی
ــال  ــج سـ ــت در پنـ ــر اسـ ــایان ذکـ  شـ
اخیـــر، فرهنگســـراهای کـــوی فرشـــته و 
اســـتانداری، خانـــه مشـــق و پـــارک بانـــوی 
ـــیده  ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــه ب ـــر باغمیش مه
ــجد  ــی و مسـ ــی ، مذهبـ ــع فرهنگـ و مجتمـ
فرشـــته جنوبـــی ، فرهنگســـرای ولـــی امـــر 
ــال  ــز در حـ ــرزداران نیـ ــرای مـ و فرهنگسـ
ــا پایـــان یافتـــن  احـــداث هســـتند کـــه بـ
احـــداث ایـــن پروژه هـــا تعـــداد پـــروژه 
بـــا کاربـــری فرهنگـــی بـــه هفـــت مـــورد 

ــید  . ــد رسـ خواهـ
ـــروژه  ـــن پ ـــت در ای ـــی اس ـــن گفتن همچنی
ـــس  ـــه پ ـــه ک ـــام یافت ـــذاری انج ـــدد تیرگ 80 ع
از پایـــان یافتـــن ان مرحلـــه ایزوالســـیون 
دیوارهـــای جانبـــی و تیرچـــه بلـــوک ســـقف 

فرهنگســـرا آغـــاز شـــده اســـت.

بشری  تمدن  از  نمودی  عنوان  به  شهر ها 
همواره بر اساس پیروی از قوانین استوار بوده اند 
از  یکی  می توان  را  مقررات  و  قوانین  اساساً  و 
شاخصه های موثر در رشد تمدن بشری به شمار 
کنار  در  را  انسان ها  همزیستی  امکان  که  آورد 
یک دیگر فراهم آورده و موجب شده است تا عده 
حقوق  به  اندازی  دست  بدون  بتوانند  زیادی 
با هم  تخاصم در یک محیط  ایجاد  و  یک دیگر 

زندگی کرده و ارتباط برقرار کنند.
پیشرفت  تبع  به  امروز  مدرن  جوامع  در 
زندگی،  محیط  شدن  گسترده تر  و  ارتباطات 
طبیعتا نیاز به قانونمداری بیش از پیش احساس 
می شود و این نیاز نه تنها در سطح روابط بین 
نیز  شهری  مدیریت  حوزه  در  بلکه  شهروندان، 
با  نیز  ما  کشور  در  است.  حتمی  و  الزم  امری 
توجه به مسیر توسعه ای در پیش گرفته شده، 
قانون مداری نه تنها یک نیاز اساسی بلکه نیازی 
که  شهرستان هایی  در  باالخص  است  حیاتی 
مسیر رشد شتابانی را طی می کنند. این قانون 
مداری در حوزه مدیریت شهری می بایست در 

سه حوزه مد نظر قرار گیرد که عبارتند از:

قانون مداری در اجرا: 
به دلیل آن که اساساً  اجرای قوانین شهری 
دور  سال های  به  مربوط  حوزه  این  قوانین 
می باشند، نیاز به دقت فراوانی دارد. بسیاری از 
موضوعات این قوانین امروز شاید موجود نباشند 
و چه بسیار موضوعاتی که جدیداً مبتا به شده 
تبلیغات  )مانند  نبوده اند  نظر  مد  گذشته  در  و 
چنانچه  رو  این  از  شهری(  مبلمان  و  محیطی 
قانون  مدار  از  مجریان  قوانین،  این  اجرای  در 
ایجاد زمینه  مداری خارج شوند، طبیعتا شاهد 
بروز مفاسد خواهیم بود که امری نا مطلوب و بر 

خاف جریان توسعه شهر است.

قانون مداری در تصویب مصوبات:
شوراهای شهر به عنوان پارلمان های شهری 
و  نظارت  یکی  دارند.  عهده  بر  مهم  وظیفه  دو 
توسعه  برای  الزم  مصوبات  تصویب  دیگری 
به  توجه  با  شهری  مصوبات  تصویب  شهری. 
فرآیند  گذاری  ریل  عنوان  به  می تواند  که  این 
اجرایی قوانین به شمار آید از اهمیتی دوچندان 
چنانچه  نیز  اساس  همین  بر  و  است  برخوردار 
باالدستی  قوانین  مواد  و  اصول  فرآیند  این  در 
رعایت نشود، شاهد خواهیم بود اجرای مصوبات 
فرآیند  به  و  شده  خارج  خود  صحیح  مسیر  از 

توسعه شهر، صدمات قابل توجهی وارد می شود. 
بــرای جلوگیــری از ایــن موضــوع نیــز بایــد 
ــن کــه یکایــک اعضــای شــورای  ــر ای عــاوه ب
ــون مــدار باشــند،  اســامی شــهر و روســتا قان
ایــن اعضــا می بایســت بــا قوانیــن شــهری نیــز 
آشــنایی کافــی را داشــته باشــند و از طرفی نیز 
بایــد توجــه داشــت آشــنایی صــرف بــا مــواد و 
نصــوص قانونــی بــدون در نظــر داشــتن مباحث 
ــد منجــر  حقوقــی مرتبــط عمــا خــود می توان
ــا  ــذا ب ــود. ل ــاد ش ــن نه ــی ای ــدم کارآی ــه ع ب
توجــه بــه ایــن مــوارد اســتفاده از کارشناســان 

می توانــد  شــورا  ایــن  ترکیــب  در  حقــوق 
تاثیــر بــه ســزایی در کاهــش هدررفــت زمــان 
ــش  ــع آن افزای ــه تب ــاد و ب ــن نه ــع ای و مناب
کارآیــی و عملی تــر شــدن مصوبــات شــورا 

داشــته باشــد.
از ســوی دیگــر ورود اعضــای حقوقــدان نــه 
تنهــا می توانــد متضمــن ســامت صحــن شــورا 
باشــد بلکــه از ســویی تضمیــن کننــده حقــوق 
افــراد در زمینــه شــهروندی نیــز خواهــد بــود. 
در نهایــت تمامــی ایــن امــور می توانــد منجــر 
بــه داشــتن شــهری ســالم تر، پویا تــر و بــا 

نشــاط  تــر شــود.

قانون مداری در فرآیند نظارت:
نیازمنـد  کان  سـطح  در  عملکـردی  هـر 
نظـارت اسـت تا ضمـن شناسـایی نقـاط ضعف 
و قـوت آن، امـکان اصـاح اساسـی ایـن نقـاط 
ضعـف و قـوت پدیـد آیـد. شـوراهای شـهر بـه 
بـر  می بایسـت  هـم  عملکردشـان  نـوع  تبـع 
هـم  و  باشـند  داشـته  نظـارت  شـهرداری ها 
نظـارت را بـر اعضـای خود اعمال کننـد تا آنچه 
کـه پیشـتر در شـوراهای شـهر و شـهرداری ها 
شـاهد بـود بـار دیگـر پیـش نیایـد. بایـد توجه 
داشـت بخـش عمـده ای از این مسـائل به دلیل 
نا آشـنایی ناظـران بـه ظرافت هـای قانونی پیش 
آمـده اسـت کـه در نهایـت منجـر بـه کاهـش 
سـطح سـامت ایـن مجموعه ها شـده اسـت. از 
ایـن رو دارا بـودن اعضـای حقوقـدان در صحن 
شـورا کـه نسـبت بـه ظرائـف قانونـی و حقوقی 
می توانـد  حـال  عیـن  در  و  داشـته  آشـنایی 
در بسـیاری از مـوارد متفرقـه ماننـد مباحـث 
بود جـه ای، توسـعه ای و کان اقتصـادی نیـز به 
تبـع دانش خـود ورود پیدا کنـد، زمینه را برای 
نظـارت بهتـر و موثرتـر این نهـاد فراهم می کند

قانون مداری، زیر بنای توسعه 
پایدار شهری صمد حاجی محمدی

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری:
اجرای سیستم هوشمند در مسیرهای 

جایگزین طرح پیاده راه جمهور

ــهردار  ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
ــمند در  ــتم های هوش ــرای سیس ــز، از اج تبری
مســیرهای جایگزیــن پیــاده راه جمهــوری 

ــر داد. ــامی خب اس
ــت  ــل ازمعاون ــه نق ــهریار ب ــزارش ش ــه گ ب
حمــل ونقــل وترافیــک شــهرداری تبریــز ، 
ــن  ــا اعــام ای ــاون حمــل ونقــل شــهردار ب مع
ــرح  ــرای ط ــه اج ــت ب ــا عنای ــت : ب ــر گف خب
و  نزدیــک  آینــده  در  راه جمهــوری  پیــاده 
ــل  ــمند حم ــتم های هوش ــرای سیس ــزوم اج ل
ونقــل وترافیــک در مســیرهای جایگزیــن، 
معاونــت جمــل و نقــل نســبت بــه آغــاز نصــب 
ترافیــک  کنتــرل  هوشــمند  سیســتم های 
راه  پیــاده  بــرای  جایگزیــن  مســیرهای  در 
جمهــوری اســامی خبــر اقــدام کــرده اســت.
وی ادامــه داد: در مرحلــه اول، ایــن اقــدام به 
ــرد  ــورت می گی ــطین ص ــان فلس ــژه در  یاب وی
کــه طــی آن عملیــات نصــب دوربین هــای 
نظــارت تصویــری بــرروی پــل فلســطین و ســه 
راهــی بهــار شــرقی بــا خیابــان فلســطین آغــاز 

شــده اســت.
ــهردارتبریز،  ــل شـ ــل و نقـ ــاون حمـ   معـ
تاکیـــد کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت آغـــاز 
ــوری در  ــاده راه جمهـ ــی پیـ ــات اجرایـ عملیـ
ــت  ــد اسـ ــن، امیـ ــان ممکـ ــریعترین زمـ سـ
دوربین هـــای مذکـــور در خیابـــان فلســـطین، 
ـــورد  ـــدازی وم ـــی راه ان ـــا ده روز آت ـــر ت حداکث

بهـــره بـــرداری قـــرار گیـــرد.

اجرای عملیات گلکاری حجمی در 
سطح حوزه شهرداری منطقه 2

شـــهردار منطقـــه 2 تبریـــز گفـــت: ایـــن 
منطقـــه در یـــک ابتـــکار عمـــل و اســـتفاده 
از طرحـــی جدیـــد در ابتـــدای شـــهرک 
ـــات الزم  ـــی( اقدام ـــه )از ســـوی راهنمائ زعفرانی
بـــرای عملیـــات گلـــکاری حجمـــی را آغـــاز 

نمـــوده اســـت.
از  نقـــل  بـــه  شـــهریار  گـــزارش  بـــه 
ـــز، رســـول موســـایی  شـــهرداری منطقـــه 2 تبری
ـــه از ســـوی  ـــام گرفت ـــه انج ـــزود: طـــی مطالع اف
کارشناســـان فضـــای ســـبز منطقـــه، بـــرای 
ـــطح  ـــاط س ـــایر نق ـــرح در س ـــن ط ـــرای ای اج
ـــن  ـــه در چندی ـــهرداری از جمل ـــن ش ـــوزه ای ح
ـــاد  ـــور ایج ـــه منظ ـــی ب ـــل گل ـــاده ائ ـــه ج نقط
ـــرای  ـــه اج ـــدام ب ـــواز اق ـــم ن ـــره چش ـــک منظ ی

عملیـــات گلـــکاری حجمـــی کـــرده اســـت.
ــات را در  ــن عملیـ ــرای ایـ ــایی، اجـ موسـ
ـــن  ـــوزه ای ـــطح ح ـــازی س ـــاده س ـــتای آم راس
منطقـــه بـــرای ســـال 2018 و اســـتقبال در 
ــز  ــهر تبریـ ــن شـ ــان کهـ ــان میهمانـ خورشـ
ذکـــر کـــرده و اظهـــار داشـــت: ایـــن طـــرح 
ـــداز  ـــاد چشـــم ان ـــرای ایج ـــد ب ـــکاری و جدی ابت
ــاط و  ــایر نقـ ــا در سـ ــی از زیبایی هـ و تابلوئـ
ــه دو  ــهرداری منطقـ ــی شـ ــیرهای اصلـ مسـ

ــد. ــرا در می آیـ ــه اجـ ــهر بـ کانشـ
وی از کاشـــت مجـــدد فضـــای ســـبز 
ـــر  ـــز خب ـــه دو نی ـــوزه منطق ـــودی ســـطح ح عم
داد و افـــزود: بـــا بکارگیـــری بوتـــه گل هـــای 
بـــرگ ســـفید و نـــاز فرانســـه، فضـــای ســـبز 
ـــا  ـــه احی ـــن منطق ـــوزه ای ـــود ح ـــودی موج عم

و کاشـــت مجـــدد شـــد.
ـــی  ـــدای راهنمائ ـــا را در ابت ـــن فضاه وی ای
ــدام در  ــر کـ ــا هـ ــاک نمـ ــدان افـ و در میـ
90 مترمربـــع ذکـــر کـــرد و تصریـــح نمـــود: 
ــب از  ــت مناسـ ــداری و محافظـ ــرای نگهـ بـ
ایـــن فضـــا، از سیســـتم آبیـــاری قطـــره ای 

اســـتفاده شـــده اســـت.
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وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
اکثــر کارخانجــات و غول هــای تجــاری مطــرح 
دنیــا، فعالیــت خــود را از کارگاه هــای کوچــک 
آغــاز کــرده انــد و بایــد بــا بهــادان بــه صنایــع 
خــرد و کوچــک زمینــه توســعه اقتصــادی 

ــرد. ــم ک کشــور را فراه
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: در  وزی
ــزار  ــی، 25 ه ــد ایران ــت از تولی ــتای حمای راس
صنعــت کوچــک و متوســط در دولــت یازدهــم 

مــورد حمایــت قرارگرفتــه اســت.
بــه گــزارش ســنا، محمدرضــا نعمــت زاده در 
ــر حــوزه  ــان برت ــل از کارآفرین جشــنواره تجلی
ــک  ــرد و کوچ ــای خ ــب و کار و کارگاه ه کس
صنــدوق کارآفرینــی امیــد اســتان مرکــزی در 
ــداد  ــن تع ــورد از ای ــزار م ــزود: 12 ه اراک اف
ــی و 13  ــای صنعت ــی را واحد ه ــرح حمایت ط
هــزار واحــد نیــز توســط جهــاد کشــاورزی بــا 

ــد. ــت شــده ان ــت تســهیات حمای دریاف
ــه ســتاد اقتصــاد  ــرد: در برنام ــار ک وی اظه

مقاومتــی طرحــی بــرای بیــش از نیــم میلیــون 
ــت  ــعه فعالی ــه توس ــاز ب ــه نی ــف کشــور ک صن
دارنــد، در نظــر گرفتــه شــده تــا تســهیات بــا 

شــرایط مطلــوب را دریافــت کننــد.
ــدوق  ــرح، صن ــن ط ــب ای ــت: در قال وی گف
کارآفرینــی امیــد می توانــد خــارج از نظــام 

ــد. ــه کن ــوب را ارای ــهیات مطل ــی تس بانک
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ــرای ایجــاد اشــتغال و توجــه بــه روســتائیان  ب
ــژه،  ــه وی ــه روســتاها و ب ــت ب الزم اســت صنع

ــود. ــوق داده ش ــرزی س ــتاهای م ــه روس ب

ــس  ــب مجل ــا تصوی ــزود: ب ــت زاده اف نعم
ــت  ــن فعالی ــع ارزی ای ــامی مناب ــورای اس ش
ــی و  ــتغال آفرین ــق و اش ــم، محق ــرح مه و ط
ــرد. ــکل می گی ــتاها ش ــد در روس ــق تولی رون

ـــاورزی  ـــق کش ـــرای رون ـــرد: ب ـــار ک وی اظه
الزم اســـت صنایـــع دســـتی از جملـــه قالـــی 
بافـــی نیـــز در دســـتور کار قـــرار گیـــرد تـــا 
ـــددی  ـــدی متع ـــع درآم ـــتا از مناب ـــی روس اهال

ـــود. ـــد ش ـــره من به
ــت  ــارت، اولوی ــدن و تج ــت مع ــر صنع وزی
اصلــی دولــت یازدهــم را ایجــاد درآمــد و 

ــر معظــم  ــت: رهب ــرد و گف ــوان ک ــتغال عن اش
انقــاب بــه حــق بــر ایجــاد اشــتغالزایی تاکیــد 
کردنــد و در واقــع بــا حمایــت از تولیــد، 

اشــتغال پایــدار تثبیــت می شــود.
نعمـــت زاده گفـــت: اکثـــر کارخانجـــات و 
غول هـــای تجـــاری مطـــرح دنیـــا، فعالیـــت 
ـــرده  ـــاز ک ـــک آغ ـــای کوچ ـــود را از کارگاه ه خ
ـــرد و  ـــع خ ـــه صنای ـــادان ب ـــا به ـــد ب ـــد و بای ان
ـــور را  ـــادی کش ـــعه اقتص ـــه توس ـــک زمین کوچ

ـــرد. ـــم ک فراه

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد :

حمایت از 25 هزار 
صنعت کوچک و متوسط

کشـــاورزی  جهـــاد  ســـازمان  رئیـــس 
آذربایجـــان شـــرقی بـــه تنظیـــم بـــازار 
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــاورزی اش ـــوالت کش محص
صـــادرات 260 میلیـــون دالر محصـــوالت 
ـــون دالر  ـــه 285 میلی ـــال 92 ب ـــاورزی س کش

ــت. ــه اسـ ــش یافتـ ــال 95 افزایـ در سـ
بـــه گـــزارش تســـنیم، کریـــم مهـــری در 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــگاران بـ ــا خبرنـ ــو بـ گفت وگـ
اهـــم اقدامـــات ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی 
ـــد  ـــرفت در خری ـــت: پیش ـــار داش ـــتان اظه اس
ــزار  ــاورزان از 180 هـ تضمینـــی گنـــدم کشـ
تـــن در ســـال 92، بـــه 597 هـــزار تـــن 
در ســـال گذشـــته صـــورت گرفتـــه کـــه 
ایـــن رقـــم افزایـــش ســـه برابـــری را نشـــان 
ـــدم  ـــی گن ـــد تضمین ـــرخ خری ـــه ن ـــد ک می ده
ــرخ  ــه نـ ــال بـ ــز از 8500 ریـ ــاورزان نیـ کشـ

ــه اســـت. ــال افزایـــش یافتـ 13000 ریـ
وی از صــادرات گنــدم بــرای نخســتین بــار 
در اســتان خبــر داد و گفــت: پــس از 37 ســال 
صــادرات گنــدم بــه میــزان ســه و نیــم تــن بــه 

خــارج از کشــور صــادر شــده اســت.
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــن  ــات ای ــایر اقدام ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب در ادام
ــرد در  ــرفت عملک ــرد: پیش ــار ک ــازمان اظه س
ــرفت  ــاری، پیش ــن آبی ــای نوی ــرای طرح ه اج
ــاد  ــدرن، ایج ــای م ــعه گلخانه ه ــرد توس عملک
ــد و بکارگیــری 597  فرصت هــای شــغلی جدی
ــاد  ــز جه ــاورزی در مراک ــناس کش ــر کارش نف
ــاد  ــن ایج ــتان ها و همچنی ــاورزی شهرس کش
ــار طــرح  ــا اعتب ــد ب فضــای کســب و کار جدی
آب هــای مــرزی، بهــره بــرداری و تجهیــز 
نویــن  شــیوه های  بــه  کشــاورزی  اراضــی 
آبیــاری تحــت فشــار بــا هــدف اشــتغال 
ــال  ــار س ــزار و 25 در چه ــت ه ــتقیم هش مس

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــر ص اخی
ــرفت  ــه پیشـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ وی در ادامـ
ـــر  ـــاورزی خب ـــش کش ـــذاری در بخ ـــرمایه گ س
ـــن بخـــش  ـــذاری در ای ـــت: ســـرمایه گ داد و گف
ـــزار  ـــه دو ه ـــال ســـال 92 ب ـــارد ری از 831 میلی
ـــش  ـــال 95 افزای ـــال در س ـــارد ری و 900 میلی
داده شـــده کـــه ایـــن مســـئله افزایـــش 249 

درصـــدی را نشـــان می دهـــد.
ـــدی  ـــش 37 درص ـــه از افزای ـــری در ادام مه
محصـــوالت  ســـردخانه های  احـــداث 
ــت:  ــر داد و گفـ ــتان خبـ ــاورزی در اسـ کشـ

ســـردخانه های موجـــود اســـتان از 57 واحـــد 
ـــه 78 واحـــد در ســـال گذشـــته  در ســـال 92 ب

افزایـــش یافتـــه اســـت.
بـــازار  تنظیـــم  بـــه  همچنیـــن  وی 
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــاورزی اش ـــوالت کش محص
صـــادرات 260 میلیـــون دالر محصـــوالت 
ـــون دالر  ـــه 285 میلی ـــال 92 ب ـــاورزی س کش
ـــاری  ـــراز تج ـــه و ت ـــش یافت ـــال 95 افزای در س
واردات محصـــوالت کشـــاورزی از 8 میلیـــارد 
دالر در ســـال 92 بـــه ســـه میلیـــارد دالر در 

ســـال 95 کاهـــش یافتـــه اســـت.

