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تازه های خبر تازه های خبر
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روزنامه

انارکی محمدی:
مودیان خوش حساب نبایدجور 

فراریان مالیاتی را بکشند
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
متبوعش  آمادگی کمیسیون  اعالم  از  اسالمی 
اجرای  برای  مالیاتی  سازمان  با  تعامل  برای 
کامل سامانه جامع خبر داد وگفت:برای کسب 
اخذ  فشار  نباید  بیشتر،  مالیاتی  درآمدهای 
مالیات روی مودیان خوش حساب اعمال شود. 
انارکی محمدی  احمد  به گزارش خانه ملت، 
فرارهای  از  جلوگیری  لزوم  بر  تاکید  با 
اقتصاد  وزارت  اینکه  وجود  با  گفت:  مالیاتی 
زیرساخت های خوبی را در بحث سامانه جامع 
مالیاتی ایجاد کرده اما از این ظرفیت تاکنون 
بطور کامل استفاده نشده است. نماینده مردم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  رفسنجان  و  انار 
اخذ  تمرکز  بیشترین  حاضر  حال  افزود:در 
مالیات از اشخاصی است که هرساله اظهارنامه 
ارائه  مالیاتی  امور  به سازمان  را  مالیاتی خود 
می کنند و دارای اسناد و مدارک مالی معتبر 

هستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر 
لزوم ردیابی دقیق معامالت در چرخه اقتصادی 
افزود:اشخاصی وجود دارند که با وجود درآمدهای 
نجومی، از پرداخت مالیات طفره می روند. انارکی 
جامع  سامانه  کرد:درخصوص  تصریح  محمدی 
مالیاتی اگر وزارت اقتصاد با مشکالتی روبرو است 
می تواند با تعامل با کمیسیون اقتصادی زمینه 

اجرای کامل این سامانه را فراهم کند.

لزوم اخذ مالیات عادالنه در کشور 
وی ادامــه داد:در هرصــورت بایــد اخــذ 
مالیــات در کشــور عادالنــه و از فرارهــای 
ــه نباشــد  ــری شــود و اینگون ــی جلوگی مالیات
کــه بــرای کســب درآمدهــای مالیاتــی بیشــتر 
ــوش  ــان خ ــات روی مودی ــذ مالی ــار اخ فش
ــح  ــدی تصری ــی محم ــد. انارک ــاب باش حس
ــای  ــترین فراره ــر بیش ــال حاض ــرد:در ح ک
ــری  ــطه گ ــی  و اس ــش دالل ــی در بخ مالیات
اســت بــه دلیــل اینکــه امــکان شناســایی این 
درآمدهــا دشــوار اســت البتــه اجــرای کامــل 
ســامانه جامــع مالیاتــی بســیاری از مشــکالت 

مذکــور را حــل می کنــد.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای 
اسـالمی یادآور شـد:نباید از فعـاالن بخش تولید 
مالیـات سـنگین اخـذ شـود بـرای پایـدار بودن 
درآمدهـای مالیاتی باید ابتدا با ارائه مشـوق های 
مالیاتـی اجـازه دارد کـه بخـش تولیـد ابتـدا پـا 
بگیـرد سـپس از درآمدهـای این بخـش مالیات 

معقـول اخذ شـود.

صدور سند مسکن روستایی
 برای سه میلیون و 100 هزار واحد

معاون عمران روسـتایی بنیاد مسـکن انقالب 
اسـالمی گفـت: بـرای سـه میلیـون و 100 هزار 
واحد مسـکن روسـتایی در نقاط مختلف کشـور 

سـند مالکیت صادر شـده است.
روز  شـاملو  محمدرضـا  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
گذشـته در جمـع مدیـران و مسـئوالن بنیـاد 
مسـکن آذربایجـان شـرقی افـزود: صدور سـند 
مسـکن روسـتایی در 38 هزار روستای باالی 20 

خانـوار کشـور بـر عهـده ایـن بنیاد اسـت.
وی بـا بیـان اینکه تمامـی روسـتاهای باالی 
20 خانـوار کشـور دارای طـرح هـادی مصـوب 
اسـت، اظهـار کـرد: تاکنـون در 15 هـزار و 600 
روسـتای کشـور عملیات بهسـازی و طرح هادی 

در یـک یـا دو مرحلـه انجام شـده اسـت.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کشور با یادآوری اینکه اعتبارهای روستاها 
از سه طریق ملی، منابع استانی و دهیاری ها و 
ادامه داد:  تامین می شود  خودیاری های مردمی 
با  بافت های  بهسازی  اعتبارهای  گذشته  سال 
ارزش، دارای تخصیص صفر بود که امید است 
امسال اعتبار بیشتری به طرح های عمرانی بنیاد 

مسکن تخصیص یابد.
وی بـا بیـان اینکـه ردیف ملی بنیاد مسـکن 
کشـور کاهـش یافته اسـت، گفـت: ردیـف ملی 
بنیاد مسـکن در سـال 94 حدود 4 هـزار و 150 
میلیـارد ریـال ، در سـال 95 حـدود 2 هـزار و 
500 میلیـارد ریـال و امسـال 2 هـزار میلیـارد 
ریـال اسـت کـه امیـد اسـت ردیف ملی امسـال 

از تخصیـص باالیـی برخوردار شـود.
اسـالمی  انقـالب  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
آذربایجـان شـرقی نیـز در این جلسـه گفـت: از 
ابتدای تاسـیس بنیاد مسـکن تا پایان سـال 95 
این بنیاد توانسـته بـا همکاری اداره ثبت اسـناد 
و امـالک اسـتان بیـش از 222 هـزار و 48 جلـد 
سـند مالکیت روسـتایی و شـهری به متقاضیان 

واجـد شـرایط اعطـا کند.
حافـظ باباپـور افـزود: از این تعـداد 201 هزار 
و 674 سـند روسـتایی و 20 هـزار و 374 سـند 

شـهری است.
وی اظهـار کـرد: در 703 روسـتای اسـتان 
اجـرای طـرح هـادی به اتمـام رسـیده و تمامی 
1950 روسـتای بـاالی 20 خانوار از نعمت تهیه 

و مطالعـه طـرح هـادی برخوردار شـده اسـت.
از مجمـوع حـدود سـه میلیـون و 800 هـزار 
نفـر جمعیـت اسـتان آذربایجـان شـرقی حدود 
یـک میلیـون و 170 هـزار نفـر آن در مناطـق 

روسـتایی سـکونت دارند.

پیـــش بینـــی می شـــود در نشســـت ایـــن 
ــورهای صادرکننـــده  هفتـــه ســـازمان کشـ
ــد بیـــش از  ــن، تولیـ ــک( در ویـ ــت )اوپـ نفـ
ــان  ــکا همچنـ ــیل در آمریـ ــت شـ ــد نفـ حـ
ــن  ــه ایـ ــورد توجـ ــای مـ ــی از موضوع هـ یکـ

ســـازمان باشـــد.
ـــی  ـــرگ در گزارش ـــر؛ بلومب ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــک  ـــدگان کشـــورهای عضـــو اوپ نوشـــت: نماین
کـــه هفتـــه گذشـــته در مقـــر دائمـــی ایـــن 
ـــان  ـــد، همچن ـــم آمدن ـــن گرده ـــازمان در وی س
ــیل  ــت شـ ــد نفـ ــر تولیـ ــود را بـ ــه خـ توجـ
در آمریـــکا کـــه تـــا کنـــون تأثیـــر توافـــق 
ـــر  ـــگ ت ـــه را کمرن ـــش عرض ـــرای کاه ـــا ب آنه
ـــدگان  ـــد. نماین ـــوف کردن ـــت، معط ـــرده اس ک
ـــئوالن  ـــک و مس ـــو اوپ ـــورهای عض ـــی کش مل
ــن  ــو ایـ ــر عضـ ــورهای غیـ ــیاری از کشـ بسـ
ســـازمان گـــزارش کارشناســـان دربـــاره 
ـــاهده  ـــکا را مش ـــت آمری ـــت نف ـــای صنع دورنم

کردنـــد.
ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــان ای ـــن کارشناس ـــرآورد ای ب
ـــال  ـــکا در س ـــیل آمری ـــت ش ـــد نف ـــد تولی رش
ـــزار  ـــا 500 ه ـــزار ت ـــالدی 450 ه ـــاری می ج
بشـــکه در روز خواهـــد بـــود کـــه از بـــرآورد 
خـــود اوپـــک مبنـــی بـــر رشـــد 562 هـــزار 
ـــده در  ـــاالت متح ـــت ای ـــد نف ـــکه ای تولی بش

ـــت. ـــر اس ـــن ت ـــع، پایی ـــن مقط ای
ـــده  ـــان دهن ـــکا، نش ـــد آمری ـــر تولی ـــد ب تأکی
دو راهـــی پیـــش پـــای اوپـــک و متحـــدان 
ـــق  ـــد تواف ـــاره تمدی ـــد درب ـــه بای ـــت ک آن اس
کاهـــش تولیـــد خـــود پـــس از مـــاه ژوئـــن 

امســـال، تصمیـــم بگیرنـــد.
ـــو  ـــر عض ـــو و غی ـــت عض ـــدگان نف تولیدکنن
ـــی از  ـــدود نیم ـــم ح ـــار ه ـــه در کن ـــک ک اوپ
عرضـــه نفـــت جهـــان را در اختیـــار دارنـــد، 

شـــاهد ایـــن بوده انـــد کـــه در پـــی رشـــد 
تولیـــد آمریـــکا، جهـــش اولیـــه قیمـــت 
ـــش  ـــرای کاه ـــا ب ـــم آنه ـــی تصمی ـــت در پ نف
تولیـــد، رو بـــه زوال گذاشـــته اســـت، زیـــرا 
تولیدکننـــدگان نفـــت شـــیل در آمریـــکا بـــا 
ـــود  ـــد خ ـــتر، تولی ـــای بیش ـــتفاده از دکل ه اس
ـــن حـــد از ســـال 2015 میـــالدی  ـــه باالتری را ب

تـــا کنـــون رســـانده انـــد.
ـــی  ـــد کنون ـــه تولی ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای

کشـــورهای عضـــو اوپـــک نســـبت بـــه مـــاه 
ـــون  ـــک میلی ـــالدی، ی ـــال 2016 می ـــر س اکتب
ـــته  ـــش داش ـــکه در روز کاه ـــزار بش و 200 ه
اســـت و کشـــورهای غیـــر عضـــو ایـــن 
ســـازمان نیـــز تولیـــد روزانـــه خـــود را 400 

ــد. ــر کرده انـ ــکه کمتـ ــزار بشـ هـ
از  پاپـــا،  مـــارک  دیگـــر،  ســـوی  از 
ــت  ــه نشسـ ــده بـ ــوت شـ ــان دعـ کارشناسـ
ــد  ــرآورد می کنـ ــک، بـ ــته اوپـ ــه گذشـ هفتـ
ـــیل در  ـــت ش ـــه نف ـــد روزان ـــن تولی ـــه میانگی ک
ـــا 450  ـــالدی تنه ـــکا در ســـال جـــاری می آمری

ــد. ــش می یابـ ــکه افزایـ ــزار بشـ هـ
ــر اوپـــک  ــرد: اگـ ایـــن بانـــک اعـــالم کـ
ـــد،  ـــش ده ـــن کاه ـــش از ای ـــود را بی ـــد خ تولی
ـــود  ـــهم خ ـــر از س ـــی دیگ ـــت بخش ـــن اس ممک
از بـــازار را بـــه تولیدکننـــدگان نفـــت شـــیل 
ـــد  ـــت رش ـــاید قیم ـــد و ش ـــذار کن ـــکا واگ آمری
ـــته باشـــد و از ســـوی دیگـــر،  ـــی نداش چندان
ــرد،  ــاال ببـ ــود را بـ ــد خـ ــک تولیـ ــر اوپـ اگـ
ـــطح 35  ـــا س ـــت ت ـــت نف ـــت قیم ـــن اس ممک
ـــن  ـــد و ای ـــن بیاب ـــکه پایی ـــر بش ـــرای ه دالر ب
ـــتری  ـــی بیش ـــای مال ـــا چالش ه ـــازمان را ب س
ـــای  ـــتر اعض ـــا، بیش ـــد م ـــد؛ از دی ـــه رو کن رو ب
اوپـــک تـــوان رویارویـــی بـــا هیـــچ یـــک از 
ـــد. ـــی ندارن ـــع کنون ـــرض را در مقط ـــن دو ف ای

بلومبرگ گزارش داد؛

سایه شیل اویل بر سر توافق نفتی
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قدردانی استاندار 
آذربایجان شرقی از مردم 
به خاطر حضور در انتخابات

سودبانکی 2۹درصدی از موانع 
جدی رقابت تولیدکنندگان 
ایرانی با بازارهای جهانی

خانه های ناامن برروی 
گسل تبریز

شاکر خداوند و سپاسگزار این مردم بزرگ و حماسه ساز باشیم
29 اردیبهشت با حضور تعیین کننده مردم، به حماسه ای ماندگار تبدیل شد

2
سود بانکی باال یکی از عوامل رکود در واحدهای تولیدی است

تولیدات داخلی باید صادرات محور باشد

سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند

4

چند سال اخیر اقدامات و فعالیت های بسیار خوبی در این خصوص انجام شده
ایجاد این پدیده در کالنشهر تبریز به چند دهه قبل برمی گردد

این موضوع از نقطه نظر مدیریت بحران قابل تأمل است

3
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یادداشت

دکتر حاکم قاسمی

اهداف  عربستان  به  خود  سفر  در  ترامپ 
مختلفی را دنبال می کند. وی قبل از هر چیز 
در  خود  سیاست  عنوان  به  را  آنچه  می کوشد 
هنگام تبلیغات ریاست جمهوری اعالم کرد و 
پس از ورود به کاخ سفید پی گرفت، عملیاتی 
دولت های  سیاست  از  انتقاد  با  ترامپ  کند. 
پیشین آمریکا اعالم کرد، تقبل هزینه دفاع از 
منافع متحدین آمریکا در گوشه و کنار جهان 
موجب تحمیل هزینه سنگین بر مردم آمریکا 
شده است. از این رو او حاضر نیست این سیاست 
را ادامه دهد و هزینه دفاع از متحدان را از جیب 

مردم آمریکا بپردازد.
به  را  آمریکا  متحدین  سیاست،  این  اعالم 
از  نگرانی  وجود  با  اروپاییان  واداشت.  واکنش 
پیامدهایی که این سیاست می تواند داشته باشد، 
کوشیدند با اعتماد به ظرفیت ها و توانمندی های 
خود و با تاکید بر استقالل اروپا از آمریکا به فکر 
راه و چاره باشند، اما این موضع رئیس جمهور 

آمریکا  متحدان  شدید  نگرانی  موجب  آمریکا 
بین کشورهای کوچک  بویژه در  در خاورمیانه 
حاشیه جنوبی خلیج فارس شد. آنها با توجه به 
حمایت های  دادن  دست  از  خود،  ذاتی  ضعف 
آمریکا را برای خود مصیبت می دانند. از این رو با 
ترسی که در آنها ایجاد شد، بیش از گذشته برای 
از  جلب نظر ترامپ برای ادامه حمایت آمریکا 
خود کوشیدند و در این راه طرحی را برای ادامه 
حمایت های آمریکا از خود پیش بینی کرده اند که 

هزینه ای برای آمریکا در پی نداشته باشد.
اینک برای عملیاتی شدن این طرح پادشاه 
عربستان پیشقدم شده، پس از تماس هایش با 
ترامپ، تالش دارد سران و مقامات کشورهای 
ترامپ گرد  با  برای دیدار  را در ریاض  منطقه 
برای  محوری  است  قرار  نشست  این  آورد.در 
همکاری عربی ـ آمریکایی سازماندهی شود. با 
شکل گیری این محور که برخی از آن با عنوان 
یاد کرده اند، کشورهای منطقه  اسالمی  ناتوی 

برای پیگیری اهداف و منافع نظامی و امنیتی 
همکاری  به  یکدیگر  با  آمریکا  حمایت  تحت 
هزینه  تامین  که  همکاری هایی  می پردازند؛ 
آن به عهده کشورهای منطقه بویژه کشورهای 

نفت خیز خواهد بود.
نقشی که برای آمریکا در این طرح متصور 
تامین  سیاسی،  پشتیبانی  بر  عالوه  است 
نیازهای تسلیحاتی و فروش سالح به کشورهای 
با  کامل  همسویی  که  نقشی  است؛  منطقه 
بهبود  که  ترامپ  دارد.  ترامپ  سیاست های 
وضعیت اقتصادی را به مردم آمریکا وعده داده 
است، نیاز به بازار فروش محصوالت آمریکا از 
جمله تسلیحات آمریکایی دارد. با شکل گیری 
اسالمی چنین  ناتوی  به  موسوم  همکاری های 
بازاری به سهولت و با قدرت خرید باال در اختیار 
صنایع تسلیحاتی آمریکا قرار می گیرد. با چنین 
وضعیتی، روند رشد فروش تسلیحات آمریکایی 
به منطقه قابل پیش بینی است؛ روندی که به 

رونق اقتصاد آمریکا کمک می کند، اما منطقه 
را به انبار باروت تبدیل خواهد کرد و برخالف 
و  ثبات  به  نه تنها  سیاست،  این  بانیان  ادعای 
بلکه  شد،  نخواهد  منتهی  منطقه ای  امنیت 
بی ثباتی و ناامنی را در منطقه تشدید خواهد 
کرد؛ وضعیتی که در آن کشورهای منطقه به 
دلیل ضعف ها و ناتوانی های ذاتی خود بیش از 

همه آسیب پذیر خواهند بود.
بر این اساس همکاری هایی که در چارچوب 
با  گفت وگوهایش  و  منطقه  به  ترامپ  سفر 
مقامات منطقه در ریاض شکل خواهد گرفت، 
بیش از آن که در مسیر منافع ملت های منطقه 
باشد، در چارچوب سیاست ها و منافع آمریکا 
آن که  عین  در  آمریکا  رفت.  خواهد  پیش  به 
حفظ  خود  به  را  منطقه  کشورهای  وابستگی 
می کند، هزینه همکاری ها را به آنها منتقل و 
بازاری گسترده برای فروش تسلیحات آمریکایی 

تدارک خواهد دید.

دکترین میلیتاریستی ترامپ

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حضور حماسی و پر شکوه مردم در انتخابات:

پیروز انتـخابات، مـردم ایران و نـظام 
جمهوری اسالمی هستند

جلیلی با 33 هزار رای 
منتخب مردم مراغه و عجب شیر شد

 آزادی بیان
 ارمغان تدبیر و امید

مردم ساالری دینی 
مهمترین پیام انتخابات بود

منتخبان شورای شهر تبریز 
مشخص شدند
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آیت اهلل شبستری: 

حضور پررنگ مردم در انتخابات 
نظام جمهوری اسالمی را تثبیت کرد

اســـتان  در  فقیـــه  ولـــی  نماینـــده 
ـــن  ـــی ضم ـــدور پیام ـــا ص ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
ـــردم در  ـــاد م ـــگ آح ـــور پررن ـــی از حض قدردان
انتخابـــات 29 اردیبهشـــت، اظهارکـــرد: ایـــن 
ـــالمی  ـــوری اس ـــام جمه ـــکوه، نظ ـــور باش حض

ــرد. ــت کـ ــگاه آن را تقویـ ــت و جایـ را تثبیـ
بــه گــزارش ایرنــا، در پیــام آیــت اهلل محســن 
مجتهــد شبســتری آمــده اســت: شــکر و 
ســپاس بــی پایــان بــه درگاه حضــرت احدیــت 
ــود  ــه یمــن مول ــاه رحمــت و ب ــن م ــه در ای ک
ــه  ــرت بقی ــعبان؛ حض ــه ش ــأن نیم عظیم الش
اهلل ارواحنــا فــداه بــه ملــت ایــران توفیــق 
ــر  ــه ثم ــالب را ب ــت انق ــر درخ ــار دیگ داد ب
نشــانده و حماســه فرامــوش نشــدنی دیگــری 
خلــق کننــد و بــا حضــور کــم نظیــر و متراکــم 
خویــش بــه نــدای ملکوتــی رهبــر معظــم 
ــه؛ روز  ــک گفت ــی( لبی ــه العال ــالب )دام ظل انق
ــات  ــای انتخاب ــای صندوق ه ــت پ 29اردیبهش
و  زده  رقــم  را  خــود  سرنوشــت  و  حاضــر 
دشــمنان قســم خــورده جمهــوری اســالمی را 

ــازند. ــدوار س ــتان را امی ــوس و دوس مأی
ــار  ــام اظه ــن پی ــز در ای ــه تبری ــام جمع ام
ــز  ــان نی ــریف آذربایج ــردم ش ــت: م ــرده اس ک
بــه واســطه غیــرت دینــی و ملــی کــه دارنــد، 
ــار  ــات پرافتخ ــر صفح ــری ب ــن دیگ ــرگ زری ب
خویــش در تاریــخ ایــران اســالمی افــزوده و بــا 
ــا حضــور گســترده  ــدام خداپســندانه ب ــن اق ای
ــات  ــوری و انتخاب ــت جمه ــات ریاس در انتخاب
انتخابــات  شهرســتان  چهــار  در  و  شــوراها 
میــان دوره ای مجلــس شــورای اســالمی، از 
خــون شــهیدان پاســداری کــرده و نظــام 
جمهــوری اســالمی را تثبیــت و تقویــت کردند.

اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی بـــا صـــدور 
ـــور  ـــر حض ـــه خاط ـــتان ب ـــردم اس ـــی از م پیام
اردیبهشـــت   29 انتخابـــات  در  حماســـی 

قدردانـــی کـــرد.
ـــا  ـــارزاده ب ـــا، اســـماعیل جب ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــزرگ  ـــت ب ـــت: مل ـــام آورده اس ـــن پی ـــدور ای ص
ـــد و  ـــکوه آفری ـــت و ش ـــر عظم ـــار دیگ ـــران، ب ای
ـــن  ـــه تعیی ـــر خـــود در صحن ـــا حضـــور کم نظی ب
سرنوشـــت، شـــکوفه های بوســـتان اعتـــدال و 

ـــاند. ـــار نش ـــه ب ـــد را ب امی
ـــات  ـــت: انتخاب ـــام آورده اس ـــن پی وی در ای
ــده  ــور تعیین کننـ ــا حضـ ــت بـ 29 اردیبهشـ
ـــد  ـــل ش ـــدگار تبدی ـــه ای مان ـــه حماس ـــردم، ب م
کـــه ثبـــات، امنیـــت و پیشـــرفت کشـــور را 

ــد. ــن می کنـ تضمیـ
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی در پیـــام خـــود 
ـــر  ـــه خاط ـــه ب ـــد ک ـــت: بای ـــرده اس ـــادآوری ک ی
ـــه درگاه  ـــزرگ، پیشـــانی شـــکر ب ـــن نعمـــت ب ای
الهـــی گذاشـــت و بـــه پـــای چنیـــن ملتـــی 
گل هـــا و بوســـه ها ریخـــت کـــه دوبـــاره 
آمدنـــد و حماســـه تدبیـــر و امیـــد را بـــرای 

ایـــران و اســـالم تکـــرار کردنـــد.
ــت مریزاد  ــت: دس ــه داده اس ــارزاده ادام جب
بــه سرانگشــتانی کــه چنیــن هنرمندانــه و 
ــوح  ــر ل ــربلندی را ب ــکوه و س ــمندانه، ش هوش

ــد. ــش زدن ــور، نق ــر کش تقدی
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی در ایـــن 
ـــالم  ـــران و س ـــر ای ـــالم ب ـــت: س ـــام آورده اس پی
بـــر آذربایجـــان، ســـر همیشـــه ســـرافراز 

ــان آگاه  ــک مردمـ ــر تک تـ ــالم بـ ــران! سـ ایـ
و قدرشـــناس آذربایجـــان شـــرقی کـــه بـــه 
میـــدان آمدنـــد و سرنوشـــت کشـــور و نیـــز 

شـــهر و روســـتای خـــود را رقـــم زدنـــد.
این جانــب  اســت:  افــزوده  جبــارزاده 
ــن خطــه، ضمــن  ــد کوچــک ای ــوان فرزن به عن
تبریــک ایــن حماســه سرشــار از خیــر و برکــت 
بــه شــما مــردم عزیــز و رهبــری معظــم انقالب، 

ــردم  ــی م ــور حماس ــم از حض ــه می دان وظیف
ــت  ــن رقاب ــه ای ــژه آنک ــم؛ به وی ــی کن قدردان
ــت، آرامــش و  ــزرگ سیاســی، در کمــال متان ب
بــه دوراز هرگونــه حاشــیه و تنــش انجــام شــد.