بــه  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
ــرد  ــای کســب شــده ســازمان اشــاره ک رتبه ه
و گفــت: ایــن ســازمان در ســال گذشــته رتبــه 
انجــام  اول اســتانی در جــذب اعتبــارات و 
پروژه هــای عمرانــی و در اجــرای پهنــه بنــدی 
مروجیــن وکشــاورزی بــه عنــوان نظــام نویــن 

ــت. ــته اس ــاورزی داش ــطح کش در س
ـــتان در  ـــن اس ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــری ب مه
تولیـــد ســـیب و زردآلـــو در رتبـــه دوم کشـــوری 
ـــد  ـــتان در تولی ـــن اس ـــه داد: ای ـــرار دارد، ادام ق
ـــم  ـــوالت تخ ـــم، در محص ـــه پنج ـــدم در رتب گن
ـــم و  ـــه پنج ـــیر رتب ـــارم، در ش ـــه چه ـــرغ رتب م

ـــرار دارد. ـــم ق ـــه پنج ـــز رتب ـــت قرم گوش
اکثـــر  در  داد:  ادامـــه  همچنیـــن  وی 
محصـــوالت خودکفـــا هســـتیم ولـــی در 
ــف  ــکر ضعیـ ــن و شـ ــج و روغـ ــش برنـ بخـ
هســـتیم و صـــادرات بیشـــتر در بخـــش 
خشـــکبار صـــورت می گیـــرد و همچنیـــن 
ـــز  ـــات و ســـیب نی ـــه ای، لبنی محصـــوالت گلخان
ـــده از  ـــادر ش ـــوالت ص ـــده محص ـــر عم از دیگ

ــتند. ــور هسـ کشـ
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــروش  ــزوده ف ــه ارزش اف ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــوالت  ــروش محص ــتر از ف ــیار بیش ــن بس زمی
ــت: از  ــت، گف ــاورز اس ــرای کش ــاورزی ب کش
ــرای  ــی خــود را ب ــن رو کشــاورزان زمین های ای
ــی در  ــرای بازرس ــند و ب ــازی می فروش ویاس
ــی همچنــان  ــن امــر 11 گشــت داشــتیم ول ای

ــم. ــاز داری ــردم نی ــه کمــک م ب
وی یـــادآور شـــد: تعـــداد تراکتـــور 29 
ـــه  ـــود ک ـــال 92 ب ـــا س ـــتگاه ت ـــزار و 887 دس ه
االن 34 هـــزار و 673 دســـتگاه تراکتـــور داریـــم 
ـــد اســـت  ـــور ســـازی در حـــال تولی و اگـــر تراکت

ـــت. ـــاورزی اس ـــاش جهادکش ـــون ت مدی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اعالم کرد :

صادرات 2۸5 میلیون دالری محصوالت 
کشاورزی استان در سال گذشته

مدیـــرکل فنـــاوری اطاعـــات و ارتباطـــات 
ـــب  ـــه ضری ـــان اینک ـــا بی ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
نفـــوذ تلفـــن همـــراه در آذربایجـــان شـــرقی 
ـــه  ـــت ب ـــن دول ـــدی در ای ـــش 36 درص ـــا افزای ب
ـــت:  ـــت، گف ـــیده اس ـــد رس ـــک 100 درص نزدی
ضریـــب نفـــوذ همـــراه اول در اســـتان 64 
درصـــد، ایرانســـل 34 درصـــد و رایتـــل 1.2 

ـــت. ـــد اس درص
ــین  ــنیم، بهمـــن حسـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ــگاران  ــا خبرنـ ــری بـ ــت خبـ زاده در نشسـ
و اصحـــاب رســـانه آذربایجـــان شـــرقی 
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در دولـــت یازدهـــم  
ــت دار  ــتا اینترنـ ــزار روسـ ــش از 27 هـ بیـ
ــدای  ــت: در ابتـ ــار داشـ ــت اظهـ ــده اسـ شـ
ـــت  ـــتا از اینترن ـــش از 150 روس ـــال 92 بی س
ــی  ــد ولـ ــتفاده می کردنـ اِی. دی. اِس.ال اسـ
ــتاهای  ــداد روسـ ــال 95 تعـ ــان سـ ــا پایـ تـ
دارای اینترنـــت پرســـرعت 1262 روســـتا 

شـــده اســـت. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه بقیـــه روســـتاهای 
ـــج  ـــه تدری ـــم ب ـــتان ه ـــوار اس ـــاالی 10 خان ب
می شـــوند،  منـــد  بهـــره  اینترنـــت  از 
افـــزود: امـــروز بـــا حـــل نیـــاز آب و بـــرق 
ــتاها  ــردم روسـ ــه مـ ــازی کـ ــن نیـ و... اولیـ
از دولـــت می خواهنـــد، اینترنـــت اســـت 
بنابرایـــن 972 روســـتا اینترنـــت ال.تـــی.ای 
دریافـــت کرده انـــد کـــه اعتبـــارات آن از 
ـــق  ـــرای مناط ـــی ب ـــای اینترنت ـــل درآمده مح

محـــروم تأمیـــن می شـــود.
مدیـــرکل فنـــاوری اطاعـــات و ارتباطـــات 
ــرقی گفـــت: ایـــن اینترنـــت  ــان شـ آذربایجـ
ـــیم  ـــای بی س ـــت و از دکل ه ـــوری نیس ـــر ن فیب
ـــتاها  ـــه روس ـــیم ب ـــت بی س ـــرای دادن اینترن ب

ــم. ــتفاده می کنیـ اسـ
ـــی  ـــترکان خانگ ـــه مش ـــین زاده در ادام حس
ـــرار  ـــاره ق ـــورد اش ـــتان را م ـــت در اس ـــن ثاب تلف
ـــتان  ـــترکان اس ـــداد مش ـــت: تع ـــراز داش داد و اب
ـــه  ـــترک ب ـــزار مش ـــون و 480 ه ـــک میلی از ی
ـــیده  ـــزار مشـــترک رس ـــون و 630 ه ـــک میلی ی
ــد  ــه 43 درصـ ــوذ را بـ ــب نفـ ــت و ضریـ اسـ

ـــاندیم.  رس
ـــن  ـــوذ تلف ـــب نف ـــه ضری ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــش 36  ـــا افزای ـــراه در آذربایجـــان شـــرقی ب هم
درصـــدی در ایـــن دولـــت بـــه نزدیـــک 100 
درصـــد رســـیده اســـت، ادامـــه داد: ضریـــب 
ــد،  ــتان 64 درصـ ــراه اول در اسـ ــوذ همـ نفـ
ــد  ــل 1.2 درصـ ــد و رایتـ ــل 34 درصـ ایرانسـ

ـــت.  اس
مدیـــرکل فنـــاوری اطاعـــات و ارتباطـــات 
آذربایجـــان شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 

اینترنـــت »پهـــن بانـــد ثابـــت« 117 درصـــد 
ـــزار  ـــه و 490 ه ـــش یافت ـــت افزای ـــاز دول از آغ
کاربـــر اینترنـــت پهـــن بانـــد ثابـــت داریـــم، 
ـــرد: اینترنـــت »پهـــن بانـــد  خاطـــر نشـــان ک
ـــش از 1  ـــال 95 بی ـــان س ـــا پای ـــم ت ـــیار« ه س

میلیـــون و 320 هـــزار نفـــر اســـت.
ــوری در  ــر نـ ــه فیبـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــیده  ـــر رس ـــزار و 560 کیلومت ـــه 2 ه ـــتان ب اس
ـــدی  ـــش 75 درص ـــت: افزای ـــراز داش ـــت، اب اس
ـــت  ـــن دول ـــوری را در ای ـــر ن ـــبکه فیب ـــول ش ط

شـــاهد هســـتیم. 
حســـین زاده بـــا بیـــان اینکـــه اکنـــون در 
ـــرار  ـــی برق ـــاط تلفن ـــتاها ارتب ـــد روس 99 درص
ـــه  ـــه حـــدی اســـت ک ـــات ب ـــت: امکان اســـت گف
ـــتان  ـــام اس ـــات در تم ـــا در انتخاب ـــه داده ه هم
بـــه ویـــژه روســـتاها می تواننـــد بـــه صـــورت 

ـــود.  ـــزار ش ـــک برگ ـــن و الکترونی آنای
ایـــن مقـــام مســـئول فناورانـــه بـــا اشـــاره 
ــی، از  ــاخص های دسترسـ ــه در شـ ــه اینکـ بـ
ـــوری  ـــه 5 کش ـــه رتب ـــال 92 ب ـــم س ـــه ده رتب
رســـیده ایم و بـــا ســـایر اســـتان ها بـــرای 
ـــتیم،  ـــت هس ـــال رقاب ـــات در ح ـــعه خدم توس
تصریـــح کـــرد: در حـــوزه اینترنـــت از 62 

شـــهر اســـتان 30 شـــهر از اینترنـــت نســـل 
4.5 برخـــوردار شـــده اند.

ـــای  ـــه نیازه ـــه هم ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
نیازهـــا  تأمیـــن  ســـمت  بـــه  انســـانی 
اطاعـــات حرکـــت  فنـــاوری  از طریـــق 
می کنـــد، گفـــت: در حـــوزه فنـــاوری در 
ــغل در  ــزار شـ ــش از 100 هـ ــال 95 بیـ سـ
ـــد  ـــات تعه ـــاوری اطاع ـــوزه فن ـــور از ح کش
کرده ایـــم کـــه 1860 نفـــر اشـــتغال در 
ـــد  ـــدوداً 5 درص ـــه ح ـــده ک ـــاد ش ـــتان ایج اس
ـــوزه را  ـــن ح ـــده در ای ـــد ش ـــتغال تعه کل اش

ــم. ــار داریـ در اختیـ
حســـین زاده بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
تولیـــد محتـــوا بیشـــترین شـــغل را ایجـــاد 
ــن  ــرد: اصلی تریـ ــان کـ ــد، خاطرنشـ می کنـ
وظیفـــه مـــا حمایـــت از کســـب و کارهـــای 
و  جوانـــان  بنابرایـــن  اســـت  نویـــن 
ــع  ــوزه را جمـ ــن حـ ــال ایـ ــرکت ها فعـ شـ
کردیـــم و 2 مجـــوز کمیســـیون وام وجـــوه 
اداره شـــده بـــرای برنامه هـــای موبایلـــی 
شـــد  دریافـــت  فناورانـــه  طرح هـــای  و 
کـــه تـــا ســـقف 2 میلیـــارد ریـــال وام بـــه 
ــاوری پرداخـــت می شـــود. شـــرکت های فنـ

ـــت  ـــرای دریاف ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــام  ــای فناوارنـــه 27 شـــرکت ثبـــت نـ وام هـ
15 شـــرکت طرح هـــای  کرده انـــد کـــه 
ــا ســـقف  برنامـــه موبایلـــی وام خـــود را تـ
کارآفرینـــی  صنـــدوق  از  میلیـــون   15
ــد  ــت کرده انـ ــد دریافـ ــا 4 درصـ ــد بـ امیـ
ابـــراز داشـــت: 8 شـــرکت هـــم در حـــوزه 
ــارد  ــر 2 میلیـ ــه حداکثـ ــای فناورانـ طرح هـ
ریـــال وام دریافـــت کرده انـــد و تعهـــد 
ــدادی  ــدام تعـ ــر کـ ــه در هـ ــد کـ کرده انـ
ــوع  ــه در مجمـ ــد کـ ــاد کننـ ــتغال ایجـ اشـ
ــن  ــم. ضمـ ــال وام داده ایـ ــارد ریـ 25 میلیـ
مـــادی  حمایت هـــای  از  غیـــر  اینکـــه 
ــاری  ــای تجـ ــی و پان هـ ــاوره های فنـ مشـ

نیـــز ارائـــه شـــده اســـت. 
ـــات  ـــات و ارتباط ـــاوری اطاع ـــرکل فن مدی
ـــه در  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
ـــژه ای  ـــیت وی ـــم حساس ـــایبری ه ـــت س امنی
ـــی  ـــبکه »هان ـــت: ش ـــراز داش ـــود دارد، اب وج
نـــت« بـــرای امنیـــت شـــبکه ها بـــا آدرس 
ــم.  ــم می کنیـ ــب هـ ــا، تعقیـ ــی حمله هـ یابـ
27 هـــزار مـــودم خانگـــی غیـــر محســـوس 
ــری را  ــیب پذیـ ــری و آسـ ــزان نفوذپذیـ میـ
ارزیابـــی کرده ایـــم و هـــر لحظـــه نیـــز 
ـــد  ـــزار رص ـــروس و بداف ـــرم و وی ـــات ک حم

می شـــود.
وی از افزایـــش حمـــات ســـایبری بـــه 
ــان  ــا بیـ ــر داد و بـ ــتان خبـ ــایت های اسـ سـ
اینکـــه ایـــن حمـــات شناســـایی و مقابلـــه 
شـــد، تاکیـــد کـــرد: توصیـــه می شـــود از 
ـــا  ـــد ت ـــتفاده کنن ـــایت اس ـــی س ـــان داخل میزبان

از حمـــات متعـــدد در امـــان باشـــند. 
ــه در رویـــداد  ــه اینکـ ــاره بـ وی بـــا اشـ
برنامه نویســـی های  هـــم   »2018 »تبریـــز 
از طـــرف شـــرکت ها و جوانـــان  زیـــادی 
مختلـــف صـــورت گرفتـــه اســـت، گفـــت: در 
ــر وای  ــز چتـ ــگری تبریـ ــق گردشـ کل مناطـ

فـــای رایـــگان راه انـــدازی می شـــود.
ــرات پارازیـــت را  ــزود اثـ ــین زاده افـ حسـ
مـــورد اشـــاره قـــرار داد و گفـــت: هرگونـــه 
طبیعـــت  در  طبیعـــی  غیـــر  اتفاقـــات 
اثـــر می گـــذارد ولـــی ایمنـــی تشعشـــع 
بررســـی  همـــراه  تلفـــن  شـــبکه های  در 
ــتاندارد  ــش از اسـ ــع بیـ ــه تشعشـ ــد کـ شـ
نیســـت و اگـــر بیـــش از میـــزان اســـتاندارد 
باشـــد برخـــورد می شـــود.  وی تصریـــح 
ــراه  ــن همـ ــی های تلفـ ــن گوشـ ــرد: آنتـ کـ
خطرناک تـــر از بـــی تـــی اس اســـت ضمـــن 
اینکـــه اســـتفاده مفـــرط از هـــر وســـیله 

می توانـــد ضـــرر ده باشـــد.

مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات آذربایجان شرقی:

ضریب نفوذ تلفن همراه در استان 
به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است

مرتضی نیرومند اسکویی:
3 مکان برای شهرک صنعتی 

پتروشیمی "کیمیا شهر" در  استان

ــی  ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
ــرای  ــکان ب ــه م ــت: س ــرقی گف ــان ش آذربایج
ــهر"  ــا ش ــیمی "کیمی ــی پتروش ــهرک صنعت ش
در آذربایجــان شــرقی پیش بینــی شــده اســت.

بــه گــزارش تســنیم، مرتضــی نیرومنــد 
اســکویی در بیســت و نهمیــن جلســه شــورای 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
اســتان بــا اشــاره بــه مکان یابــی شــهرک 
ــار  ــهر( اظه ــا ش ــیمی )کیمی ــی پتروش صنعت
کــرد: ســه گزینــه مناســب بــرای احــداث ایــن 
شــهرک تخصصــی در نظــر گرفتــه شــده کــه 
از پیشــنهادات بخــش خصوصــی در خصــوص 
ــی ایــن شــهرک اســتفاده می شــود. مــکان یاب
ــع پاییــن دســتی  ــزود: شــهرک صنای وی اف
پتروشــیمی در ســال 83 در هئیــت دولــت 
معــروف  بــاغ  محــل  در  و  شــده  تصویــب 
تبریــز تعییــن شــده بــود کــه امــروز بــا توجــه 
ــه  ــواد اولی ــه م ــکان تهی ــدن ام ــم ش ــه فراه ب
ــوان  ــن می ت ــال اتلی ــه انتق ــط لول ــداث خ اح

ــم. ــی کنی ــرح را عملیات ــن ط ای
ــی  ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
اســتان بــا اشــاره بــه ســه گزینــه مطــرح شــده 
بــرای احــداث ایــن شــهرک اظهــار کــرد: گزینه 
اول مطــرح شــده در زمینــی بــه مســاحت 300 
هکتــار در شهرســتان چاراویمــاق در مجــاورت 
ــده  ــن ش ــم )ص( تعیی ــر اعظ ــراه پیامب بزرگ
ــه  ــودن اراضــی، وجــود مصوب کــه در اختیــار ب
ارزیابــی زیســت محیطــی بــرای مســاحت 531 
ــار آزادراه، شــیب  ــن در کن ــرار گرفت ــار، ق هکت
ــاک از  ــاالی خ ــت ب ــن و مقاوم ــب زمی مناس

ــی رود. ــه شــمار م ــه ب ــن گزین ــای ای مزیت ه
محرومیــت  داد:  ادامــه  همچنیــن  وی 
منطقــه و وجــود مشــوقات خــاص مناطــق 
کمتــر توســعه یافتــه و توزیــع متــوازن صنعــت 
در اســتان نیــز از دیگــر مزیت هــای ایــن 

می شــود. محســوب  مــکان 
نیرومنــد در ادامــه بــا اشــاره بــه گزینــه دوم 
ــی  ــزو اراض ــه ج ــه ک ــن گزین ــرد: ای ــار ک اظه
ملــی اســت و در جنــوب فــاز اجرایــی شــهرک 
صنعتــی بعثــت تبریــز بــه مســاحت یــک 
ــه  ــده ک ــی ش ــش بین ــار پی ــزار و 200 هکت ه
بــه جهــت نزدیکــی بــا تبریــز، تهیــه و تأمیــن 
ــه  ــی ب ــروی خدمات ــح و نی ــواد و مصال ــه م کلی

ــر اســت. ــکان پذی ســهولت ام
ــهرک  ــن شـ ــه در ایـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــتیم،  ـــه هس ـــاد آب مواج ـــکل ح ـــا مش ـــا ب تنه
ـــن و  ـــط آه ـــرق، گاز و خ ـــود ب ـــه داد: وج ادام
ـــهرک  ـــن ش ـــای ای ـــوارد از مزای ـــواد م ـــایر م س

صنعتـــی اســـت.
ــی  ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
ــر  ــوم مدنظ ــه س ــه گزین ــه ب ــتان در ادام اس
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن گزینــه نیــز در 32 
ــی  ــا زمین ــز ب ــی تبری ــوب غرب ــری جن کیلومت
بــه مســاحت 300 هکتــار از اراضــی ملــی بــه 
ــن آب، گاز و  ــکان تأمی ــه ام ــی رود ک ــمار م ش

ــود دارد. ــرق وج ب
ــه از  ــن گزینـ ــه بهتریـ ــد در ادامـ نیرومنـ
لحـــاظ بخـــش کارشناســـی را جنـــوب فـــاز 
ــز  ــت تبریـ ــی بعثـ ــهرک صنعتـ ــی شـ اجرایـ
ـــن  ـــکل تأمی ـــر مش ـــت: اگ ـــرد و گف ـــوان ک عن
ـــود و از  ـــل ش ـــل و فص ـــه ح ـــن منطق آب در ای
ـــاز  ـــورد نی ـــز آب م ـــه تبری ـــه خان ـــل تصفی مح
ـــبی  ـــکان مناس ـــل، م ـــن مح ـــود، ای ـــن ش تأمی

بـــرای ایـــن شـــهرک اســـت.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه بیــش از 
ــود دارد،  ــتان وج ــری در اس ــد پلیم 400 واح
ــهرک،  ــن ش ــداث ای ــورت اح ــه داد: در ص ادام
در  حضــور  عاقه منــد  نیــز  واحدهــا  ایــن 

هســتند. صنعتــی  شــهرک های 

در ماه گذشته میالدی رخ داد؛
تقاضای هندی ها برای نفت خام 

افزایش یافت

بــاور  ایــن  بــر  اقتصــادی  کارشناســان 
ــت  ــای واردات نف ــش تقاض ــه افزای ــتند ک هس
خــام از ســوی هنــدی هــا، می توانــد بــه 
ــرای واردات  ــی ب ــت رشــد تقاضــای جهان تقوی

نفــت در تابســتان امســال بیانجامــد.
بــه گــزارش مهــر، تقاضــای نفــت خــام هنــد 
ــرو  ــش روب ــا افزای ــادی ب ــته می ــاه گذش در م
ــت  ــه واردات نف ــی اســت ک ــن در حال شــد؛ ای
ــی،  ــاه متوال ــه م ــرای س ــور ب ــن کش ــام ای خ

ــود.   ــرده ب ــه ک ــد کاهشــی را تجرب رون
البتــه بــه گفتــه تحلیلگــران اقتصــادی، 
ایــن موضــوع می توانــد بازتــاب بهبــود فضــای 
اقتصــادی ایــن کشــور بــه دنبــال جمــع آوری 
ــد.   ــاال باش ــا ارزش ب ــه ب ــکناس های روپی اس

بــر همیــن اســاس، تقاضــای هندی هــا 
بــرای وارات نفــت خــام در مــاه آوریــل و 
ــال  ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــی« در مقایس »م
گذشــته بــا رشــد قابــل توجهــی روبــرو خواهــد 
ــاور  ــن ب ــر ای ــادی ب ــان اقتص ــد و کارشناس ش
هســتند کــه رشــد مصــرف هندی هــا در ســال 
ــی  ــای جهان ــد تقاض ــه رش ــادی، ب 2017 می

ــرد.   ــد ک ــک خواه ــتان کم ــت در تابس نف
در حــال حاضــر، هنــد بیــش از 80 درصــد 
نفــت خــام مــورد نیــاز خــود را وارد می کنــد و 
بــه گفتــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی انتظــار 
ــادی  ــال 2040 می ــا س ــد ت ــه هن ــی رود ک م
ســریع تریــن کشــور در میــزان رشــد مصــرف 

انــرژی در جهــان باشــد.  
همچنیــن تقاضــای نفــت خــام هند با ســرعت 
در حــال پیــش رفتــن اســت و کارشناســان 
ــت  ــه واردات نف ــد ک ــرده ان ــرآورد ک ــرگ ب بلومب
ــادی 7.4  ــاری می ــاه ج ــور در م ــن کش ــام ای خ

ــرد. ــه خــود گی ــودی ب ــد صع درصــد رون
ــی  ــات نفت ــه مقام ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــش واردات  ــد افزای ــا 5 درص ــم 4 ت ــد رق هن
نفــت خــام را در مــاه »مــی« متصــور هســتند.  
ـــت  ـــار وزارت نف ـــام آم ـــر اســـاس اع ـــه ب البت
ـــاه  ـــد در م ـــوخت هن ـــرف س ـــور، مص ـــن کش ای
آوریـــل بـــا 3.3 درصـــد افزایـــش بـــه 16.79 
ـــم  ـــزل ه ـــرف دی ـــید و مص ـــن رس ـــون ت میلی
در حـــدود 40 درصـــد از تقاضـــای ســـوخت 
ــه  ــادی بـ ــته میـ ــاه گذشـ ــدی را در مـ هنـ
ـــرف  ـــه مص ـــن اینک ـــاص داد؛ ضم ـــود اختص خ
بنزیـــن بـــا 4.5 درصـــد افزایـــش بـــه 2.09 

ـــید.   ـــن رس ـــون ت میلی
بــر پایــه ایــن گــزارش، مصــرف نفــت 
ــادی  ــاری می ــال ج ــه س ــاه ژانوی ــد در م هن
ــه در 13  ــرد ک ــدا ک ــش پی ــد کاه 5.9 درص
ســال اخیــر بــی ســابقه بــود و میــزان کاهــش 
ــای  ــرای ماه ه ــد ب ــت هن ــای واردات نف تقاض
ــب 3.1  ــه ترتی ــدام ب ــر ک ــارس ه ــه و م فوری
ــت. ــده اس ــت ش ــد ثب ــم درص ــد و 7 ده درص

دلیری: 
خودرو در ایران گران نیست!

گذاری هــای  ســرمایه  توســعه  معــاون 
ــع  ــازی صنای ــعه و نوس ــازمان توس ــی س صنعت
ایــران گفــت: احتمــال افزایــش قیمــت خــودرو 
در ســال 96 وجــود دارد و ایــن موضــوع را رد 

نمی کنــم.
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ســرمایه  توســعه  معــاون  دلیــری،  فــرداد 
و  توســعه  ســازمان  صنعتــی  گذاری هــای 
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــع در پاس ــازی صنای نوس
ــران  ــال 96 گ ــودرو در س ــت خ ــا قیم ــه آی ک
ــا  ــا ب ــه کااله ــت: هم ــر، گف ــا خی ــود ی می ش
توجــه بــه افزایــش قیمــت تغییراتــی در قیمــت 
گــذاری در ســال جدیــد خواهنــد داشــت امــا 
ــا  کنتــرل  در مــورد خــودرو دولــت همیشــه ب
ــه  ــت نگ ــر ســعی در ثاب واردات و مســائل دیگ

داشــتن قیمت هــا داشــته اســت.
وی در ادامــه افــزود: احتمــال افزایــش قیمت 
خــودرو در ســال 96 وجــود دارد و ایــن موضــوع 
ــاون  ــه مع ــر اســت ک ــل ذک ــم. قاب را رد نمی کن
توســعه ســرمایه گذاری های صنعتــی ایــدرو 
چنــدی پیــش در رابطــه بــا گرانــی خــودرو در 
ایــران  اظهــار کــرده بــود کــه قیمــت خــودرو در 
ایــران گــران نیســت و بایــد توجــه داشــت کــه 
برخــی از کشــورها صرفــاً مصرف کننــده هســتند 
و هیچ گونــه عــوارض و مالیاتــی بــر واردات آنهــا 
ــور  ــد کش ــا بای ــود و م ــه نمی ش ــر گرفت در نظ
ــه  ــورهایی مقایس ــن کش ــا چنی ــان را ب خودم
ــاَن و  ــن، آلم ــا ژاپ ــان را ب ــر خودم ــم. اگ کنی
فرانســه مقایســه کنیــم می بینیــم کــه قیمــت 

ــاال نبــوده و رقابتــی اســت. خــودرو ب

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

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

همـکاری دعـوت می نماید.
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معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد 
آذربایجان شــرقی از اجــرای 69 طــرح اشــتغال 

در فروردیــن ســال جــاری خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا، غامحســین پورمنافــی 
بــا بیــان اینکــه 69 طــرح اشــتغال بــا اعتبــاری 
بیــش از 10 میلیــارد ریــال از محــل تســهیات 
قــرض الحســنه بانک هــا در فروردیــن مــاه 
ــای  ــت: طرح ه ــد، گف ــرا ش ــاری اج ــال ج س
ــوان  ــرح ت ــامل 16 ط ــده ش ــرا ش ــتغال اج اش

ــوده اســت. ــی ب ــی و 53 طــرح خودکفائ افزای
ــا اعــام اینکــه بیشــترین طــرح اجــرا  وی ب
شــده در بخــش دامپــروری بــوده اســت، تاکیــد 
کــرد: از مجمــوع طرح هــای اجــرا شــده، ســه 
طــرح در بخــش کشــاورزی، 35 طــرح در 
دامپــروری، 14 طــرح در صنایــع دســتی و 17 

طــرح نیــز در بخــش خدمــات هســتند.
را  نهــاد  ایــن  رویکــرد  پورمنافــی 

توانمندســازی مددجویــان تحــت حمایــت 
اشــتغال،  طرح هــای  اجــرای  طریــق  از 
آموزش هــای فنــی و حرفــه ای و پرداخــت 
تســهیات اشــتغال عنــوان کــرد و افــزود: 
یکــي از اهــداف اساســی کمیتــه امــداد ایجــاد 
اشــتغال پایــدار و هدایــت مددجویــان بــه 

اســت. خودکفائــی  ســمت 
عامــل  بانک هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
در ســال 95 بیــش از 508 میلیــارد ریــال 
ــتغال  ــای اش ــان طرح ه ــه مجری ــهیات ب تس
کمیتــه امــداد اســتان پردخــت کردنــد، افــزود: 

ــر از  ــزار و 105 نف ــار  ه ــدت، چه ــن م طــی ای
ــت وام اشــتغال از محــل  ــا دریاف ــان ب مددجوی
منابــع بانکــی شــغل مــورد نظــر خــود را ایجــاد 
کرده انــد و اکنــون مشــغول بــه فعالیــت و 

ــتند. ــد هس ــب درآم کس
کمیتــه  خودکفایــی  و  اشــتغال  معــاون 
ــزار  ــج ه ــه پن ــان اینک ــا بی ــتان ب ــداد اس ام
ــد و  ــی، تولی ــاد مقاومت ــال اقتص ــغل در س ش
ــش  ــت پوش ــان تح ــرای مددجوی ــتغال، ب اش
ــتغال  ــت: اش ــود، گف ــاد می ش ــاد ایج ــن نه ای
پایــدار زمینــه ســاز توانمندســازی خانوارهــای 

ــا  ــت اســت و ســبب خــروج آن ه تحــت حمای
ــود. ــداد می ش ــه ام ــی کمیت ــه حمایت از چرخ
ــرح  ــزار ط ــه 35 ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
امــداد  کمیتــه  نظــارت  تحــت  اشــتغال 
اســتان در حــال اجــرا است،خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــتعداد و عاق ــق اس ــتغال طب ــای اش طرح ه
ــتان  ــای اس ــن ظرفیت ه ــان و همچنی مددجوی
اجــرا می شــود تــا هیــچ خللــی بــه رونــد 

نشــود. وارد  خانواده هــا  توانمنــدی 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تاکید کرد:

اجرای 69 طرح اشتغال در فروردین 
سال جاری درآذربایجان شرقی

معــاون اول قــوه قضائیــه گفــت: برخــی 
ــرای آنکــه چنــد  ــات ب ــراد در صحنــه انتخاب اف
رأی بیشــتر کســب کننــد حرف هــای گذشــته 

ــد. ــوش کرده ان ــود را فرام خ
بــه گــزارش فــارس، حجت االســام محســنی 
اژه ای معــاون اول قــوه قضاییــه در حاشــیه 
ــوه  ــات ق ــت اطاع ــی حفاظ ــمینار تخصص س
ــای  ــی از نامزده ــه برخ ــاره اینک ــه درب قضایی
ریاســت جمهــوری در مناظــرات پخــش شــده 
ــرده  ــرح ک ــخنانی را مط ــیما س ــدا و س از ص
ــاد  ــا فس ــه ب ــوه قضایی ــه ق ــد ک ــد بودن و معتق
ــا  دولــت قبــل برخــورد نکــرده و در برخــورد ب
پرونــده وزیــر آمــوزش و پــرورش تبعیض آمیــز 
رفتــار کــرده اســت، گفــت: متاســفانه در برخی 
اخیــر  برخــی صحبت هــای  و  مناظــرات  از 
ــودش  ــان خ ــه در زم ــد ک ــه ش ــی گفت مطالب
پاســخ الزم و قاطــع بــه آنهــا داده خواهــد شــد.

ــی  ــتگاه قضای ــروز در دس ــا ام ــزود: م وی اف
ــات متشــنج نشــود  ــرای آنکــه فضــای انتخاب ب
دم فــرو بســته ایم و حرفــی نمی زنیــم، امــا 
ــه طــور قطــع در زمــان خــودش پاســخ الزم  ب
و قاطــع را بــه ایــن اظهارنظرهــا خواهیــم داد.

محســـنی اژه ای گفـــت: امـــروز از زبـــان 
کاندیداهـــای انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 
ـــا  ـــه تنه ـــه ن ـــده ک ـــان آم ـــه زب ـــی ب حرف های
ـــام  ـــینه نظ ـــام و پیش ـــای نظ ـــه ارزش ه ـــر علی ب
ــای  ــام و ارزش هـ ــاف اسـ ــه برخـ ــوده کـ بـ

اســـامی بـــوده اســـت.
و  افــراد  متاســفانه  امــروز  گفــت:  وی 
ــه  ــد ک ــی می زنن ــی حرف های ــا حت کاندیداه
ــد  ــن خــاف آن را گفتن خودشــان پیــش از ای
ــدادی  ــذب تع ــرای ج ــه ب ــت ک ــب اس و عجی
رأی آن هــم اگــر بتواننــد جــذب کننــد چنیــن 

حرف هایــی را بــه میــان آوردنــد.
معــاون اول قــوه قضاییــه گفــت: مــا در 
ــوه  ــم کــه بگوییــم ق دســتگاه قضایــی مفتخری
ــل  ــون عم ــر قان ــه م ــا ب ــروز تنه ــه ام قضایی
ــد  ــی را دارد اجــرا می کن ــان قانون ــرده و هم ک
ــان در زمــان نماینــده  ــن آقای کــه برخــی از ای
بودنشــان در مجلــس وضــع کردنــد، حــاال 

ــد. ــوش کرده ان ــه فرام ــت ک ــب اس عجی
 

برخی ادعا داشتند بعد از احضار
 افرادی خاص جنگ به راه می اندازند

معــاون اول قــوه قضاییــه در ادامــه اظهــارات 
ــت  ــه در دول ــم ک ــا مفتخری ــت: م ــود گف خ
ــا مفســدان  قبــل هیــچ کوتاهــی در برخــورد ب
ــم و شــاهد ایــن مثــال هــم  و مجرمــان نکردی
ــل را  ــت قب ــاون اول دول ــه مع ــت ک ــن اس ای
ــود 17  ــام ب ــت و مق ــه دارای پس ــی ک در زمان
جلســه احضــار کــرده و از وی تحقیــق کردیــم 
و حتــی بــا ایــن فــرد محکــوم شــد و در حــال 

ــر اســت. حاضــر در حــال تحمــل کیف
وی گفــت: مــا همیــن االن هــم بــا مفســدان 
در حــال برخــورد هســتیم و حتــی بــا کســانی 
ــتگی  ــوری وابس ــت جمه ــاد ریاس ــه نه ــه ب ک
دارنــد فــارغ از اینکــه فسادشــان مالــی اســت یا 
امنیتــی بــا کمــال قــدرت برخــورد می کنیــم و 
افتخارمــان ایــن اســت کــه بــا دانــه درشــت ها 

برخــورد کردیــم.
ــده ای  ــت: ع ــه گف ــوه قضایی ــاون اول ق مع
تــاش کردنــد تــا بگوینــد دســتگاه قضــا اســیر 

برخــی جوســازی ها شــده اســت و حتــی 
گفتنــد اگــر برخی هــا احضــار شــوند آنهــا 
ــا  ــه م ــی ک ــد در حال ــه راه می اندازن ــگ ب جن
همان هــا را احضــار کردیــم و در حــال بررســی 

ــتیم. ــان هس اتهاماتش
ــه  ــون بـ ــده کاالی مظنـ ــاره پرونـ وی دربـ
قاچـــاق وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش نیـــز 
ــا هنـــوز در ایـــن پرونـــده هیـــچ  گفـــت: مـ
ـــر  ـــای وزی ـــه آق ـــه متوج ـــی ک ـــدام از اتهامات ک
اســـت را مطـــرح نکرده ایـــم و تمـــام آنچـــه 
کـــه گفته ایـــم مطالـــب مربـــوط بـــه نحـــوه 
آن، اعضـــای  شرکت، اساســـنامه  تاســـیس 
هیـــات مدیـــره و نحـــوه فعالیـــت آن بـــوده 
ــه در  ــت کـ ــزی اسـ ــم چیـ ــا هـ ــه اینهـ کـ
ـــده اســـت. ـــط ش ـــت و ضب ـــه رســـمی ثب روزنام

و  حرف هــا  ایــن  بــا  مــا  گفــت:  اژه ای 
حاشــیه ها تســلیم نشــده و از اقدامــی کــه 
ــا  ــم منصــرف نمی  شــویم ام ــد انجــام بدهی بای
ــه در  ــده ای ک ــه پرون ــم ک ــم می دانی ــن را ه ای
مظــان اتهــام اســت و هنــوز اتهــام فــرد ثابــت 
ــرد. ــم ک ــانه ای را نخواهی ــت را رس ــده اس نش

 
حقوق های نجومی در این دولت

 افزایش جهشی داشته است
ــاون اول  ــنی اژه ای مع ــام محس حجت االس
قــوه قضائیــه در  ادامــه اظهاراتــش در پاســخ به 
ایــن ســوال کــه یکــی از نامزدهــای انتخابــات 
ــوان  ــر عن ــره اخی ــوری در مناظ ــت جمه ریاس
کــرد کــه معوقــات بانکــی در دولت هــای قبــل 
بیــش از دولــت یازدهــم بــوده اســت آیــا ایــن 
موضــوع صحــت دارد یــا خیــر گفت: متاســفانه 
اگــر دو کلمــه کلیــدی را از برخــی نامزدهــای 
ــچ  ــراد هی ــن اف ــم ای ــوری بگیری ریاســت جمه
ــه  ــد و آن دو کلم ــن ندارن ــرای گفت ــی ب حرف

عبــارت اســت دولــت قبــل.
انتخابــات  نامزدهــای  کاش  گفــت:  وی 
ــند و  ــته باش ــاف داش ــوری انص ــت جمه ریاس
ــل  ــای قب ــرادات دولت ه ــد ای ــر می خواهن اگ

ــت خــود را هــم  ــراد دول ــل ای را بگوینــد حداق
ــرای مثــال بگوینــد در دولــت قبــل  بگوینــد. ب
فــان اتفــاق  افتــاده در دولــت مــا هــم حداقــل 
ــن نحــو رخ داده اســت. ــه ای ــی ب ــن اتفاق چنی

ــور   ــه ط ــت:  ب ــه گف ــوه قضائی ــاون اول ق مع
قطــع اینگونــه نبــوده اســت کــه معوقــات فقــط 
ــم آن در  ــد و حج ــوده باش ــل ب ــت قب در دول
ایــن دولــت بیشــتر باشــد بــر اســاس اطاعــات 
مــا معوقــات هــم در آن دولــت بــوده و هــم در 
ــت یازدهــم  ــا در دول ــوده و اتفاق ــت ب ــن دول ای

افزایــش پیــدا کــرده اســت.
ازه ای گفــت:  حقوق هــای نجومــی حتمــا 
ــیخته  ــار گس ــه افس ــم اینگون ــت یازده در دول
بــر  زیــرا  اســت  کــرده  پیــدا  افزایــش 
ــا در  ــم م ــی کرده ای ــا بررس ــه م ــاس آنچ اس
ــاالی  ــط ب ــای متوس ــل حقوق ه ــای قب دولت ه
ــروز  ــا ام ــته آیم ام ــان نداش ــون توم 100 میلی
در دولــت یازدهــم حقــوق متوســط 100 و 

ــم. ــم داری ــی ه 200 میلیون
معــاون اول قــوه قضائیــه گفــت:  البتــه 
و  بانک هــا  برخــی  در  کــه  پاداش هایــی 
شــرکت ها در هــر دو دولــت داده می شــده 
ــه  ــا ب ــت ام ــوده اس ــی ب ــای باالی ــت رقم ه اس
صــرف حقــوق بایــد بگوییــم کــه در ایــن 
دولــت افزایــش جهــت داری داشــته اســت.