وی اظهـــار کـــرده اســـت: همچنیـــن الزم 
ـــرم،  ـــت اندرکاران محت ـــی دس ـــه تمام ـــت ب اس
ـــارت،  ـــی و نظ ـــی، بازرس ـــل اجرای ـــم از عوام اع
نیروهـــای نظامـــی، انتظامـــی، امنیتـــی و 

ـــت  ـــت در دس ـــه دس ـــانه ک ـــاب رس ـــز اصح نی
هـــم، امـــر خطیـــر انتخابـــات را بـــه انجـــام 
ـــوص  ـــم؛ بخص ـــرض کن ـــوت ع ـــاندند، خداق رس
ــن دوره  ــات دوازدهمیـ ــار انتخابـ ــه در کنـ کـ
ــن  ــات پنجمیـ ــوری و انتخابـ ــت جمهـ ریاسـ
ــتا،  ــهر و روسـ ــالمی شـ ــوراهای اسـ دوره شـ
ـــیر و  ـــب ش ـــه مراغه-عج ـــوزه انتخابی در دو ح
ـــس  ـــان دوره ای مجل ـــات می ـــس، انتخاب اهر-هری

شـــورای اســـالمی نیـــز برگـــزار شـــد.
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی در پیـــام 
خـــود آورده اســـت: بـــرادران و خواهـــران 
رقابتـــی  فضـــای  بزرگـــوارم!  و  ارجمنـــد 
ــا شـــور و حـــرارت تبلیغـــات و  انتخابـــات بـ
نقدهـــا و چالش هایـــش امـــروز بـــه ایســـتگاه 

ــت. ــیده اسـ ــت رسـ ــت و خدمـ رفاقـ
اکنـــون  اســـت:  افـــزوده  جبـــارزاده 
همـــگان موظفیـــم صرف نظـــر از نتایـــج آراء، 
در  پیش آمـــده  احتمالـــی  کدورت هـــای 
ــینه ها  ــی را از سـ ــای انتخاباتـ ــام رقابت هـ ایـ
ــان  ــدل و یکرنـــگ چنـ ــم و یکـ ــاک کنیـ پـ
ــم  ــم دهیـ ــت هـ ــت در دسـ ــه دسـ همیشـ
ـــت  ـــتعانت از درگاه احدی ـــا اس ـــر و ب ـــه مه ب
ـــام  ـــی، تم ـــدت و همدل ـــا وح ـــم و ب ـــه باه هم
تـــوان خـــود را بـــرای خدمـــت بـــه میهـــن 
آبادانـــی  و  و مـــردم، پیشـــرفت کشـــور 
ــان  ــتان عزیزمـ ــتاهای اسـ ــهرها و روسـ شـ
شـــاکر  عمـــل،  در  تـــا  به کارگیریـــم 
خداونـــد و سپاســـگزار ایـــن مـــردم بـــزرگ 

باشـــیم. حماسه ســـاز  و 

قدردانی استاندار آذربایجان شرقی 
از مردم به خاطر حضور در انتخابات 

معاون استاندار آذربایجان شرقی: 
مردم ساالری دینی 

مهمترین پیام انتخابات بود

معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
گفــت: مــردم ســاالری دینــی مهمتریــن و 
ــران  ــته ای ــات روز گذش ــام انتخاب ــن پی بهتری

ــود. ــان ب ــل و جه ــالمی در داخ اس
محمدصـــادق  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
ـــاالی  ـــارکت ب ـــک مش ـــن تبری ـــدی ضم پورمه
مـــردم در انتخابـــات بـــه مقـــام معظـــم 
ــاال را  ــارکت بـ ــن مشـ ــردم، ایـ ــری و مـ رهبـ
ـــن  ـــزود: ای ـــرد و اف ـــی ک ـــت ارزیاب ـــروزی مل پی
پیـــروزی تمامـــی مـــردم اعـــم از هـــواداران 
ــود. ــامل می شـ ــای وی را شـ روحانـــی و رقبـ

از  یکــی  را  دینــی  ســاالری  مــردم  وی، 
نمودهــای بــارز نظــام مقــدس جمهــوری 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــران برشــمرد و اظه اســالمی ای
ــاال حاصــل شــد  موضــوع در فضــای رقابتــی ب
و بــه بیانــی دیگــر مــردم هوشــمندی و درک و 
فهــم انقالبــی و شــعور دوســت داشــتن کشــور 

ــتند. ــش گذاش ــه نمای ــه ب ــن عرص را در ای
پورمهــدی ادامــه داد: مــردم در جریــان 
ــچ  ــه هی ــه ب ــد ک ــان دادن ــات نش ــن انتخاب ای
عنــوان تحــت تاثیــر مســایل مختلــف حاشــیه 
درســت  فهــم  اســاس  بــر  و  نیســتند  ای 
ــای  ــی در پ ــی و خارج ــاع داخل ــود از اوض خ

می شــوند. حاضــر  رای  صندوق هــای 
ــی را مثبــت  ــر روحان ــاالی دکت وی ، آرای ب
ارزیابــی کــرد و گفــت: ایــن شــرایط گوشــزدی 
بــرای مــا مســئوالن اســت کــه بایــد حواســمان 
ــم  ــوش نکنی ــردم را فرام ــرده و م ــع ک را جم
ــای  ــود گرفتاری ه ــا وج ــردم ب ــاد م ــون آح چ
عدیــده، در زمان هــای مختلــف بــه خوبــی 

ــد. ــان داده ان ــود را نش خ
ـــن  ـــا ای ـــت ب ـــرد: دول ـــه ک ـــدی اضاف پورمه
ـــد  ـــت و بای ـــاال رف ـــئولیتش ب ـــردم مس آرای م
ـــعی  ـــی س ـــام و موقعیت ـــر مق ـــئوالن در ه مس
ــا  ــد تـ ــات را بدهنـ ــترین خدمـ ــد بیشـ کننـ
ــداری  ــده و پایـ ــن شـ ــا تامیـ ــات آنهـ مطالبـ

نظـــام میســـر شـــود.
وی گفــت: یکــی از پیام هــای مردمــی ایــن 
ــا  ــس از 40 ســال ب ــد پ ــه اعــالم کردن ــود ک ب
انقــالب اســالمی همــراه هســتند و اصالحات را 
از طریــق آرامــش و بــه زبــان رای می خواهنــد 
و بــا تعامــل و گفــت وگــو می خواهنــد بــا دنیــا 
برخــورد کننــد و دوســت دارنــد در داخــل 
ــود  ــل ش ــز ح ــالمت آمی ــایل مس ــور مس کش
ــراط و  ــی از اف ــیوه اعتدال ــت از ش ــا حمای و ب
تفریــط برحذرنــد و عالقمندنــد دور از جنجــال 
ــور را  ــعه کش ــی توس ــوج آفرین ــو و م و هیاه

ممکــن ســازند.

ــر  ــانی دفت ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــر  ــور پ ــی حض ــری، در پ ــم رهب ــام معظ مق
شــکوه و حماســی مــردم در دوازدهمیــن دوره 
انتخابــات ریاســت جمهــوری و پنجمیــن دوره 
ــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا،  انتخاب
ــم  ــر معظ ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
انقــالب اســالمی پیــام تشــکر و قدردانــی 

ــد. ــد کردن ــی تأکی ــکات مهم ــر ن ــادر و ب ص
متــن پیــام رهبــر انقــالب اســالمی بــه ایــن 

شــرح اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران
جشــن حماســی انتخابــات دیــروز،  بــار دیگر 
گوهــر درخشــاِن عــزم و اراده ی ملــی را در برابر 
ــارکت  ــوه آورد. مش ــه جل ــان ب ــم جهانی چش
گســترده و پرشــور شــما، و هجــوم مشــتاقانه به 
مراکــز رأی گیــری، و تشــکیل صفهــای طوالنــی 
بــرای رســیدن بــه صندوق هــای رأی در همــه 
جــای کشــور، و از همــه ی قشــرهای اجتماعــی، 
پایه هــای  اســتحکام  از  آشــکار  نشــانه ئی 
ــی  ــتگی همگان ــالمی و دلبس ــاالری اس مردم س
ــود و  ــروردگار ب ــزرگ پ ــت ب ــن موهب ــه ای ب
ایــران و ایرانــی را در آزمــوِن میدان عمــل، 
ســرافراز و روســفید کــرد. دیــروز بــا ایــن 
ــل  ــش از چه ــدن بی ــم و افکن ــور متراک حض
میلیــون برگــه ی رأی در صندوقهــا، نصــاب 
تازه ئــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری پدیــد 
ــران را در  آمــد و پیشــرفت روزافــزون ملــت ای
ــان  ــه نش ــروز قدرتمندان ــور و ب ــه ی حض عرص
ــان و  ــر بدخواه ــار دیگ ــالمی ب ــران اس داد. ای
کیــن ورزان و حســودان را عقــب نشــانید و دل 
ــز  ــود را لبری ــین کنندگان خ ــتان و تحس دوس
ــروز انتخابــات  ــرد. پی ــار ک از شــادی و افتخ
دیــروز، شــما مــردم ایرانیــد و نظــام جمهــوری 
اســالمی اســت کــه بــه رغــم توطئــه و تــالش 
ــت  ــن مل دشــمنان، توانســته اســت اعتمــاد ای
ــد و در  ــب کن ــده جل ــه طــور فزاین ــزرگ را ب ب
هــر دوره درخشــش تازه ئــی نشــان دهــد. 

آزمــون برجســته ی دیــروز تنهــا مشــارکت 
ــت  ــت و نجاب ــش و متان ــود، آرام ــترده نب گس
ــات را  ــت انتخاب ــه امنی ــدگان ک ــرکت کنن ش
ــن  ــی از ای ــش مهم ــز بخ ــرد، نی ــن ک تضمی
آزمــون خیره کننــده بــود. همــه ی قشــرها، 
گرایشــهای  همــه ی  ســلیقه ها،  همــه ی 
ــد و  ــه آمدن ــه صحن ــم ب ــار ه ــی در کن سیاس
دوشــادوش یکدیگــر بــه نظــام جمهــوری 

ــد. ــالمی رأی دادن اس
ــدای  ــر خـ ــوع در برابـ ــا خشـ ــب بـ اینجانـ
ـــر خـــاک میســـایم،  ـــزرگ، جبهـــه ی ســـپاس ب ب
ـــرای  ـــته ب ـــاداش شایس ـــت و پ ـــف و رحم و لط
ملـــت ایـــران مســـئلت می نمایـــم و بـــه 
ـــا  ـــم ارواحن ـــة اهلل االعظ ـــرت بقی ـــگاه حض پیش
ــم و  ــالم و اخـــالص میکنـ ــرض سـ ــداه عـ فـ

ــوم: ــر می شـ ــد را متذکـ ــی چنـ نکاتـ
ــم  ــرض میکنـ ــز، عـ ــردم عزیـ ــه مـ 1ـ بـ
برگـــزاری  در  موفقیـــت  بـــر  را  خـــدای 

انتخابـــات شـــکر گزاریـــد و پـــس از التهـــاِب 
روزهـــا و هفته هـــای پیـــش از انتخابـــات، 
اتفـــاق عمومـــی  و  اتحـــاد  بـــه  اکنـــون 
ـــم  ـــل مه ـــک عام ـــک ی ـــه بی ش ـــید ک بیاندیش
اســـتحکام و اقتـــدار ملـــی اســـت. همـــه در 
زیـــر ســـایه ی نظـــام جمهـــوری اســـالمی و 
ـــید  ـــرافرازید، بکوش ـــِن س ـــن میه ـــدان ای فرزن
ـــور  ـــبرد کش ـــه ی پیش ـــود از وظیف ـــهم خ ـــا س ت
بـــه ســـمت هدفهـــای بـــزرگ را بشناســـید و 
دنبـــال کنیـــد. برآمـــدن همـــه ی آرزوهـــای 
ملـــی در گـــرو چنیـــن اندیشـــیدن و چنیـــن 

عمـــل کـــردن اســـت.
ــه ی  ــرم و هم ــور محت ــس جمه ــه رئی 2ـ ب
کســانی کــه در دولــت آینــده شــرکت خواهنــد 
داشــت ســفارش و تأکیــد میکنــم کــه کار 
اندیشــیده و جوانانــه  و تــالش پرانگیــزه و 
را بــرای برطــرف کــردن مشــکالت کشــور 
در پیــش گیرنــد و لحظه ئــی از ایــن خــط 

ــرهای  ــت قش ــد. رعای ــت نکنن ــتقیم غفل مس
ضعیــف، توجــه بــه روســتاها و مناطــق فقیــر، 
ــا فســاد  ــا، برخــورد ب ــن اولویته در نظــر گرفت
و بــا آســیبهای اجتماعــی ، بایــد در صــدر 

برنامه هــا قــرار گیــرد.
در  حکمــت  رعایــت  و  ملّــی  عــزت  3ـ 
اقتــدار  بــه  اهتمــام  و  جهانــی  ارتباطــات 
اولویتهــای  جملــه ی  از  نیــز  بین المللــی 

اســت. اســالمی  و  انقالبــی  مدیریــت 
ــرکت  ــاد ش ــک آح ــم از یکای 4ـ الزم میدان
ــه در  ــانی ک ــز کس ــات و نی ــده در انتخاب کنن
ترغیــب آنــان بــه ایــن وظیفــه نقــش آفریدنــد 
ــاء  ــم و علم ــع معظ ــژه مراج ــم، بوی ــکر کن تش
اعــالم و نخبــگان دانشــگاهی و سیاســی و 

ــری. ــی و هن فرهنگ
5 ـ الزم میدانــم از حضــرات نامزدهــای 
ریاســت جمهــوری نیــز کــه در ایــن روشــنگری 
و شــورآفرینی بــرای انتخابــات تأثیــر جــّدی بــر 

جــای نهادنــد تشــکر کنــم.
دســـت  همـــه ی  از  میدانـــم  الزم  6ـ 
انتخابـــات  نظـــارت  و  اجـــراء  انـــدرکاران 
انتخابـــات  نیـــز  و  جمهـــوری  ریاســـت 
ــل  ــه متحمـ ــتا کـ ــهر و روسـ ــوراهای شـ شـ
ـــم. ـــکر کن ـــدند تش ـــا ش ـــت فرس ـــات طاق زحم

7ـ الزم میدانــم از حافظــان امنیــت انتخابات 
و نیــز از رســانه ی ملّــی کــه انتخابــات پرشــور، 
ــه ی  ــبانه روزی و هنرمندان ــالش ش ــون ت مره

آنــان اســت سپاســگزاری کنــم.
ــوا  ــه تق ــان، خــود و همــگان را ب 8 ـ در پای
ــی  ــی و اجتماع ــه ی اله ــالش در راه وظیف و ت
ــراث  ــه می ــالب ک ــیر انق ــه مس ــدی ب و پایبن
ــهدای  ــزرگ و ش ــی ب ــام خمین ــمند ام ارزش
گرانمایــه اســت دعــوت میکنــم و شــادی روح 
و علــو درجــات آنــان را از خداونــد متعــال 

می نمایــم. مســالت 
والسالم علیکم و رحمة اهلل

سّیدعلی خامنه ای
سی ام / اردیبهشت ماه / 1396

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حضور حماسی و پر شکوه مردم در انتخابات:

پیروز انتخابات، مردم ایران و 
نظام جمهوری اسالمی هستند

ســخنگوی وزارت خارجــه ایــران حملــه 
ــای  ــه کاروان نیروه ــی ب ــای آمریکای جنگنده ه
ســوریه در منطقــه جنــوب را محکــوم و آن را 
ــت  ــت و تمامی ــکار حاکمی ــض آش ــاوز و نق تج

ــد. ــوریه خوان ــی س ــوری عرب ارضــی جمه
ــرام قاســمی  ــارس، به ــروه ف ــزارش گ ــه گ ب
ــن  ــورمان ضم ــه کش ــخنگوی وزارت خارج س
محکومیــت حملــه جنگنده هــای آمریکایــی 
منطقــه  در  ســوریه  نیروهــای  کاروان  بــه 
جنــوب، آن را تجــاوز و نقــض آشــکار حاکمیت 
و تمامیــت ارضــی جمهــوری عربــی ســوریه بــه 
ــه  ــو جامع ــتقل عض ــور مس ــک کش ــوان ی عن
ــکا در  ــی آمری ــه گرای ــز یکجانب ــل و نی بین المل
نظــام بین الملــل و نادیــده گرفتــن موازیــن بــه 
ــد. ــی خوان ــده بین الملل ــناخته ش ــمیت ش رس

ـــن  ـــه ای ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــمی ب ـــرام قاس به

ـــه  ـــه در صحن ـــر موازن ـــدف تغیی ـــا ه ـــدام ب اق
ـــت ها  ـــرای تروریس ـــان ب ـــد زم ـــی و خری میدان
صـــورت گرفتـــه، گفـــت: ایـــن حملـــه بـــه 
بهانـــه ای واهـــی و بـــا هـــدف ســـرپوش 
دولتمـــردان  مشـــکالت  بـــر  گذاشـــتن 
آمریکایـــی در عرصـــه داخلـــی و بین المللـــی 
ـــکار از مداخـــالت  ـــه ای آش ـــده و نمون ـــام ش انج
ـــت  ـــه اس ـــکا در منطق ـــت آمری ـــه دول خرابکاران
ــت  ــخص و در جهـ ــای مشـ ــه در بزنگاه هـ کـ

ــه آن روی مـــی آورد.  ــادالت بـ ــر معـ تغییـ
قاســمی در ادامــه بــا اشــاره بــه نتایــج 

ــد  ــات می توان ــل اقدام ــن قبی ــه ای ــی ک مخرب
ــا  ــارزه ب ــوریه و مب ــوالت در س ــد تح ــر رون ب
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــته باش ــم داش تروریس
ــه  ــوریه و معارض ــت س ــه دول ــرایطی ک در ش
طرف هــای  همــه  و  کشــور  ایــن  معتــدل 
تاثیرگــذار در ســوریه تــالش می کننــد بــا 
ایجــاد مناطــق کاهــش تنــش، بســتر مناســب 
را بــرای گفتگو هــای ســازنده ســوری ـ ســوری 
فراهــم کننــد و بــا تشــویق طرفیــن، بــه رونــد 
آســتانه و مذاکــرات ژنــو شــدت بیشــتری 
ــا  ــه تنهــا ب ــکا ن بدهنــد، تجــاوزات مکــرر آمری

ــب  ــازنده تعقی ــد س ــن رون ــب ای ــدف تخری ه
تقویــت  جــز  دســتاوردی  بلکــه  می شــود 
خــاک  در  تروریســتی  گروه هــای  مواضــع 

ــت. ــد داش ــوریه نخواه س
ـــان  ـــی در پای ـــتگاه دیپلماس ـــخنگوی دس س
ـــرار و  ـــدام در صـــورت تک ـــن اق ـــرد: ای ـــد ک تأکی
ـــه  ـــی، ب ـــه جهان ـــی جامع ـــی تفاوت ـــکوت و ب س
ـــی  ـــده جهان ـــناخته ش ـــن ش ـــاختارها و موازی س
و بین المللـــی آســـیب جبـــران ناپذیـــری وارد 

ـــرد. ـــد ک خواه

وزیرخارجه آلمان پیروزی 
روحانی را در انتخابات تبریک گفت

»زیگمــار گابریــل« وزیــر امــور خارجــه 
در  روحانــی«  »حســن  پیــروزی  آلمــان، 
در  را  ایــران  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 

گفــت. تبریــک  جمعــه  روز  انتخابــات 
ــه  ــی کـ ــان درتوئیتـ ــه آلمـ وزیرامورخارجـ
ــش  ــه متبوعـ ــری وزارتخانـ ــه کاربـ در صفحـ
منتشـــر شـــده اســـت، ضمـــن تبریـــک بـــه 
روحانـــی، ایـــن انتخـــاب را نشـــانه حمایـــت 
ـــی  ـــایش سیاس ـــران ازگش ـــت ای ـــع جمعی قاط

و اقتصـــادی عنـــوان کـــرد.
ــج  ــالم نتای ــان اع ــا، از زم ــزارش ایرن ــه گ ب
نهایــی انتخابــات ریاســت جمهــوری روز جمعه 
در ایــران شــماری از رهبــران و مقامــات ارشــد 
ــه  ــای تبریکــی را ب ــف پیام ه کشــورهای مختل
مناســبت پیــروزی روحانــی منتشــر کــرده انــد.

»فدریـــکا موگرینـــی« مســـئول سیاســـت 
ـــروزی  ـــی پی ـــا در توییت ـــه اروپ ـــی اتحادی خارج
ــت  ــات ریاسـ ــی را در انتخابـ ــن روحانـ حسـ
ــرد  ــالم کـ ــت و اعـ ــک گفـ ــوری تبریـ جمهـ
اتحادیـــه اروپـــا آمـــاده همـــکاری بـــا ایـــران 
ـــوری  ـــس جمه ـــرون« رئی ـــل مک ـــت. »امانوئ اس
ـــاب  ـــک انتخ ـــن تبری ـــز ضم ـــه نی ـــد فرانس جدی
مجـــدد حســـن روحانـــی بـــه ریاســـت 
ـــروزی  ـــن پی ـــه ای ـــت ک ـــران گف ـــوری ای جمه
امیـــدواری بـــه اجـــرای توافـــق هســـته ای از 

ســـوی ایـــن دولـــت را تقویـــت کـــرد.
»انجلینــو الفانــو« وزیــر خارجــه ایتالیــا 
ــی در  ــن روحان ــروزی حس ــک پی ــن تبری ضم
انتخابــات ریاســت جمهــوری، بــر حمایــت 

ــرد. ــد ک ــام تاکی ــورش از برج کش
شــینزو آبــه نخســت  وزیــر و فومیــو کیشــیدا 
پیام هایــی  در  ژاپــن  امورخارجــه  وزیــر 
در  روحانــی  حســن  پیــروزی  جداگانــه، 
دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــد. ــک گفتن ــران را تبری ای

حضور مردم آذربایجان در پای 
صندوق های رأی بی سابقه بود

ــهر  ــکو و آذرش ــز، اس ــردم تبری ــده م نماین
ــور  ــت: حض ــالمی گف ــورای اس ــس ش در مجل
ــای رأی  ــای صندوق ه ــان در پ ــردم آذربایج م

بی ســابقه  و بی نظیــر بــود.
بـه گـزارش ایسـنا، شـهاب الدین بـی مقدار 
آگاهانـه  و  پرشـور  از حضـور  قدردانـی  ضمـن 
مـردم غیـور آذربایجـان  در پـاي صندوق هـای 
آذربایجـان  مـردم  حضـور  کـرد:  اظهـار  رأی 
بـود و  بـی سـابقه  پـای صندوق هـای رأی  در 
باردیگـر حماسـه ای را بـه نـام ملـت ایـران رقم 
زدند و قدرتشـان را بـه جهانیان نشـان داده اند. 
ــن دوره  ــفانه در ای ــرد: متأس ــح ک وی تصری
ــات برخــی از مــردم آذربایجان شــرقی  از انتخاب
بعــد از ســاعت 24 پشــت درهــای بســته 
ــده و نتوانســته اند رأی  ــدارس مان مســاجد و م

ــد.  ــا بیندازن ــه صندوق ه ــود را ب خ
نماینـده مـردم تبریـز، اسـکو و آذرشـهر در 
مجلـس شـورای اسـالمی عنـوان کـرد: ملـت 
ایـران بـا حضـور پرشـور خـود در ایـن دوره از 
بـه توصیه هـای  انتخابـات نشـان داده انـد کـه 
انجـام  و  داشـته  توجـه  رهبـری  مقـام معظـم 
وظیفـه کردنـد . بی مقدار در خصـوص هواداران 
کسـب  رای  نتوانسـته اند  کـه  کاندیداهایـی 
ایـن  خوشـبختانه  کـرد:  خاطرنشـان  کننـد، 
دوره از انتخابـات بـا آرامـش کامل برگزار شـد، 
امیـد اسـت کاندیداهایـی کـه موفـق بـه اخـذ 
رأی نشـده اند ایـن نتایـج را قبـول کننـد و بـه 

مشـارکت مـردم احتـرام بگذارنـد.

جلیلی با 33 هزار رای 
منتخب مردم مراغه و عجب شیر شد

علی جلیلی با 33 هزار و 705 رای منتخب مردم 
شهرستان های مراغه و عجب شیر در مجلس شد.

معاون  محمدی  ظفر  فارس،  گزارش  به 
علی  داشت:  اظهار  آذربایجان شرقی  استاندار 
دوره ای  میان  انتخابات  در  شیشوان  جلیلی 
مجلس با 33 هزار و 705 رای منتخب حوزه های 

انتخابیه مراغه و عجب شیر در مجلس شد.
کسب  با  شیشوان  جلیلی  علی  گفت:  وی 
22 درصد آرا ) 33 هزار و 705 رای( در حوزه 
و  هزار   165 از  از  عجب شیر  و  مراغه  انتخابیه 
908 رای مواخذه توانست به بهارستان راه یابد.

رای دادن در  تعداد واجدین شرایط  محمدی 
حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر را 248 هزار و 
646 رای اعالم کرد و افزود: 66 درصد مردم در این 

شهرستان ها در انتخابات مجلس شرکت کرده اند.
از سوابق اجرایی وی می توان به عضو هیأت 
روانشناسی  نظام  نور، عضو  پیام  دانشگاه  علمی 
جمهوری اسالمی ایران، عضو انجمن روانشناسی 
تربیتی، مدرس دانشگاه،  رئیس هیئت تکواندو 
ITF استان دان 6 ورزش تکواندو، دارای گواهی 
مربی  تکواندو،  رشته  در  بین المللی  مربیگری 
تکواندو تیم ملی ایران در سال 2011 اعزامی به 
کشور ویتنام، مربی تیم ملی تکواندو ITF ایران 
اعزامی به کشور کرواسی و مربی سومین المپیاد 

دانشجویان سراسر کشور اشاره کرد.