ــرأت  ــه ج ــا ب ــت م ــن دول ــت: در ای وی گف
ــش  ــز افزای ــه چی ــه س ــم ک ــم بگویی می توانی
ــی  ــت اول بده ــته اس ــری داش ــد و حص بی ح
ــه  ــت ب ــی دول ــا، دوم بده ــه بانک ه ــت ب دول

ــی.  ــوم نقدینگ ــزی و س ــک مرک بان
 

افتخار دستگاه قضا مبارزه 38 ساله
 با مفسدان و متجاوزان است

ــه  ــوه قضائی ــاون اول ق ــنی اژه ای مع محس
همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه یکــی 
ــوری در  ــات ریاســت جمه ــای انتخاب از نامزده
برنامــه مناظــره عنــوان کــرده اســت دســتگاه 
ــرده  ــورد ک ــردم برخ ــا م ــت ب ــی 38 اس قضای

و برخــی را هــم اعــدام کــرده اســت، واکنــش 
ــت:  ــت؟ گف ــر چیس ــن اظهارنظ ــه ای ــما ب ش
حتمــا همیــن طــور اســت کــه از ابتــدای 
ــام  ــی در تم ــتگاه قضای ــون دس ــاب تاکن انق
و  مفســدان  بــا  برخــورد  بــرای  صحنه هــا 
تروریســت ها و بــر هــم زننــدگان امنیــت 
مــردم حضــور داشــته و برخــورد کــرده اســت.

ــن  ــی در همی ــه برخ ــت: آن روز ک وی گف
ــل داشــتن چهــره حزب اللهــی  ــه دلی تهــران ب
بســته  گلولــه  بــه  تروریســت ها  ســوی  از 
می شــدند قطعــا دســتگاه قضایــی ورود کــرده 

ــت.  ــرده اس ــازات ک ــا را مج و آنه
نیــروی  و  قضائیــه  قــوه  گفــت:  اژه ای 
ــا  ــال ب ــن 38 س ــول ای ــا در ط ــی حتم انتظام
باندهــای مافیــای مــواد مخــدر مبــارزه کــرده و 
بعــد از ایــن هــم همیــن رویــه را پیــش خواهــد 
ــه  ــد و ب ــورد کن ــدان برخ ــا مفس ــا ب ــت ت گرف

ــد. ــار می کن ــم افتخ ــوع ه ــن موض همی
معــاون اول قــوه قضائیــه گفــت: اگــر امــروز 
عــده ای باشــند کــه بخواهنــد امنیــت مــردم را 
ــا  ــم کم ــورد می کنی ــا برخ ــد م ــم بزنن ــر ه ب
اینکــه در طــول همیــن ســال ها بــا همــه ایــن 

ــرد.  ــم ک ــم و خواهی ــراد برخــورد کرده ای اف
اژه ای گفـــت: مـــا کمـــال تأســـف را بـــه حـــال 
ـــع  ـــرای رأی جم ـــروز ب ـــه ام ـــم ک ـــی داری برخ
ــود را فرامـــوش  ــته خـ کـــردن حتـــی گذشـ
ـــک روز  ـــه ی ـــد ک ـــوش کرده ان ـــد و فرام کرده ان
می گفتنـــد بایـــد برخـــی از افـــراد در مـــاء 

ـــوند. ـــازات ش ـــام مج ع
را  ایــن حرف هــا  مــا  البتــه  وی گفــت:  
ــه طــور  ــه ب ــوه قضائی ــم و ق ــوش نمی کنی فرام
ــک  ــه ت ــات ب قطــع بعــد از طــی شــدن انتخاب
ــد  ــخ خواه ــتند پاس ــا مس ــن حرف ه ــک ای ت
داشــت و أن بحشــی کــه مــوارد اتهــام داشــته 

ــرد. ــد ک ــیدگی خواه ــد رس باش
 

مؤسسه میزان مربوط به 
قوه قضائیه نیست

غامحســین محســنی اژه ای معــاون اول 
ایــن ســوال  بــه  پاســخ  در  قضائیــه  قــوه 
کــه یکــی از نامزدهــای انتخابــات ریاســت 
ــه مؤسســه  ــرده اســت ک ــوری مطــرح ک جمه
ــی دارد  ــتگاه قضای ــا دس ــتگی ب ــزان وابس می
ــن  ــت:  ای ــت،  گف ــاد رخ داده  اس و در آن فس
ــق  ــر مصادی ــی از دیگ ــاز یک ــم ب ــوع ه موض
خــاف واقــع، کــذب و نادرســتی اســت کــه از 
ســوی نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــت. ــده اس ــرح ش مط
ــن  ــه ای ــن هســتیم ک ــا مطمئ وی گفــت:  م
افــرادی کــه چنیــن حرف هایــی می زننــد 
خودشــان خــاف بــودن ادعایشــان را می داننــد 
ــد  ــی می زنن ــب رأی حرف های ــرای کس ــا ب ام
ــزان  ــه می ــم موسس ــر می گویی ــار دیگ ــا یکب م

ــدارد. ــا دســتگاه قضایــی ن هیــچ ارتباطــی ب
ـــن  ـــان ای ـــا متهم ـــه ب ـــوه قضائی ـــت:  ق وی گف
ــان  ــرده و پرونده هایشـ ــورد کـ ــده برخـ پرونـ
ـــورد  ـــم برخ ـــس ه ـــن پ ـــت و از ای ـــرح اس مط

می کنیـــم.
معــاون اول قــوه قضائیــه گفــت:  کاش برخی 
ــرای کســب چنــد رأی آن هــم اگــر بتواننــد  ب
ناصحیحــی  ترفنــد  هــر  از  کننــد،  کســب 

اســتفاده نمی کردنــد.

دستگیری ۱4 متکدی
 تبعه خارجی در تبریز

مدیـــرکل امـــور اجتماعـــی اســـتانداری 
آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: در روزهـــای 
ــه در  ــی کـ ــاع خارجـ ــر اتبـ ــته 14 نفـ گذشـ
ــری  ــدی گـ ــه تکـ ــدام بـ ــز اقـ ــهر تبریـ شـ

شـــدند. دســـتگیر  می کردنـــد، 
ــا، حســـن اســـتوار آذر  بـــه گـــزارش ایرنـ
ــان  ــی و متکدیـ ــودکان خیابانـ ــه کـ در جلسـ
ــداد را  ــن تعـ ــر از ایـ ــزود: دو نفـ ــتان افـ اسـ
کـــودکان تشـــکیل می دادنـــد و 12 نفـــر 

ــد. ــال بودنـ ــر بزرگسـ دیگـ
وی بـــا اشـــاره بـــه انتقـــال اتبـــاع بیگانـــه 
بـــه اردوگاه ورامیـــن ادامـــه داد: ایـــن افـــراد 
پـــس از طـــی تشـــریفات قانونـــی از طریـــق 
پلیـــس اینترپـــل بـــه کشـــورهای خـــود در 

ــوند. ــده می شـ ــور بازگردانـ ــرق کشـ شـ
اینکـــه  بـــر  تاکیـــد  بـــا  اســـتوارآذر 
حمایـــت از اقشـــار ضعیـــف و کـــم درآمـــد، 
یکـــی از مهـــم تریـــن اهـــداف دولـــت 
ــتحق  ــراد مسـ ــت: افـ ــت، گفـ ــم اسـ یازدهـ
از ســـوی دســـتگاه های حمایتـــی مـــورد 

می گیرنـــد. قـــرار  حمایـــت 
ـــهر  ـــی ش ـــیمای فعل ـــرد: س ـــار ک وی اظه
ــودکان کار  ــود کـ ــل وجـ ــه دلیـ ــز بـ تبریـ
ــای  ــد نهادهـ ــت و بایـ ــول نیسـ ــل قبـ قابـ
اقدامـــات  زمینـــه  ایـــن  در  مســـئول 

عملیاتـــی انجـــام دهنـــد.
ـــز  ـــودکان کار تبری ـــداد ک ـــه داد: تع وی ادام
ـــال  ـــتان در س ـــتان های اس ـــی از شهرس و برخ
ـــه  ـــش یافت ـــل، افزای ـــال قب ـــه س ـــبت ب 95 نس
ـــات  ـــر اقدام ـــم اگ ـــی می کنی ـــش بین ـــود و پی ب
عملیاتـــی تـــری از ســـوی متولیـــان امـــر در 
ـــه  ـــد روب ـــا رون ـــود، ب ـــام نش ـــوص انج ـــن خص ای
ــک  ــده نزدیـ ــودکان کار در آینـ ــش کـ افزایـ

ـــد. ـــم ش ـــه خواهی مواج
ـــهر  ـــژه کان ش ـــه وی ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
تبریـــز بـــه رغـــم حضـــور فعـــال نهادهـــای 
حمایتـــی دولتـــی و مـــردم نهـــاد همچـــون 
صنـــدوق حمایـــت از مســـتمندان و خیریـــه 
ــی  ــان خارجـ ــاری متکدیـ ــا ناهنجـ ــر بـ نوبـ

مواجـــه اســـت.
تنهـــا انجمـــن حمایـــت از مســـتمندان 
تبریـــز در یـــک ســـال اخیـــر بیـــش از 150 
ـــی  ـــورهای خارج ـــع کش ـــان تب ـــر از متکدی نف
ــرای  ــع آوری و بـ ــتان جمـ ــطح اسـ را در سـ
بازگردانـــدن بـــه کشورشـــان بـــه نهادهـــای 

ــت. ــل داده اسـ ــوول تحویـ مسـ

کشف یک کیلو و 34۰ گرم 
مواد مخدر در عجب شیر

ـــیر  ـــب ش ـــتان عج ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
از کشـــف یـــک کیلـــو و 340 گـــرم مـــواد مخـــدر 
از یـــک توزیـــع کننـــده در ایـــن شهرســـتان 

ـــر داد. خب
ــان  ــرهنگ رحمـ ــا، سـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــزود:  ــر ، افـ ــن خبـ ــام ایـ ــا اعـ ــدی بـ عبـ
در پـــی کســـب خبـــری مبنـــی بـــر تهیـــه 
ــردی  ــوی فـ ــدر از سـ ــواد مخـ ــع مـ و توزیـ
ــب  ــتان عجـ ــتاهای شهرسـ ــی ازروسـ در یکـ
ـــتور کار  ـــوع در دس ـــه موض ـــیدگی ب ـــیر، رس ش
مامـــوران پلیـــس مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر 

ــت. ــرار گرفـ ــتان قـ شهرسـ
ـــا انجـــام اقدامـــات نامحســـوس،  وی گفـــت: ب
عملیـــات  یـــک  در  و  شناســـایی  متهـــم 
ــتگیر و در  ــش دسـ ــه در مخفیگاهـ غافلگیرانـ
بازرســـی از مخفیـــگاه متهـــم، یـــک کیلـــو و 
340 گـــرم مـــواد مخـــدر از نـــوع تریـــاک و 
ســـوخته تریـــاک و تعـــدادی آالت اســـتعمال 

مـــواد مخـــدر کشـــف شـــد.
وی تصریـــح کـــرد: فـــرد متهـــم نیـــز 
پرونـــده  تشـــکیل  از  پـــس  و  دســـتگیر 
ــی  ــل قانونـ ــیر مراحـ ــت سـ ــی جهـ مقدماتـ
بعـــدی تحویـــل مقامـــات قضائـــی شـــد.

فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان عجـــب 
ــارکت  ــا قدردانـــی از تعامـــل و مشـ ــیر بـ شـ
ــورد  ــتای برخـ ــس در راسـ ــا پلیـ ــی بـ مردمـ
ـــت  ـــهروندان خواس ـــوم ش ـــان از عم ـــا متخلف ب
ــت در  ــه فعالیـ ــاع از هرگونـ ــورت اطـ در صـ
ـــدر،  ـــواد مخ ـــواع م ـــع ان ـــد و توزی ـــه تولی زمین
مراتـــب را بـــه مرکـــز فوریت هـــای پلیســـی 

110 اعـــام کننـــد.

معاون اول قوه قضائیه:

برای آنکه فضای انتخابات 
متشنج نشود فعاًل سکوت می کنیم

ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــا بـ ــس فتـ ــس پلیـ رئیـ
دور  ابزارهـــای  از  اســـتفاده  جرم انـــگاری 
میلیـــون   29 گفـــت:  فیلترینگ هـــا،  زدن 
جوانـــان  را  اینترنـــت  کاربـــران  از  نفـــر 
تشـــکیل می دهنـــد کـــه بایـــد از تهدیدهـــا 

ــند. ــه دور باشـ بـ
ـــی  ـــین رمضان ـــت، حس ـــزارش خانه مل ـــه گ ب
در خصـــوص نقـــش فضـــای مجـــازی در 
افزایـــش آســـیب های اجتماعـــی، گفـــت: 
ـــی  ـــاد زندگ ـــام ابع ـــایبر تم ـــای س ـــروز فض ام
بشـــر را در حوزه هـــای سیاســـی، اجتماعـــی، 
اقتصـــادی، آموزشـــی، فرهنگـــی و بهداشـــتی 
بـــه خـــود وابســـته کـــرده، دولـــت هـــم بـــا 
تجـــارت الکترونیـــک و غیـــره از فرصت هـــای 
ـــار  ـــا در کن ـــده ام ـــد ش ـــایبر بهره من ـــای س فض
ـــاک و  ـــیار خطرن ـــای بس ـــت تهدیده ـــن فرص ای
ـــران  ـــرای کارب ـــری ب ـــران ناپذی ـــارات جب خس

ــده اســـت. ــز پیش بینـــی شـ نیـ

نقش موثر فضای سایبری 
در افزایش آسیب ها

رئیـــس پلیـــس فضـــای تولیـــد و تبـــادل 
اطاعـــات ایـــران )فتـــا(، تصریـــح کـــرد: 

ـــی از  ـــات کاف ـــی و اطاع ـــه آگاه ـــی ک کاربران
اســـتفاده صحیـــح و درســـت از فضـــای ســـایبری 
نداشـــته باشـــند در معـــرض ایـــن آســـیب ها 
قـــرار می گیرنـــد، ســـنین نوجوانـــان مـــا 
بـــه دلیـــل عـــدم کنتـــرل از ســـوی والدیـــن 
دانـــش  تفـــاوت  و  دیجیتـــال  شـــکاف  و 
ـــرض  ـــه در مع ـــت ک ـــی اس ـــه نوع ـــال ب دیجیت
آســـیب های اجتماعـــی بســـیاری ماننـــد 
گروه هـــای مجرمـــان ســـازمان یافتـــه در 
ــی  ــی، پورنوگرافـ ــی جنسـ ــه اِبایی گرایـ زمینـ
ـــه  ـــراد را ب ـــه اف ـــی ک ـــن کـــودکان و مباحث آنای
مســـائل ضـــد اخاقـــی ترغیـــب می کننـــد.

وی افـــزود: کاربـــران و نوجوانـــان بـــه 
ـــای دور  ـــود از ابزاره ـــنی خ ـــای س ـــل اقتض دلی
ــتفاده  ــا اسـ ــل vpn هـ ــا مثـ زدن فیلترینگ هـ
ـــا  ـــه ی ـــای مجرمان ـــه محتواه ـــذا ب ـــد ل می کنن
ـــیار  ـــه بس ـــرده ک ـــدا ک ـــت پی ـــی دس غیراخاق
نماینـــدگان  از  رو  ایـــن  از  آسیب زاســـت، 

کمیســـیون حقوقـــی و قضایـــی و فرهنگـــی 
بـــرای  تـــا  مجلـــس درخواســـت شـــده 
ــتفاده  ــان، اسـ ــان و جوانـ ــت از نوجوانـ صیانـ
 vpn ــل ــگ مثـ ــای دور زدن فیلترینـ از ابزارهـ
را جرم انـــگاری کننـــد تـــا برخـــورد قانونـــی 

بتوانیـــم داشـــته باشـــیم.

29 میلیون کاربر اینترنت را 
جوانان تشکیل می دهند

رمضانـــی در ادامـــه توضیـــح داد: پلیـــس فتـــا 
ـــه  ـــوان ب ـــران ج ـــا کارب ـــرد ت ـــد ک ـــاش خواه ت
محتواهـــای غیراخاقـــی و مجرمانـــه دســـت 
ــا  ــروزه خانواده هـ ــفانه امـ ــدا نکنند،متاسـ پیـ
بـــرای راحتـــی کار خـــود وســـایل هوشـــمند 
ماننـــد موبایـــل و تبلـــت را بـــه راحتـــی در 
ــذا از  ــد، لـ ــرار داده انـ ــودکان قـ ــار کـ اختیـ
46میلیـــون کاربـــر اینترنـــت کشـــور حـــدود 
29 میلیـــون کاربـــران جـــوان را شـــامل 

ــت  ــی هدایـ ــه خوبـ ــر بـ ــه اگـ ــوند کـ می شـ
و نظـــارت نشـــوند بـــرای خـــود، خانـــواده و 

جامعـــه مخـــرب خواهنـــد بـــود.
رئیـــس پلیـــس فضـــای تولیـــد و تبـــادل 
ـــس  ـــد: پلی ـــادآور ش ـــا( ی ـــران )فت ـــات ای اطاع
ـــی  ـــال 95 طرح ـــای س ـــن روزه ـــا در آخری فت
بـــه نـــام مقابلـــه بـــا »شـــرط بندی و قمـــار 
در فضـــای ســـایبر« را اجـــرا کـــرد لـــذا تـــا 
جایـــی پیـــش رفـــت کـــه تنهـــا در هفتـــه 
ـــزار  ـــه ه ـــش از س ـــرح بی ـــرای ط ـــت اج نخس
ـــز  ـــا نی ـــه از درگاه بانک ه ـــال ک ـــایت فع وب س
اســـتفاده می کردنـــد شناســـایی و حـــدود 
ـــتر  ـــه بیش ـــدند ک ـــتگیر ش ـــم دس ـــر ه 120 نف
ایـــن افـــراد را جوانـــان تشـــکیل می دادنـــد.