قاسمی حمله جنگنده های آمریکایی به 
کاروان نیروهای سوریه را محکوم کرد

در  انتخابـات  آرای  شـمارش  پایـان  بـا 
اسـالمی  شـورای  اعضـای  مراغـه،  شهرسـتان 
شـهر انتخاب و علی جلیلی با کسـب بیشـترین 
آرای مـردم بـه عنـوان منتخـب حـوزه انتخابیه 

مراغـه و عجـب شـیر برگزیـده شـد.
ــات 127  ــن انتخاب ــا، در ای ــزارش ایرن ــه گ ب
هــزار و 949 نفــر از 192 هــزار واجــد شــرایط 
رای دادن در انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
ــالمی  ــوراهای اس ــس و ش ــان دوره ای مجل می

ــد. ــتا شــرکت کردن شــهر و روس
در انتخابــات شــورای اســالمی شــهر مراغــه 

از مجمــوع 80 هــزار و 167 آرای ماخــوذه و 
77 هــزار و 823 رای صحیــح در 90 شــعبه 
شــهری، مرتضــی باســتانی بــا 19 هــزار و 393 

ــرد. رای بیشــترین آرا را کســب ک
در ایـن انتخابـات، احمـد ملکـی بـا 11 هـزار 
و 164 رای، رقیـه رسـتمی بـا 9 هـزار و 404 
رای، علـی عباسـی بـا هشـت هـزار و 132 رای، 
یحیـی غالمـی مردق بـا هفت هـزار و 596 رای، 
سـیدجواد عطارموسـوی بـا هفـت هـزار و 457 
رای و ناظـم عزیـزی با هفت هـزار و 201 رای با 
کسـب بیشـترین آرای مردمـی بـه عنـوان هفت 
عضـو اصلی شـورای شـهر مراغه انتخاب شـدند.

همچنیــن بــر ایــن اســاس، ابراهیــم خــوش 

رفتــار بــا 6 هــزار و 422 رای، فریبــا عباســی بــا 
6 هــزار و 287 رای، پویــا جــودی بــا 6 هــزار و 
80 رای، رقیــه ســعیدی بــا پنــج هــزار و 553 
ــزار و 498  ــج ه ــا پن ــی ب ــر رحمت رای و ناص
ــه عنــوان اعضــای علــی البــدل شــورای  رای ب

اســالمی شــهر مراغــه انتخــاب شــدند.
ایـن  در  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در 
شهرسـتان نیز، حسـن روحانی 74 هـزار و 903 
رای، سـید ابراهیم رئیسـی 50 هزار و 479 رای، 
سـیدمصطفی میرسـلیم یـک هـزار و 791 رای 
و مصطفـی هاشـمی طبـا نیـز 776 رای کسـب 
کردنـد. در انتخابـات میـان دوره ای مجلـس نیز 
علـی جلیلـی بـا کسـب 33 هـزار و 705 رای و 

ایـن حـوزه  بـه عنـوان منتخـب  آرا  بیشـترین 
برگزیده شـد. انتخابیـه 

در ایـن انتخابات و بر اسـاس آرای ماخوذه از 
شـعب اخذ رای در شهرسـتان مراغه، به ترتیب 
علـی باقرپورآذریان، علی علیزاده، سـعید نقوی، 
منصـور  محمـدی،  سـعید  دواتگـری،  مهـدی 
پورمـوذن و بولـود سـلیمانی در رتبه های بعدی 
شهرسـتان های  گرفتنـد.  قـرار  آرا  شـمارش 
مراغـه و عجبشـیر بـا حـدود 340 هـزار نفـر 
واقـع  آذربایجـان شـرقی  جمعیـت در جنـوب 
شـده و بـه عنـوان یـک حـوزه انتخابـی دارای 
یـک کرسـی نمایندگـی در مجلـس شـورای 
اسـالمی هسـتند کـه با فـوت منتخـب مردم 
انتخابـات  رانندگـی،  ایـن حـوزه در سـانحه 
میـان دوره ای مجلـس بـرای انتخاب نماینده 
مـردم در ایـن حـوزه همزمـان بـا دوازدهمیـن 
دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری و پنجمیـن 
انتخابـات شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا در 

ایـن حـوزه انتخابیـه برگزار شـد.

جلیلی بیشترین آرای 
میان دوره ای مجلس را کسب کرد
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خدمات رسانی ضعیف حمل زباله 
در سطح شهر

در بسیاری از نقاط شهر شاهد انباشت زباله 
و عدم حمل صحیح و به موقع زباله ها توسط 
نیروهای خدمات شهری هستیم. از طرفی هم 
حمل مکانیزه زباله در وسط روز انجام می شود 
که ترافیک شهر را افزایش می دهد. از این رو بهتر 
است مسئوالن شهر، فکری به حال حمل زباله ها 

کنند.
امینی از تبریز

معضل قطعی برق در آستانه شروع 
فصل گرم سال

سال هاست که در آستانه فصل گرم سال 
شاهد قطعی متناوب برق در مناطق مختلف شهر 
به بهانه هایی مانند اتصال و مشکل در شبکه 
توزیع هستیم. به واقع اگر شبکه برق شهر تبریز 
تا این حد مستهلک است باید فکری اساسی به 
حال آن کرد و در غیر این صورت بهتر است 
مسئوالن فکری به حال این مشکل بکنند. چرا 
برای وصول پول قبض برق به هر طریقی اقدام 
میکنند ولی برای افزایش کیفیت خدمات هیچ 

اقدامی نمی شود.
رضوی از تبریز

صدای مردم

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

09143010573
041-35258222

بــرای  گفــت:  تبریــز  بــرق  مدیرتوزیــع 
اجــرای برنامه هــای تبریــز 2018 چنــد منطقــه 
توریســتی از جملــه بــازار تبریــز بــه شــبکه های 
ــزان  ــای آوی ــام کابل ه ــده و تم ــز ش روز مجه

ــت. ــد یاف ــر خواهن ــه تغیی ــن منطق ای
ـــح در  ـــاح مفت ـــارس، محمدفت ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــتاندادهای  ـــام اس ـــه تم ـــان اینک ـــا بی ـــز ب تبری
ـــی  ـــتاندارد جهان ـــا اس ـــق ب ـــرو منطب وزارت نی
ـــع  ـــتانداردهای توزی ـــت: اس ـــار داش ـــت، اظه اس
ـــتاندارد  ـــه از اس ـــز برگرفت ـــتان نی ـــرق در اس ب
ـــی  ـــرایط اقلیم ـــا ش ـــب ب ـــرو و متناس وزارت نی

ـــت. ـــه اس ـــر منطق ه
وی بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر 
ــی  ــت عمران ــی و فعالی ــاخت های عمران زیرس
ــه  ــت ک ــه اس ــام گرفت ــهر انج ــادی در ش زی
فقــط یــک نهــاد و ارگان در احــداث آن دخیــل 
ــروژه در  ــر پ ــاد ه ــزود: بــا ایج نبوده انــد، اف
بــه  شــهر دســتگاه های متولــی و مرتبــط 
صــورت تیمــی پیــش می رونــد و در یــک 
پــروژه بــزرگ شــهری بایــد در ابتــدا بــه فکــر 
ــا  جابه جایــی تاسیســات برقــی، گازرســانی و ی
ــر حفــظ زیبایــی و  ــا عــالوه ب آبرســانی شــد ت
عــدم اختــالل در رفــاه مــردم رونــد پــروژه نیــز 

ــرد. ــورت گی ص
مدیـــر توزیـــع بـــرق اســـتان بـــا اشـــاره 
بـــه ایجـــاد فنـــاوری جدیـــد برقـــی در 
ـــا  ـــت: ب ـــز گف ـــهر تبری ـــد ش ـــهرک های جدی ش
ـــتر  ـــه بیش ـــز ک ـــهر تبری ـــرایط ش ـــه ش ـــه ب توج
مناطـــق بافـــت قدیمـــی هســـتند، نمی تـــوان 
ــه  ــل بـ ــا تبدیـ ــک جـ ــه یـ ــتم ها را بـ سیسـ

ــورت  ــه صـ ــی بـ ــرد ولـ ــد کـ ــاوری جدیـ فنـ
ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــای آت ـــد در برنامه ه هدفمن

ـــات  ـــه تأسیس ـــی ک ـــا وقت ـــرد: ت ـــان ک وی بی
شـــهری در یـــک پـــروژه جابـــه جـــا نشـــود، 
هیـــچ اقدامـــی نمی شـــود انجـــام داد و بعـــد 
از جابـــه جایـــی نیـــز بایـــد از نظـــر زیبایـــی 
ـــات  ـــالل در تاسیس ـــاد اخت ـــدم ایج ـــهر و ع ش
بایـــد ظرفیت هایـــی در زمینـــه  شـــهری 

روشـــنایی ایجـــاد شـــود.
 مفتــح بــا یــادآوی بــه اینکــه قبــاًل همکاری 
و مدیریــت بــا شــهرداری بــه صــورت ســلیقه ای 

ــکلی  ــن مش ــر چنی ــال حاض ــی در ح ــوده ول ب
ــدارد، گفــت: در پــروژه اخیــر میــدان  وجــود ن
بــزرگ آذربایجــان کــه مشــکالت فراوانــی 
ــز  ــهرداری تبری ــکاری ش ــا هم ــت ب ــز داش نی
کابل هــای  قبیــل  از  مشــکالت  توانســتیم 
ــهرداری در  ــای ش ــی تعمیرگاه ه ــی، هوای زمین
محــل، کارخانــه شــیر پــگاه و غیــره حــل شــده 
ــداران  ــان پاس ــه اتوب ــات ب ــی از تأسیس و برخ
ــت  ــازی دو ظرفی ــا بسترس ــه و ب ــال یافت انتق
ــه  ــای بودج ــا رقم ه ــد ب ــل جدی ــا کاب ــر ب دیگ

ــاد ایجــاد شــده اســت. ای زی

ــوژی  ــر تکنولـ ــه هـ ــوان اینکـ ــا عنـ وی بـ
در کنـــار محاســـن، معایبـــی هـــم خواهنـــد 
ــر  ــاید از نظـ ــا شـ ــذف دکل هـ ــت و حـ داشـ
ــی  ــد ولـ ــب باشـ ــهری مناسـ ــازی شـ زیباسـ
معایـــب خـــود را نیـــز دارد، گفـــت: تـــا 
ـــت،  ـــم اس ـــوی چش ـــبکه ای جل ـــه ش ـــی ک وقت
عیب یابـــی بـــرای آن بســـیار راحـــت اســـت 
ــا  ــل آنهـ ــا و تبدیـ ــا حـــذف دکل هـ ــی بـ ولـ
بـــه تأسیســـات زیرزمینـــی عـــالوه بـــر 
مشـــکل عیب یابـــی، اعتـــراض مـــردم را نیـــز 
ــراب  ــهر خـ ــرا شـ ــه چـ ــراه دارد کـ ــه همـ بـ
ــز  ــرق تبریـ ــع بـ ــر توزیـ ــت. مدیـ ــده اسـ شـ
در خصـــوص برنامـــه شـــهری بـــرای تبریـــز 
2018 بیـــان کـــرد: بـــا شـــروع هـــر پـــروژه 
ـــهر  ـــا ش ـــم داده ت ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــه دس هم
ــز  ــه تبریـ ــی کـ ــد و از آنجایـ ــاده کننـ را آمـ
ـــام  ـــد تم ـــت، بای ـــالمی اس ـــیع اس ـــت تش پایتخ
زیرســـاخت ها نشـــانگر اســـالمی بـــودن ایـــن 

شـــهر باشـــد.
وی خاطرنشـــان کـــرد: بـــازار تبریـــز از 
جملـــه اماکـــن توریســـتی در جهـــان بـــوده کـــه 
البتـــه فراهـــم آوری اقدامـــات تأسیســـاتی در 
ـــکان بســـیار ســـخت اســـت و در انجـــام  ـــن م ای
عملیـــات در بـــازار رعایـــت ایمنـــی بازاریـــان 
ـــت  ـــز دق ـــازار تی ـــن ب ـــاری که ـــی معم و زیبای

فـــراوان می شـــود.
مفتـــح افـــزود: بـــرای اجـــرای تأسیســـاتی 
ــده  ــاب شـ ــوت انتخـ ــه پایلـ ــازار دو منطقـ بـ
ــای  ــبکه های و کابل هـ ــام شـ ــا تمـ ــت تـ اسـ

آویـــزان و ناهنجـــار تغییـــر یابنـــد.

مدیر توزیع برق تبریز عنوان کرد

تغییر کابل های آویزان بازار تبریز

رئیــس مرکــز ســالمت محیــط و کار وزارت 
ــت:  ــوزش پزشــکی گف ــان و آم بهداشــت، درم
ــازل مســکونی از  ــه اســتاندارد من حــدود فاصل
ــده و  ــف ش ــوی تعری ــار ق ــرق فش ــای ب دکل ه
بازرســان وزارت بهداشــت بــا تجهیــزات جدیــد 
ــن  ــه ای ــتاندارد فاصل ــت حــدود اس ــرای رعای ب

ــد. ــارت می کن ــا نظ دکل ه
ـــت  ـــادق نی ـــرو ص ـــا، خس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــون  ـــزود: در قان ـــر اف ـــن خب ـــالم ای ـــن اع ضم
ــی  ــتاندارد قانونـ ــدود اسـ ــور، حـ ــرق کشـ بـ
ــا  ــوی بـ ــار قـ ــرق فشـ ــای بـ ــه دکل هـ فاصلـ
ــده اســـت و  مناطـــق مســـکونی تعییـــن شـ
ـــال  ـــت در ح ـــاس وزارت بهداش ـــن اس ـــر همی ب
خریـــد و تهیـــه تجهیـــزات جدیـــد نظارتـــی 
ـــر محـــدوده ســـاخت و ســـاز  ـــد ب ـــا بتوان اســـت ن
مجـــاز ســـاختمان ها نظـــارت دقیق تـــری 

داشـــته باشـــد.
ـــت  ـــد وزارت بهداش ـــه اکی ـــت: توصی وی گف
ـــه در محـــدوده  ـــچ وج ـــه هی ـــه ب ـــن اســـت ک ای

ــاخت و  ــارقوی سـ ــرق فشـ ــواج بـ ــم امـ حریـ
ســـاز انجـــام نشـــود و بـــه خصـــوص اینکـــه 
خطـــر ایـــن امـــواج بـــرای کـــودکان و زنـــان 

ـــت. ـــدی اس ـــاردار ج ب
وی افـــزود: بـــر اســـاس قانـــون ســـازمان 
 30 در  دولـــت  مصوبـــه  و  کشـــور  بـــرق 
ـــروی  ـــوط نی ـــم خط ـــال 91؛حری ـــن س فروردی
ـــی  ـــی و هوای ـــم زمین ـــته حری ـــه دو دس ـــرق ب ب
تقســـیم می شـــود و خطـــوط بـــرق نیـــز بـــه 
ســـه دســـته خطـــوط بـــرق فشـــار ضعیـــف 
)کمتـــر از یـــک کیلوولـــت(، فشـــار متوســـط 
ـــوی )63  ـــار ق ـــت( و فش ـــا 63 کیلوول ـــک ت )ی

ــوند. ــیم می شـ ــر( تقسـ ــت و باالتـ کیلوولـ
صــادق نیــت گفــت: بــر اســاس قانــون بــرق 
کشــور، حریــم بــرق فشــار ضعــف حــدود 1.3 
ــط  ــار متوس ــرق فش ــوط ب ــم خط ــر، حری مت
حداکثــر 3.5متــر و حریــم زمینــی مجــاز 
ــوی  ــار ق ــرق فش ــوط ب ــی از خط ــه زمین فاصل

ــت. ــر اس ــر 25 مت حداکث
ــم مجــاز زمینــی  وی ادامــه داد: البتــه حری
بــرق فشــارقوی بــرای ولتاژهــای مختلــف 
متفــاوت اســت بــه عنــوان مثــال بــرای ولتــاژ 
63 کیلوولــت ایــن حریــم حــدود 8 متــر، بــرای 
ــرای  ــر، ب ــدود 9 مت ــت ح ــاژ 132 کیلوول ولت

ولتــاژ 230 ولــت حــدود 12متــر، بــرای ولتــاژ 
400 کیلوولــت حــدود 14 متــر و بــرای ولتــاژ 
765 کیلوولــت حداکثــر حریــم زمینــی مجــاز 

ــر اســت. ــرای ســاخت و ســاز 25 مت ب
رئیـــس مرکـــز ســـالمت محیـــط و کار وزارت 
ـــی از  ـــا هوای ـــی ی ـــم افق ـــت: حری ـــت گف بهداش
ـــدود 30  ـــز ح ـــوی نی ـــار ق ـــرق فش ـــای ب دکل ه
ـــر  ـــت و ب ـــی آنهاس ـــم زمین ـــد حری ـــد ح درص
ـــرای  ـــی ب ـــم هوای ـــر حری ـــاس حداکث ـــن اس ای
ـــت  ـــاژ 765 کیلوول ـــا ولت ـــوی ب ـــار ق ـــرق فش ب
ــر  ــی و 15متـ ــم افقـ ــر حریـ ــامل 20 متـ شـ

ـــت. ـــودی اس ـــم عم حری

رئیس مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت اعالم کرد

خطر دکل های برق برای 
کودکان و زنان باردار

حاشیه نشـینی پدیـده ای اسـت اجتماعی که 
تاریـخ ایجـاد آن در کشـور بـه زمـان اصالحات 
ارضـی برمـی گردد. ایجـاد این نوع سـکونت در 
حاشـیه کالنشـهرها کـه متفـاوت با سـه شـیوه 
سـکونت شـهری ، روسـتایی و عشـایری اسـت 
بـه بـروز انـواع مشـکالت اجتماعـی، اقتصادی ، 
فرهنگی ، بهداشـتی و... در منطقه منجرشـده و 

بـی عدالتی هـا را در جامعـه افزایـش دهد.
ــت  ــاد جمعی ــم زی ــارس، تراک ــزارش ف ــه گ ب
و نامناســب بــودن معابــر و اســتحکام پاییــن 
ســاختمان ها در مناطــق حاشــیه شــهرها بــه 
ــه  ــزو حادث ــه ج ــز ک ــهر تبری ــوص کالنش خص
خیزتریــن نقــاط کشــور محســوب می شــود، 
می توانــد در حــوادث طبیعــی ماننــد ســیل و زلزله 
و آتش ســوزی فاجعــه وحشــتناکی بــه بــار بیــاورد. 
ــهر  ــده در کالنش ــن پدی ــاد ای ــد ایج هرچن
تبریــز بــه چنــد دهــه قبــل برمی گــردد امــا بــا 
توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــن کالنشــهر 
و واقــع شــدن آن بــر روی گســل معــروف 175 
ایجــاب می کنــد، مســؤوالن و  کیلومتــری، 
ســریع تر  هرچــه  شــهری  دســت اندرکاران 

ــرای حــل ایــن معضــل بکننــد. فکــری ب
ــهری  ــران ش ــؤوالن و مدی ــزارش مس ــه گ ب
ــق  ــر در مناط ــون نف ــم میلی ــه نی ــک ب نزدی
حاشــیه و ســکونتگاه های غیررســمی کالنشــهر 
ــار  ــن آم ــه ای ــتند و مقایس ــاکن هس ــز س تبری
ــا جمعیــت یــک و نیــم میلیــون نفــری ایــن  ب
شــهر، نشــان می دهــد کــه تقریبــاً یــک ســوم 
حاشیه نشــین  مناطــق  در  تبریــز  جمعیــت 
ــل  ــن معض ــد ای ــد و بی تردی ــی می کنن زندگ
بایــد بــا توجــه بــه موقعیــت ایــن کالنشــهر در 
ــدی  ــورت ج ــه ص ــا ب ــهر اولین ه ــور و ش کش

ــود. ــع ش ــری و مرتف پیگی
ــران  ــناس اداره عم ــتمی کارش ــد رس توحی
ــازی  ــهری اداره کل راه و شهرس ــازی ش و بهس
اســتان در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس 
بــا اشــاره بــه اینکــه مســاحت محــدوده 
تبریــز  شــهر  غیررســمی  ســکونتگاه های 
ــن  ــزود: ای ــار اســت، اف ــزار  هکت ــش از  2ه بی
ــد از کل  ــدود 65/5 درص ــاحت ح ــزان مس می
مســاحت محــدوده ســکونتگاه های غیررســمی 
اســتان را شــامل می شــود. وی افــزود: بــه 
طــور مشــخص از ایــن دســت مناطــق در 
پهنــه شــمالی حاشیه نشــینی تبریــز بــه وفــور 
ــدوده  ــرد: در آن مح ــود،اظهار ک ــت می ش یاف
ــادل  ــعتی مع ــوار در وس ــزار خان ــدود 3 ه ح
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــی می کنن ــار زندگ 48 هکت
اســتقرار و ســکونت در مناطــق پــر خطــر 
ــه  ــی« و در پهن ــن عل ــون اب ــوه »ع ــه ک دامن
لــرزه خیــز همــواره در معــرض خطــر هســتند. 
رســتمی، مجمــوع مســاحت ســکونتگاه های 
غیررســمی شناســایی شــده اســتان را حــدود 
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــار اع ــزار و 564 هکت 3 ه
ایــن میــزان معــادل هفــت درصــد از  مســاحت 

ســکونتگاه های غیررســمی شناســایی شــده 
ــزار  ــدود 509 ه ــی ح ــوده و جمعیت ــور ب کش
و 694 نفــر کــه معــادل هشــت درصــد از 
جمعیــت ســاکن در ســکونتگاه های غیررســمی 
ــن  ــاکن ای ــت، س ــور اس ــده کش ــایی ش شناس

ــتند. ــق هس مناط
ــکان  ــد اس ــل رش ــن دالی ــه مهمتری وی ب
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــمی در تبری غیررس
مشــکالت  و  شــهری  جاذبه هــای  افزایــش 
اشــتغال در روســتا، ناکارآمدی نظام ســاختاری 
برنامه هــای  ضعــف  شــهری،  مدیریــت 
ــف  ــرزمین و ضع ــش س ــی و آمای ــعه ملّ توس
سیاســت های دولــت و صنعتــی شــدِن وابســته 
ــل رشــد اســکان غیررســمی در  ــه دالی از جمل

کالنشــهر تبریــز بــه شــمار می رونــد.
مسـاحت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  رسـتمی 
محدوده سـکونتگاه های غیررسـمی شـهر تبریز 
حـدود 2 هـزار هکتـار اسـت، افزود: ایـن میزان 
مسـاحت حـدود 65/5 درصـد از کل مسـاحت 
اسـتان  غیررسـمی  سـکونتگاه های  محـدوده 
اداره عمـران و  را شـامل می شـود. کارشـناس 
بهسـازی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان در 
ادامـه به عمده ترین آسـیبها و مشـکالت پدیده 
سـیمای  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  حاشیه نشـینی 
نامطلـوب شـهر، پاییـن بـودن سـطح بهداشـت 
و  فقـدان شـغل رسـمی  و سـالمتی،  عمومـی 
درآمـد کافـی، تراکـم بـاالی جمعیتـی، فقـدان 
رفاهـی  و  آموزشـی  امکانـات  بـودن  کـم  یـا 
تحصیـالت،  و  سـواد  سـطح  بـودن  پاییـن  و 
اعتیـاد، منبـع و مرکـز انحرافـات و کج روی های 
فرهنگـی،  مشـکالت  و  معضـالت  اجتماعـی، 
مسـکن غیرقابـل اطمینـان در قبـال حـوادث 
پیامدهـا  روانشـناختی،  پیامدهـای  طبیعـی، 
بـرای مدیریـت شـهری و توسـعه آثـار منفـی 
توسـعه  از  مانـدن  عقـب  و  محیطـی  زیسـت 
پایـدار از جمله مشـکالت پدیده حاشیه نشـینی 
هسـتند. توسـعه روزافزون حاشیه نشینی و تعدد 
مشـکالت آنهـا اجـرای برنامه هـا و بـه کارگیری 
اقدامـات الزم را می طلبـد تـا از پیشـروی ایـن 
ناهنجاری هـا در جامعـه جلوگیـری شـود کـه 
یکـی از ایـن اقدامـات اجـرای طرح سـاماندهی 
کالنشـهرهای  در  غیررسـمی  سـکونتگاه های 

کشـور از جملـه کالنشـهر تبریـز اسـت.
ــرح  ــن ط ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتمی ب رس
ــتان  ــازی در اس ــازی و نوس ــا بهس ــان ب همزم
ــن  ــرای ای ــا اج ــزود: ب ــت، اف ــال اجراس در ح
طــرح بالــغ بــر 3 هــزار خانــوار شــهری کــه در 
ســکونتگاه های غیررســمی کالنشــهر تبریــز 
ســاکن هســتند جابــه جــا شــده و در مناطــق و 

ــت. ــد یاف ــکان خواهن ــن اس ــای ام خانه ه

کارشـناس اداره عمـران و بهسـازی شـهری 
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اظهـار کـرد: 
بـه منظـور عملیاتـی کردن طـرح، شـرکت مادر 
ایـران  شـهری  بهسـازی  و  عمـران  تخصصـی 
بـا امضـای یـک تفاهم نامـه متعهـد بـه تامیـن 
بـرای  دولتـی  اراضـی  از  تحویـل 41 هکتـار  و 
سـاماندهی و حفـظ امنیـت شـهروندان و جابـه 
جایـی این تعـداد خانوار سـاکن در منطقه خطر 
پذیـر ضلع جنوبی اتوبان پاسـداران شـده اسـت.