استفاده از ابزارهای دور زدن 
فیلترینگ  باید جرم شناخته شود

حمیدی :
سن بیماری ها قلبی، عروقی و دیابت 
در جامعه به شدت کاهش یافته است

معــاون تربیــت بدنــی و ســامت وزارت 
ــی در  ــم تحرک ــت: ک ــرورش گف ــوزش و پ آم
ــن  ــا س ــده ت ــبب ش ــه س ــراد جامع ــن اف بی
ــت  ــی و دیاب ــی، عروق ــه قلب ــا از جمل بیماری ه
از 70 ســال بــه 40 و 50 ســال کاهــش یابــد.
بـه گزارش ایرنـا، مهرزاد حمیدی در مراسـم 
اختتامیـه فعالیت هـای ورزشـی درون مدرسـه 
ابتدایـی دخترانـه شـاهد  ای کـه در دبسـتان 
کوثـر منطقـه 19 برگـزار شـد، بـا بیـان اینکـه 
بایـد سـعی کنیـم تـا جلـوی ایـن بیماری هـا 
بیمـاری  کاهـش  سـن  افـزود:  شـود،  گرفتـه 

متاسـفانه بـه 30 سـال هـم رسـیده اسـت.
ـــت  ـــل و اینترن ـــتفاده از موبای ـــت: اس وی گف
ـــا  ـــن زده و ت ـــه دام ـــی در جامع ـــم تحرک ـــه ک ب
زمانـــی کـــه افـــراد جامعـــه از تـــاش و فعالیـــت 
ـــالم  ـــاداب و س ـــه ش ـــه جامع ـــیدن ب ـــرای رس ب
ــا  ــش بیماری هـ ــد افزایـ ــد، رونـ ــدام نکننـ اقـ

ـــت. ـــد داش ـــه خواه ادام
ــام  ــرورش تم ــوزش و پ ــت: آم ــدی گف حمی
ــات  ــه حی ــتیابی ب ــرای دس ــود را ب ــاش خ ت
ورزش  ای،  مدرســه  درون  المپیــاد  پویــا 
ــوان  ــه عن ــی ب ــابقات ورزش ــی و مس صبحگاه
ــرده  ــوف ک ــی معط ــای ورزش ــون فعالیت ه کان

ــت. اس
وی افــزود: بــرای دســتیابی بــه جامعــه 
شــاداب و ســالم نیــاز اســت کــه دانــش 
آمــوزان بــا مشــارکت در فعالیت هــای ورزشــی 
ــی  ــابقات ورزش ــا و مس ــور در المپیاده و حض
ضمــن ارتقــا فعالیت هــای ورزشــی، آینــده 
ســالم و ســامت را بــرای خــود تضمیــن کننــد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:
نیازی به داشتن کارت هوشمند ملی 

در انتخابات نیست
ـــور  ـــوال کش ـــت اح ـــازمان ثب ـــخنگوی س س
گفـــت: بـــرای شـــرکت در انتخابـــات نیـــازی 
ــا کارت  ــراه داشـــتن کارت ملـــی یـ بـــه همـ

هوشـــمند ملـــی نیســـت.
به گـزارش فارس سـیف الـه ابوترابـی گفت: 
مـردم بدانند برای شـرکت در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری  نیـازی بـه داشـتن کارت ملـی یـا 

کارت هوشـمند ملی نیسـت.
وی افــزود: فقــط بــه همــراه داشــتن شــماره 

کارت ملــی و اصــل شناســنامه الزامــی اســت.
ـــور  ـــوال کش ـــت اح ـــازمان ثب ـــخنگوی س س
ـــمند  ـــی هوش ـــدور کارت مل ـــان ص ـــت: زم گف
ـــا  ـــم ام ـــانده ای ـــاه رس ـــک م ـــل ی ـــه حداق را ب
بازهـــم بـــا ایـــن وجـــود صـــدور کارت ملـــی 
ـــات  ـــزاری انتخاب ـــد از برگ ـــه بع ـــمند را ب هوش

ـــم. ـــرده ای ـــول ک موک
ابوترابی افزود: درخواسـت صـدور کارت ملی 
هوشـمند از سـوی دفاتـر گرفتـه می شـود ولی 

صـدور آن بعـد از انتخابـات خواهد بود.
ـــوال و ادارات  ـــت اح ـــازمان ثب ـــزود: س وی اف
تابعـــه آن حتـــی در روز برگـــزاری انتخابـــات 
ــرادی  ــه افـ ــی بـ ــماره ملـ ــه شـ ــاده ارائـ آمـ
اســـت کـــه تـــا کنـــون ایـــن شـــماره را 

دریافـــت نکـــرده انـــد.
ابوترابـی گفـت: سـاعت کاری مراکـز ثبـت 
احـوال تغییـری نکـرده و ایـن مراکـز روزهـای 
پنجشـنبه هـم فعال اسـت و سـتاد ویـژه ای در 
ثبـت احـوال برای رفع مشـکات شناسـنامه ها، 
در 1037 نقطـه کشـور تشـکیل شـده اسـت و 
دفاتـر پیشـخوان و پسـت هـم درایـن زمینـه با 
مـا همکاری می کننـد و در آماده باش هسـتند.
وی گفــت : ایــن افــراد می تواننــد بــه ادارات 
ثبــت احــوال مراجعــه کننــد و در روز برگــزاری 
مراکــز  و  شهرســتان ها  در  نیــز  انتخابــات 
اســتان ها از طریــق تلفــن افــراد فاقــد شــماره 
دریافــت  را  ایــن شــماره  می تواننــد  ملــی 
ــراد واجــد شــرایط بتواننــد  ــا همــه اف کننــد ت

ــد. ــرکت کنن ــات ش در انتخاب

فرم ثبت نام خبرنگار افتخاری
 روزنامه عجب شیر

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

تلفن:                           موبایل:
آدرس سکونت:

آدرس محل کار: 
آخرین مدرک تحصیلی:

دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس     
فوق لیسانس      دکتری

زمینه همکاری:
فرهنگی      اجتماعی     اقتصادی     

گردشگری    مذهبی    ورزشی    عکاسی    
خبرنگار     مقاالت

سوابق:     سابقه فعالیت خبری ندارم      
             سابقه فعالیت خبری دارم

توضیحات دلخواه:
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کاریکاتور

بزرگان موسیقی ایران

سهم سفره مردم از انتخابات!

روح اهلل خالقی

محمود نظری - فارس

خانواده ای  در   1285 سال  خالقی  روح اهلل 
دیوان ساالر در کرمان به دنیا آمد. پدرش میرزا 
عبداهلل خان منشی و مادرش مخلوقه خانم بودند 
عمارت  که  کرمان  ماهان  شاهزاده  باغ  در  که 
حکومتی بود، زندگی می کردند.در چندماهگی به 
همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. تحصیات 
ابتدایی اش در تهران و شیراز و اصفهان گذراند. 
در تهران به مدرسهٔ آمریکایی ها رفت و در آنجا 

همراه سایر شاگردان سرود هم می خواند.
خانوادهٔ  در  موسیقی  به  توجه  و  عاقه 
دو  هر  مادر  و  پدر  بود؛  معمول  امری  خالقی 
استادان  شاگرد  مدتی  پدر  و  می نواختند  تار 
خانوادهٔ  همچنین  بوده است.  ساز  این  مطرح 
تار،  نوازندهٔ  شیرازی،  غامرضا  میرزا  با  او 
فرزندان،  و  داشته است  آشنایی  و  رفت وآمد 
وی را »عمو« می خوانده اند. در سال 1303 با 
وجود مخالفت پدرش، تصمیم گرفت صرفاً به 
مدرسهٔ موسیقی برود. پدرش با وجود عاقه ای 
که به موسیقی داشت، با موسیقی یاد گرفتن 
پنهانی  مدتی  او  نتیجه  در  و  بود  مخالف  وی 
به مدرسهٔ موسیقی می رفت. در تابستان سال 
در  وزیری  رهبری  به  کنسرت  چهار   ،1304
به  آن ها  در  نیز  خالقی  که  شد  اجرا  مدرسه 

عنوان نوازنده حضور داشت .
در   1307 از  را  موسیقی  دادن  یاد  خالقی 
نیز  لیسانس  از  بعد  کرد.  آغاز  ورزش  مدرسهٔ 
آنجا  در  و  رفت  موسیقی  عالی  هنرستان  به 
تدریس کرد. وی در 1314 وارد خدمت دولتی 
معاون  و در 1317  فرهنگ گردید  وزارت  در 
دفتر وزارتی وزارت فرهنگ شد. در 1320 به 
کشور  موسیقی  ادارهٔ  معاون  وزیری،  پیشنهاد 
و نیز معاون هنرستان عالی موسیقی شد. در 
1325 مدتی در وزارت کار و تبلیغات کار کرد. 
در 1327 متصدی دبیرخانهٔ هنرهای زیبا شد. 
تأسیس  را  ملی  موسیقی  1328هنرستان  در 

کرد و رئیس آن شد.
مورخ  و  موسیقیدان  و  آهنگساز  خالقی 
تاریخ موسیقی و سردبیر چند نشریه فرهنگی 
فعالیت  نیز  ایران  رادیو  در  سالها  موسیقایی 
داشت و از جمله رئیس شورای موسیقی رادیو 
بود و برنامه های رادیویی »یادی از هنرمندان 
درگذشته« و »ساز و سخن« را راه اندازی کرد. 
وی همچنین، سرپرست ارکستر گل ها نیز بود.

از آهنگ های ساخته خالقی که در این دوره 
پخش  بسیار  رادیو  از  و  بود  موردپسند  بسیار 
دستگاه  در  یک«  شماره  »رنگارنگ  می شد 
بنان و  با غامحسین  او  بود. همکای  اصفهان 
را  ماندگار  آثاری  محجوبی  خان  مرتضی  نیز 
در تاریخ موسیقی گل ها و نیز موسیقی ایران 
رقم زد. از جمله شناخته شده ترین ساخته های 
اشاره کرد  ایران  ای  به سرود  خالقی می توان 
که از آن به عنوان سرود ملی غیر رسمی یاد 

می شود.
    آشنایی با سرود ای ایران

عـــاوه بـــر آن خالقـــی مولفـــی چیـــره 
ـــش از  ـــه کاری او بی ـــود و در کارنام ـــت ب دس
ـــار  ـــورد و در کن ـــم می خ ـــه چش ـــاب ب 14 کت
می کـــرد  هـــم  روزنامه نـــگاری  کار  او  آن 
و ســـردبیر چنـــد نشـــریه موســـیقایی و 

فرهنگـــی بـــود.
مهمترین کتاب خالقی سرگذشت موسیقی 
ایران است که از جمله مهمترین منابع درباره 
تاریخ موسیقی ایران به شمار می رود.  خالقی 
در 1344 در سالزبورگ در اتریش پس از چند 
معده  سرطان  اثر  بر  ناموفق،  جراحی  عمل 
درگذشت و در گورستان ظهیرالدوله در تهران 
گلنوش،  خالقی  فرزند  سه  شده است.  دفن 
فرهاد و فرخ نام دارند. بعد از درگذشت خالقی 
جلد سومی هم بر اساس مقاالتش در نشریات 
به کتاب سرگذشت موسیقی ایران افزوده شد 
که این کار به توصیه دخترش گلنوش خالقی 
که  کرد  تدوین  را  جلد سوم  تجویدی  علی  و 
از  کتاب  یک  در  دیگر  مجلد  دو  همراه  به 
سوی انتشارات ماهور به بازار موسیقی عرضه 
خالقی  گلنوش  نوشته  ایران  ای  کتاب  شد. 
)مجموعه ای از نوشته ها و سفرنامه های روح اهلل 
نوشته  خالقی،  روح اهلل  سرگذشت  و  خالقی( 
است  آثاری  دیگر  از  مختاباد  ابوالحسن  سید 
نامدار  موزیسین  و  محقق  این  زندگی  به  که 

اختصاص یافته است.

بازدید رایگان از موزه های 
آذربایجان شرقی 2۸ اردیبهشت

رئیـس امور موزه هـا و اموال منقـول تاریخی 
موزه هـا  از  بازدیـد  گفـت:  شـرقی  آذربایجـان 
پوشـش  تحـت  تاریخـی  و  فرهنگـی  اماکـن  و 
و  دسـتی  فرهنگـی، صنایـع  میـراث  اداره کل 
بـرای  اردیبهشـت  گردشـگری اسـتان روز 28 

عمـوم مـردم رایـگان اسـت.
بـه گزارش ایرنـا، مهدی بزاز دسـتفروش روز 
گذشـته در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران افـزود: 
منظـور  بـه  موزه هـا  جهانـی  روز  بـا  همزمـان 
آثـار  از  بازدیـد  بـه  مـردم  تشـویق  و  ترغیـب 
تاریخـی و فرهنگـی در سـطح کشـور، بازدیـد 

عمـوم مـردم از ایـن اماکـن رایـگان اسـت.
المللـی  بیـن  شـورای  کـرد:  یـادآوری  وی 
موزه هـا ،موسـوم به ایکـوم، در قطعنامه شـماره 
5 دوازدهمیـن مجمـع عمومی این شـورا که در 
روز 28 می 1977میـادی در شـهر مسـکو برپا 
شـد، روز 18مـی برابـر بـا 28 اردیبهشـت را به 

عنـوان روز جهانـی مـوزه اعـام کرد.
تاریخی  منقول  اموال  و  موزه ها  امور  رئیس 
دارای  استان  این  کرد:  اظهار  آذربایجان شرقی 
19 موزه است که 12 موزه در تبریز واقع شده 
قاجار،  موزه های  داد:  ادامه  دسفروش  است. 
و  قرآن  آهن،  عصر  مشروطه،  خانه  آذربایجان، 
کتابت، سفال و سنجش از موزه های تبریز برای 
بازدید رایگان عاقه مندان در این روز است. وی 
مراغه،  نگاره های  سنگ  و  ایلخانی  موزه  گفت: 
آذربایجان  بناب، هدایای خامنه، عشایر  صفوی 
موزه  و  سهند  جنوب  شناسی  مردم  سراب، 
میانه از موزه های شهرستان های تابع آذربایجان 

شرقی است.
آثـار  از  برخـورداری  بـا  شـرقی  آذربایجـان 
متعـدد فرهنگـی، تاریخـی، طبیعـی و معنوی از 
اسـتان های گردشـگر پذیر کشـور بوده و تاکنون 
یـک هـزار و 780 اثـر از میـان آثـار اسـتان در 

فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبت رسـیده اسـت.

ـــر و ارزش  ـــت: هن ـــن گف ـــدار خداآفری فرمان
ــدان  ــیم هنرمنـ ــی دارد و تقسـ ــدی ذاتـ پیونـ
ـــی  ـــی ب ـــر ارزش ـــی و غی ـــدان ارزش ـــه هنرمن ب

معناســـت .
بـــه گـــزارش ایرنـــا، امیـــن امینیـــان روز 
ـــی و تحلیلـــی بررســـی  گذشـــته در نشســـت ادب
ـــا  ـــی ب ـــم نبات ـــی و حکی ـــد فضول ـــعر مامحم ش
بیـــان اینکـــه در حـــوزه هنـــر نمی تـــوان بـــا 
دســـتور هنـــر آفریـــد، گفـــت: هنـــر و آزادی 
ـــر آزاد  ـــای غی ـــتقیم دارد و در فض ـــه مس رابط

هنـــر واقعـــی خلـــق نمی شـــود .
ــای  ــد فضـ ــه بایـ ــد براینکـ ــا تاکیـ وی بـ
ــم،  ــق کنیـ ــد خلـ ــرای هنرمنـ ــری را بـ هنـ
ـــر  ـــه هن ـــی جوان ـــه فضـــای امنیت ـــزود: هرگون اف

. می خشـــکاند  را 
ـــف  ـــمندی توصی ـــرد ارزش ـــد را ف وی هنرمن
کـــرد کـــه بـــا کار خاقانـــه بـــه تعالـــی 

می رســـد.
فرمانـــدار خداافریـــن گفـــت: هنرمنـــد 
جهـــان را بـــاز آفرینـــی می کنـــد و کار او 

ــت. ــی اسـ ــای الهـ ــیر ارزش هـ مسـ
معــاون فرهنگــی مدیــر کل فرهنک و ارشــاد 
اســامی اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: در جامعــه ای کــه سیاســت زده 
ــراغ  ــردن چ ــن ک ــد روش ــان باش ــاد بنی و اقتص

هنــر و اندیشــه کار ارزشــمندی اســت .

محمـــد حســـن چمیـــده فـــر بـــا بیـــان 
ــا  ــورها را بـ ــروز کشـ ــای امـ ــه در دنیـ اینکـ
ــد،  ــی نمی کننـ ــی ارزیابـ ــر زمینـ ــر زیـ ذخایـ
ــگ  ــدن و فرهنـ ــم تمـ ــر بخواهیـ ــت: اگـ گفـ
ــن  ــود روشـ ــع موجـ ــان از وضـ ــده مـ و آینـ
ـــاب  ـــرار دادن اصح ـــدر ق ـــا راه در ص ـــد تنه باش

فرهنـــگ و هنـــر اســـت.
ــدارد  ــول ن ــه اف ــزی ک ــا چی ــت: تنه وی گف

ــه  ــک جامع ــم ی ــه قل ــر ب ــگ اســت و اگ فرهن
ارزش داده نشــود آن مملکــت هیــچ چیــز 
ــی  ــاز فضول ــت: امتی ــر گف ــده ف ــدارد. چمی ن
ــادری  ــه وی جــزو انســان های ن ــن اســت ک ای
اســت کــه بیــن کام و فلســفه آشــتی ایجــاد 
ــگ  ــوزه فرهن ــت: در ح ــت. وی گف ــرده اس ک
هنــر بــدون تفکــر ذخایــر و معلومــات گذشــته 
ــه جنــگ تهاجــم فرهنگــی رفــت. ــوان ب نمی ت

معـــاون مدیـــر کل فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـامی اســـتان رمـــز پیشـــرفت و تعالـــی 
ـــت:  ـــت و گف ـــر دانس ـــگ و هن ـــه را فرهن جامع
الزمـــه پیشـــرفت در سیاســـت و اقتصـــاد 

ــر اســـت. پرداختـــن بـــه فرهنـــگ و هنـ
ــم  ــان قل ــدون صاحب ــن دو ب ــت: ای وی گف
ــرد. ــی نمی ب ــه جای ــد راه ب ــگ و هنرمن فرهن

ــگر  ــاعر و پژوهشـ ــگاه و شـ ــتاد دانشـ اسـ
عرصـــه شـــعر و هنـــر در مـــورد ابعـــاد روحـــی و 
ـــعار  ـــوان اش ـــا دی ـــت: وی ب ـــی گف ـــری فضول فک
ـــدی  ـــبک هن ـــذار س ـــان گ ـــود بنی ـــی خ فارس
ـــن  ـــب ای ـــب صاح ـــتباه صائ ـــه اش ـــه ب ـــت ک اس

عنـــوان شـــناخته شـــده اســـت .
ــه  ــه س ــی ب ــت: فضول ــی گف ــان فرض فرم
زبــان ترکــی، فارســی و عربــی شــعر می گفــت 

ــت. ــوده اس ــی ب ــم نبات ــتاد ابولقاس و اس
خســـرو ســـرتیبی از دیگـــر هنرمنـــدان و 
ـــی  ـــاب معرف ـــم در ب ـــتان ه ـــی اس ـــاعر نام ش
حکیـــم نباتـــی گفـــت: شـــاعرانی کـــه بعـــد 
از نباتـــی شـــعر گفتنـــد از آثـــار وی تاثیـــر 

پذیرفتـــه انـــد.
ـــن دو  ـــس ای ـــت تندی ـــن نشس ـــان ای در پای
ـــل  ـــن و مدیرعام ـــدار خداافری ـــه فرمان ـــاعر ب ش
منطقـــه آزاد ارس همچنیـــن لـــوح ســـپاس 
بـــه تعـــدادی از پژوهشـــگران و هنرمنـــدان 

ـــد. ـــدا ش اه

فرماندار خداآفرین: 

تقسیم هنرمندان به ارزشی و 
غیر ارزشی بی معناست

و  مجلــس  امــور  حقوقــی،  معــاون 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــتان  های وزی اس
ــی  ــوزه فرهنگ ــا در ح ــوازی کاری ه ــت: م گف
موجــب شــده تــا توزیــع اعتبــارات انــدک ایــن 
حــوزه بــه خوبــی و بــه صــورت موثــر صــورت 

ــرد. نگی
بــه گــزارش ایرنــا، ســیدهادی حســینی  
در حاشــیه بازدیــد از پــروژه نیمــه تمــام 
مجتمــع فرهنگــی و هنــری تربــت حیدریــه در 
ــیاری  ــزود: بس ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
ایــران دغدغــه  نهادهــا در  و  از دســتگاهها 
فرهنگــی داشــته و گمــان می کننــد کــه خــود 
ــه  ــوند ک ــوزه ش ــن ح ــتقیما وارد ای ــد مس بای
ــه  ــن عرص ــوازی کاری در ای ــبب م ــن س همی