رسـتمی خاطرنشـان کرد: طبـق مصوبه قرار 
اسـت ایـن میـزان اراضـی بـه صـورت تدریجی 
بـرای  و  تبریـز  شـهرداری  بـه  علی الحسـاب  و 
اجـرای طـرح جابـه جایـی واگـذار شـود کـه 
تاکنـون حـدود 4 هکتـار از اراضی فـوق تحویل 
ایـن اراضـی  از  شـهرداری شـده و در بخشـی 
تعـداد 171 واحد مسـکونی توسـط شـهرداری 
و انبوه سـازان احـداث و بـه بهره برداری رسـیده 
اجرایـی  عملیـات  افزود:همچنیـن  وی  اسـت. 
600 واحـد مسـکونی نیـز در شـهرک اندیشـه 
توسـط شـهرداری تبریز شروع شـده و اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان مصمم اسـت متناسـب 
شـهرداری  پروژه هـای  فیزیکـی  پیشـرفت  بـا 
)پروژه های مسـکونی در دسـت احداث( نسـبت 
بـه شناسـایی اراضی مناسـب و واگـذاری آن به 

اقـدام کند. شـهرداری 
امــور  معــاون  پورمهــدی،  محمدصــادق 
آذربایــــجان شرقی  اســـــتانداری  عمرانــی 
نیــز در ایــن رابطــه می گویــد: هــر چنــد 
حاشیه نشــینی در اســتان و تبریــز یکــی از 
ــاهد آن  ــه ش ــت ک ــکالتی اس ــن مش مهم تری
هســتیم ولــی خوشــبختانه در چنــد ســال 
ــی  ــیار خوب ــای بس ــات و فعالیت ه ــر اقدام اخی

ــت. ــده اس ــام ش ــوص انج ــن خص در ای
تعـداد  بیشـترین  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
حاشیه نشـین کشـور، بعـد از مشـهد در تبریـز 
بـا  حـال  ایـن  بـا  افـزود:  می کننـد،  زندگـی 
توجـه بـه اینکه اکثـر سـاکنان مناطق حاشـیه 
بـرروی خـط گسـل تبریز مسـتقر هسـتند این 
امـر عـالوه بـر مشـکالت اجتماعـی و فرهنگـی 
و .... فاجعـه انسـانی را بـه هنـگام وقـوع زلزلـه 
در پـی خواهـد داشـت.  پورمهـدی ادامـه داد: 
بـه منظـور جلوگیـری از وقوع چنیـن فاجعه ای 
در  زندگـی  از  ناشـی  کاهـش خطـرات  نیـز  و 
سـکونتگاه های غیررسـمی مدیریت استان برای 
انتقـال 3 هـزار خانـه در مناطـق حاشیه نشـین 

بـه مناطـق امـن اقـدام کرده اسـت.
در  متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مــورد  موضــوع،  ایــن  گذشــته،  ســال های 
ــه  ــا در دو س ــود ام ــت ب ــؤوالن وق ــت مس غفل
ســال اخیــر انتقــال تعــدادی از ایــن منــازل بــه 

ــد  ــت ارش ــتور کار مدیری ــن در دس ــق ام مناط
اســتان قــرار گرفــت و در آینــده نزدیــک، 

می شــود. منتقــل  منــزل  یک هــزار 
کـرد:  تصریـح  اسـتاندار  عمرانـی  معـاون 
مسـؤولیت زمین هـای موجـود در دسـت دولت 
بـه عهـده وزارت راه و شهرسـازی اسـت. وقتـی 
زمینـی داریـم بهتـر اسـت کـه در درجـه اول، 
حـل  را  حاشیه نشـینی  بـه  مربـوط  مشـکالت 
کنیـم و چنیـن نباشـد کـه مشـکالت مـردم به 

دلیـل بروکراسـی اداری حـل نشـود.
 وی همچنیــن تنهــا عامــل افزایــش ســاخت 
وجــود  را  در کشــور  غیرمجــاز  و ســازهای 

ــت. ــد دانس ــر و زائ ــت و پاگی ــن دس قوانی
صـادق نجفـی، شـهردار تبریـز هـم بـا بیـان 
مسـکونی  واحـد  هـزار   60 مجمـوع  از  اینکـه 
واقـع در مناطـق حاشیه نشـین تبریـز، بالـغ بـر 
نیمـی از آنهـا بـه شـدت در معـرض خطرنـد، 
افزود:حرکت هـای عمرانـی شـهرداری تبریز در 
احیـای بافـت فرسـوده، رفـع حاشیه نشـینی و 
ایجـاد زیرسـاخت های جدید شـهری، بی شـک 
در مقاوم سـازی شـهر در برابـر حـوادث طبیعی 

از جملـه زلزلـه موثـر خواهـد بـود.
ــم  ــه نی ــک ب ــه نزدی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
میلیــون نفــر از جمعیــت کالنشــهر تبریــز 
ــد  ــی می کنن ــهر زندگ ــیه ش ــق حاش در مناط
ــت  ــر مدیری ــوع از نقطه نظ ــن موض ــزود: ای اف

ــت.  ــل اس ــل تأم ــران قاب بح
طــرح  خصــوص  در  تبریــز  شــهردار 
ایــن  حاشیه نشــین  مناطــق  ســاماندهی 
ــه اینکــه بیشــتر  ــا توجــه ب کالنشــهر گفــت: ب
حاشیه نشــینان تبریــز بــه صــورت گروهــی یــا 
خویشــاوندی در ایــن مناطــق ســاکن هســتند 
و عالقــه ای بــه تــرک منــزل و یــا خانــه خــود 
ندارنــد، از ایــن رو شــهرداری تبریــز بــه ناچــار 
ــورت  ــه ص ــینان را ب ــکان حاشیه نش ــرح اس ط

انبــوه اجــرا می کنــد. 
شـهردار تبریـز بـا اظهـار تاسـف از گسـترش 
روزافـزون حاشیه نشـینی در شـهر تبریـز اظهـار 
معضـل  حـل  بـرای  تبریـز  شـهرداری  کـرد: 
حاشیه نشـینی عزم جـدی دارد، اما همه نهادهای 
شـهری در سـاماندهی وضعیـت حاشیه نشـینی 
در تبریـز مسـئول هسـتند و انتظـار داریـم تمام 
اسـتانداری،  قبیـل  از  عمرانـی  دسـتگاه های 
فرمانـداری و اداره کل راه و شهرسـازی در ایـن 

زمینـه بـه شـهرداری تبریـز کمـک کننـد. 
مقولـه  بـه  اخیـر  سـال های  در  هرچنـد 
حاشیه نشـینی در کشـور و بـه خصـوص اسـتان 
آذربایجان شـرقی توجـه ویـژه ای شـده، امـا بـا 
توجـه بـه گسـتره جغرافیایـی و سـکونت قشـر 
عظیمـی از جمعیـت کالنشـهرها در این مناطق، 
حل مشـکالت فراوان سـاکنان و حاشیه نشـینان 
عزم جدی می خواهد و ضروری اسـت مسـروالن 
و متولیـان شـهری با همـکاری هـم در حل این 

معضـل بـزرگ کشـور اهتمـام داشـته باشـند.

خانه های ناامن برروی گسل تبریز

شهردار منطقه ۸ تبریز خبر داد؛
پاکسازی شبانه محدوده مرکزی و 
تاریخی شهر با اجرای عملیات شبانه

پاکســازی  از  تبریــز  شــهردار منطقــه 8 
ــر داد  ــن منطقــه خب ضربتــی ســطح حــوزه ای
ــا 7  و گفــت: از ســاعت اولیــه بامــداد امــروز ت
صبــح بــه طــور ضربتــی اقــالم تبلیغاتــی نصــب 

ــد. ــع آوری ش شــده جم
بـــه گـــزارش شـــهریار، محبـــوب تیزپـــاز 
ــی  ــزود: تمامـ ــب افـ ــن مطلـ ــان ایـ ــا بیـ بـ
پوســـتر های تبلیغاتـــی بـــه همـــراه بنـــر 
توســـط  شـــده  نســـب  داربســـت های  و 
ــه 8  ــهرداری منطقـ ــی شـ ــای عملیاتـ نیروهـ
تبریـــز بـــه طـــور شـــبانه جمـــع آوری شـــد.

ــارش  ــاد و ب ــد ب ــروز تن ــه ب ــا اشــاره ب وی ب
شــدید بــاران امــروز در تبریــز گفــت: بــا توجــه 
بــه پیــش بینــی هــوا و تاکیــدات شــهردار تبریز 
از پاکســازی اقــالم تبلیغاتــی، عــزم جــدی 
شــهرداری منطقــه 8 تبریــز باعــث شــد ســطح 

ــت اولیــه بازگــردد. ــه حال حــوزه ب
پوســـترهای  داشـــت:  اظهـــار  تیزپـــاز 
ــا  ــداول، تابلوهـ ــوی جـ ــی و شستشـ تبلیغاتـ
و بیلبوردهـــای شـــهر، دیـــواره روگذرهـــا 
ســـازه های  و  تاسیســـات  زیرگذرهـــا،  و 
ــه  ــه 8 بالفاصلـ ــطح منطقـ ــی، در سـ محیطـ
ـــد. ـــازی ش ـــروز پاکس ـــح ام ـــا 7 صب ـــاز و ت آغ

شهردار منطقه یک تبریز:
بیش از 12 هزار تن آسفالت ریزی در 

سطح منطقه یک انجام شده است

افزایــش  از  تبریــز،   1 منطقــه  شــهردار 
روزانــه تنــاژ آســفالت ریــزی اساســی در ســطح 

ــر داد. ــن خب ــا 12500 تُ ــک ت ــه ی منطق
ـــز،  ـــه 1 تبری ـــهرداری منطق ـــزارش ش ـــه گ ب
محمدعلـــی موالخـــواه، افـــزود: اقدامـــات 
ـــه  ـــامل لک ـــک ش ـــه ی ـــطح منطق ـــی در س اساس
ـــا و  ـــزی خیابانه ـــفالت ری ـــالح و آس ـــری، اص گی
کوچه هـــای اصلـــی  بـــا ســـرعت تـــداوم دارد 
و ایـــن عملیـــات در اکثـــر حوزه هـــای ســـطح 

ــرد. ــام می پذیـ ــه انجـ منطقـ
تاکنــون  یــک گفــت:  شــهردار منطقــه 
حــدود 12 و 500 تُــن آســفالت ریــزی در 
ــن  ــه ای ــه ک ــام یافت ــه انج ــن منطق ــطح ای س
تنــاژ همچنــان تــداوم دارد و ســعی می نمائیــم 
ــن  ــارج از ای ــی خ ــه و خیابان ــچ کوچ ــا هی ت
ــری و  ــرد و اصــالح و لکــه گی ــرار نگی طــرح ق

ــرد. ــام پذب ــی  انج ــفالت اساس آس
موالخــواه افــزود: آســفالت خیابــان شــهریار 
ــه  ــا فلک ــی ت ــن اعتصام ــه پروی ــل فلک حدفاص
بــازار و خیابــان رازی حــد فاصــل ســعدی 
ــوار  ــن بل ــهریار همچنی ــع ش ــا تقاط ــمالی ت ش
ــاد و  ــد آب ــیر احم ــی و مس ــع غرب ــر ضل توانی
ــند  ــیرهائی می باش ــه مس ــاد از جمل ــف آب یوس
ــوده و  ــرح ب ــن ط ــامل ای ــون ش ــم اکن ــه ه ک

ــرد. ــام می پذی ــی انج ــات اساس اقدام

در بازدید از عملیات خدماتی سطح شهر
شهردار تبریز از 

تالش شبانه کارگران قدردانی کرد

رئیـس شـورای  بـه همـراه  تبریـز  شـهردار 
اسـالمی شـهر از برنامـه تنظیف عمومی سـطح 
عوامـل  و  پاکبانـان  تـالش  از  و  بازدیـد  شـهر 
شـهریار  گـزارش  بـه  کـرد.  قدردانـی  اجرایـی 
بـه  اشـاره  بـا  خـود  بازدیـد  در  نجفـی  دکتـر 
سـطح  سراسـری  پاکسـازی  عملیـات  این کـه 
شـهر، بالفاصلـه پـس از پایـان رای گیری شـب 
گذشـته آغـاز شـد، گفـت: بـا پایـان رای گیری، 
عوامـل خدمـات شـهری بـا تـالش یکپارچـه و 
بـا اسـتفاده از تـوان مکانیـزه شـهرداری تبریز،  
تـالش گسـترده و شـبانه خـود را بـرای امحای 

آثـار تبلیغاتـی آغـاز کردنـد.
و  کارگــران  تــالش  از  قدردانــی  بــا  وی 
اضافــه  انتخاباتــی،  ســتادهای  همــکاری 
کــرد: تــالش بی وقفــه عوامــل خدماتــی و 
ــه  ــروز ادام ــداد ام ــا بام ــان، ت ــان عزیزم پاکبان
ــفتگی   ــهر را از آش ــی ش ــیمای کل ــته و س داش
اقــالم  و  بنرهــا  پوســترها،  داربســت ها، 

اســت. زدوده  تبلیغاتــی 
شــهردار تبریــز اظهــار امیــدواری کــرد، 
ــی، در  ــی در ادوار آت ــات انتخابت ــت تبلیغ کیفی
ــذی و اجــرای  ــات کاغ راســتای کاهــش تبلیغ
برنامه هــای محتوایــی پیگیــری شــود. در ایــن 
بازدیــد دبیــری، رئیــس شــورای اســالمی شــهر 

ــز نیــز حضــور داشــت. تبری

با پایان شمارش آراء؛
منتخبان شورای شهر تبریز 

مشخص شدند
13 منتخـــب بـــرای حضـــور در پنجمیـــن 
ـــخص  ـــز مش ـــهر تبری ـــالمی ش ـــورای اس دوره ش

ـــدند. ش
ـــع  ـــمارش و تجمی ـــا ش ـــر، ب ـــزارش مه ـــه گ ب
پنجمیـــن  رای،  اخـــذ  صنـــدوق   616 آراء 
ـــب  ـــز 13 منتخ ـــهر تبری ـــالمی ش ـــورای اس ش

خـــود را بـــه شـــرح زیـــر شـــناخت:
1-شهرام دبیری اسکویی

2-شکور اکبرنژاد
3-فریدون بابایی اقدم

4-محرم محمدزاده
5-سعید دباغ نیکوخصلت

6-عبداهلل تقی پور حالجان
7-سونیا اندیش

8-فرج محمدقلیزاده
9 محمد باقر بهشتی
10-کریم صادق زاده
11-علی آجودان زاده

12-غالمحسین مسعودی ریحان
13-محمد اشرف نیا

ـــط  ـــه رواب ـــاس اطالعی ـــر اس ـــت ب ـــی اس گفتن
ـــات  ـــر انتخاب ـــارت ب ـــی نظ ـــات عال ـــی هی عموم
ــج  ــه نتایـ ــان بـ ــرقی، معترضـ ــان شـ آذربایجـ
انتخابـــات پنجمیـــن دوره شـــوراهای اســـالمی 
ـــالم  ـــس از اع ـــتان دو روز پ ـــتای اس ـــهر و روس ش
نتایـــج می تواننـــد جهـــت ارائـــه اعتـــراض در 
روســـتا بـــه هیات هـــای نظـــارت بخشـــداری و 
در شـــهرها بـــه فرمانـــداری مراجعـــه کننـــد و 
هیات هـــای نظـــارت موظفنـــد ظـــرف مـــدت 
ــا  ــی پرونده هـ ــه بررسـ ــبت بـ ــزده روز نسـ پانـ

ـــد. ـــالم کنن ـــی را اع ـــج نهای ـــدام و نتای اق

پزشکیان:
 تصمیم بر بازگشت 
شورای مستعفی بود

نائـــب رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی 
ــا توجـــه بـــه اســـتعفای شـــورای  گفـــت: بـ
ـــه  ـــیدگی ب ـــرقی رس ـــان ش ـــارت در آذربایج نظ
انتخابـــات شـــورای شـــهر و روســـتا در ایـــن 
ـــه  ـــأت مرکـــزی اســـت. ب ـــه عهـــده هی اســـتان ب
گـــزارش فـــارس، مســـعود پزشـــکیان اظهـــار 
ـــهر  ـــورای ش ـــات ش ـــج انتخاب ـــد نتای ـــرد: تأیی ک
ـــد از  ـــرقی بع ـــتان آذربایجان ش ـــتایی اس و روس
ـــأت  ـــده هی ـــر عه ـــارت ب ـــورای نظ ـــتعفای ش اس
مرکـــزی اســـت. وی بـــا بیـــان اینکـــه تمـــام 
ـــد از  ـــتاها بع ـــهر و روس ـــورای ش ـــای ش نامزده
ـــتن  ـــورت داش ـــد در ص ـــج می توانن ـــالم نتای اع
اعتـــراض بـــه نتایـــج بـــه هیـــأت مرکـــزی 
ـــه  ـــزی ب ـــأت مرک ـــت: هی ـــد، گف ـــه کنن مراجع
صـــورت دقیـــق و در نبـــود شـــورای نظـــارت 
ـــدات  ـــات و تأیی ـــات و تخلف ـــام اعتراض ـــه تم ب
ــس  ــب رئیـ ــرد. نایـ ــد کـ ــیدگی خواهنـ رسـ
ــد:  ــادآور شـ ــالمی یـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ـــه  ـــه ای ک ـــی جلس ـــتان ط ـــارت اس ـــورای نظ ش
بـــا رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی داشـــتند، 
ـــه  ـــا شـــد ک ـــاره آنه ـــه بازگشـــت دوب ـــم ب تصمی
متاســـفانه تـــا امـــروز ایـــن اتفـــاق نیافتـــاده 

ـــت. اس
وی افــزود: در حــال حاضــر هیــأت مرکــزی 
بــه  انتخابــات و رســیدگی  تأییــد  وظیفــه 
اعتراضــات، شــکایت نامزدهــا بــا کمــال دقــت 

ــرد. ــد ک ــیدگی خواه رس
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ثبت سفارش واردات گندم 
دوروم ممنوع شد

وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی در نامـــه ای بـــه 
ــت  ــارت، ثبـ ــدن و تجـ ــت، معـ ــر صنعـ وزیـ
را  دوروم  گنـــدم  واردات  بـــرای  ســـفارش 

ــرد. ــالم کـ ــوع اعـ ممنـ
پایــگاه  از  نقــل  فارس،بــه  گــزارش  بــه 
اطالع رســانی وزارت جهــاد کشــاورزی، محمــود 
حجتــی وزیــر جهــاد کشــاورزی در نامــه ای بــه 
محمدرضــا نعمــت زاده وزیــر صنعــت، معــدن و 

ــت: ــارت آورده اس تج
پیــرو نامــه شــماره 020/33943 مــورخ 
1394/11/3 در  خصــوص ممنوعیــت ثبــت 
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــفارش واردات گندم،ب س
مخصــوص  )گنــدم  دوروم  گنــدم  ذخیــره 
ماکارونــی( بیــش از نیــاز داخلــی و تولیــد 
مــازاد بــر نیــاز در ســال جاری،ثبــت ســفارش 
ــد  ــا ک ــدم دوروم )ب ــرای واردات گن ــد ب جدی
اعــالم  ممنــوع  نیــز   )10011990 تعرفــه 
می شــود. خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد 

ــد. ــل آی ــه عم ــدام الزم ب اق
ـــت:  ـــده اس ـــد ش ـــه تاکی ـــن نام ـــه ای در ادام
ـــای  ـــا کده ـــدم )ب ـــواع گن ـــن واردات ان در ضم
تعرفـــه ای 10019900 و 10011910( نیـــز 

ـــت. ـــوع اس ـــاکان ممن کم
ــن در  ــش از ای ــاورزی پی ــاد کش ــر جه وزی
ــه  ــه ای ب ــن 1394 در نام ــوم بهم ــخ س تاری
ــر صنعــت، معــدن  محمدرضــا نعمــت زاده وزی
و تجــارت، واردات گنــدم در ســال 1395 را 
ــودداری  ــتار خ ــرده و خواس ــالم ک ــوع اع ممن
از انجــام ثبــت ســفارش جدیــد از ایــن تاریــخ 

ــود. ــده ب ــدم ش ــرای گن ب

مدیـــرکل آمارهـــای اقتصـــادی بانـــک 
ـــار  ـــران از انتش ـــالمی ای ـــوری اس ـــزی جمه مرک
ـــی  ـــات مصرف ـــا و خدم ـــای کااله ـــاخص به ش
بـــر اســـاس ســـال پایـــه 1395 از مردادمـــاه 

امســـال خبـــر داد.
ــی در  ــا مقتدای ــا، علیرض ــزارش ایرن ــه گ ب
آییــن افتتاحیــه ســی و نهمیــن هــم اندیشــی 
آموزشــی آمــار اقتصــادی کــه در نوشــهر 
برگــزار شــد، افــزود: امــروزه در محافــل و 
ــدی  ــای تولی ــون از آماره ــت های گوناگ نشس
بانــک مرکــزی اســتفاده می شــود و بــر همیــن 
ــد  ــزی می توانن ــک مرک ــران بان ــاس آمارگی اس
اثــر تــالش و کوشــش های خــود را در جامعــه 
ببیننــد و بــا خرســندی، احســاس موثــر بــودن 

ــند. ــته باش ــه داش در جامع
ــت کل  ــای مدیری ــاره اقدام ه ــی درب مقتدای

آمارهــای اقتصــادی بانــک مرکــزی در زمینــه 
پــردازش  و  آوری  جمــع  نویــن  نظام هــای 
بانــک مرکــزی  پارســال  اطالعــات گفــت: 
ــع  ــامانه جام ــای س ــعه ابزاره ــه توس ــق ب موف
آمارهــای اقتصــادی شــد. در ایــن زمینــه 
ــک  ــات انفورماتی ــرکت خدم ــکاری ش ــا هم ب
ــا  ــات ب ــش اطالع ــار اثربخ ــدف انتش ــا ه و ب
اســتفاده از توانمندی هــای هــوش تجــاری 
ــرح  ــن ط ــت. همچنی ــورت گرف ــی ص مطالعات
اخــذ اطالعــات آفالیــن در طــرح بررســی 
بودجــه خانــوار و مرحلــه آزمایشــی طــرح 
آفالیــن اشــتغال و بیــکاری نهایــی شــد و ابــزار 
ــزی  ــک مرک ــای بان ــورم در تارنم ــبه ت محاس

ــد. ــاده ش ــی و پی طراح
ـــار  ـــد آم ـــه تولی وی برخـــی اقدام هـــا در زمین
ـــی را  ـــات مصرف شـــاخص بهـــای کاالهـــا و خدم

ــددی  ــای متعـ ــت: گزارش هـ ــمرد و گفـ برشـ
ـــاخص  ـــه ش ـــزی در زمین ـــک مرک ـــوی بان از س
بهـــای کاالهـــا و خدمـــات مصرفـــی )تـــورم( 
تهیـــه و منتشـــر می شـــود. در ایـــن زمینـــه، 
ـــازار  ـــم ب ـــتاد تنظی ـــون س ـــی چ ـــای مهم نهاده
و هیـــات تعییـــن و تثبیـــت قیمت هـــا از 
ایـــن آمارهـــا اســـتفاده می کننـــد. همچنیـــن 
ـــی  ـــات مصرف ـــا و خدم ـــای کااله ـــاخص به ش
ـــه  ـــال پای ـــاس س ـــر اس ـــال ب ـــاه امس از مردادم

ــود. ــر می شـ 1395 منتشـ
ــزی  ــک مرک ــرد بان ــادآوری ک ــی ی مقتدای
در ســه گــروه صنعــت، خدمــات و کشــاورزی، 
ــه  ــده تهی ــد کنن ــزارش شــاخص بهــای تولی گ
ــه داد: در بررســی های صــورت  ــد و ادام می کن
گرفتــه بــرای تغییــر ســال پایــه 1395، مقــرر 
شــد گــروه ســاختمان و گــروه واســطه گــری 

نیــز بــه شــاخص بهــای تولیــد کننــده افــزوده 
شــود کــه پیــش بینــی می شــود ایــن مهــم در 

ســال 1397 بــه اجــرا برســد.
وی بانــک مرکــزی و آمارهــای اقتصــادی آن 
را تنهــا تولیدکننــده آمارهــای ســرمایه گــذاری 
ــرد و  ــوان ک ــور عن ــاختمان کش ــش س در بخ
افــزود: پارســال 2بررســی مــوازی در ایــن 
ــه90  ــال پای ــاس س ــر اس ــی ب ــه یک ــه ک زمین
و دیگــری بــر اســاس ســال پایــه95 بــود، 
ــم  ــزودی تقدی ــج آن ب ــه نتای ــت ک ــام گرف انج

می شــود.
حســابداران ملــی، یــک ســال مشــخص 
را کــه بــه آن ســال پایــه گفتــه می شــود 
را  ســال  آن  قیمت هــای  و  کــرده  انتخــاب 
مبنــای ارزش گــذاری مقــدار تولیــد ســال های 

دیگــر قــرار می دهنــد.
بــرای حفــظ ســطح دقــت نتایــج محاســبات 
ملــی بایــد ســال پایــه در فواصــل چنــد ســاله 
در  آمــاری  پایــه  ســال های  کنــد.  تغییــر 
ــال های  ــادل س ــران مع ــی ای ــاب های مل حس
ــه  ــت از جمل ــاخص های قیم ــاری ش ــه آم پای
ــوان  ــه عن ــده )ب ــت مصرف کنن ــاخص قیم ش

ــورم( اســت. ــرخ ت ــبه ن ــای محاس مبن

سال پایه تورم از مردادماه 
به سال 13۹5 تغییر می کند

رییــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
ــا اشــاره بــه اینکــه موتــور  شــورای اســالمی، ب
صــادرات تولیــدات داخلــی در دولــت دوازدهــم 
روشــن شــود، گفــت: هرگونــه ســرمایه گــذاری 
ــا هــدف  جدیــد در واحدهــای تولیــدی بایــد ب
ــا  ــدی ب ــای تولی ــوالت و کااله ــادرات محص ص

کیفیــت باشــد.
ــان  ــز اکبری ــت، عزی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
رکــود،  از  خــروج  اولویت هــای  دربــاره 
ــع  ــد رف ــه بخــش تولی ــه تســهیالت ب گفت:ارائ
کننــده تمامــی مشــکالت بخش هــای تولیــدی 
نیســت ، لــذا هرگونــه ســرمایه گــذاری جدیــد 
در واحدهــای تولیــدی بایــد بــا هــدف صــادرات 
ــت  ــا کیفی ــدی ب ــای تولی ــوالت و کااله محص

باشــد.
ــورای  ــس ش ــرج در مجل ــردم ک ــده م نماین
ــی  ــدات داخل ــه تولی ــان اینک ــا بی ــالمی، ب اس
بایــد صــادرات محــور باشــد، افزود:بــازار فــرش، 
کاشــی و ســرامیک و بســیاری از بازارهــای 
تولیــدات داخلــی اشــباع اســت، بنابرایــن 
ــتاندارد  ــا اس ــد ب ــل بای ــد داخ ــای تولی کااله

بیــن المللــی تطابــق داشــته باشــد، تــا بتوانــد 
ــد. ــت کن ــی رقاب ــن الملل ــازار بی ــای ب در فض

سفرای کشور باید به 
سفرای اقتصادی تبدیل شوند

اکبریــان بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایــت دولــت 
از صــادرات تولیــدات داخلــی ادامه داد:ســفرای 
ــل  ــادی تبدی ــفرای اقتص ــه س ــد ب ــور بای کش
ــرا  ــند، چ ــی نباش ــفیر سیاس ــا س ــوند و تنه ش
کــه بخــش مهمــی از قــدرت هــر کشــوری بــه 
پیشــرفت و تــوان اقتصــادی آن بــاز می گــردد.