ــت. ــده اس ش
وزارت  ســهم  اکنــون  کــرد:  اظهــار  وی 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی از بودجــه فرهنگــی 
کشــور تنهــا یــک ســیزدهم اســت کــه همیــن 
اعتبــار انــدک هــم بــه صــورت مناســب توزیــع 

نمی شــود.
وی تاکیــد کــرد:  بــرای ســامان بخشــی ایــن 
وضعیــت بایــد بودجــه حــوزه فرهنــگ حداقــل 
چهــار برابــر شــود و از آن مهمتــر امــکان 
ــرای تخصیــص  تعریــف و آمایــش ســرزمینی ب
ــورت  ــه ص ــا ب ــن بودجه ه ــرد ای ــه ک و هزین

ــز میســر شــود. متمرک
ــگ  ــه وزارت فرهن ــان اینک ــا بی ــینی ب حس
ــق  ــال تحق ــت دنب ــا جدی ــامی ب ــاد اس و ارش
ــاق  ــن اتف ــر چنی ــت: اگ ــم اســت، گف ــن مه ای
مبارکــی بیفتــد، قــادر خواهیــم شــد بــا 
ــت  ــایی اولوی ــن شناس ــا ضم ــع بودجه ه تجمی
هــا، نســبت بــه تکمیــل طرح هــای نیمــه 
تمــام عمرانــی و دیگــر کمبودهــای حــوزه 

ــم. ــدام کنی ــگ اق فرهن
وی در خصــوص پــروژه نیمــه تمــام مجتمــع 
فرهنگــی هنــری تربــت حیدریــه اظهــار کــرد: 
مجتمــع بــرای ســالجاری هشــت میلیــارد 

ریــال اعتبــار مصــوب دارد کــه اختصــاص 
ــنهاد  ــز و پیش ــیار ناچی ــن بس ــا ای ــد ام می یاب
مــا بــه مســئوالن محلــی آن اســت کــه ابتــدا 
پیمانــکاری انتخــاب کننــد کــه از تــوان مالــی 
ــه  ــد و دوم اینک ــوردار باش ــی برخ ــیار باالی بس
بــا کمــک فرمانــدار و نماینــده منطقــه در 
مجلــس شــیوه تــوان افزایــی اتخــاذ تــا پــروژه 

ــه ســرانجام برســد. ب
ــه  ــه زاوه و م ــت حیدری ــردم ترب ــده م نماین
والت در مجلــس شــورای اســامی نیــز گفــت: 
ــارد  ــا 50 میلی ــع 40 ت ــل مجتم ــرای تکمی ب
ــوع  ــت موض ــت و اهمی ــاز اس ــار نی ــال اعتب ری
ــت  ــم ترب ــه بدانی ــی مشــخص می شــود ک زمان
ــه از  ــود ک ــینما ب ــی دارای 2 س ــه زمان حیدری

ــال  ــد و در ح ــهر می آمدن ــن ش ــه ای ــراف ب اط
ــدارد. حاضــر حتــی یــک ســینما هــم ن

ــر آن  ــه مهمت ــزود: نکت ــتانی اف ــعید باس س
ــل  ــه دلی ــور ب ــرق کش ــه ش ــه منطق ــت ک اس
همجــواری بــا کشــور افغانســتان نیازمنــد 
ــایل  ــه مس ــووالن ب ــوی مس ــژه از س ــه وی توج

امنیتــی و فرهنگــی آن اســت.
ـــه نیـــز بـــا بیـــان  فرمانـــدار تربـــت حیدری
اینکـــه مشـــکات فرهنگـــی در ایـــن خطـــه 
ـــا  ـــت: تنه ـــه، گف ـــا گرفت ـــور را از م ـــدرت مان ق
ــگ  ــئوالن وزارت فرهنـ ــا از مسـ ــت مـ خواسـ
و ارشـــاد اســـامی آن اســـت کـــه ایـــن 
ــت  ــی را در تربـ ــزرگ فرهنگـ ــاخت بـ زیرسـ

حیدریـــه تکمیـــل کننـــد.

ــر ایـــن  ــزود: اگـ ــی افـ احمدعلـــی موهبتـ
ـــز  ـــراف نی ـــهرهای اط ـــود ش ـــق ش ـــم محق مه
می تواننـــد از امکانـــات فرهنگـــی تربـــت 

حیدریـــه بهـــره منـــد شـــوند.
ــت  ــامی ترب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن مدی
حیدریــه نیــز گفــت: عملیــات اجرایــی مجتمــع 
فرهنگــی و هنــری شهرســتان ســال 1386 در 
زمینــی بــه گســتره 9 هــزار بــا زیربنــای چهــار 
ــط  ــال 93 توس ــا س ــاز و ت ــع آغ ــزار مترمرب ه
وزارت راه و شهرســازی 26 میلیــارد و 670 
میلیــون ریــال بــرای آن هزینــه شــد کــه از آن 
ســال تاکنــون نیــز فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان 10 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال 
بــرای آن هزینــه کــرده کــه البتــه اکنــون ســه 
ــال بدهــی داریــم. میلیــارد و 500 میلیــون ری

 2 قالب  در  مجتمع  افزود:  زاده  حسن 
ساختمان اداری و هنری در حال ساخت است 
که دارای 2 طبقه و شامل بخش اداری، سالن 
نمایش، کارگاه های آموزشی، استقرار 12 دفتر 
انجمن های فرهنگی، هنری و قرآنی، نگارخانه، 

کتابخانه تخصصی و آرشیوهای مربوطه است.
ــاختمان  ــی س ــرفت فیزیک ــت: پیش وی گف
تربــت  هنــری  فرهنگــی  مجتمــع  اداری 
ــری  ــاختمان هن ــد و س ــه 65 درص ــه ب حیدری
ــاح  ــوز افتت ــا هن ــیده، ام ــد رس ــه 30 درص ب
ــارد  ــه 45 میلی ــل آن ب ــرای تکمی ــده و ب نش

ــت. ــاز اس ــر نی ــار دیگ ــال اعتب ری
حســـن زاده بـــا بیـــان اینکـــه بـــه دلیـــل 
ــر  ــاخت، از عمـ ــدت سـ ــدن مـ ــی شـ طوالنـ
مفیـــد بنـــا کاســـته شـــده و برخـــی از 
ــرار  ــب قـ ــتانه تخریـ ــمت های آن در آسـ قسـ
ــری  ــزار نفـ ــهر 130 هـ ــزود: شـ ــه، افـ گرفتـ
ـــت  ـــهر پرجمعی ـــن ش ـــه چهارمی ـــت حیدری ترب
ـــبزوار و  ـــهد، س ـــد از مش ـــوی بع ـــان رض خراس
ـــاد  ـــار و ایج ـــص اعتب ـــت و تخصی ـــابور اس نیش
ـــد  ـــز بای ـــری در آن نی ـــی و هن ـــات فرهنگ امکان

متناســـب بـــا ایـــن جایـــگاه باشـــد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

موازی کاری ها، توزیع اعتبارات 
فرهنگی را با مشکل مواجه کرده است

پذیرش بدون آزمون دانشجوی 
دوره دکتری در دانشگاه تبریز

دانشـگاه تبریز، برای سـال تحصیلی 96-97 
بـه صورت بـدون آزمـون در مقطـع دکتری، در 

80 رشـته و گرایـش، دانشـجو می پذیرد.
و  آمـوزش  معـاون  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
تحصیـات تکمیلـی دانشـگاه تبریـز بـا اعـام 
ایـن خبـر گفت: بر اسـاس آییـن نامـه پذیرش 
بـدون آزمـون اسـتعدادهای درخشـان در دوره 
علـوم،  وزارت  مصـوب  دکتـری،  تحصیلـی 
تحقیقـات و فنـاوری، ایـن دانشـگاه 20 درصـد 
بـا  را  تکمیلـی  تحصیـات  در  خـود  ظرفیـت 
بررسـی سـوابق تحصیلـی، ارزیابـی مـدارک و 
انجـام مصاحبـه علمـی پذیـرش خواهـد نمـود.

حائزیـن  افـزود:  اعلمـی  محمدتقـی  دکتـر 
جـاری  سـال  مـاه  خـرداد  پنجـم  تـا  شـرایط 
فرصـت دارنـد، درخواسـت خـود را بـا تکمیـل 
فرم هـا و مـدارک، از طریـق سـایت دانشـگاه به 

نماینـد. ارسـال   www.tabrizu.ac.ir آدرس 
و  پذیـرش  درصـد   20 از  وی،  گفتـه  بـه 
ظرفیـت دوره، 10 درصـد از میـان متقاضیـان 
نخبـه مربـوط بـه داخـل دانشـگاه تبریـز و 10 
درصـد از بیـن متقاضیـان فـارغ التحصیـل یـا 
بـود. دیگـر خواهـد  دانشـگاه های  دانشـجویان 

سـال  در  اسـت:  حاکـی  گـزارش  همیـن 
اسـتعداد  دانشـجوی  و 25  نیـز 181  گذشـته 
کارشناسـی  مقاطـع  در  ترتیـب  بـه  درخشـان 
ارشـد و دکتری پذیرفته شـده بودنـد و در حال 
حاضـر حـدود 500 نفـر دانشـجو، عضـو دفتـر 
اسـتعدادهای درخشـان دانشـگاه تبریز هستند.

ــگ  ــورای فرهن ــس در ش ــر مجل ــو ناظ عض
اســت  معتقــد  اردبیــل  اســتان  عمومــی 
رســیدگی بــه مســائل فرهنگــی و اجتماعــی هر 
اســتان در گــرو فعالیــت همــه دستگاه هاســت 

ــی. ــگ عموم ــورای فرهن ــط ش ــه فق ن
ــی  ــیر خالق ــت، بش ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــی  ــگ عموم ــورای فرهن ــرد ش ــورد عملک در م
اســتان اردبیــل گفــت: ائمــه جمعــه، مدیــر کل 
ــی  ــاد و مســئولین فرهنگ ــگ و ارش اداره فرهن
اســتان اردبیــل در جلســات شــورا حضــور 
دارنــد و در آن در مــورد مباحــث فرهنگــی در 

ــود. ــت می ش ــل صحب ــتان اردبی ــطح اس س
نماینــده مــردم خلخــال و کوثــر در مجلــس 
ــگ  ــزود: در شــورای فرهن شــورای اســامی اف
ــورد ســنت های  ــل در م ــی اســتان اردبی عموم
اکنــون  و  بــوده  قدیــم  در  کــه  اردبیــل  
ــه  ــی ک ــد و باری های ــورد بی بن ــت، در م نیس
ــورد مســئله ازدواج، طــاق،  وجــود دارد، در م
مهریه هــا و ... بحث هــای متعــدد و کارشناســی 
ــه شهرســتان هایی  ــرد و از تجرب صــورت می گی
ــن مســائل و مشــکات موفــق  ــع ای کــه در رف

بوده انــد، کمــک گرفتــه می شــود.
ــگ  ــورای فرهن ــس در ش ــر مجل ــو ناظ عض
ــورد  ــه داد: در م ــل ادام ــتان اردبی ــی اس عموم
مســائل بهداشــتی و ســامت جامعــه نیــز 
ــم از  ــا اع ــه ارگان ه ــه هم ــود ک ــث می ش بح
شــهرداری، ارگان هــای آموزشــی و تربیتــی و ...  
ــگ ایجــاد  ــن فرهن ــد و ای ــد همــکاری کنن بای

شــود تــا بیماری هــا شــیوع پیــدا نکننــد؛ 
ــامت  ــت و س ــئله بهداش ــن مس ــه ای ــا اینک ب
جامعــه را در بــر می گیــرد، در مــورد فرهنــگ 
ــا  ــن ارگان ه ــر ای ــز بحــث می شــود و اگ آن نی
همــکاری نکننــد، بــا وجــود اینکــه مســئولیت 
آن بــا وزارت فرهنــگ اســت امــا مشــکاتی را 

ــد. ــاد می کن ــوم ایج ــرای عم ب

ـــه  ـــود ک ـــد کاری ش ـــرد: بای ـــح ک وی تصری
مشـــکاتی کـــه در ســـطح جامعـــه، ادارات و 
... دیـــده می شـــود، بـــا گســـترش فرهنـــگ 
عمومـــی برطـــرف شـــود و هیـــچ کـــس بـــه 
تنهایـــی نمی توانـــد مســـائل جامعـــه را حـــل 
ـــد روی کار  ـــه بای ـــه جامع ـــد و هم ـــل کن و فص
باشـــند تـــا بتـــوان آنچـــه را کـــه فرهنـــگ 

ـــرد. ـــظ ک ـــت، حف ـــه اس ـــور و منطق ـــل کش اصی
ـــل،  ـــتان اردبی ـــدگان اس ـــع نماین عضـــو مجم
ــدا  ــدون گـ ــهری بـ ــوان شـ ــز را به عنـ تبریـ
مثـــال زد و گفـــت: در تبریـــز همـــه اعـــم از 
ــای  ــدان و ... پـ ــان، کارمنـ ــا، کارکنـ بازاری هـ
ــارراه  ــر چهـ ــردی سـ ــر فـ ــد و اگـ کار آمدنـ
می ایســـتد، بـــه مشـــکات وی رســـیدگی 

ــود. ــا مشـــکل حـــل شـ ــد تـ می کننـ
خالقــی در مــورد خروجــی شــورای فرهنــگ 
عمومــی اســتان اردبیــل افــزود: مســائل مطــرح 
شــده در جلســات شــورا در دراز مــدت خــود را 
ــا جدیــت دنبــال  نشــان می دهــد امــا کارهــا ب
می شــود؛ اعضــای شــورا در ارتبــاط بــا اعتیــاد، 
مســائل اخاقــی و مســائل فرهنگــی جامعــه و 
... حســاس بــوده و جامعــه را نســبت بــه ایــن 
مســائل حســاس می کننــد و ایــن خــوب 
اســت کــه جامعــه در قالــب شــورای فرهنــگ 
عمومــی نســبت بــه ایــن مســائل آگاهــی 

ــد. ــئولیت می کنن ــاس مس ــته و احس داش
نماینـــده مـــردم خلخـــال و کوثـــر در 
ـــورای  ـــات ش ـــه جلس ـــان اینک ـــا بی ـــس ب مجل
ـــب و  ـــل مرت ـــتان اردبی ـــی اس ـــگ عموم فرهن
ماهـــی یکبـــار برگـــزار می شـــود گفـــت: بـــه 
ــه کاری،  ــا برنامـ ــات بـ ــه جلسـ ــل اینکـ دلیـ
ـــران  ـــا در ته ـــی کاره ـــری برخ ـــور و پیگی حض
و مجلـــس بنـــده هماهنـــگ نبـــوده، امـــکان 
ـــات  ـــب در جلس ـــور مرت ـــه ط ـــده ب ـــور بن حض

میســـر نشـــده اســـت.

رسیدگی به مسائل فرهنگی 
در گرو فعالیت همه دستگاه هاست

و  عفـــاف  نخســـتین جلســـه کمیتـــه 
نمایشـــگاه  بیســـت وپنجمین  حجـــاب 
بین المللـــی قـــرآن بـــا هـــدف برنامه ریـــزی 
بـــه منظـــور بهبـــود کیفیـــت ایـــن بخـــش 

ــد. ــزار شـ برگـ
ـــه  ـــتین جلس ـــارس، نخس ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــت وپنجمین  ـــاب بیس ـــاف و حج ـــه عف کمیت
نمایشـــگاه بین المللـــی قـــرآن بـــا حضـــور 
حمیـــد قبـــادی دبیرکارگـــروه ســـاماندهی 
ـــد.  ـــزار ش ـــاد برگ ـــاس وزارت ارش ـــد و لب م
ـــه  ـــا توج ـــد ب ـــوب ش ـــت مص ـــن نشس در ای

بـــه نامگـــذاری ســـال برنامه هـــای ویـــژه ای 
ــده  ــزی شـ ــتغال آفرینی برنامه ریـ ــرای اشـ بـ
و رویکـــردی جـــدی بـــه فرهنگ ســـازی 
از  شـــهروندان  بهره منـــدی  منظـــور  بـــه 

محصـــوالت ایرانـــی انجـــام شـــود.
 رونمایـــی از طرح هـــای ملـــی و آثـــار 
ـــق  ـــای موف ـــت فعالیت ه ـــز تقوی ـــب و نی منتخ
ســـال های گذشـــته و برنامه ریـــزی بـــرای 

طرح هـــای جدیـــد از جملـــه برنامه هایـــی 
بـــود کـــه در ایـــن کمیتـــه مـــورد تصویـــب 

قـــرار گرفـــت.
ــم   ــرآن کریـ ــی قـ ــگاه بین المللـ نمایشـ
ــاری  ــال جـ ــاه سـ ــرداد مـ ــا 26 خـ 7 تـ
ــم  ــا بیســـت و یکـ ــا دوم تـ ــادف بـ )مصـ
مـــاه مبـــارک رمضـــان( بـــا شـــعار» 
ــی  ــی« در مصلـ ــاق، زندگـ ــرآن، اخـ قـ
بـــزرگ حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( 
پذیـــرای عمـــوم عاقمنـــدان بـــه قـــرآن 

اســـت.

از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی :

اولویت های تکلیفی سازمان میراث 
فرهنگی در سال 96 ابالغ شد

نخستین جلسه کمیته عفاف و حجاب 
نمایشگاه قرآن برگزار شد

نخســتین جلســه کمیتــه عفــاف و حجــاب 
ــرآن  ــی ق بیســت وپنجمین نمایشــگاه بین الملل
بــا هــدف برنامه ریــزی بــه منظــور بهبــود 

ــن بخــش برگــزار شــد. کیفیــت ای
بـه گـزارش فـارس، نخسـتین جلسـه کمیته 
نمایشـگاه  بیسـت وپنجمین  حجـاب  و  عفـاف 
قبـادی  حمیـد  حضـور  بـا  قـرآن  بین المللـی 
دبیرکارگروه سـاماندهی مد و لباس وزارت ارشـاد 
برگزار شـد.  در این نشسـت مصوب شـد با توجه 
بـرای  ویـژه ای  برنامه هـای  نامگـذاری سـال  بـه 
رویکـردی  و  شـده  برنامه ریـزی  اشـتغال آفرینی 
جـدی بـه فرهنگ سـازی بـه منظـور بهره منـدی 

شـهروندان از محصـوالت ایرانـی انجـام شـود.
 رونمایـی از طرح هـای ملـی و آثـار منتخـب 
سـال های  موفـق  فعالیت هـای  تقویـت  نیـز  و 
گذشـته و برنامه ریـزی بـرای طرح هـای جدیـد 
از جملـه برنامه هایـی بـود کـه در ایـن کمیتـه 

مـورد تصویـب قـرار گرفت.
ــا  ــم  7 ت ــرآن کری ــی ق ــگاه بین الملل نمایش
26 خــرداد مــاه ســال جــاری )مصــادف بــا دوم 
ــا  ــان( ب ــارک رمض ــاه مب ــم م ــت و یک ــا بیس ت
ــی  ــی« در مصل ــاق، زندگ ــرآن، اخ ــعار» ق ش
ــرای  ــی)ره( پذی ــام خمین ــرت ام ــزرگ حض ب

ــرآن اســت. ــه ق ــدان ب عمــوم عاقمن



دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 96- سال سوم - شماره 136 7روزنامه عجب شیر   ورزش و جوانان
اهدا حواله اسب وعده داده شده  

به مهلقا خانی

 در راســـتای عملـــی شـــدن وعـــده 
کل  مدیـــر  آذربایجانشـــرقی  اســـتاندار 
ورزش و جوانـــان اســـتان حوالـــه یـــک 
)مهلقـــا(  مخلوقـــه  بـــه  را  اســـب  راس 

ــرد. ــدا کـ ــی اهـ خانـ
بـــه گـــزارش روزنامـــه عجـــب شـــیر روز 
ــر کل ورزش و  ــمی مدیـ ــته در مراسـ گذشـ
ـــی  ـــاون ورزش ـــور مع ـــتان در حض ـــان اس جوان
، پشـــتیبانی و جوانـــان اداره کل ورزش و 
عملـــی  راســـتای  در  اســـتان  جوانـــان 
ــرقی  ــتاندار آذربایجانشـ ــده اسـ ــدن وعـ شـ
در جشـــنواره فرهنگـــی ورزشـــی عشـــایری 
اســـتان بـــه مهلقـــا خانـــی پرچـــم دار 
ـــب  ـــابقات اس ـــتان در مس ـــایر اس ـــوان عش بان
ــن  ــر چندیـ ــه برتـ ــده رتبـ ــی و دارنـ دوانـ
ســـاله مســـابقات اســـب ســـواری جشـــنواره 
ـــب را  ـــک راس اس ـــه ی ـــتان حوال ـــایر اس عش

ـــرد. ـــدا کـــ ـــه وی اه ب
ـــتان در  ـــان اس ـــر کل ورزش و جوان مدی
ایـــن مراســـم از الطـــاف و حســـن نظـــر 
ــه  ــه جامعـ ــرقی بـ ــتاندار آذربایجانشـ اسـ
ـــرد. وی  ـــکر ک ـــر و تش ـــتان تقدی ورزش اس
ـــوی  ـــک بان ـــاد ی ـــی نم ـــا خان ـــزود: مهلق اف
عشـــایر نمونـــه اســـت و وجـــود چنیـــن 
بانوانـــی در بیـــن عشـــایر نشـــان از ســـر 
زندگـــی و طـــراوت عشـــایر اســـتان دارد.