وی یـــادآور شد:بســـیاری از واحدهـــای 
افتتـــاح  کنونـــی  شـــرایط  در  تولیـــدی 
می شـــود، امـــا بـــه دلیـــل نبـــود بـــازار 
صادراتـــی، نداشـــتن اســـتانداردهای الزم و ورود 
کاالهـــای قاچـــاق بـــه کشـــور بـــه ســـرعت 
ورشکســـت شـــده و تعطیـــل می شـــوند.

بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر 
کنونی واحدهای دولتی و شبه دولتی هستند

اکبریـــان بـــا اشـــاره بـــه فرســـودگی 
و  کارخانه هـــا  از  بســـیاری  تجهیـــزات 
افزود:بیشـــترین  تولیـــدی،  واحدهـــای 
کنونـــی  پیـــر  و  فرســـوده  کارخانه هـــای 
ـــتند  ـــی هس ـــبه دولت ـــی و ش ـــای دولت واحده
ـــذاری  ـــا واگ ـــازی آنه ـــرای نوس ـــن راه ب و بهتری
بـــه بخـــش خصوصـــی واقعـــی اســـت، کـــه 
بخـــش خصوصـــی بـــا ســـرمایه گـــذاری در 
ـــرده  ـــارج ک ـــود خ ـــا را از رک ـــا آنه ـــن واحده ای

ــد. ــد بازگردانـ ــه تولیـ ــه چرخـ و بـ
وی بــا بیــان اینکــه ســود بانکــی بــاال یکــی 
از عوامــل رکــود در واحدهــای تولیــدی اســت، 
ــود  ــا س ــی ب ــدگان داخل ــه داد:تولیدکنن ادام
بــا دنیــا  بانکــی 29 درصــدی نمی تواننــد 
رقابــت کننــد و قطعــا بــا ادامــه ایــن وضعیــت 

ــای  ــی واحده ــودهای بانک ــالح س ــدم اص و ع
ــوند. ــارج نمی ش ــود خ ــدی از رک تولی

رییـــس کمیســـیون صنایـــع و معـــادن 
مجلـــس شـــورای اســـالمی، بـــا اشـــاره بـــه 
ســـود پاییـــن تســـهیالت بانکـــی در کشـــورهای 
مختلـــف دنیـــا، تصریـــح کـــرد: ســـرمایه 
ـــهیالت  ـــا تس ـــه ب ـــی ک ـــی زمان ـــذاران خارج گ
ـــود  ـــد، س ـــران می کنن ـــرمایه وارد ای ـــن س پایی
مناســـب و قابـــل توجهـــی کســـب می کننـــد 
ــگاه  ــهم و جایـ ــز سـ ــی نیـ ــازار رقابتـ و در بـ
ـــد  ـــب می کنن ـــز تصاح ـــی را نی ـــدات ایران تولی
ـــود  ـــی خ ـــوان رقابت ـــی ت ـــده داخل ـــد کنن و تولی

را از دســـت می دهـــد.

سودبانکی 2۹درصدی از موانع جدی رقابت 
تولیدکنندگان ایرانی با بازارهای جهانی

رئیـــس اتحادیـــه فروشـــندگان مـــرغ و 
ـــی  ـــرغ ربط ـــت م ـــش قیم ـــت: افزای ـــی گف ماه
ــه  ــدارد، بلکـ ــان نـ ــارک رمضـ ــاه مبـ ــه مـ بـ
ـــه 2700  ـــک روزه ب ـــش قیمـــت جوجـــه ی افزای
تومـــان ســـبب شـــده اســـت، قیمـــت تمـــام 
شـــده مـــرغ بـــاال رفتـــه و کیلویـــی 8 هـــزار 

تومـــان بـــه فـــروش برســـد.
ـــف خانی  ـــدی یوس ـــارس، مه ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــه  ـــازار ک ـــرغ در ب ـــش م ـــت افزای ـــورد عل در م
ــر  ــان در هـ ــزار تومـ ــه 8 هـ ــا بـ ــن روزهـ ایـ
ـــار داشـــت:  کیلوگـــرم هـــم رســـیده اســـت،  اظه
ــت  ــه قیمـ ــش بی رویـ ــه کاهـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــی یـــک  ــا طـ ــده درب مرغداری هـ ــرغ زنـ مـ
ـــه  ـــرغ ب ـــروش م ـــداران از ف ـــر، مرغ ـــه اخی هفت
ــن  ــه همیـ ــد کـ ــاع کردنـ ــتارگاه ها امتنـ کشـ
امـــر ســـبب شـــد کـــه قیمـــت مـــرغ زنـــده 
ـــد. ـــان برس ـــزار توم ـــه 5 ه ـــان ب از 4100 توم

منطقـــی  قیمـــت  کـــرد:  اضافـــه  وی 
کشـــتارگاه ها  در  زنـــده  مـــرغ  فـــروش 
بایـــد کیلویـــی 4600 تومـــان باشـــد، تـــا در 
ـــت  ـــع، گوش ـــود توزی ـــبه س ـــا محاس ـــت ب نهای
ــت  ــه دسـ ــان بـ ــی 7400 تومـ ــرغ کیلویـ مـ

برســـد. مصرف کننـــده 

رئیـــس اتحادیـــه فروشـــندگان مـــرغ و 
ـــش  ـــی، افزای ـــه برخ ـــه اینک ـــخ ب ـــی در پاس ماه
ــه  ــور و قیمـــت جوجـ ــوراک طیـ قیمـــت خـ
یـــک روزه را عامـــل افزایـــش قیمـــت مـــرغ 
ـــح  ـــوع، تصری ـــن موض ـــد ای ـــا تأیی ـــد، ب می دانن

ـــر دو  ـــت ه ـــه قیم ـــرد: مشـــکل اینجاســـت ک ک
نهـــاده  در نوســـان اســـت و اکنـــون قیمـــت 
جوجـــه یـــک روزه بـــدون هیـــچ حســـاب و 
کتابـــی بـــاال رفتـــه اســـت و هیـــچ نظارتـــی 

بـــر آن نمی شـــود.

ــن  ــه انجمـ ــت کـ ــارس گفـ ــگار فـ خبرنـ
ـــن محصـــول را 2  ـــک روزه قیمـــت ای جوجـــه ی
ـــه یوســـف خانی  ـــرده ک ـــن ک ـــان تعیی ـــزار توم ه
ـــت  ـــرد: قیم ـــح ک ـــوع تصری ـــن موض ـــا رد ای ب
ـــان  ـــه 2700 توم ـــازار ب ـــک روزه در ب ـــه ی جوج
ـــرورش،  ـــس از 50 روز پ ـــه پ ـــت ک ـــیده اس رس
ــان  ــزار تومـ ــا 5 هـ ــی 4600 تـ آن را کیلویـ

می فروشـــند.
ـــه  ـــد ب ـــره تولی ـــرد: زنجی ـــان ک وی خاطرنش
ـــت  ـــکل دارد و قیم ـــا مش ـــی از زیربن ـــور کل ط
نهاده هـــا و جوجـــه یـــک روزه آن قـــدر 
تغییـــر می کنـــد کـــه نمی شـــود بـــرای 

ــرد. ــزی کـ ــرغ برنامه ریـ ــد مـ تولیـ
قیمـــت هـــر کیلوگـــرم مـــرغ تـــا هفتـــه 
ـــا  ـــود، ام ـــان ب ـــرز 6900 توم ـــته روی م گذش
ـــه 8  ـــته ب ـــد روز گذش ـــی چن ـــاره ط ـــه یکب ب
هـــزار تومـــان در هـــر کیلـــو رســـیده اســـت 
ـــاه  ـــه م ـــدن ب ـــک ش ـــراد، نزدی ـــی اف ـــه برخ ک
مبـــارک رمضـــان را عامـــل آن می داننـــد، در 
حالـــی کـــه رئیـــس اتحادیـــه فروشـــندگان 
مـــرغ و ماهـــی آن را رد کـــرده و دلیـــل گرانـــی 
ـــی از  ـــدار کاف ـــه مق ـــرغ ب ـــردن م ـــه نک را عرض

ــد. ــوان می کننـ ــا عنـ ــوی مرغداری هـ سـ

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی:

افزایش قیمت جوجه یک روزه 
مرغ را گران کرد

معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســالمی ایــران گفــت: حفــظ و صیانــت از 
دســتاوردهای مهــم اقتصــادی بــه پایــش 
دقیــق اقتصــاد بــه واســطه آمارهــا و نیــز 
اتخــاذ سیاســت های بهنــگام نیــاز دارد و بایــد 
آمارهــای باکیفیــت و دقیــق بــا حداقــل وقفــه 

ــرد. ــرار گی ــترس ق ــی در دس زمان
ــی« در  ــان قربان ــا، »پیم ــزارش ایرن ــه گ ب

آییــن افتتاحیــه ســی و نهمیــن هــم اندیشــی 
آموزشــی آمــار اقتصــادی کــه در نوشــهر 
ــای  ــن آماره ــش از ای ــزود: پی ــد، اف ــزار ش برگ
ــی نامنظــم  ــی و گاه ــه زمان ــا وقف اقتصــادی ب
ــم و  ــا نظ ــبختانه ب ــا خوش ــد ام ــر می ش منتش
ــد  ــن رون ــم ای ــت یازده ــاط در دوران دول انضب
ــر  ــن ام ــق ای ــه تحق ــه اســت، البت ــود یافت بهب
مدیــون تالش هــای آمارگیــران بانــک مرکــزی 
و نیــز حمایت هــای رییــس کل بانــک مرکــزی 
از بخــش اقتصــادی بــه ویــژه بخــش آمارهــای 

اقتصــادی اســت.
قربانـــی از انتشـــار دوبـــاره فصلنامـــه آمارهـــای 

اقتصـــادی خبـــر داد و ارتقـــای علمـــی کارکنـــان 
ـــزی،  ـــک مرک ـــادی بان ـــای اقتص ـــش آماره بخ
ـــخت افزاری  ـــر س ـــاری از نظ ـــر آم ـــز دوای تجهی
نویـــن  فناوری هـــای  بـــه  نرم افـــزاری  و 
ارتباطـــی در چنـــد ســـال گذشـــته و ابهـــام 
ـــزی در  ـــک مرک ـــی بان ـــف قانون ـــی از تکلی زدای
ـــی  ـــای تخصص ـــار آماره ـــد و انتش ـــه تولی زمین
ـــه  ـــن زمین ـــودمند در ای ـــتاوردهای س را از دس

ـــت. دانس
وی تاکیــد کــرد بــا تصویــب بنــد پ قانــون 
ــای  ــی برنامه ه ــکام دائم ــون اح ــاده 10 قان م
توســعه، »آمارهــای اعــالم شــده از ســوی بانک 

مرکــزی آمــار تخصصــی رســمی کشــور تلقــی 
می شــود. البتــه عملیاتــی شــدن ایــن تکلیــف، 

ــا را می طلبــد«. نظــم و ترتیــب همــه م
ــون احــکام  ــاده 10 قان ــون م ــد پ قان در بن
آمــده  توســعه کشــور  برنامه هــای  دائمــی 
اســت: دســتگاه های اجرایــی ماننــد بانــک 
ــی  ــف قانون ــدود وظای ــد در ح ــزی مکلفن مرک
خــود و در چارچــوب ضوابــط و اســتانداردهای 
شــورای عالــی آمــار ایران، آمــار تخصصــی 
حوزه هــای مربــوط بــه خــود را تولیــد و اعــالم 
ــده  ــر ش ــار منتش ــورت، آم ــن ص ــد. در ای کنن

ــت. ــمی اس ــار رس آم
ــعه  ــای توس ــی برنامه ه ــکام دائم ــون اح قان
ــب  ــه تصوی ــاه 1395 ب ــم بهمــن م کشــور ده
ــس شــورای اســالمی رســید و شــانزدهم  مجل
فروردیــن مــاه امســال از ســوی رییــس مجلس 
روزنامــه  در  درج  بــرای  اســالمی  شــورای 

ــد. ــال ش ــور ارس ــمی کش رس

معاون بانک مرکزی: 

آمار دقیق و سیاست بهنگام الزمه
 حفظ دستاوردهای اقتصادی است

در نشست ساالنه رقم خورد؛
خیز سازمان بورس برای ارتقای 

عضویت در آیسکو
در سلســله نشســت های مقامــات ارشــد 
ــات و  ــا مقام ــادار ب ــورس و اوراق به ــازمان ب س
ــن  ــر در ای ــای حاض ــایر بورس ه ــووالن س مس
کنفرانــس، دیدارهایــی بــا نهادهــای ناظــر 
بــازار ســرمایه کشــورهای آلمــان، یونــان، کــره 
جنوبــی، آفریقــای جنوبــی، کبــک کانــادا، 
هنــد و نیــز بریتانیــا بــا هــدف ارتقــای ســطح 
روابــط همــکاری دوجانبــه و همچنیــن ارتقــای 
عضویــت ســازمان بــورس از وابســته بــه عــادی 

ــه اســت. صــورت پذیرفت
بــورس  ســازمان  ارشــد  مقامــات  ســفر 
و اوراق بهــادار جهــت شــرکت در چهــل و 
ــس ســاالنه »ســازمان  دومیــن نشســت کنفران
بهــادار  اوراق  کمیســیون های  بین المللــی 

)IOSCO( بــه جامائیــکا بــه پایــان رســید.
 بــه گــزارش ســنا، نماینــدگان بــورس تهران 
در ایــن نشســت در جلســات دو جانبــه بــا دبیر 
ــکو  ــره آیس ــات مدی ــس هی ــکو و ریی کل آیس
ــد. از  )مهمتریــن مقــام آیســکو( مالقــات کردن
ــکو،  ــره آیس ــأت مدی ــس هی ــه ریی ــی ک آنجای
رییــس نهــاد ناظــر هنــگ گنــک نیــز هســت 
ــطح  ــوول در دو س ــام مس ــن مق ــا ای ــه ب جلس
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــر انج ــاد ناظ ــکو و نه آیس
ــات  ــت های مقام ــله نشس ــن در سلس همچنی
ارشــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا 
مقامــات و مســووالن ســایر بورس هــای حاضــر 
ــای  ــا نهاده ــی ب ــس، دیدارهای ــن کنفران در ای
آلمــان،  کشــورهای  ســرمایه  بــازار  ناظــر 
یونــان، کــره جنوبــی، آفریقــای جنوبــی، کبــک 
کانــادا، هنــد و نیــز بریتانیــا بــا هــدف ارتقــای 
ســطح روابــط همــکاری دوجانبــه و همچنیــن 
ــته  ــورس از وابس ــازمان ب ــت س ــای عضوی ارتق
ــر  ــت. خاط ــه اس ــورت پذیرفت ــادی ص ــه ع ب
نشــان می شــود، در نشســت های تخصصــی 
ــد  ــی مانن ــن متنوع ــی عناوی ــای عموم و پنل ه
ــن  ــده »فی ــد پدی ــه رش ــی ب ــخ های قانون پاس
تــک« هــا، چگونگــی حفاظــت از ســاختار 
ــتماتیک،  ــک های سیس ــرمایه از ریس ــازار س ب
بــازار  در  بین المللــی  اســتانداردهای  نقــش 
ــازار از  ــات ب ــای تخلف ــی افش ــرمایه، چگونگ س
ســوی نهادهــای قانونگــذار، تحــرک و اقدامــات 
بیشــتر کاربــران بــازار بــرای ایجــاد امنیــت در 
بــازار ســرمایه و نقــش فعالتــر بــازار ســرمایه در 
ــادل  ــث و تب ــورد بح ــاد م ــی اقتص ــن مال تأمی
قــرار  نشســت ها  ایــن  در  حاضریــن  نظــر 

ــت. گرف
احمـد  سـید  آقایـان  می شـود،  یـادآور 
معـاون  و  مدیـره  هیـات  عضـو  عراقچـی، 
اجرایـی، سـعید فـالح پـور، عضـو هیـات مدیـره 
و مدیـر پژوهـش، توسـعه و مطالعـات اسـالمی، 
و بهـادر بیژنـی، جانشـین رییـس سـازمان در 
سـرمایه گذاری خارجی سـازمان بـورس و اوراق 
بهادار، نمایندگان سـازمان بـورس و اوراق بهادار 
در بزرگتریـن گردهمایـی سـاالنه نهادهای ناظر 

بـازار سـرمایه دنیـا بودنـد. 
بیـن  »سـازمان  سـاالنه  کنفرانـس  نشسـت 
 )IOSCO( المللـی کمیسـیون های اوراق بهـادار
مهمتریـن گردهمایـی آیسـکو اسـت؛ سـازمانی 
تاثیـر گذار که مسـوولیت تدوین اسـتانداردهای 
بیـش از 95 درصـد بـازار سـرمایه دنیـا را بـر 

عهـده دارد.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد،
سقف معامالت کوچک 
22 میلیون تومان شد 

ــور  ــازمان امـ ــنامه سـ ــاس بخشـ ــر اسـ بـ
ـــال  ـــک در س ـــالت کوچ ـــقف معام ـــی، س مالیات
96 بـــا افزایـــش 2 میلیـــون تومانـــی نســـبت 
ــان  ــون تومـ ــته، 22 میلیـ ــال گذشـ ــه سـ بـ

تعییـــن شـــده اســـت.
ــور  ــازمان امـ ــنیم؛  سـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
مالیاتـــی و بـــر مبنـــای  مصوبـــه هیـــات 
ـــزاری  ـــون برگ ـــاده 3قان ـــرای م ـــران در اج وزی
ــن  ــال 83 و همچنیـ ــوب سـ ــات مصـ مناقصـ
مـــاده 42قانـــون الحـــاق برخـــی مـــواد بـــه 
قانـــون تنظیـــم بخشـــی از مقـــررات مالـــی 
دولـــت راجـــع بـــه نصـــاب بـــرای معامـــالت 
کوچـــک، متوســـط و بـــزرگ در ســـال96  
ـــت. ـــرده اس ـــب ک ـــدی را تصوی ـــنامه جدی بخش

بـــر ایـــن اســـاس، نصـــاب معامـــالت 
ــان  ــون تومـ ــقف 22 میلیـ ــا سـ ــک تـ کوچـ
می باشـــد کـــه ماخـــذ مذکـــور می توانـــد 
ـــات  ـــرر در مصوب ـــف مق ـــام تکلی ـــگام انج در هن

پیشـــین مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد.
ـــوع  ـــالت موض ـــاب معام ـــت، نص ـــی اس گفتن
ــات در  ــزاری مناقصـ ــون برگـ ــاده )3( قانـ مـ
ـــده  ـــن ش ـــر تعیی ـــرح زی ـــه ش ـــته ب ـــال گذش س

ـــود: ب
معامالتـــی  کوچـــک:  معامـــالت   -1
ــون  ــت میلیـ ــغ دویسـ ــقف مبلـ ــا سـ ــه تـ کـ

باشـــد. ریـــال   )200.000.000(
ــه  ــی کـ ــط: معامالتـ ــالت متوسـ 2- معامـ
مبلـــغ معاملـــه بیشـــتر از ســـقف معامـــالت 
میلیـــارد  دو  مبلـــغ  از  و  بـــوده  کوچـــک 
)2.000.000.000( ریـــال تجـــاوز نکنـــد.

3- معامـــالت بـــزرگ: معامالتـــی کـــه 
مبلـــغ بـــرآورد اولیـــه آنهـــا بیـــش از دو 
ــد. ــال باشـ ــارد )2.000.000.000( ریـ میلیـ

ایـــن شـــاخص مالیاتـــی در ســـال 94، 13 
ـــت. ـــوده اس ـــان ب ـــزار توم ـــون و 900 ه میلی

بـر  نظـارت  و  برنامه ریـزی  مرکـز  رئیـس 
دخانیـات کشـور فهرسـت 18 نشـان تجـاری 

کـرد. اعـالم  را  قاچـاق  سـیگارهای 
بـه گـزارش ایسـنا، علی اصغـر رمـزی اظهار 
کرد: انتشـار فهرست سـیگارهای قاچاق موجب 
آگاهـی مـردم جهت عـدم خریـد و  مصرف آنها 
بـه دلیـل مضـر بـودن آنهـا و تشـدید برخـورد 
توسـط  قاچـاق   نشـان های  و  نـام  ایـن  بـا 

می شـود. نظارتـی  دسـتگاه های 
تخصصـی  کارگـروه  در  اخیـرا  گفـت:  وی 
مربوطـه در سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز  
مقـرر شـد تـا فهرسـت یاد شـده به روز شـود و 
اقالمـی کـه حجم قاچـاق آنها قابل توجه اسـت 
و فاقـد مجـوز واردات یـا تولیـد هسـتند تهیه و 

بـه دسـتگاه های ذیربـط ابـالغ شـود.
بـر  نظـارت  و  ریـزی  برنامـه  مرکـز  رئیـس 

دخانیـات کشـور همچنین به مصـرف کنندگان 
سـیگار هشـدار داد سـیگارهای قاچاق که بدون 
کنترل هـای آزمایشـگاهی وارد بـازار می شـوند، 
و  نمی شـود  کنتـرل  آنهـا  مضـر  مـواد  درصـد 
عمدتـا  دارای برگ هـای توتـون بـا سـموم دفع 

آفـات نباتـی باال هسـتند.
وی تصریـح کـرد: کارخانه هـای معتبـر مجاز 
بـه اسـتفاده از ایـن برگ هـای توتـون نیسـتند 
برخـی  در  غیـر مجـاز  کارخانه هـای  توسـط  و 
کشـورها از جمله برخی کشـورهای همسـایه ما  
خریـداری و اقـدام بـه تولیـد برندهـای جعلـی 
سـیگارهای متفـاوت کـه برندهـای معـروف و 
گـران قیمـت را نیـز شـامل می شـود، می کنند.

رمـزی خاطـر نشـان کرد: ایـن نوع سـیگارها 
پیشـرفته  دسـتگاه های  همـان  بـا  دقیقـا 
کارخانه هـای اصلـی تولیـد و بسـیار مشـابه برند 
اصلـی هسـتند و برای مصـرف کننده غیـر قابل 
تشـخیص هسـتند ولـی در حـال حاضـر مـالک 
تشـخیص اصلی یا قاچاق بودن سـیگارها داشتن 
پیام و تصویر بهداشـتی اسـت و سـیگارهایی که 
تصویـر بهداشـتی ماننـد تصویـر ریه یـا چکمه و 

یـا ... را ندارنـد قاچـاق تلقـی می شـوند.
طبـق اعالم وزارت، صنعـت، معدن و تجارت، 

اسـامی سـیگارهای قاچاق بدین شرح است:
1- مارلبرو

2- بن

3- رویال
4- اروس

5- آفایر )افیر(
6- میکادو
7- سناتور

8- کینگ دام
9- المبورگینی

10- سر
11- مراد

12- والدن
)emerald( 13- امرالد

14- میامی
15- دی اند جی
16- اس ایکس

17- ماک )مک(
18- رویال 5

فهرست 18 برند سیگار قاچاق اعالم شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران؛
درآمدهای مقطعی، سیاست کشور را 

به سرمنزل مقصود نخواهد رساند
شـافعی گفـت: تـا زمانیکـه هـدف دولت هـا 
و  مـدت  کوتـاه  مقطعـی،  درآمدهـای  حصـول 
خـرج آنهـا در مواردی نامطمئن باشـد، این نگاه 
درآمدی سیاسـت گذاری ، کشـور را به سرمنزل 

مقصـود نخواهد رسـاند.
ــه  ــگاه ب ــوان، ن ــگاران ج ــزارش خبرن ــه گ ب
حصــول درآمدهــای مقطعــی سیاســت کشــور 
را بــه ســرمنزل مقصــود نخواهــد رســاند غــالم 
حســین شــافعی رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران 
در نشســت هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
ایــران ضمــن قدردانــی از ملــت قهرمــان و 
ــرد:  ــوان ک ــالب اســالمی عن ــم انق ــر معظ رهب
هیأت هــای نظــارت شــورای نگهبــان زحمــات 
بســیاری کشــیدند کــه ایــن امــر قابل ســتایش 

بــوده اســت.
اقدامـات  و  بـه تالش هـا  اشـاره  بـا  شـافعی 
مثبتـی کـه در گذشـته توسـط دولـت یازدهـم 
انجـام گرفـت، افـزود: بـا آگاهـی از نقایـص و 
و کار  بـر فضـای کسـب  نقـاط ضعـف حاکـم 
در   اصالحـات  و  بیشـتر  تالش هـای  خواسـتار 
برخـی حوزه هـا هسـتیم کـه در فرصتـی دیگـر 

بـه آنهـا پرداختـه خواهـد شـد.
وی ادامـه داد: شـایان ذکر اسـت کـه تمامی 
ایـن اقدامـات تنهـا در صـورت برخـورداری از 
یـک نقشـه راه بـرای رشـد و توسـعه اقتصـادی 
بنابرایـن  باشـد،  ثمربخـش  می توانـد  کشـور 
احتمـام جـدی بـه تدوین یک سـند اسـتراتژی 
منسـجم توسـعه اقتصـادی را تلقـی می کنـد و 
در ایـن راسـتا اتـاق ایـران پیشـنهادهای خـود 
را تقدیـم خواهـد کـرد و آماده اسـتفاده از تمام 
بـه  وقـت  دولـت  کنـار  در  ظرفیت هـای خـود 

منظـور توسـعه اقتصـاد کشـور اسـت.
هـدف  زمانیکـه  تـا  کـرد:  تصریـح  شـافعی 
دولت هـا حصـول درآمدهـای مقطعـی، کوتـاه 
مـدت و خـرج آنهـا در مواردی نامطمئن باشـد، 
ایـن نگاه درآمدی سیاسـت گذاری کشـور را به 

سـرمنزل مقصـود نخواهد رسـاند.

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
 04135258222 

موبایل: 09143010573
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ــالل روان  ــن اختـ ــایع  تریـ ــردگی شـ افسـ
 پزشـــکی در ســـالمندان اســـت، بـــه طـــوری 
ــالمندان از آن  ــد سـ ــش از 15درصـ ــه بیـ کـ

رنـــج می  برنـــد.
ــرات  ــت از تغییـ ــارت اسـ ــالمندی عبـ سـ
فیزیولوژیکـــی طبیعـــی و غیرقابـــل  برگشـــت 
ــراد رخ  ــی افـ ــی تمامـ ــول زندگـ ــه در طـ کـ
بهداشـــت  می دهـــد و ســـازمان جهانـــی 
ابتـــدای کهنســـالی را 60 ســـال در نظـــر 

ــت. ــه اسـ گرفتـ
براســـاس گـــزارش جمعیـــت جهانـــی 
ســـالمندی در ســـال 2015، جهـــان بـــا 
ـــت  ـــرو اس ـــت روب ـــدن جمعی ـــر ش ـــده پی پدی
و پیش بینـــی می شـــود کـــه ربـــع قـــرن 
ـــر )حـــدود 14 درصـــد(  ـــارد نف ـــر 1.2 میلی دیگ
از ســـاکنان ایـــن کـــره خاکـــی را افـــراد 60 

ســـاله و باالتـــر تشـــکیل دهنـــد.
ـــل  ـــی از قبی ـــه تغییرات ـــر ب ـــالمندی منج س
رنـــگ  پریدگـــی پوســـت، تحلیـــل ماهیچـــه  
هـــا، ســـفیدی مـــوی ســـر، خمیدگـــی و 
ــتخوان ها  ــدن اسـ ــازک شـ ــد، نـ ــی قـ کوتاهـ
ــی و کنـــدی  و پوکـــی اســـتخوان، نامنظمـ
فشـــارخون  افزایـــش  و  قلـــب  ضربـــان 

. د می شـــو
ــوم  ــگاه علـ ــا از دانشـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــایع روان ـــکالت ش ـــران، از مش ـــکی ته پزش
ـــت  ـــی اس ـــاس ناتوان ـــالمندی احس در دوران س
ـــری، افســـردگی،  ـــک پذی ـــه تحری ـــر ب ـــه منج ک
افزایـــش ســـطح اســـترس، واکنش  هـــای 
انطباقـــی ناســـازگار و کاهـــش عـــزت نفـــس 

می شـــود.
کـــه  اســـت  داده  نشـــان  پژوهش هـــا 
ـــی  ـــناختی و اضطراب ـــردگی، ش ـــالالت افس اخت
بـــه ترتیـــب فراوان تریـــن مشـــکالت شـــایع 

ــند. ــالمندان می باشـ ــن سـ ــی در بیـ روانـ
در ایـــن ســـن بـــه دنبـــال کمـــی روابـــط 
ایجـــاد  تنهایـــی  احســـاس  اجتماعـــی، 
ــالمندان  ــود. احســـاس تنهایـــی در سـ می شـ
ـــا  ـــت و 25 ت ـــر اس ـــترده و فراگی ـــده ای گس پدی
ـــاالی 65 ســـال، آن  50 درصـــد کل جمعیـــت ب

را تجربـــه می کننـــد.

نشـــانه  های  شـــیوع  آنکـــه  علیرغـــم 
افســـردگی در میـــان ســـالمندان بیشـــتر 
ــالل در دوران  ــن اختـ ــت، ایـ ــان اسـ از جوانـ
ـــرا  ـــود زی ـــخیص داده می ش ـــر تش ـــری کمت پی
ــه  ــتباه گرفتـ ــر اشـ ــل و آلزایمـ ــا زوال عقـ بـ
ـــی  ـــری تلق ـــانه پی ـــتباه نش ـــه اش ـــا ب ـــده ی  ش
می شـــود و تنهـــا 10 درصـــد ســـالمندان 
افســـرده از درمان هـــای روانشـــناختی بهـــره 

منـــد می شـــوند.
ــردگی در  ــان، افسـ ــا جوانـ ــه بـ در مقایسـ
بیـــن ســـالمندان بیشـــتر بـــا نشـــانه ها و 
و  می شـــود  آشـــکار  بدنـــی  ضعف هـــای 
ــا پـــس از  ــراه یـ ــیاری از مواقـــع همـ در بسـ
ـــده در دوران  ـــاد ش ـــمی ایج ـــای جس نقصان ه

ســـالمندی بـــه وجـــود می آیـــد.
ممکـــن اســـت ایـــن بیمـــاری در پـــس 
ـــا  ـــود، ی ـــان ش ـــمانی پنه ـــاری جس ـــک بیم ی
ـــان  ـــه بی ـــی ب ـــالمندان تمایل ـــکان دارد س ام
اینکـــه احســـاس افســـردگی می کننـــد 
معتقدنـــد  چـــون  باشـــند،  نداشـــته 
افســـردگی نشـــانة ضعـــف اســـت یـــا فکـــر 
برطـــرف  بـــه  خـــود  خـــود  می کننـــد 

. د می شـــو

بررســـی های صـــورت گرفتـــه نشـــان داده 
ـــاکن  ـــالمندان س ـــردگی در س ـــه افس ـــت ک اس
ــاداری  ــورت معنـ ــه صـ ــالمندان بـ ــه سـ خانـ
در  کـــه  اســـت  ســـالمندانی  از  بیشـــتر 
ــواده  ــا خانـ ــراه بـ ــا همـ ــود یـ ــای خـ خانه هـ

می کننـــد. زندگـــی 
ــای  ــریع نقصان هـ ــبب تسـ ــردگی سـ افسـ
ــق،  ــخیص دقیـ ــذا تشـ ــود لـ ــری می  شـ پیـ
پیشـــگیری و درمـــان آن بـــه بســـیاری از 
ســـالمندان کمـــک می کنـــد تـــا بیشـــتر 

عمـــر کننـــد و فعـــال  تـــر بماننـــد.
کاهـــش انـــرژی و تمرکـــز، مشـــکالت 
ــدار  ــحرخیزی و بیـ ــژه سـ ــه ویـ ــواب )بـ خـ
خـــواب(،  طـــول  در  مکـــرر  شـــدن های 
ـــش وزن و  ـــتها، کاه ـــش اش ـــا افزای ـــش ی کاه
شـــکایات بدنـــی، اضطـــراب و بیقـــراری، زود 
ـــم  ـــدرت تصمی ـــش ق ـــن، کاه ـــوره در رفت از ک
ـــا پوچـــی،  ـــی ارزشـــی و ی ـــری و احســـاس ب گی
اختـــالالت  شـــایع  نشـــانه  های  و  عالئـــم 

افســـردگی در ایـــن ســـن اســـت.
ــرده ای در  ــالمند افسـ ــر سـ ــن اگـ بنابرایـ
ـــت  ـــود دارد، رعای ـــان وج ـــان و نزدیکانت اطرافی
ـــد: ـــده باش ـــک کنن ـــد کم ـــر می توان ـــکات زی ن

احساســـات  و  عواطـــف  بـــه  راجـــع   
ــد و از  ــت کنیـ ــا صحبـ ــا آنهـ ــالمندان بـ سـ
گفتـــن عبـــارات منفـــی چـــون 'افســـردگی، 
ــد  ــاب کنیـ ــی و...' اجتنـ ــازگاری، ناتوانـ ناسـ
ــد  ــاد می کنـ ــت ایجـ ــا مقاومـ ــون در آنهـ چـ
ــه آن  ــع بـ ــد راجـ ــت نخواهنـ ــن اسـ و ممکـ

ــد. ــت کننـ ــوع صحبـ موضـ
ــت ندارنـــد احســـاس   ســـالمندان دوسـ
شـــرم و ســـرخوردگی کننـــد پـــس بـــه 
ـــان  ـــاوت ش ـــه قض ـــد ک ـــان دهی ـــان اطمین آن
نمی کنیـــد و تنهـــا هدفتـــان مراقبـــت از 

آنـــان اســـت.
ـــد  ـــا درک کنن ـــد ت ـــک کنی ـــا کم ـــه آنه - ب
کـــه کمـــک گرفتـــن انتخـــاب خـــود آنـــان 
ــد  ــه بتوانیـ ــدی کـ ــا حـ ــما تـ ــت و شـ اسـ

ــرد. ــد کـ ــان خواهیـ کمکشـ
ـــالمند  ـــت از س ـــید مراقب ـــته باش ـــه داش توج
افســـرده بـــه ایـــن معنـــی نیســـت کـــه 
ــد  ــام دهیـ ــان را انجـ ــام کارهایشـ ــد تمـ بایـ
ــاس از  ــا احسـ ــت در آنهـ ــن اسـ ــرا ممکـ زیـ
کارافتادگـــی و ناتوانـــی ایجـــاد کنـــد. ســـعی 
کنیـــد مســـئولیت های زندگـــی شـــان را بـــه 
فعالیت هـــای کوچـــک قابـــل اجـــرا تبدیـــل 

کنیـــد.
ــاد  ــمی ایجـ ــکالت جسـ ــه مشـ ــبت بـ نسـ
شـــده در ســـالمندان حســـاس باشـــید و 
تـــا حـــد امـــکان در درمـــان بیماری هـــا 
و  بیماری هـــا  وقـــوع  از  پیشـــگیری  و 
ـــه  ـــید.  نســـبت ب ـــا باش ـــد کوش مشـــکالت جدی
نشـــانه های افســـردگی بـــی توجـــه نباشـــید 
ــه  ــد بـ ــاهده کردیـ ــانه ها را مشـ ــر نشـ و اگـ

ــد. ــه کنیـ ــناس مراجعـ روانشـ
حتـــی اگـــر در مـــورد ســـالمتی و افســـردگی 
آنـــان نگرانیـــد؛ بـــا آنهـــا بخاطـــر ایـــن کـــه 
ـــناس  ـــا روانش ـــر ی ـــا دکت ـــدار ب ـــه دی ـــی ب تمایل
ندارنـــد بـــا تنـــدی برخـــورد نکنیـــد. زیـــرا 
رفتـــار تنـــد می توانـــد واکنـــش دفاعـــی 
ایجـــاد کنـــد. در عـــوض، از دالیـــل نگرانـــی 
ـــد  ـــح دهی ـــا توضی ـــه آنه ـــوید و ب ـــا آگاه ش آنه
کـــه چـــرا کمـــک گرفتـــن می توانـــد ایـــده 

خوبـــی برایشـــان باشـــد.

افسردگی در سالمندان

رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران 
گفـــت: کاهـــش نـــرخ بـــاروری )بـــه طـــور 
متوســـط هـــر خانـــواده دارای 2 فرزنـــد( 
چالـــش جـــدی اســـت کـــه در حـــوزه 
ــتیم. ــه هسـ ــا آن مواجـ ــور بـ ــت کشـ جمعیـ

ــیدجواد  ــر سـ ــا، دکتـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــم افتتاحی ـــماعیلی در مراس ـــی میراس حاج
ـــالمت  ـــوم س ـــی عل ـــن الملل ـــره بی ـــن کنگ دومی
بـــاروری و فرزنـــدآوری افـــزود: در دهـــه 60 
بـــه طـــور متوســـط هـــر خانـــواده ایرانـــی 6 
فرزنـــد داشـــت کـــه در حـــال حاضـــر بـــه 2 

فرزنـــد کاهـــش یافتـــه اســـت.
وی درخصـــوص عوامـــل موثـــر بـــر نـــرخ 
ازدواج،  ســـن  افزایـــش  گفـــت:  بـــاروری 
ــی و  ــیب های اجتماعـ ــالق، آسـ ــش طـ افزایـ
ـــل  ـــه دالی ـــر از جمل ـــای پرخط ـــیوع رفتاره ش

کاهـــش نـــرخ بـــاروری اســـت.
حاجـــی میراســـماعیلی ادامـــه داد: بـــر 
اســـاس بررســـی های انجـــام شـــده اگـــر 10 
ـــرخ  ـــد، ن ـــش یاب ـــان افزای ـــد ازدواج جوان درص
بـــاروری افزایـــش یافتـــه و بـــه 2.6 درصـــد 

خواهـــد رســـید.
ـــا  ـــران ب ـــوم پزشـــکی ای ـــس دانشـــگاه عل ریی
ـــون زوج  ـــه میلی ـــش از س ـــه بی ـــه اینک ـــاره ب اش
ـــت  ـــا حمای ـــت: ب ـــم، گف ـــارور در کشـــور داری ناب
ــه ای  ــد پوشـــش مناســـب بیمـ هایـــی ماننـ
ـــان  ـــکالت آن ـــع مش ـــرای رف ـــرایط را ب ـــد ش بای

ـــم. ـــم کنی فراه
ـــزار  ـــش از 225 ه ـــرد: بی ـــان ک وی خاطرنش

ــور  ــال 1391 در کشـ ــن در سـ ــقط جنیـ سـ
ـــورد  ـــزار م ـــش از 120 ه ـــه بی ـــده ک ـــام ش انج

ـــت. ـــوده اس ـــی ب آن غیرقانون
حاجـــی میراســـماعیلی، جمعیـــت فعـــال 
ـــد  ـــدود 50 درص ـــال را ح ـــا 61 س ـــن 10 ت بی
ـــت  ـــن فرص ـــد از ای ـــت: بای ـــرد و گف ـــالم ک اع

ـــود. ـــتفاده ش ـــن اس ـــو احس ـــه نح ـــی ب طالی

لزوم توجه جدی به رفاه اجتماعی
ـــان  ـــر بهداشـــت، درم ـــی وزی ـــاون اجتماع مع
ــاه  ــام رفـ ــت: نظـ ــکی گفـ ــوزش پزشـ و آمـ
ــه  ــت و توجـ ــورد حمایـ ــد مـ ــی بایـ اجتماعـ

ـــورد  ـــر برخـــوردار م ـــراد کمت ـــا اف ـــرد ت ـــرار گی ق
ــند. ــتری باشـ ــت بیشـ ــتیبانی و حمایـ پشـ

ـــق  ـــا تحق ـــه داد: ب ـــازی ادام ـــادی ای محمده
ایـــن موضـــوع افـــراد دیگـــر نگرانـــی بـــرای 
ــاری و  ــتغال، دوره بیمـ ــغلی، اشـ ــت شـ امنیـ
ـــه  ـــد داشـــت و ب دوره ســـالمندی خـــود نخواهن
ـــول دارد،  ـــد معل ـــه فرزن ـــردی ک ـــه ف ـــور نمون ط
بایـــد مطمئـــن باشـــد کـــه مـــورد حمایـــت 

ــرد. ــرار می گیـ جـــدی قـ
وی افـــزود: توجـــه بـــه نظـــام رفـــاه 
اجتماعـــی یکـــی از مســـائل اساســـی بـــرای 
کمـــک بـــه رشـــد جمعیـــت اســـت و نـــرخ 
ـــه  ـــش یافت ـــر کاه ـــال حاض ـــه درح ـــد راک موالی
اســـت، بـــا تحقـــق ایـــن موضـــوع می تـــوان 

ــش داد. افزایـ
ــن  ــه در ایـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــازی بـ ایـ
وزارت  مجموعـــه  در  اقداماتـــی  زمینـــه 
ـــده  ـــام ش ـــر انج ـــال اخی ـــد س ـــت در چن بهداش
ــات  ــن اقدامـ ــام ایـ ــا انجـ ــت: بـ ــت، گفـ اسـ
بخشـــی از دغدغـــه مـــردم برطـــرف شـــده و 
ـــه  ـــش یافت ـــاران کاه ـــب بیم ـــت از جی پرداخ
ــن  ــی ایـ ــاه اجتماعـ ــه رفـ ــا همـ ــت امـ اسـ
ـــد موضـــوع  ـــن حـــوزه بای ـــان ای نیســـت و متولی

را بـــه طـــور جـــدی دنبـــال کننـــد.
وی بـــه آســـیب های اجتماعـــی از جملـــه 
اعتیـــاد، حاشـــیه نشـــینی و طـــالق اشـــاره 
ـــی  ـــی یک ـــیب های اجتماع ـــزود: آس ـــرد و اف ک
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــا اس ـــه م ـــدی جامع ـــائل ج از مس

ـــود. ـــرف ش ـــد برط ـــب بای ـــات مناس اقدام

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران اعالم کرد:

کاهش نرخ باروری؛ از 
چالش های جمعیتی کشور

وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
ــامانه کارورزی  ــدن سـ ــته شـ ــروز از بسـ امـ
ــکایت  ــی شـ ــه در پـ ــوه قضاییـ ــوی قـ از سـ
یـــک نامـــزد مســـتعفی انتخابـــات ریاســـت 
ــون  ــا اکنـ ــود امـ ــر داده بـ ــوری خبـ جمهـ
اعـــالم کـــرد معـــاون دادســـتان کل کشـــور 
در امـــور فضـــای مجـــازی در نامـــه ای 
ــگاه را  ــن پایـ ــداد از ایـ ــع انسـ ــتور رفـ دسـ

ــت. ــرده اسـ ــادر کـ صـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـامانه کارورزی 
ــر  ــاه بـ ــت مـ ــوم اردیبهشـ ــت و سـ از بیسـ
ــام  ــتورالعمل نظـ ــه و دسـ ــن نامـ ــه آییـ پایـ
ــرح کارورزی دانـــش  ــرای طـ هماهنـــگ اجـ
ـــراد  ـــترس اف ـــگاهی، در دس ـــگان دانش آموخت
جویـــای کار، فـــارغ التحصیـــالن دانشـــگاهی 
و متقاضیـــان شـــغل و از ســـوی دیگـــر 

ــت. ــرار گرفـ ــان قـ ــا و کارآفرینـ کارگاه هـ
ـــاه  ـــاون، کار و رف ـــه، وزارت تع ـــن هم ـــا ای ب
ــایت کارورزی  ــرد: سـ ــالم کـ ــی اعـ اجتماعـ
ـــتعفی  ـــزد مس ـــک نام ـــکایت ی ـــال ش ـــه دنب ب
ـــوه  ـــوی ق ـــوری از س ـــت جمه ـــات ریاس انتخاب
قضاییـــه مســـدود شـــده و ایـــن وزارتخانـــه 
ـــاره  ـــت دوب ـــکایت و فعالی ـــع ش ـــال رف ـــه دنب ب

ـــت. آن اس
ـــفانه  ـــود: متاس ـــده ب ـــه آم ـــن اطالعی در ای
ـــق  ـــه تحقی ـــدون هیچگون ـــی ب ـــع قضای مرج
ـــک  ـــر، در ی ـــووالن ام ـــا مس ـــره ای ب و مذاک
اقـــدام خـــارج از عـــرف و بـــا معطـــل 
ایـــن  حاکمیتـــی  وظایـــف  گذاشـــتن 
درک  غیرقابـــل  بهانـــه  بـــه  دســـتگاه، 
ـــوز  ـــایت دارای مج ـــی س ـــه تعطیل ـــبت ب نس
و ســـابقه اقـــدام کـــرد کـــه از طریـــق 
ــایی آن  مراجـــع باالدســـتی بـــرای بازگشـ

ــتیم. ــری هسـ ــال پیگیـ در حـ
ـــاون،  ـــای وزارت تع ـــد تارنم ـــن پیون در همی
کار و رفـــاه اجتماعـــی عصـــر شـــنبه اعـــالم 
ـــور  ـــور در ام ـــتان کل کش ـــاون دادس ـــرد مع ک
فضـــای مجـــازی در نامـــه ای بـــه شـــرکت 
ــارگاد  ــات پاسـ ــات و ارتباطـ ــاوری اطالعـ فنـ
ـــگاه  ـــن پای ـــداد از ای ـــع انس ـــتور رف ـــن دس آری

ـــت. ـــرده اس ـــادر ک را ص
التحصیـــالن  فـــارغ  کارورزی  طـــرح 
ـــدازی ســـامانه کارورزی در  دانشـــگاهی و راه ان
ـــی  ـــن 1393 شـــورای عال ـــم فروردی جلســـه نه

ـــرای  ـــود و اج ـــیده ب ـــب رس ـــه تصوی ـــتغال ب اش
ـــتور کار  ـــال 1394 در دس آزمایشـــی آن در س

ـــت. ـــرار گرف ق
ـــز اجـــرای آزمایشـــی  ـــن اســـاس نی ـــر همی ب
طـــرح بـــا ایجـــاد ســـامانه الکترونیـــک 
ایـــران کارورز در هشـــت اســـتان گلســـتان، 
کردســـتان، ایـــالم، قزویـــن، سیســـتان و 
بلوچســـتان، خراســـان شـــمالی و کهگیلویـــه 

و بویراحمـــد انجـــام شـــد.
آموختـــگان  دانـــش  کارورزی  طـــرح 
ـــای  ـــی از طرح ه ـــوان یک ـــه عن ـــگاهی )ب دانش

-کاج(  جوانـــان  اشـــتغال  کارانـــه  ذیـــل 
یکـــی از راهکارهـــای موثـــر در توســـعه 
اشـــتغال تـــوام بـــا مهـــارت آمـــوزی بـــرای 
ــوب  ــگاهی محسـ ــگان دانشـ ــش آموختـ دانـ
می شـــود و ماننـــد یـــک پـــل جامعـــه 
فـــارغ التحصیـــالن دانشـــگاهی را بـــه بـــازار 
کار مرتبـــط می کنـــد و بـــه آنـــان  فرصـــت 
ـــط  ـــک محی ـــن از ی ـــو احس ـــه نح ـــد ب می ده

ــد. ــب کننـ ــی کسـ ــه عینـ کاری تجربـ
بـــا اجـــرای طـــرح کارورزی قابلیـــت اشـــتغال 
دانـــش آموختـــگان بیـــکار افزایـــش یافتـــه و در 
ـــه  ـــر در جامع ـــن قش ـــکاری ای ـــرخ بی ـــه ن نتیج
ـــرده  ـــاغل تحصیلک ـــراد ش ـــداد اف ـــش و تع کاه
افزایـــش می یابـــد. از ســـوی دیگـــر، بهـــره 
وری بنـــگاه ارتقـــا یافتـــه و بـــه موجـــب آن 
ـــد. ـــش می یاب ـــد افزای ـــری و تولی ـــت پذی رقاب
ایـــن طـــرح یـــک دوره آموزشـــی تلقـــی 
ـــرای کارورز و  ـــی ب ـــه حق ـــود و هیچگون می ش
ـــرای  ـــده کارورز ب ـــد پذیرن ـــرای واح ـــدی ب تعه
شـــمولیت قوانیـــن کار و تامیـــن اجتماعـــی 

ــد. ــاد نمی کنـ ایجـ
دوره  طـــول  طـــرح  دســـتورالعمل  در 
حداکثـــر  و  مـــاه   4 دســـتکم  کارورزی 
6 مـــاه بـــرای هـــر کارورز بـــر اســـاس 
ــارت  ــتاندارد های مصـــوب آموزشـــی مهـ اسـ
بـــرای  همچنیـــن  می شـــود.  تعییـــن 
ــه  ــک هزینـ ــرح، کمـ ــمول طـ کارورزان مشـ

کارورزی نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
بنگاه هـــای اقتصـــادی متقاضـــی نیـــز بـــا 
ـــت  ـــامانه ثب ـــه در س ـــن نام ـــاد آیی ـــت مف رعای
ـــه ای  ـــی و حرف ـــازمان فن ـــرده و از س ـــام ک ن
مجـــوز آموزشـــی می گیرنـــد و بـــه پذیـــرش 

ــد. ــدام می کننـ کارورزان اقـ

فعالیت سامانه کارورزی با دستور 
قضایی از سر گرفته شد

خضری خبر داد
رونمایی از دفترچه بیمه کولبران

مجلــس  در  پیرانشــهر  مــردم  نماینــده 
ــه  ــه بیم ــی دفترچ ــالمی از رونمای ــورای اس ش

کولبــران در هفتــه جــاری خبــر داد.
خضــری  رســول  تســنیم،  گــزارش  بــه 
نماینــده مــردم پیرانشــهر در مجلــس شــورای 
ــه دفترچــه و ســاماندهی  ــا اشــاره ب اســالمی ب
وضعیــت کولبران، اظهار داشــت: ســاز وکار الزم 
ــاره دفترچــه بیمــه کولبــران فراهــم شــده  درب
و موافقت نامــه صنــدوق بیمــه روســتائیان و 