مســـئولین  از  پایـــان  در  نظمـــی 
ــی  ــی ورزشـ ــنواره فرهنگـ ــی جشـ اجرائـ
عشـــایر اســـتان کـــه امســـال بـــا نظـــم 
و ترتیـــب هرچـــه بیشـــتر برگـــزار شـــد 

ــرد. ــی کـ قدردانـ
پـــس از اتمـــام جلســـه مهلقاخانـــی بـــه 
ــتایی و  ــروه ورزش روسـ ــس گـ ــراه رئیـ همـ
ـــتان  ـــان اس ـــایری اداره کل ورزش و جوان عش
ــتان  ــواری اسـ ــب سـ ــات اسـ ــس هیـ و رئیـ
ـــادگان  ـــل اســـب در پ ـــت انتخـــاب و تحوی جه

ایلخـــی مراغـــه حضـــور یافتنـــد.

مدافــع تیــم فوتبــال ســایپا گفــت: قــرارداد 
ــام شــده اســت و در حــال  ــایپا تم ــا س ــن ب م
ــکاری  ــه هم ــرای ادام ــنهاد ب ــز پیش ــر نی حاض

ــرده ام. ــت نک دریاف
خالــدی  امیــد  تســنیم،  گــزارش  بــه 
در مــورد انتخــاب علــی دایــی بــه عنــوان 
ــت:  ــار داش ــایپا اظه ــم س ــد تی ــرمربی جدی س
قطعــاً هیئــت مدیــره باشــگاه ســایپا بــا بررســی 
ــاب  ــن انتخ ــه بهتری ــبت ب ــا نس ــام گزینه ه تم
کــه حضــور دایــی در ایــن تیــم بــوده تصمیــم 
گرفتــه اســت. دایــی نیــز مربــی بســیار بــزرگ 
ــز  ــر نی ــالیان اخی ــه ای اســت و در س و باکارنام
ــان داده  ــود را نش ــای خ ــی توانایی ه ــه خوب ب
اســت. امیــدوارم در ســایپا نیــز عملکــرد موفــق 
ــل  ــایپا از مدیرعام ــداوم ببخشــد. س ــود را ت خ
ــت  ــوردار اس ــز برخ ــخصیتی نی ــزرگ و باش ب
ــت  ــود حمای ــی خ ــی از کادرفن ــه خوب ــه ب ک

باعــث  می توانــد  شــرایط  ایــن  و  می کنــد 
ــود. ــده ش ــال آین ــم در س ــت تی موفقی

وی در خصــوص وضعیــت قــرارداد خــود 
ــام  ــایپا تم ــا س ــن ب ــرارداد م ــرد: ق ــح ک تصری
شــده اســت و در حــال حاضــر نیــز پیشــنهاد 

ــرده ام. ــت نک ــکاری دریاف ــه هم ــرای ادام ب
مدافــع تیــم فوتبال ســایپا در پاســخ بــه این 
پرســش کــه پیشــنهادهایی از ســایر باشــگاه ها 
دارد. عنــوان کــرد: از چنــد تیم پیشــنهاد دارم، 
ــا  ــن تیم ه ــرمربی ای ــت س ــوز وضعی ــا هن ام

ــدا  ــا ابت ــتم ت ــر هس ــت. منتظ ــخص اس نامش
ــخص  ــگاه ها مش ــن باش ــرمربی ای ــت س وضعی
ــم.  ــری کن ــه تصمیم گی ــدام ب ــد اق ــود و بع ش
ــدی  ــگاه بع ــاب باش ــرمربی در انتخ ــش س نق
ــی  ــه تیم ــد ب ــت و بای ــم اس ــیار مه ــن بس م
بــروم کــه ســرمربی آن تمایــل بــه جــذب مــن 

داشــته باشــد.
کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
ــتان دارد  ــوالد خوزس ــگاه ف ــنهادی از باش پیش
ــز پیشــنهاد  ــوالد نی ــه از ف ــر، گفــت: بل ــا خی ی

وضعیــت  شــدن  مشــخص  منتظــر  و  دارم 
ــتم. ــم هس ــن تی ــرمربی ای س

ــگاه  ــد از باش ــا تمجی ــان ب ــدی در پای خال
ســایپا خاظــر نشــان کــرد: ســایپا باشــگاه 
ــه  ــه ب ــت ک ــیه ای اس ــوب و بی حاش ــیار خ بس
ــظ  ــم حف ــن تی ــن در ای ــرام بازیک ــی احت خوب
ــد  ــه تمدی ــز نظــری ب ــی نی ــر دای می شــود. اگ
ــگاه  ــرایط باش ــد ش ــته باش ــن داش ــرارداد م ق

ســایپا را هــم بررســی می کنــم.

خالدی:

 قراردادم با باشگاه سایپا 
تمام شده است

تیم ژیمناستیک ایران 
به مدال برنز رسید

رقابت هـای  برنـز  مـدال  بـه  ایـران  تیـم 
ژیمناسـتیک بازی هـای همبسـتگی کشـورهای 

یافـت. دسـت  اسـامی 
بـه گـزارش ایرنـا، تیـم ایـران با ترکیب سـه 
نفـره هـادی خنـاری نـژاد، سـعیدرضا کیخـا و 
سـامان مدنی در پایان شـش اسـباب این رشته 
بـه مـدال برنـز دسـت یافت. تیـم ایـران در این 
رقابت هـا پـس از تیم هـای ترکیـه و آذربایجـان 

در جایـگاه سـوم قـرار گرفت.
ایـن دوره از بازی هـا بـا حضـور نماینـدگان 
54 کشـور اسامی در 22رشـته ورزشی کشتی 
تنیـس،  بوکـس،  ای،  آزاد، زورخانـه  و  فرنگـی 
تنیس روی میـز، والیبال، ژیمناسـتیک، کاراته، 
تیرانـدازی، وزنـه بـرداری، ووشـو، جودو، شـنا، 
شـیرجه، واترپلـو، دوومیدانی و جـودو نابینایان 
و تکوانـدو، دوومیدانـی، فوتبال، بسـکتبال سـه 
نفـره و هندبـال از 22اردیبهشـت مـاه در باکـو 

پایتخـت جمهـوری آذربایجـان آغاز شـد
280نفـر  ترکیـب  بـا  نیـز  ایـران   کاروان 
)127ورزشـکارمرد و31ورزشـکار زن ( در 20رشته 
از 16فدراسـیون  فوتبـال و هندبـال  از  بـه غیـر 
ورزشـی درایـن بازیهـا حضـور دارنـد.  همچنیـن 
کاروان ایـران تاکنـون بـه دو مـدال طـا دو نقره و 
چهار برنز دسـت یافت.  ایران در سـومین دوره این 
بازی هـا بـه میزبانی اندونـزی با 87 ورزشـکار فقط 
در شـش رشـته با کسـب 30 مدال طـا، 17 نقره 
و 11 برنـز بر سـکوی نایـب قهرمانی ایسـتاده بود.

 روستوف می تواند در آینده 
فوتبالی من تاثیرگذار باشد

هافبـک تیـم ملی جوانـان گفت:پیوسـتن به 
روسـتوف می توانـد در آینـده فوتبالـی من تاثیر 

مثبت و به سـزایی داشـته باشـد.
بـه گزارش فـارس، رضا شـکاری در خصوص 
پیوسـتنش بـه روسـتوف روسـیه اظهار داشـت: 
بـازی در خـارج از کشـور و در لیـگ روسـیه 
قطعـا تجـارب و نـکات فنـی زیـادی را برایـم 
بـه همـراه دارد و خوشـحالم که مدنظر باشـگاه 

روسـتوف قـرار گرفتم.
او ادامـه داد: در ایـن مسـیر افـرادی بـه مـن 
را  ترقـی  پله هـای  بتوانـم  تـا  کردنـد  کمـک 
بپیمایـم. از همـه مربیانـم ممنونـم و از باشـگاه 
ذوب آهـن، آقایان آذری، سـعادتی و حق تعالی 
تشـکر می کنـم و تـاش خواهـم کـرد نماینـده 

شایسـته ای بـرای فوتبـال ایـران باشـم.
شـکاری در خصوص جدایـی اش از ذوب آهن 
و حواشـی بـه وجـود آمـده در نیم فصـل تصریح 
کـرد: قطعـا باشـگاه ذوب آهن برای مـن زحمات 
زیـادی کشـیده و مـن در این باشـگاه بـه فوتبال 
ایـران معرفـی شـدم. بـر اسـاس قـراردادی کـه 
داشـتیم مـن بـا پرداخـت صـد هـزار دالر بابـت 
فسـخ قـرارداد می توانسـتم به تیم هـای خارجی 
بپیونـدم. بعـد از مسـائلی کـه بـه وجـود آمـد 
جلسـه ای بـا آقای آذری داشـتم و او اعام کرد 
مـا نمی خواهیـم مانـع پیشـرفت تـو شـویم امـا 
بایـد شـان باشـگاه حفـظ می شـد. حتـی قـرار 
بـود او هـم در سـفر بـه روسـیه حضـور داشـته 
باشـد و از ایـن بابت و نگاه خوب شـان ممنونم. 
شـکاری در پایـان همبـازی شـدن بـا سـردار 
آزمـون را اتفـاق خوبی دانسـت و گفـت: تجربه 
سـردار می توانـد کمـک زیـادی به مـن کند.در 
همیـن مـدت هـم مثـل یـک بـرادر کنـار مـن 

بود.مطمئنـم بـودن او بـه نفـع من اسـت.

مهدی انصاری به مسابقات نهایی 
شنای 4 در صد متر راه پیدا کرد

مهدی انصاری شناگر برجسته استان، با حضور 
در بازیهای همبستگی کشورهای اسامی توانست 
با کسب مدال برنز در 4 در صد متر به مسابقه 
نهایی دست یافت. همچنین رکورد 100 متر پروانه 
که در اختیار خودش بود را جابجا کرد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان 
شرقی، تیم ملی شنای 4 درصد متر آزاد مردان 
ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسامی 
و در حالی که مهدی انصاری شناگر میانه ای را در 
ترکیب خود داشت، در مسابقه فینال این رشته 
با  پایان  به رقابت پرداخت و در  با حریفان خود 
ثبت زمان 3 دقیقه و 27 ثانیه و 34 صدم ثانیه به 
مدال برنز دست پیدا کرد. این اولین نشان تیم ملی 

شنای ایران در این رقابت ها بود.
مهدی انصاری به همراه سینا غامپور، جمال 
چاووشی و بنیامین قره حسن لو، اعضای تیم 4 در 

صد متر آزاد ایران را تشکیل می دهند.
آزاد  متر  صد  در   4 تیم  با  درحالی  انصاری 
کشورمان به مدال برنز رسید که دقایقی پیش در 
رشته 100 متر پروانه با رکوردشکنی جواز حضور 
در مسابقه نهایی را کسب کرد. کاروان ورزشی ایران 
تاکنون با 2 طا، 2 نقره و 4 برنز در جدول توزیع 

مدال این رقابت ها در جایگاه پنجم ایستاده است.
چهارمین دوره بازی های کشورهای اسامی 12 
الی 22 می )22 اردیبهشت الی اول خرداد ماه 1396( 
در باکو آذربایجان برگزار می شود. این رقابت ها روز 
جمعه در ورزشگاه ملی باکو طی مراسمی افتتاح شد.

نشســـته  والیبـــال  تیم هـــای  مدیـــر 
کشـــورمان از ایجـــاد تیـــم والیبـــال نشســـته 
بانـــوان پـــس از مســـابقات قهرمانـــی آســـیا 

ــر داد. خبـ
ـــی در  ـــنیم، هـــادی رضای ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــی  ـــم مل ـــه از اردوی تی ـــن مرحل ـــوص اولی خص
بزرگســـاالن، اظهـــار داشـــت: بعـــد از مســـابقات 
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــن اردوی ـــو، اولی ـــک ری پارالمپی
ـــز  ـــی تمرک ـــر هماهنگ ـــتر ب ـــد و بیش ـــزار ش برگ
داشـــتیم و در کنـــار آن آمادگـــی جســـمانی 
انجـــام  نیـــز  تاکتیک هـــا  روی  بـــر  کار  و 
ـــابقات  ـــه مس ـــل ب ـــی کام ـــا آمادگ ـــا ب ـــد ت ش
ـــویم. ـــزام ش ـــیه اع ـــیا و اقیانوس ـــی آس قهرمان

وی افـــزود: بـــا اتمـــام اردوی مرحلـــه اول، 
اردوی متصـــل بـــه اعـــزام تیـــم ملـــی از 26 
خـــرداد مـــاه در تهـــران آغـــاز می شـــود 
ــابقات  ــه مسـ ــاه بـ ــر مـ ــس از آن 4 تیـ و پـ
قهرمانـــی آســـیا و اقیانوســـیه کـــه بـــه 
ــزام  ــود، اعـ ــزار می شـ ــن برگـ ــی چیـ میزبانـ

ــد. ــم شـ خواهیـ
ســـرمربی تیـــم ملـــی ملـــی والیبـــال 
ـــه  ـــن اردو ب ـــرد: در ای ـــان ک ـــته خاطرنش نشس
صـــورت همزمـــان تیـــم جوانـــان هـــم زیـــر 
نظـــر کادر فنـــی خـــود تمرینـــات را دنبـــال 
می کردنـــد و تـــدارک دیـــدن اردو بـــرای 
ــازی  ــور پشتوانه سـ ــه منظـ ــروه، بـ ــن گـ ایـ
بـــرای ســـال های آتـــی تیـــم ملـــی اســـت. 
ــان  ــی جوانـ ــم ملـ ــی در تیـ ــیل خوبـ پتانسـ
وجـــود دارد و ســـه ورزشـــکار بســـیار خـــوب 
شناســـایی شـــدند کـــه بـــه تدریـــج تحـــت 
پوشـــش قـــرار می گیرنـــد تـــا در بازی هـــای 
ـــم.  ـــتفاده کنی ـــا اس ـــد از آنه ـــک دور بع پارالمپی
ــه  ــتری بـ ــش بیشـ ــان درخشـ ــن بازیکنـ ایـ

نســـبت ســـایر بازیکنـــان داشـــتند و البتـــه 
ـــرای  ـــان ب ـــم جوان ـــکارانی از تی ـــاب ورزش انتخ
آتیـــه تیـــم ملـــی بزرگســـاالن، بســـتگی 
ــز  ــان و نیـ ــاش بازیکنـ ــدی و تـ ــه توانمنـ بـ
پســـت های مختلفـــی دارد کـــه در تیـــم 

ملـــی بـــه آنهـــا نیـــاز داریـــم.
رضایـــی دربـــاره تیـــم والیبـــال نشســـته 
بانـــوان کشـــورمان، گفـــت: در خصـــوص 
والیبـــال نشســـته بانـــوان نیـــز بایـــد بگویـــم 
کـــه در یـــک دوران انتقـــال قـــرار داریـــم و 

ـــد  ـــز همانن ـــوان نی ـــش بان ـــم در بخ می خواهی
آقایـــان دو تیـــم جوانـــان و بزرگســـاالن 
ــازی در  ــد پشتوانه سـ ــم و رونـ ــکیل دهیـ تشـ
ایـــن تیـــم نیـــز کلیـــد بخـــورد. بـــه همیـــن 
منظـــور تعـــدادی از بازیکنـــان جـــوان از 
ــرداد  ــه مـ ــور کـ ــی کشـ ــابقات قهرمانـ مسـ
مـــاه امســـال برگـــزار می شـــود و نیـــز از 
لیگ هـــای باشـــگاهی، را شناســـایی کـــرده و 

بـــه اردو دعـــوت می کنیـــم.
مدیـــر تیم هـــای ملـــی والیبـــال نشســـته 

افـــزود: در نظـــر داریـــم حـــدود 30 بازیکـــن 
ــای  ــوان را در رده هـ ــته بانـ ــال نشسـ از والیبـ
مختلـــف تحـــت پوشـــش قـــرار دهیـــم تـــا 
بازی هـــای  جهانـــی،  مســـابقات  بـــرای 
پارالمپیـــک و پاراآســـیایی، تیم هـــای آمـــاده 
ـــال  ـــتا، والیب ـــن راس ـــم. در ای ـــزام کنی ای را اع
ـــز ســـال  ـــوان در ســـال جـــاری و نی نشســـته بان
ـــد  ـــرو خواه ـــادی روب ـــرات زی ـــا تغیی ـــده ب آین
ــد  ــاختاری، نویـ ــرات سـ ــن تغییـ ــد و ایـ شـ
ـــی  ـــم مل ـــرای تی ـــن ب ـــده ای روش ـــش آین بخ

بانـــوان خواهـــد بـــود.
ـــرات  ـــم نف ـــر ه ـــال حاض ـــت: در ح وی گف
ــد و  ــود دارنـ ــم وجـ ــی در تیـ ــد خوبـ جدیـ
ــرای  ــی بـ ــده حرفـ ــم در آینـ ــر بخواهیـ اگـ
ــیم،  ــته باشـ ــوان داشـ ــم بانـ ــن در تیـ گفتـ
بایـــد جـــوان گرایـــی کنیـــم و بـــا ســـرمایه 
گـــذاری در ایـــن خصـــوص، بـــرای دور 
آمـــاده  پارالمپیـــک  بازی هـــای  بعـــدی 
نیـــز هـــر  شـــویم. در بخـــش جوانـــان 
فصـــل یـــک اردوی آمادگـــی برپـــا خواهـــد 
ـــا  ـــی ب ـــم مل ـــده ی تی ـــم آین ـــد و امیدواری ش
ـــا  ـــن اردوه ـــه از ای ـــی ک ـــرات خوب ـــود نف وج
شناســـایی می شـــوند، تامیـــن شـــود. اولیـــن 
ـــال  ـــی والیب ـــای مل ـــات تیم ه ـــه از تمرین مرحل
ـــه  ـــن مرحل ـــوان و دومی ـــان و بان ـــته آقای نشس
از تمرینـــات تیـــم ملـــی جوانـــان، از 19 
اردیبهشـــت مـــاه در کمـــپ تیم هـــای ملـــی 
جانبـــازان و معلولیـــن آغـــاز شـــد و امـــروز 

ــد. ــان می دهـ ــود پایـ ــه کار خـ بـ
تیــم ملــی والیبــال نشســته بانــوان و آقایــان 
کشــورمان تیــر مــاه ســال جــاری بــرای حضــور 
در مســابقات قهرمانــی آســیا و اقیانوســیه، 

عــازم چیــن خواهــد شــد.