ــت. ــده اس ــام ش ــاورزان انج کش
وی افــزود: قــرار اســت هفتــه جــاری از 
دفترچــه بیمــه کولبــران بــا حضــور علــی 
ــی،  ــاه اجتماع ــاون و رف ــر کار، تع ــی وزی ربیع
مدیرعامــل صنــدق روســتایی، کشــاورزان و 
ــی و  ــتان آذربایجان غرب ــرکل اس ــایر، مدی عش

مســئوالنی از اســتانداری رو نمایــی شــود.
ـــا  ـــس ب ـــهر در مجل ـــردم پیرانش ـــده م نماین
ـــایی  ـــران شناس ـــد کولب ـــدا بای ـــه ابت ـــان اینک بی
و ســـاماندهی شـــوند، اظهـــار داشـــت: همـــه 
ــد  ــری دارنـ ــه کولبـ ــه دفترچـ ــی کـ کولبرانـ
شـــامل ایـــن بیمـــه می شـــوند کـــه تقریبـــاً 
65 هـــزار کولبـــر در مرزهـــای غربـــی و 
ــران  ــه کولبـ ــش بیمـ ــت پوشـ ــرقی تحـ شـ
ــا 20  ــاً 18 تـ ــه تقریبـ ــد کـ ــرار می گیرنـ قـ
ــت و  ــهر و سر دشـ ــر در پیرانشـ ــزار کولبـ هـ
ــتان و  ــتان و سیسـ ــتان کردسـ ــه در اسـ بقیـ
بلوچســـتان تحـــت پوشـــش بیمـــه کولبـــران 

قـــرار می گیرنـــد.
خضــری دربــاره خدمــات ایــن دفترچــه 
دفترچــه  کــرد:  تصریــح  کولبــران  بــرای 
کولبــران شــامل خدمــات از کار افتادگــی، 
اســت. درمــان  و  بازنشســتگی  مســتمری، 

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی:
تعیین نرخ شهریه 

مهدکودک ها در هفته آینده
ــتی  ــازمان بهزیسـ ــی سـ ــاون اجتماعـ معـ
ــی  ــتان ها گزارش هایـ ــطح اسـ ــت: در سـ گفـ
از وضعیـــت مهدکودک هـــا و نحـــوه افزایـــش 
نـــرخ شـــهریه مهدکودک هـــا ارســـال شـــده 
و تـــا هفتـــه آینـــده بـــه جمع بنـــدی نهایـــی 

ـــید. ـــم رس ـــهریه خواهی ـــن ش ـــرای تعیی ب
ـــعودی  ـــب اهلل مس ـــارس، حبی ـــزارش ف ـــه گ ب
ــه  ــد هفتـ ــر می رسـ ــه نظـ ــت: بـ ــد گفـ فریـ
شـــهریه  نـــرخ  بـــا  رابطـــه  در  آینـــده 
مهدکودک هـــا و افزایـــش میـــزان آن بـــه 
جمع بنـــدی نهایـــی برســـیم چـــرا کـــه 
اکنـــون ایـــن فرآینـــد از اســـتان ها بـــه 
ـــت و در  ـــام اس ـــال انج ـــوری در ح ـــطح کش س
ــود. ــام می شـ ــا انجـ ــتانی برآوردهـ ــر اسـ هـ

وزارت  در  بحـــث  ایـــن  داد:  ادامـــه  وی 
ـــون  ـــده کان ـــارت، نماین ـــدن و تج ـــت، مع صنع
در  بهزیســـتی  ســـازمان  و  مهدکودک هـــا 
حـــال بررســـی اســـت و بـــا توجـــه بـــه 
وضعیـــت هـــر اســـتان شـــرایط اقتصـــادی و 
اجتماعـــی آن حتـــی مناطـــق بـــاال و پاییـــن 
ـــود. ـــن می ش ـــهریه تعیی ـــرخ ش ـــن ن ـــهر ای ش

فریـــد گفـــت: هـــدف مـــا کمتریـــن 
افزایـــش میـــزان شـــهریه اســـت و وضعیـــت 
اســـتانی مدنظـــر اســـت البتـــه ســـازمان 
می کنـــد  را  الزم  بهزیســـتی حمایت هـــای 
بـــه طوریکـــه در روســـتامهدها  کـــه شـــامل 
معمـــوال  و  نمی شـــود  نرخ گـــذاری  ایـــن 
ــک  ــد یـ ــت می کننـ ــری پرداخـ ــرخ کمتـ نـ
وعـــده غـــذای گـــرم داده می شـــود و گاهـــی 
توســـط  مهدکودک هـــا  ایـــن  نرخ هـــای 
معـــاون  می شـــود.  پرداخـــت  بهزیســـتی 
ــه داد:  ــتی ادامـ ــازمان بهزیسـ ــی سـ اجتماعـ
بنابـــر ایـــن تعییـــن نرخ هـــای ســـاالنه 
بیشـــتر شـــامل مهدکودک هـــا در ســـطح 
ــت  ــه حمایـ ــتامهدها بـ ــت و روسـ ــهر اسـ شـ
بیشـــتری نیـــاز دارنـــد بـــه طوریکـــه ســـال 
ـــرای دادن یـــک  گذشـــته 70 میلیـــارد تومـــان ب
ـــه  ـــتامهدها هزین ـــرم در روس ـــذای گ ـــده غ وع
ـــن  ـــتر ای ـــش بیش ـــال پوش ـــت و امس ـــده اس ش

ــت. ــم داشـ ــه را خواهیـ برنامـ
وی ادامـــه داد: بـــرای شـــهر تهـــران نیـــز 
ـــال  ـــده و در ح ـــام نش ـــی انج ـــدی نهای جمع بن

چانه زنـــی و بررســـی هســـتیم.
از  برخــی  تخلــف  مــورد  در  فریــد 
افزایــش شــهریه، گفــت:  مهدکودک هــا در 
ــن  ــد همچنی ــود دارن ــی وج ــای نظارت نهاده
بررســی  بــرای   3000012333 ســامانه 
ــرار  ــا برق ــای مهدکودک ه ــکالت و تخلف ه مش
ــامانه  ــن س ــه ای ــد ب ــردم می توانن ــت و م اس
ــرده و ظــرف 48  ــال ک ــای خــود را ارس پیام ه

شــود. انجــام  الزم  بررســی های  ســاعت 
وی گفـــت: همچنیـــن عـــالوه بـــر اینکـــه 
ـــد  ـــی مانن ـــم در ایام ـــه داری ـــای روزان بازدیده
ـــتر  ـــودکان بیش ـــه ک ـــی ک ـــال تحصیل ـــاز س آغ
بـــه مهدهـــا ســـپرده می شـــوند، بازدیدهـــای 
نماینـــده  آن  در  کـــه  داریـــم  ویـــژه ای 
ــودک و  ــر مهدکـ ــی و دفتـ ــت، بازرسـ حراسـ
ـــوارد  ـــا م ـــد ت ـــور دارن ـــتی حض ـــوان بهزیس نوج

ــود. ــورد الزم شـ ــف برخـ تخلـ

تجهیز خودروهای
 پلیس راهکاری مقطعی است

ــس  ــی مجلـ ــیون اجتماعـ ــو کمیسـ عضـ
خشـــکاندن ریشـــه تولیـــد و توزیـــع مـــواد 
ــکار  ــن راهـ ــور را مهمتریـ ــدر در کشـ مخـ
مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر دانســـت و 
ــا و انســـداد  ــا تجهیـــز خودروهـ گفـــت: بـ
مرزهـــا معضـــل اعتیـــاد در کشـــور حـــل 

. د نمی شـــو
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، مســـعود 
ـــده شـــدن بودجـــه  ـــا دی ـــی در رابطـــه ب رضای
بـــرای  ششـــم  برنامـــه  الیحـــه  در  الزم 
انســـداد مرزهـــا و تجهیـــز خودروهـــای 
پلیـــس بـــرای مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر، 
ــات  ــن امکانـ ــا تامیـ ــد بـ ــر چنـ ــت: هـ گفـ
مرزهـــا  انســـداد  و  پیشـــرفته  و  مجهـــز 
مـــواد  ورود  از  حـــدودی  تـــا  می تـــوان 
مخـــدر بـــه کشـــور جلوگیـــری کـــرد امـــا 
بهتـــر اســـت در درجـــه اول شناســـایی 
ــن  ــی و بیـ ــای داخلـ ــا مافیـ ــورد بـ و برخـ

المللـــی در دســـتور کار قـــرار گیـــرد.
نماینـــده مـــردم شـــیراز در مجلـــس 
شـــورای اســـالمی، بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ــدر  ــواد مخـ ــای مـ ــه مافیـ ــی کـ ــا زمانـ تـ
ـــران  ـــره ای از بح ـــچ گ ـــوند هی ـــایی نش شناس
ــا  ــزود: مافیـ ــود، افـ ــل نمی شـ ــاد حـ اعتیـ
و کســـانی کـــه در ورود مـــواد مخـــدر بـــه 
کشـــور دســـت دارنـــد همیشـــه یـــک گام 
ـــا  ـــور آنه ـــدرت مان ـــوده و ق ـــر ب ـــا جلوت از م
از لحـــاظ درآمـــد، قـــدرت و ثـــروت قابـــل 

توجـــه اســـت.

تا زمانی که مافیای مواد مخدر شناسایی 
نشوند هیچ گره ای از بحران اعتیاد حل 

نمی شود
مجلـــس  در  مـــردم  نماینـــده  ایـــن 
دهـــم، بـــا بیـــان اینکـــه مبـــارزه بـــا مـــواد 
مخـــدر نیازمنـــد اتخـــاذ تدابیـــر اصولـــی و 
ــور  ــه طـ ــه داد: بـ ــت، ادامـ ــگیرانه اسـ پیشـ
قطـــع تـــا زمانـــی کـــه اقدامـــات اساســـی 
از ســـوی دســـتگاه های مســـئول بـــرای 
شناســـایی مافیـــای داخلـــی انجـــام نشـــود 
ـــارزه  ـــرای مب ـــبی ب ـــازی مناس ـــگ س و فرهن
بـــا مـــواد مخـــدر صـــورت نگیـــرد هزینـــه 
کـــرد منابـــع بـــرای انســـداد مرزهـــا و 
تجهیـــز خودروهـــای پلیـــس نوعـــی اتـــالف 
منابـــع بـــه شـــمار رفتـــه و راه بـــه جایـــی 

نخواهـــد بـــرد.

دولت باید به گونه ای در جهت مبارزه با 
مواد مخدر گام بردارد که سودآوری مواد 

مخدر از بین برود
ــت  ــه دولـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــی بـ رضایـ
بایـــد بـــه گونـــه ای در جهـــت مبـــارزه بـــا 
ــودآوری  ــه سـ ــردارد کـ ــدر گام بـ ــواد مخـ مـ
ـــرد:  ـــح ک ـــرود، تصری ـــن ب ـــدر از بی ـــواد مخ م
در بســـیاری از کشـــورها عرضـــه و تقاضـــای 
ــا  ــده و دولت هـ ــت شـ ــدر مدیریـ ــواد مخـ مـ
ـــی و  ـــه معتـــادان واقع ـــدر الزم را ب مـــواد مخ
بیمـــاران بـــه مقـــدار الزم عرضـــه می کننـــد 
ـــرق  ـــدر از ط ـــواد مخ ـــد م ـــه خری ـــازی ب ـــا نی ت

دیگـــر نداشـــته باشـــند.

تجهیز خودروهای پلیس مواد مخدر 
راهکاری مقطعی و کوتاه مدت برای مبارزه 

با مواد مخدر است
نماینـــده مـــردم شـــیراز در مجلـــس 
تجهیـــز  اینکـــه  یـــادآوری  بـــا  دهـــم، 
ـــکاری  ـــدر راه ـــواد مخ ـــس م ـــای پلی خودروه
ـــا  ـــارزه ب ـــرای مب ـــدت ب ـــاه م ـــی و کوت مقطع
مـــواد مخـــدر اســـت، گفـــت: هـــر چقـــدر 
هـــم نســـبت بـــه مجهزکـــردن تجهیـــزات 
و امکانـــات مقابلـــه بـــا مـــواد مخـــدر گام 
برداریـــم در مقابلـــه بـــا مافیـــای جهانـــی 
ـــد؛  ـــر دارن ـــت برت ـــا دس ـــت و آنه ـــز اس ناچی
متاســـفانه ســـیرصعودی ورود و مصـــرف 
مـــواد مخـــدر در کشـــور نشـــانه بـــی 
توجهـــی نســـبت بـــه اتخـــاذ راهکارهـــای 

ــت. ــه اسـ ــی و عاقالنـ اصولـ

خشکاندن ریشه و سرچشمه تولید و 
توزیع مواد مخدر مهمترین راهکار مبارزه 

با مواد مخدر
عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس 
شـــورای اســـالمی، خشـــکاندن ریشـــه و 
سرچشـــمه تولیـــد و توزیـــع مـــواد مخـــدر 
ــارزه  ــکار مبـ ــن راهـ ــور را مهمتریـ در کشـ
بـــا مـــواد مخـــدر دانســـت و یـــادآور شـــد: 
ـــای  ـــدر راهکاره ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــرای مب ب
ـــتاد مبـــارزه بـــا مـــواد  ـــوی س ـــادی از س زی
مخـــدر و دیگـــر دســـتگاه های اجرایـــی 
ـــادی  ـــادی زی ـــی اقتص ـــده و حت ـــیده ش اندیش
در ایـــن مســـیر هزینـــه شـــده اســـت امـــا 
ـــی  ـــای داخل ـــا مافی ـــارزه ب ـــوان مب متاســـفانه ت
و بیـــن المللـــی از عهـــده ایـــن دســـتگاه ها 
ـــی  ـــون ب ـــا تاکن ـــات آنه ـــوده و اقدام ـــارج ب خ

نتیجـــه مانـــده اســـت.
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کاریکاتور

باغ سبز عمو ترامپ برای 
عربستانی ها

محمد کارگر- فارس

با  همزمان  اردیبههشت،   29 روز  در  ترامپ 
انتخابات ریاست جمهوری ایران، به عربستان سفر 
کرد و قرارداد 110 میلیارد دالری نظامی و فروش 
سالح با عربستان را بست! سالح هایی که تهدیدی 

جدی برای آینده منطقه خواهد بود!

ــینمایی  ــور س ــری و ام ــازمان هن ــس س رئی
ــتین  ــزاری نخس ــالم برگ ــا اع ــدس ب ــاع مق دف
کنگــره ســرود و ترانــه دفــاع مقــدس از تولیــد 
ــدگان  ــاس برگزی ــر اس ــیقایی ب ــر موس 10 اث

ــر داد. ــاری خب ــال ج ــره در س ــن کنگ ای
بـــه گـــزارش مهـــر، نشســـت خبـــری 
نخســـتین کنگـــره شـــعر »ترنـــم حماســـه« 
ـــدس  ـــاع مق ـــف دف ـــه و تصنی ـــرود تران ـــژه س وی
صبـــح روز شـــنبه 30 اردیبهشـــت در محـــل 
ســـازمان هنـــری و امـــور ســـینمایی دفـــاع 

مقـــدس برگـــزار شـــد.
در ایــن نشســت خبــری علی اصغــر جعفری 
رئیــس ســازمان هنــری و امــور ســینمایی دفاع 
ــه اســتقبال  ــا اشــاره ب مقــدس در ســخنانی  ب
ــره  ــن کنگ ــده از ای ــل آم ــه عم ــه ب ــل توج قاب
عنــوان کــرد: یکــی از نیازهــای اصلــی جریــان 
ــر،  ــال حاض ــدس در ح ــاع مق ــیقایی دف موس
محتــوا و شــعر مناســب اســت. البتــه شــعرای 
ــالب اســالمی  ــس از انق ــال های پ ــران در س ای
ــه  ــوص تران ــا در خص ــیده اند ام ــوب درخش خ
ــرورت  ــت و ض ــر نیس ــتمان پ ــف دس و تصنی
ــد  ــران می طلب ــو ای ــل ن ــاز نس ــی و نی اجتماع
کــه از ظرفیــت شــعر بیشــتر اســتفاده کنیــم.

ـــش  ـــر حضـــور بی ـــان ب ـــا اذع ـــه ب وی در ادام
ــت: در  ــره گفـ ــن کنگـ ــاعر در ایـ از 450 شـ
ـــاه گذشـــته واحـــد ســـرود و موســـیقی  ـــد م چن
ـــئولیت آن  ـــه مس ـــد ک ـــاد ش ـــازمان ایج در س
ـــپرده  ـــانی س ـــی خراس ـــای محدث ـــه آق ـــز ب نی
ــه  ــه روز سـ ــره کـ ــن کنگـ ــت. ایـ ــده اسـ شـ
شـــنبه هفتـــه جـــاری برگزیـــدگان خـــود را 
معرفـــی می کنـــد، نخســـتین خروجـــی ایـــن 

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــد ب واح
بــه گفتــه جعفــری در ایــن مراســم از 
ــا  ــز ب ــن مرک ــیقایی ای ــد موس ــتین تولی نخس
عنــوان وطــن کــه اثــری اســت بــا شــعر 
مرتضــی امیــری اســفندقه و آهنگســازی امیــر 
حســین ســمیعی بــه همــراه صــدای وی و آرش 

ــد. ــد ش ــی خواه ــر، رونمای کمانگ
ـــینمایی  ـــور س ـــری و ام ـــازمان هن ـــس س رئی
ــورایی  ــزود: شـ ــه افـ ــاع مقـــدس در ادامـ دفـ
موضـــوع  بـــرای  ســـازمان  در  راهبـــردی 
ــاد  ــاع مقـــدس ایجـ ــرود دفـ ــیقی و سـ موسـ

ــر  ــا بـ ــئولیت آنهـ ــه مسـ ــت کـ ــده اسـ شـ
ـــت  ـــت و ماموری ـــی اس ـــتاد میرزمان ـــده اس عه
آن نیـــز تدویـــن ســـند راهبـــردی موســـیقی 
ـــم  ـــه ه ـــوی ک ـــه نح ـــت ب ـــدس اس ـــاع مق دف
ـــود.  ـــده ش ـــا در آن دی ـــم راهبرده ـــف و ه تعاری
ـــک  ـــه کم ـــاق  و ب ـــن اتف ـــا ای ـــم ب ـــا امیدواری م
ـــم  ـــورا، بتوانی ـــاتید در ش ـــور اس ـــت حض ظرفی
قدم هـــای تـــازه ای بـــرای فراگیـــر کـــردن و 
ـــاع  ـــات دف ـــرای ادبی جـــذب مخاطـــب بیشـــتر ب
ـــد  ـــیر تولی ـــن مس ـــازه در ای ـــی ت ـــدس گام مق
آثـــار موســـیقایی مطلـــوب در زمینـــه دفـــاع 

مقـــدس برداریـــم.
جعفـــری همچنیـــن از تولیـــد 10 قطعـــه 
موســـیقایی بـــر مبنـــای آثـــار برگزیـــده 
کنگـــره کـــه بـــه تاییـــد شـــورای راهبـــردی 
ـــرد: ادارات  ـــوان ک ـــر داد و عن ـــد خب ـــز برس نی
ـــت  ـــور ماموری ـــر کش ـــار در سراس ـــظ آث کل حف
آثـــار  تولیـــد  از  کـــه  کرده انـــد  پیـــدا 
ـــه  ـــا زمین ـــازه ب ـــی ت ـــی و محل ـــیقایی مقام موس

دفـــاع مقـــدس حمایـــت کننـــد.
ــل  ــم تجلی ــی مراس ــان از برپای وی در پای
ــوان  ــه عن ــبزواری  ب ــد س ــوم حمی از مرح
ــه ســرایی در ایــران  یکــی از پیشــگامان تران

ــر داد. ــر خب ــال های اخی ــی س ط

سرود دفاع مقدس نیاز به نگاه تازه دارد
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت خبــری 
محمــود اکرامی فــر  رئیــس هیئــت داوران 
ــرد  ــوان ک ــخنانی عن ــز در س ــره نی ــن کنگ ای
ــالمی در  ــالب اس ــس از انق ــران و پ ــا در ای :م
ســال 57 شــاهد یــک انقــالب ادبــی بــه ویــژه 
ــروز  ــا ام ــم. م ــدس بوده ای ــاع مق ــه دف در زمین
نیــز در شــرایط تــازه ای هســتیم کــه محتــوای 
ــه  ــد ب ــا بای ــد. م ــا می طلب ــز از م ــازه ای نی ت
شــعر و ترانــه و ســرود نگاهــی تــازه بیاندازیــم.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســرودها و 
ترانه هــای مانــدگار روزهــای نخســت پیــروزی 
انقــالب و جنــگ تحمیلــی گفــت: بســیاری از 
ــان  ــیقایی در آن زم ــار درخشــان موس ــن آث ای
بــرای مخاطــب امــروز دیگــر جذابیتــی نــدارد. 
شــرایط امــروز ایــران و منطقــه حــرف و شــعر 
و ترانــه تــازه ای می طلبــد و ســعی مــا در ایــن 
ــا  ــن دســت از نیازه ــه ای ــز پاســخ ب کنگــره نی

بــود.
کنگره شعر و سرود دفاع مقدس صاحب 

دبیرخانه دائمی شد
در بخـــش پایانـــی ایـــن نشســـت خبـــری 
ــن  ــر ایـ ــانی دبیـ ــی خراسـ ــی محدثـ مصطفـ
ــرد:  ــوان کـ ــخنانی عنـ ــز در سـ ــره نیـ کنگـ

ــاع مقـــدس  ــعر دفـ ــره شـ ــه کنگـ دبیرخانـ
ـــه زودی  ـــرود ب ـــف و س ـــه و تصنی ـــژه تران وی
ـــا  ـــا را ب ـــاط م ـــد و ارتب ـــد ش ـــی خواه دائم
هنرمنـــدان ایـــن عرصـــه دائمـــی خواهـــد 
ــتمرار  ــا اسـ ــم بـ ــعی داریـ ــا سـ ــرد. مـ کـ
ایـــن حرکـــت  بـــه ترمیـــم پیونـــد میـــان 
دفـــاع  و  انقالبـــی  جریـــان ســـرودهای 
در  کـــه  جریانـــی  بپردازیـــم؛  مقـــدس 
هیاهـــوی موســـیقی امـــروز ایـــران، کـــم 
رنـــگ شـــده و امیـــد اســـت کـــه توجـــه 
را  تـــازه ای  افق هـــای  آن  بـــه  ویـــژه 
ـــتمایه  ـــه دس ـــد ک ـــاز کن ـــان ب ـــش رویم پی
فعالیـــت گروه هـــای موســـیقی در سراســـر 

ــور باشـــد. کشـ
وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره برگزاری 
ایــن کنگــره بــا عنــوان شــعر دفــاع مقــدس، 
گفــت: کنگــره شــعر دفــاع مقــدس بــه 
ــردازد  ــعر می پ ــو ش ــه ماه ــعر ب ــاله ش مس
ــات  ــخ و ادبی ــازمان تاری ــی آن س ــه متول ک
آثــار  حفــظ  بنیــاد  در  مقــدس  دفــاع 
ــش  ــا پی ــه ت ــرود و تارن ــوع س ــت. موض اس
ــا  ــود ام ــره ب ــن کنگ ــه ای ــن زیرمجموع از ای
ــی  ــم  نوع ــا امیدواری ــردن آنه ــدا ک ــا ج ب
اتفــاق  عرصــه  ایــن  در  ظرفیت شناســی 
بیافتــد و آثــار متفــاوت و قابــل تامــل تــری 

ــود. ــق ش ــه  خل ــن زمین در ای
محدثـــی خراســـانی تاکیـــد کـــرد: ســـرود 
ــاع  ــال های دفـ ــس از سـ ــدس پـ ــاع مقـ دفـ
ــذاری آن  ــته تاثیرگـ ــوز نتوانسـ ــدس هنـ مقـ
ــه  ــاورد و بـ ــت بیـ ــه دسـ ــاره بـ دوران را دوبـ
ـــوز  ـــه هن ـــن عرص ـــتگذاری در ای ـــرم سیاس نظ
در مهندســـی فرهنگـــی کشـــور مـــا تعریـــف 

نشـــده اســـت.
ـــای  ـــاب ترانه ه ـــار کت ـــن از انتش وی همچنی
برگزیـــده ایـــن کنگـــره خبـــر داد و تصریـــح 
کـــرد: آثـــار برگزیـــده ایـــن کنگـــره در 
اولویـــت تولیـــد توســـط ســـازمان قـــرار 

ــت. ــد گرفـ خواهنـ
ــم  ــرد: مراسـ ــان کـ ــر نشـ ــی خاطـ محدثـ
پایانـــی ایـــن کنگـــره روز سه شـــنبه دوم 
ـــوزه  ـــوره ح ـــاالر س ـــاعت 18 در ت ـــرداد از س خ

ــود. ــزار می شـ ــری برگـ هنـ

در نشست خبری اعالم شد:

ساخت 10 اثر موسیقایی بر اساس برگزیدگان 
کنگره شعر و سرود دفاع مقدس

'حامــد علیــزاده' قــاری ایرانــی شــرکت 

کننــده در پنجــاه و نهمیــن دوره مســابقات 
بیــن المللــی قــرآن کریــم مالــزی شــنبه شــب 
مقــام نخســت مســابقات قرائــت را کســب کرد.