ایجاد تغییرات در تیم والیبال نشسته 
بانوان پس از مسابقات قهرمانی آسیا

م الف 0243   تاریخ: 1396/02/04
شماره:104/19/509

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه خسروشاه 

برابــر آراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون مزبــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و اماک خسروشــاه 
تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیده اســت 
آگهی اصاحی از 2020 اصلی واقع در روستای اسبس بخش 10 تبریز

ــه  ــای نقــی احمــدی شــیخ حســن بعنــوان ششــدانگ یکبابخان پــاک 953 فرعــی بنــام آق
بمســاحت 186 متــر مربــع کــه در آگهــی قبلــی در روزنامــه مهــد آزادی بشــماره 6352/م/الــف 

مــورخ 1395/11/12 از پــاک 2022 اصلــی انتشــار یافتــه بــود.
 لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح فــوق بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه آراء صــادره متقاضیــان 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند می توانن
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی ارائــه و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره تحویــل 
دهنــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/25

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خسروشاه قادر ساعدی

م الف:0390   تاریخ:1396/2/16
شماره:96/104/26/4096

آگهی فقدان سند مالکیت 
ـــه 46  ـــز در صفح ـــش 9 تبری ـــع در بخ ـــی واق ـــی از 14 اصل ـــاک 10882 فرع ـــدانگ پ شش
دفتـــر 733 ذیـــل ثبـــت 141881 بنـــام حمیـــد اصغـــری ثبـــت و ســـند چاپـــی 777046 صـــادر 
ـــن  ـــز در ره ـــه 127 تبری ـــند 23594-92/2/10 دفترخان ـــر س ـــت و براب ـــده اس ـــلیم گردی و تس
ـــماره  ـــه ش ـــه وارده ب ـــی بشـــرح نام ـــه استشـــهاد محل ـــا ارائ ـــک ب ـــرار دارد و مال ـــک مســـکن ق بان
104/26/3963 مـــورخ 96/2/16 مدعـــی مفقـــودی ســـند مالکیـــت فـــوق بعلـــت جابجایـــی 
ـــن  ـــاده 120 آیی ـــرای م ـــب در اج ـــه مرات ـــوده ک ـــی نم ـــند المثن ـــدور س ـــای ص ـــده وتقاض ش
نامـــه قانـــون ثبـــت در یـــک نوبـــت آگهـــی میشـــود هرکـــس ادعائـــی نســـبت بـــه وجـــود 
ـــود را  ـــراض خ ـــد اعت ـــود را دارد میتوان ـــزد خ ـــه ن ـــه معامل ـــام هرگون ـــا انج ـــت ی ـــند مالکی س
ـــت  ـــی اس ـــد بدیه ـــلیم نمای ـــت تس ـــه اداره ثب ـــی ب ـــار آگه ـــس از انتش ـــدت ده روز پ ـــه م ـــا ب کتب
ـــه  ـــد و ب ـــد ش ـــدام خواه ـــی اق ـــند المثن ـــدور س ـــه ص ـــی نســـبت ب ـــدت قانون ـــای م ـــس از انقض پ

ـــد. ـــد ش ـــر داده نخواه ـــب اث ـــدت، ترتی ـــارج از م ـــات وارده در خ اعتراض
تاریخ انتشار: 95/2/25

عبدالعلی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 تبریز

 آگهی ابالغ

وسیله اوراق مالیاتی و اصالحات بعدی بدین 1366های مستقیم مصوب اسفندماه قانون مالیات 208ای مقررات ماده در اجر
گردد. مقتضی است مودیان محترم رأس ساعت و تاریخ تعیین شده به نشانی تبریز: میدان شهدا، اداره کل امور زیر ابالغ میبه شرح 

  ، طبقه همکف، هیأت حل اختالف مالیاتی مراجعه فرمایند.4ورودی مالیاتی استان، 

 ردیف
 عملکرد مبلغ مالیات)ریال(  کالسه پرونده نام و نام خانوادگی

منبع 
 مالیاتی

تاریخ برگ 
 دعوت

شماره برگ 
 دعوت

تاریخ 
 کمیسیون

ساعت 
 کمیسیون

 16:30 1396/03/09 136695 1394/11/24 مشاغل 1392 50,443,000 110874/001 غالمرضا اذانی 1

 16:30 1396/03/09 140559 1394/12/04 مشاغل 1392 2,247,750 110734/000 عدالت منتظر موالن 2

 16:30 1396/03/09 140560 94/09/09 مشاغل 1391 2,022,980 110734/000 عدالت منتظر موالن 3

 16:30 1396/03/09 123609 1394/10/20 مشاغل 1392 16,482,000 237/000 جمشید جعفری مجارشین 4

 16:30 1396/03/29 109782 1394/09/08 مشاغل 1392 19,219,250 386/000 حمید عفت دوست 5

 16:30 1396/03/06 126642 20/10/1394 مشاغل 1391 040/453/5 018/374 محمد پالیزان 6

 16:30 1396/03/06 118066 17/09/1394 مشاغل 1392 900/591/6 2200531 رحیم صابر باشسیز 7

 16:30 1396/03/07 85093 11/06/1394 مشاغل 1392 000/600/24 220087 مرتضی امیرذهنی 8

 16:30 1396/03/09 55624 20/04/1394 مشاغل 1392 000/220/17 133 نصراله خانی 9

 16:30 20/03/1396 30376299 18/10/1395 عملکرد 1389 125000000 11526 نیک طرح خوشه 10

 16:30 20/03/1396 27813031 28/07/1395 عملکرد 1389 140967713 11538 مهد آریا تجارت 11

 16:30 20/03/1396 30340118 15/10/1395 عملکرد 1389 240000000 11445 مهر آباد غرب 12

 16:30 31/03/1396 30357851 16/10/1395 عملکرد 1389 21250000 12042 سهند پوشان تبریز 13

 16:30 30/03/1396 30357348 16/10/1395 عملکرد 1389 10500000 12026 شاهین تجارت شمالغرب 14

 16:30 30/03/1396 30357513 16/10/1395 عملکرد 1389 191948966 11957 طبیعت سبز روشن 15

 16:30 30/03/1396 30359364 16/10/1395 عملکرد 1389 5000000 11875 ره گشا تجارت ارک تبریز 16

 16:30 23/03/1396 18354949 05/08/1394 عملکرد 1388 6600000 1418 مهسا تابان تجارت 17

 16:30 06/03/1396 30347483 06/03/1396 عملکرد 1389 167563223 11598 صفا مهر کبیر 18

 16:30 24/03/1396 25917550 19/05/1395 عملکرد 1393 5543700 1493 شهران پارس خزر 19

 16:30 22/03/1396 16072115 22/03/1396 عملکرد 1392 15000000 1235 ونداد طب گستر 20

 16:30 1396/3/28 24338 96/2/23 مشاغل 88 115,602,910 1501252 علی محمدی شیخ حسن 21

 16:30 1396/3/28 24342 96/2/23 مشاغل 89 169,431,550 1501252 علی محمدی شیخ حسن 22

 16:30 1396/3/28 24346 96/2/23 مشاغل 89متمم 173,930,870 1501252 علی محمدی شیخ حسن 23

 16:30 1396/3/28 24349 96/2/23 مشاغل 90 139,085,400 1501252 علی محمدی شیخ حسن 24

شرقیاره کل امور مالیاتی آذربایجانروابط عمومی اد  

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1396/02/25          شناسه آگهی:  40828 

ــروی  ــش کوهـ ــی همایـ ــه هماهنگـ جلسـ
ـــالروز  ـــت س ـــبت گرامیداش ـــه مناس ـــوان ب بان
آزادســـازی خرمشـــهر در کـــوه عـــون ابـــن 
علـــی تبریـــز روز یکشـــنبه مـــورخ بیســـت 
و چهـــارم اردیبهشـــت مـــاه جـــاری در 
اداره کل ورزش و جوانـــان اســـتان برگـــزار 

گردیـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اداره کل 
ــتوده  ــب سـ ــتان، حبیـ ــان اسـ ورزش و جوانـ
و  ورزش  کل  اداره  ورزشـــی  معـــاون  نـــژاد 
جوانـــان آذربایجـــان شـــرقی اظهـــار داشـــت: 
گرامیداشـــت  مراســـم  و  همایش هـــا 

خاطـــره  و  یـــاد  آزادســـازی خرمشـــهر، 
ـــهر را  ـــح خرمش ـــیرزنان فات ـــردان و ش دالورم
ـــی دارد. ـــگاه م ـــده ن ـــوان زن ـــل ج ـــرای نس ب

بـــا توجـــه بـــه حضـــور نمایندگانـــی 
اداره  تبریـــز،  کانشـــهر  شـــهرداری  از 
ــأت  ــتان، هیـ ــرورش اسـ ــوزش و پـ کل آمـ
کوهنـــوردی  و  همگانـــی  ورزشـــهای 
اســـتان، اداره ورزش و جوانـــان شهرســـتان 
ـــی  ـــی مبن ـــه تصمیمات ـــن جلس ـــز در ای تبری
ــل  ــش و تعامـ ــن همایـ ــزاری ایـ ــر برگـ بـ
ـــی  ـــتگاههای اجرای ـــن دس ـــی بی ـــد بخش چن

ــد. ــاذ گردیـ اتخـ

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر:

نشست هماهنگی همایش کوهروی بانوان
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اوقات شرعی

ـــف  ـــای مختل ـــا ترفند ه ـــا ب ـــیاری از رقب بس
ـــت آن در  ـــران و کش ـــاز زعف ـــاق پی ـــر قاچ نظی
ـــر  ـــش ب ـــد آت ـــد دارن ـــود، قص ـــای خ گلخانه ه

ـــد. ـــول بیندازن ـــن محص ـــد ای ـــان تولی ج
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ــتراتژیک  ــوالت اسـ ــی از محصـ ــران یکـ زعفـ
ــی رود  ــمار مـ ــه شـ ــورمان بـ ــاص در کشـ خـ
ـــا  ـــد دنی ـــت تولی ـــد ظرفی ـــدود 97 درص ـــه ح ک

متعلـــق بـــه ایـــران اســـت.
ــره  ــا در زمـ ــور مـ ــه کشـ ــود آنکـ ــا وجـ بـ
ســـرخ  طـــای  صادرکننـــدگان  نخســـت 
قـــرار دارد از ایـــن رو بســـیاری از رقبـــا بـــا 
ــاز  ــاق پیـ ــر قاچـ ــف نظیـ ــای مختلـ ترفند هـ
زعفـــران و کشـــت آن در گلخانه هـــای خـــود 
قصـــد دارنـــد کـــه آتـــش بـــر جـــان تولیـــد 

ــد. ایـــن محصـــول بیندازنـ
بـــر ایـــن اســـاس بســـیاری از تولیدکننـــدگان 
ـــی  ـــی و افغان ـــران چین ـــر زعف ـــه اگ ـــد ک معتقدن
ــران  ــه زعفـ ــد فاتحـ ــیند بایـ ــار بنشـ ــه بـ بـ

ـــد. ـــی را خوان ایران
ــرا  ــه چـ ــت کـ ــؤال اسـ ــای سـ ــال جـ حـ
مســـئولین مربوطـــه بـــا وجـــود نقـــش 
پراهمیـــت ایـــن محصـــول در بازارهـــای 
ـــول  ـــن محص ـــه ای ـــی ب ـــه چندان ـــی توج صادرات

ــد. ندارنـ
غامرضـــا میـــری نائـــب رئیـــس شـــورای 
ملـــی زعفـــران در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــاورزی ب ـــارت و کش ـــت، تج صنع
ـــر  ـــران دردس ـــرای ای ـــی ب ـــران چین ـــه زعف اینک
ســـاز خواهـــد شـــد، اظهـــار داشـــت: وجـــود 
رقبـــا در هـــر بخشـــی می توانـــد مشـــکاتی 
بـــرای تولیـــد بـــه بـــار آورد بـــه طوریکـــه وجـــود 
ــن و  ــت در چیـ ــانی ارزان قیمـ ــروی انسـ نیـ
ـــر  ـــت کمت ـــا قیم ـــول ب ـــع محص ـــت توزی درنهای
می توانـــد در صـــادرات محصـــول ایرانـــی در 

بازارهـــای هـــدف تأثیـــر گـــذار باشـــد.
ــا  ــارزه بـ ــه مبـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
قاچـــاق پیـــاز زعفـــران تنهـــا راه حـــل 
جلوگیـــری از کشـــت محصـــول در ســـایر 
کشـــور ها اســـت، افـــزود: ســـتاد مبـــارزه بـــا 
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــبت ب ـــد نس ـــاق کاال بای قاچ
ـــد و در صـــورت  نظـــارت بیشـــتری اعمـــال نمای

ـــق  ـــد از طری ـــاق بای ـــای قاچ ـــف محموله ه کش
رســـانه ها اطـــاع رســـانی نمایـــد کـــه چـــه 
تبعاتـــی بـــرای قاچاقچیـــان بـــه دنبـــال دارد 
ـــن  ـــاق ای ـــراغ قاچ ـــه س ـــان ب ـــر متخلف ـــا دیگ ت

محصـــول نرونـــد.
میـــری ادامـــه داد: طـــی ده روزآینـــده 
همزمـــان بـــا فصـــل قاچـــاق پیـــاز زعفـــران، 
دســـتگاه های مربوطـــه نظیـــر وزارت جهـــاد 
کشـــاورزی، کمیســـیون مبـــارزه بـــا قاچـــاق 
ـــول  ـــن محص ـــت ای ـــه صیان ـــبت ب ـــد نس کاال بای

دقـــت بیشـــتری نماینـــد.
ـــی  ـــران ایران ـــه ای زعف ـــروش فل ـــا رد ف وی ب
ـــی  ـــای صادرات ـــی زعفران ه ـــرد: تمام ـــان ک بی
ـــو  ـــک کیل ـــر ی ـــا حداکث ـــرم ت ـــم گ ـــک ده از ی
در بســـته بندی هـــای مجـــاز بـــه بازارهـــای 
هـــدف عرضـــه می شـــوند، چراکـــه صـــادرات 
ـــری  ـــرک ام ـــوی گم ـــول از س ـــن محص ـــه ای فل

ـــت. ـــر اس ـــاب ناپذی اجتن

زعفران چینی تهدیدی برای تولید داخل
علـــی حســـینی عضـــو شـــورای ملـــی 
ــی  ــران چینـ ــه زعفـ ــت: گرچـ ــران گفـ زعفـ
ـــا قیمـــت  ـــاز اســـت، ام ـــورد نی ـــد کیفیـــت م فاق
ـــش  ـــد و چال ـــک تهدی ـــن محصـــول ی ـــن ای پایی
بـــرای زعفـــران ایرانـــی محســـوب می شـــود.

ـــانی  ـــاع رس ـــه اط ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
در خصـــوص ویژگی هـــای زعفـــران طبیعـــی 
ـــران  ـــزود: زعف ـــت، اف ـــروری اس ـــر ض ـــک ام ی
ـــخ دارد  ـــی تل ـــک، طعم ـــد میخ ـــی همانن طبیع
ـــن در آب جـــوش  ـــس از ریخت ـــه پ ـــه بافاصل ک
رنـــگ پـــس نمی دهـــد و بـــه تدریـــج رنـــگ 

ــود. ــه نشـــین می شـ ــه آن در آب تـ کالـ
ـــاز  ـــاق پی ـــه قاچ ـــان اینک ـــا بی ـــینی ب حس
ــای  ــد طـ ــرای تولیـ ــی بـ ــران معضلـ زعفـ
ـــرد: وزارت  ـــح ک ـــت، تصری ـــی اس ـــرخ ایران س
ـــام  ـــد تم ـــی بای ـــا مرزبان ـــاورزی ب ـــاد کش جه
تـــاش خـــود را در جهـــت جلوگیـــری از 
خـــروج غیـــر قانونـــی ایـــن محصـــول بـــه 
ــت  ــه نخسـ ــان رتبـ ــا همچنـ ــرد تـ کار گیـ
ـــود  ـــظ ش ـــا حف ـــران در دنی ـــده زعف صادرکنن
ـــای  ـــا تناژ ه ـــران ب ـــاز زعف ـــروج پی ـــه خ چراک
ــن  ــه ای ایـ ــی و گلخانـ ــت زراعـ ــاال و کشـ بـ

محصـــول در ســـایر کشـــور ها خطـــر جـــدی 
بـــرای تولیـــد داخـــل بـــه شـــمار مـــی رود.

صادرات فله ای زعفران صحت ندارد
فرشـــید منوچهـــری دبیـــر شـــورای ملـــی 
زعفـــران در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار صنعـــت، 
تجـــارت و کشـــاورزی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
ــران  ــد زعفـ ــزان تولیـ ــی از میـ ــار دقیقـ آمـ
چینـــی در دســـترس نیســـت، بیـــان کـــرد: 
ـــاه  ـــوان گی ـــه عن ـــران ب ـــه زعف ـــود آنک ـــا وج ب
ــرار  ــتفاده قـ ــورد اسـ ــن مـ ــی در چیـ دارویـ
ـــورد  ـــرف م ـــن مص ـــن رو تأمی ـــرد، از ای می گی
نیـــاز ایـــن محصـــول در چیـــن ســـال ها 
زمـــان نیـــاز دارد و در شـــرایط کنونـــی 
ــرخ  ــای سـ ــرای طـ ــری بـ ــد خطـ نمی توانـ

ایرانـــی باشـــد.
ـــار  ـــر هکت ـــه ازای ه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــاز  ـــورد نی ـــاز م ـــن پی ـــا 8 ت ـــران کاری 5 ت زعف
ـــر  ـــار حداکث ـــزود: ســـاالنه از هـــر هکت اســـت، اف
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــت می ش ـــول برداش ـــو محص 6 کیل
ـــران  ـــت زعف ـــه کش ـــل توج ـــطح قاب ـــود س وج
ـــرای  ـــدی ب ـــاز تهدی ـــاق پی ـــا قاچ ـــور م در کش

ـــی رود. ـــمار نم ـــه ش ـــل ب ـــد داخ تولی
ــا،  ــی از رقبـ ــه داد: برخـ ــری ادامـ منوچهـ
زعفـــران مرغـــوب ایرانـــی را بـــا بازارســـازی 
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــادر می کنن ـــود ص ـــم خ ـــه اس ب
امـــر خطـــر جـــدی بـــرای محصـــول ایرانـــی 
ــازی  ــن رو برندسـ ــود، از ایـ ــوب می شـ محسـ
جهـــت  در  صادرکننـــدگان  از  حمایـــت  و 
ــای  ــته بندی هـ ــا بسـ ــول بـ ــادرات محصـ صـ
ــا  ــب رقبـ ــری از تقلـ ــاوه برجلوگیـ ــز عـ ریـ
میتوانـــد ارزش افـــزوده باالیـــی را بـــرای 

ــان آورد. ــه ارمغـ ــور بـ کشـ
ـــان  ـــا بی ـــران ب ـــی زعف ـــورای مل ـــر ش دبی
ــی  ــران ایرانـ ــه زعفـ ــادرات فلـ ــه صـ اینکـ
ــران  ــرد: زعفـ ــح کـ ــدارد، تصریـ ــت نـ صحـ
ـــت  ـــت کـــه هماننـــد طـــا قیم ـــی اس کاالی
دارد و اینکـــه می گوینـــد مـــا زعفـــران 
صحـــت  می کنیـــم،  صـــادر  فلـــه ای  را 
بندی هـــای  بســـته  کـــه  چـــرا  نـــدارد 
ــر  ــادرات در نظـ ــرای صـ ــی بـ ــم کیلویـ نیـ
فرهنـــگ  وی  گفتـــه  بـــه  گرفته ایـــم. 
ایـــران در بســـته  مصـــرف زعفـــران در 
بندی هـــای بزرگ تـــر اســـت ، ایـــن در 
ـــد  ـــد چن ـــا در ح ـــه در اروپ ـــت ک ـــی اس حال

دهـــم گـــرم اســـت.

زعفران چینی درد سر ساز شد