بــه گــزارش ایرنــا، ایــران پــس از گذشــت دو 
ســال کــه شــهید منــا 'محســن حاجی حســنی 
بــه مقــام نخســت  توانســت  کارگــر' کــه 
ــزی دســت  ــرآن مال ــی ق ــن الملل مســابقات بی
یابــد، ایــن بــار قرائــت 'حامــد علیــزاده' قــاری 
ایرانــی از خراســان رضــوی مــورد توجــه داوران 
در ایــن مســابقات قــرار گرفــت و مقــام نخســت 

را کســب کــرد.
ــن  ــب در آییـ ــنبه شـ ــی شـ ــاری ایرانـ قـ
پایانـــی جایـــزه خـــود را از ســـلطان محمـــد 
پنجـــم، ســـلطان ایالـــت کالنتـــان و پادشـــاه 
مالـــزی و 'احمـــد زاهـــد حمیـــدی' معـــاون 

نخســـت وزیـــر دریافـــت کـــرد.
در ایــن آییــن کــه در تــاالر اســتقالل مرکــز 
تجــارت جهانــی پوتــرا شــهر کواالالمپــور 
برگــزار شــد، مقامــات بلندپایــه دیگــر مالــزی، 
'علــی محمــد ســابقی' رایــزن فرهنگــی ایــران 
ــروه  ــیا و گ ــرق آس ــوب ش ــور جن ــن کش در ای
کثیــری از مــردم مالــزی نیــز حضــور داشــتند.

مختلــف  شــبکه های  از  مراســم  ایــن 
ــده  ــه طــور زن ــزی ب ــی مال ــی و رادیوی تلویزیون

می شــد. پخــش 
حامـــد علیـــزاده قـــاری 26 ســـاله ایرانـــی 
در ایـــن دوره از مســـابقات بیـــن المللـــی 
ــب 89.96  ــا کسـ ــزی بـ ــم مالـ ــرآن کریـ قـ
ـــت  ـــام نخس ـــه مق ـــت ب ـــش قرائ ـــاز در بخ امتی
ـــن  ـــان ب ـــب االم ـــد ادی ـــو محم ـــید و 'آوانگک رس
ـــی  ـــور برونئ ـــی' از کش ـــی مرزوق ـــران جاج پنگی

بـــا 89.58 امتیـــاز دوم شـــد.
از  محمـــد'  وان  بـــن  فخرالرضـــی  ''وان 
ــب  ــا کسـ ــز بـ ــان نیـ ــور میزبـ ــزی کشـ مالـ
89.09 امتیـــاز ســـوم و 'محمـــد معـــروف 
حســـین' از کانـــادا نیـــز توانســـت 85.71 
امتیـــاز کســـب کنـــد و چهـــارم شـــد. 'نـــور 
محمـــد بـــن علـــی' قـــاری ســـنگاپوری نیـــز 

ـــد. ـــم ش ـــاز پنج ـــت آوردن85.55 امتی ـــا بدس ب
ـــه  ـــف از جمل ـــورهای مختل ـــی از کش داوران
ــر،  ــان، قطـ ــتان، لبنـ ــر، عربسـ ــزی، مصـ مالـ
ــه  ــی بـ ــرب، و برونئـ ــد، مغـ ــزی، تایلنـ اندونـ
ـــف  ـــورهای مختل ـــان کش ـــت قاری ـــی قرائ ارزیاب

پرداختنـــد.
ــه  ــی کــه جمع ــاری ایران ــزاده، ق ــد علی حام
ــاه و  ــش در پنج ــین تالوت ــوای دلنش ــب ن ش
ــظ  ــی حف ــن الملل ــابقات بی ــن دوره مس نهمی
ــور  ــزی در کواالالمپ ــم مال ــرآن کری ــت ق و قرائ
ــه  ــد ب ــداز ش ــن ان ــور طنی ــن کش ــت ای پایتخ
ــزی در  ــای مال ــت رقابت ه ــر نخس ــوان نف عن
بخــش قرائــت یــک شــمش طــال بــه ارزش 70 
هــزار رینگیــت )حــدود 16 هــزار و 300 دالر( 
ــزار و 300  ــدود 9 ه ــت )ح ــزار رینگی و 40 ه

ــرد. ــت ک ــد دریاف ــه نق دالر( وج
شــمش طــال را بنیــاد توســعه اقتصــاد 

ــن مســابقات  ــدگان ای ــه برن ــزی ب اســالمی مال
می کنــد. اهــدا 

نفــر دوم ایــن مســابقات 30 هــزار رینگیــت 
ــزار  ــوم 20 ه ــر س ــزار دالر(، نف ــدود 7 ه )ح
ــزار و 650 دالر(،  ــار ه ــدود چه ــت )ح رینگی
ــزار رینگیــت )حــدود ســه  ــارم 15 ه ــر چه نف
هــزار و 500 دالر( و نفــر پنجــم 10 هــزار 
دالر(   300 و  هــزار  دو  از  )بیــش  رینگیــت 

ــد. ــت کردن ــزه دریاف جای
ــران در 59  ــوری اســالمی ای ــزی و جمه مال
ــظ  ــت و حف ــی قرائ ــن الملل ــابقات بی دوره مس
قــرآن کریــم ایــن کشــور جنــوب شــرق آســیا 
در کســب مقام هــای نخســت پیشــرو هســتند.

قاریــان ایرانــی تاکنــون موفــق شــده انــد در 
11 دوره ایــن مســابقات بیــن المللــی جایــگاه 
نخســت را کســب کننــد، هشــت مقــام دومی و 
یــک مقــام ســوم نیــز دیگــر رتبه هــای قاریــان 

ایرانــی بــوده اســت. در حالــی کــه مالــزی بــه 
عنــوان میزبــان ایــن مســابقات تاکنــون موفــق 
شــده اســت در 30 دوره مقــام نخســت را از آن 

خــود کنــد.
محمـــد تقـــی مـــروت، عبـــاس ســـلیمی 
نائینـــی، علـــی ســـیاح گرجـــی، عبـــاس 
امـــام جمعـــه، منصـــور قاضـــی زاده، احمـــد 
ـــی،  ـــژاد طوس ـــدم ن ـــد گن ـــمی ، محم ابوالقاس
ــعید  ــین سـ ــی، حسـ ــیاح گرجـ ــعود سـ مسـ
ـــی  ـــن حاج ـــهید 'محس ـــزی و ش ـــتمی تبری رس
ـــابقات  ـــن مس ـــش از در ای ـــر' پی ـــنی کارگ حس
ـــزاده  ـــد علی ـــز حام ـــروز نی ـــد و ام ـــده ان اول ش

ــت. ــا پیوسـ ــام اولی هـ ــل مقـ ــه خیـ بـ
پنجــاه و نهمیــن دوره مســابقات بیــن المللی 
حفــظ و قرائــت قــرآن کریــم مالــزی دوشــنبه 
شــب گذشــته بــا حضــور ده هــا قــاری از 
کشــورهای مختلــف در مرکــز تجــارت جهانــی 
پوتــرا شــهر کواالالمپــور گشــایش یافتــه بــود.

ـــابقات  ـــن دوره از مس ـــت ای ـــش قرائ در بخ
ـــت را  ـــام نخس ـــران مق ـــاری ای ـــه ق ـــزی ک مال
ـــور  ـــرد از 24 کش ـــاری م ـــرد 24 ق ـــب ک کس
ــر  ــا یکدیگـ ــاری بـ ــوان قـ ــر از بانـ و 10 نفـ

رقابـــت  کردنـــد.
'پــوان  نیــز  بانــوان  قرائــت  بخــش  در 
ــب  ــا کس ــزی ب ــاس' از مال ــت الی ــا بن نورمالین
ــرد  ــب ک ــت را کس ــه نخس ــاز رتب 91.52 امتی
و بانــوان قــاری از برونئــی، ســنگاپور، تایلنــد و 

ــدند. ــم ش ــا پنج ــرب دوم ت مغ
ــی  ــن الملل ــابقات بی ــظ مس ــش حف در بخ
قــرآن مالــزی و بیــن آقایــان، حافــظ قــرآن از 
ســنگال اول شــد و حافظانــی از مالــزی و قطــر 

دوم و ســوم شــدند.
ــرآن  ــظ ق ــابقات حف ــوان مس ــش بان در بخ
مالــزی نیــز یــک حافــظ قــرآن از نیجریــه اول 
ــه  ــنگال ب ــطین و س ــی از فلس ــد و حافظان ش

ــد. ــت یافتن ــوم دس ــای دوم و س رتبه ه
ـــا در بخـــش  ـــران تنه ـــوری اســـالمی ای جمه
قرائـــت آقایـــان در ایـــن مســـابقات نماینـــده 

ـــت. داش

حامد علیزاده قاری ایرانی مقام نخست 
مسابقات قرائت قرآن مالزی را کسب کرد

ــوع  ــی و تن ــت طبیع ــط زیس ــاون محی مع
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــتی س زیس
ــتی  ــوع زیس ــعار تن ــاب ش ــه انتخ ــاره ب ــا اش ب
ــی تنــوع  ــرای روز جهان ــدار ب و گردشــگری پای
زیســتی در ســال2017، گفت:شــناخت اهمیت 
ــق مناظــر جــذاب  اقتصــاد گردشــگری از طری
ــی و  ــای سیاس ــی زیربن ــتی غن ــوع زیس و تن
اقتصــادی در حفاظــت از تنــوع زیســتی اســت.

ــزود:  ــری اف ــاد دبی ــا، فره ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه و اکوسیســتم،  تنــوع زیســتی در ســطح گون
جنبه هــای  از  بســیاری  در  مهمــی  رکــن 

ــت. ــگری اس گردش
مــاه  خــرداد  اول  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مصــادف بــا 22 مــه روز جهانــی تنــوع زیســتی 
نامگــذاری شــده اســت، اظهــار کــرد: ســازمان 
ملــل متحــد در راســتای افزایــش آگاهــی 
عمــوم و بــاال بــردن ســطح درک مــردم نســبت 
بــه مســائل مربــوط بــه تنــوع زیســتی، 22 مــه 
) اول خــرداد( را بــه عنــوان روز جهانــی تنــوع 

ــرده اســت. ــالم ک زیســتی اع
وی افــزود: امســال نیــز همچــون ســال های 
گذشــته، دوســتداران و فعــاالن محیــط زیســت 

ــان  ــه همزم ــخ 22م در سراســر جهــان در تاری
بــا اول خــرداد، ایــن روز را گرامــی داشــته و بــا 
ــه اســتقبال ایــن رویــداد  برنامه هــای متنــوع ب

ــد. ــمند می رون ارزش
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بســیاری از 
مســائل مطــرح شــده ذیــل کنوانســیون تنــوع 
زیســتی مســتقیما در بخــش گردشــگری تاثیــر 
ــه  ــای توریســتی ک ــزود: بخش ه ــذارد، اف می گ
بــه طــور صحیــح مدیریــت می شــوند، بــه 
طــور قابــل توجهــی بــه کاهــش تهدیــد، حفــظ 
و یــا افزایــش جمعیــت حیــات وحــش کلیــدی 
ــق درآمــد  و ارزش هــای تنــوع زیســتی از طری

ــد. ــک می کن ــگری کم گردش
دبیــری بــا بیــان ایــن کــه موضــوع توریســم 
بــه بســیاری از اهــداف کنوانســیون تنــوع 
زیســتی 'آیچــی' مرتبــط اســت، تصریــح کــرد: 
بــرای برخــی از اهــداف ایــن کنوانســیون 
ــر  ــد ب ــد اهــداف 5، 8، 9، 10 و 12 ، تاکی مانن

اطمینــان از کنتــرل و مدیریــت بــرای کاهــش 
ــت. ــم اس ــتی از توریس ــوع زیس ــب تن تخری

ــوع  ــی تن ــم روز جهان ــزاری مراس وی، برگ
ــرای  ــی ب ــوان را فرصت ــن عن ــل ای ــتی ذی زیس
ــش  ــه نق ــبت ب ــدام نس ــی و اق ــای آگاه ارتق
مهــم گردشــگری پایــدار دانســت و گفــت: 
ــد  ــه رش ــک ب ــد در کم ــوع می توان ــن موض ای
اقتصــادی و حفاظــت و اســتفاده پایــدار از 

ــد. ــر باش ــتی موث ــوع زیس تن
ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــاون س مع
ـــی  ـــم روز جهان ـــزاری مراس ـــرد: برگ ـــح ک تصری
ـــردی  ـــه ف ـــر ب ـــت منحص ـــتی فرص ـــوع زیس تن
ــال  ــکارات در حـ ــه ابتـ ــک بـ ــرای کمـ را بـ
ـــدار در  ـــگری پای ـــه گردش ـــد برنام ـــام مانن انج
چارچـــوب 10ســـاله برنامـــه مصـــرف پایـــدار 
ــتورالعمل  ــج دسـ ــد و ترویـ ــای تولیـ و الگوهـ
کنوانســـیون در تنـــوع زیســـتی و توســـعه 

ــد. ــم می کنـ ــگری فراهـ گردشـ

ــی و  ــابقات نقاشـ ــزاری مسـ ــری، برگـ دبیـ
ـــوع  ـــوع تن ـــا موض ـــازی ب ـــی، مجســـمه س عکاس
زیســـتی، دعـــوت از نقاشـــان بـــرای نقاشـــی 
کشـــور،  جانـــوری  و  گیاهـــی  نمادهـــای 
ــه  ــاد بـ ــردم نهـ ــازمان های مـ ــوت از سـ دعـ
منظـــور ارائـــه برنامـــه هایـــی بـــا محوریـــت 
تنـــوع زیســـتی، برگـــزاری جشـــنواره در 
ــش  ــتی، پخـ ــوع زیسـ ــای تنـ ــل موزه هـ محـ
فیلم هـــای مرتبـــط بـــا اطـــالع رســـانی 
تنـــوع زیســـتی، اســـتفاده از بنرهـــا بـــا 
ـــتی  ـــوع زیس ـــوع تن ـــه موض ـــوط ب ـــب مرب مطال
در ســـطح پارک هـــا یـــا مراکـــز بازدیـــد 
کننـــدگان، بـــه صـــدا درآوردن زنـــگ تنـــوع 
ـــزاری  ـــتی، برگ ـــوع زیس ـــوزه تن ـــتی در م زیس
برنامه هـــای پاکســـازی ) جنـــگل، ســـاحل و 
ـــه  ـــابقه دوچرخ ـــزاری مس ـــبز( برگ ـــای س فضاه
ســـواری، کاشـــت درخـــت یادبـــود ســـاالنه 
ــط  ــی از محیـ ــتی، و قدردانـ ــوع زیسـ روز تنـ
ــه  ــوزه را از جملـ ــن حـ ــاالن ایـ ــان و فعـ بانـ
ــت  ــای ادارات کل حفاظـ ــن برنامه هـ مهمتریـ
ــتان ها در گرامیداشـــت  محیـــط زیســـت اسـ

روز جهانـــی تنـــوع زیســـتی برشـــمرد.

تنوع زیستی و گردشگری پایدار

»خاطرات یک تکفیری« را
 اینجا بخوانید

ــت لقمــان  ــری« روای ــک تکفی »خاطــرات ی
ــد  ــری توحی ــک تکفی ــی از اعضــای گروه امین
و جهــاد اســت کــه در آن روایت هــای جالبــی 
ــای  ــای گروهک ه ــی از اعض ــر یک ــرز فک از ط

تکفیــری نقــل شــده اســت.
یــک  »خاطــرات  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــه ای اســت از نشــر  ــوان مجموع ــری« عن تکفی
یازهــرا)س( کــه بــه شــرح چگونگــی پیوســتن 
و  تروریســتی توحیــد  اعضــای گروهــک  از 

ــن گروهــک می پــردازد. جهــاد بــه ای
ایـن اثـر دربردارنـده خاطرات لقمـان امینی، 
از اعضـای ارشـد ایـن گـروه تکفیـری اسـت که 
با نثری روان نوشـته شـده اسـت. امینـی، راوی 
کتـاب، از اهل سـنت کردسـتان بود کـه کم کم 
جـذب ایـن گروهـک می شـود و در نهایـت در 
پـی القائـات ایـن گروهـک، بـه تـرور ماموسـتا 

شیخ االسـالم دسـت می زنـد.
خــود  در  تکفیــری«  یــک  »خاطــرات 
ــن  ــری ای ــرد فک ــی از رویک ــای جالب روایت ه
گروهــک تکفیــری دارد؛ تــا جایــی کــه اعضــای 
خــود را مجــاب بــه شــهادت دیگــر مســلمانان 
فروشــگاه های  مــواد غذایــی در  و  می کنــد 

ــد. ــرام می دان ــور را ح ــل کش داخ
در پشـت جلـد ایـن اثـر متنـی برگرفتـه از 
احادیـث صحاح سـته با ایـن عبارات نقل شـده 
اسـت: در آخرالزمـان گروهی پیدا می شـوند که 
نورسـیده و نوجـوان، کـم فهـم و کم عقل انـد... 
اینـان بدتریـن مخلوقات اند، بهتریـن حرف ها را 
می زننـد و بدتریـن کارهـا را انجـام می دهنـد... 
سـخت گیرند و تندخو و زبانشـان بـه قرآن روان 
اسـت... نمـاز می خواننـد و نمـاز شـما بـه پـای 
آن هـا نمی رسـد، روزه می گیرنـد و روزه شـما 
و  قـرآن می خواننـد  نمی رسـد،  آنهـا  پـای  بـه 
قـرآن خوانـدن شـما بـه پـای آنهـا نمی رسـد و 
می پندارنـد کـه قـرآن بـه نفـع آنـان اسـت در 
حالـی کـه قرآن بـر ضـد آنان اسـت... قـرآن از 
حلقومشـان تجـاوز نمی کنـد... از دیـن خـارج 
می شـوند، همانگونـه کـه تیـر از کمـان خـارج 
می شـود... آخرینشـان همـراه بـا دجـال ظهـور 
می کننـد... اینـان همـگان جهنم انـد کـه اگـر 
بـه آنهـا دسـت می یافتـم ماننـد قـوم عـاد آنها 
را می کشـتم... جنـگ بـا آنهـا حقـی اسـت کـه 

برعهـده هر مسـلمانی اسـت... .

دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان 
در سال تحصیلي ۹6-۹7

دانـش  نـام  ثبـت  دسـتورالعمل  ابـالغ  بـا 
آمـوزان در سـال تحصیلي 97-96 به اسـتان  ها 
اولیـن جلسـه ی سـتاد ثبـت نـام آذربایجـان 
شـرقی بـا شـعار آرامـش خاطـر دانش آمـوزان 

اولیـا تشـکیل شـد. و رضایتمنـدی 
ـــتاد  ـــه ی س ـــن جلس ـــا، اولی ـــزارش پان ـــه گ ب
ـــتورالعمل  ـــی دس ـــا بررس ـــتان ب ـــام اس ـــت ن ثب
ســـال  در  آمـــوزان  دانـــش  نـــام  ثبـــت 
ـــالغ  ـــوی وزارت اب ـــه از س ـــي 97-96 ک تحصیل

شـــده بـــود، تشـــکیل شـــد.
ـــطه  ـــوزش متوس ـــاون آم ـــی مع ـــور اکرم عاش
ـــرات  ـــالم تغیی ـــا اع ـــه ب ـــن جلس ـــتان در ای اس
اعمـــال شـــده در شـــیوه نامـــه ثبـــت نـــام ، 
خواســـتار همـــکاری و مســـاعدت هرچـــه 
ـــع  ـــه موق ـــام ب ـــت ن ـــد ثب ـــا در رون ـــتر اعض بیش

و بهینـــه شـــدند.
براســاس ایــن گــزارش؛ بــا تفویــض اختیــار 
ــا  ــا ب ــده ت ــته ش ــا خواس ــتان ها از آنه ــه اس ب
اســتفاده از همــه امکانــات و ســازوکارهاي 
الزم و بهــره گیــري از تجــارب موفــق ســنوات 
ــوزان و  ــش آم ــر دان ــت خاط ــته ، رضای گذش

ــد. ــم کنن ــا را فراه ــن آنه والدی
همچنیــن هــر یــک از ادارات آموزشــی 
ــوزان  ــش آم ــام دان ــت ن ــری ثب ــی پیگی متول
دوره مربوطــه و حــوزه می باشــند و نظــارت 
ــده ی  ــر عه ــام ب ــت ن ــد ثب ــر رون ــی ب تخصص
ــارت  ــد و نظ ــط می باش ــی ذیرب ادارات تخصص
عمومــی بــر عهــده ی ادارات ارزیابــی عملکــرد 

ــت. ــکایت اس ــه ش ــخگویی ب و پاس

ذوالقدر مطرح کرد:
ضرورت بازاریابی جهانی

 برای فیلم های ایرانی
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس 
معتقد است مسئوالن باید برای تبدیل سینما به 

صنعت پولساز توجه داشته باشند.
ذوالقـدر  فاطمـه  ملـت،  خانـه  گـزارش  بـه 
بـا ابـزار خرسـندی از حضـور 9 کمپانـی فیلـم 
از ایـران در بـازار فیلـم جشـنواره فیلـم کـن، 
گفـت: حضـور فعـال کمپانی هـای فیلـم ایـران 
معتبـر  و  رسـمی  محافـل  و  چشـنواره ها  در 
بین المللـی عـالوه بـر صـدور فرهنـگ موجـب 
رونـق اقتصـادی سـینما ایـران می شـود چراکه 
دیگـر کشـورها بـه خریـد آثـار ایرانـی یـا عقـد 
قـرارداد بـرای سـاخت فیلم اقـدام خواهند کرد.

شـمیرانات،  ری،  تهـران،  مـردم  نماینـده 
اسالمشـهر و پردیس در مجلس شـورای اسـالمی 
در حالـی کـه معتقـد اسـت مذاکره بـرای فروش 
و عرضـه محصـوالت سـینمایی ایـران در محافل 
باشـد،  قوانینـی  بـر  مبتنـی  بایـد  بین المللـی 
افـزود: وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بایـد از 
شـرکت های خصوصـی حمایت بیشـتری داشـته 
باشـد تـا چرخ عرضـه و فروش سـینمای ایران در 

سراسـر جهـان تقویـت شـود.
حضـور  اینکـه  یـادآوری  بـا  همچنیـن  وی 
کمپانی هـای حرفـه ای فیلـم ایرانـی در محافـل 
تخصصـی تبلیـغ محتـوا و اهداف نظـام جمهوری 
اسـالمی ایـران را بـه دنبـال دارد، افزود: مسـئوالن 
بایـد بـرای تبدیـل سـینما بـه صنعـت پولسـاز 
بـه درگاه هـای مهمـی همچـون بازارهـای فیلـم 
جشـنواره های جهانی معتبر توجه بیشتری داشته 
باشـند و بازاریابی درسـتی برای فیلم های ایرانی در 

ایـن بازارها داشـته باشـند.
ذوالقـدر بـا تاکیـد بـر ضـرورت تقویـت بخش 
حضـور  بـه  اسـت  بهتـر  گفـت:  خصوصـی، 
فیلـم  و  مسـتند  انیمیشن سـازی،  شـرکت های 
بازارهـای جهانـی توجـه شـود  نیـز در  کوتـاه 
چراکـه جوانـان و هنرمنـدان در ایـن شـاخه ها 
کـه  دارنـد  مالحظـه ای  قابـل  دسـتاوردهای 
می توانـد مـورد توجـه جهانیان قرار گیـرد البته 
الزمـه ایـن مهـم داشـتن شـرکت های قـوی و 
در  درسـتی  بـه  بتواننـد  کـه  اسـت  حرفـه ای 

کننـد. عرض انـدام  جهانـی  عرصه هـای 
فرهنگـی  کمیسـیون  رئیسـه  هیـات  عضـو 
مجلـس همچنیـن توصیه کـرد: بهتر اسـت برای 
در  ایرانـی  فیلم هـای  عرضـه  کیفیـت  افزایـش 
خـارج، بـازار ایـران در منطقـه بـا هدف فـروش و 
عقـد قـرارداد تولید فیلم مشـترک جـدی گرفته 
شـود، البتـه بایـد ایـن بسـتر بـرای شـرکت های 

خصوصـی بیشـتر ایجـاد شـود.

دوره ضمن  خدمت الکترونیکی 
فرهنگیان 6 خرداد برگزار می شود

الکترونیکـــی  ضمـــن  خدمـــت  دوره 
ـــاه  ـــرداد م ـــم خ ـــمانی« از شش ـــای آس »واژه ه
ـــرآن و  ـــان ق ـــان و معلم ـــران، معاون ـــرای مدی ب
پرورشـــی وزارت آمـــوزش و پـــرورش برگـــزار 

. می شـــود
ــن دوره  ــام ایـ ــا، ثبت نـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ضمن خدمـــت 16 ســـاعته از 26 اردیبهشـــت 
ـــاه  ـــرداد م ـــارم خ ـــا چه ـــده و ت ـــاز ش ـــاه آغ م
ادامـــه دارد و آغـــاز آن نیـــز از روز شـــنبه هفتـــه 
آینـــده ششـــم خـــرداد مـــاه، همزمـــان بـــا 
ــد  ــان خواهـ ــارک رمضـ ــاه مبـ اولیـــن روز مـ

ـــود. ب
دوره  ایـــن  برگـــزاری  از  هـــدف 
ضمن خدمـــت کـــه بـــا همـــکاری وزارت 
و  فرهنـــگ  وزارت  و  پـــرورش  و  آمـــوزش 
ارشـــاد اســـالمی برگـــزار می شـــود، آشـــنایی 
بـــا واژه هـــای قرآنـــی اســـت کـــه بـــا بیانـــی 

می شـــود. ادا  صحیـــح  و  شـــیوا 
ــاب  ــی از کتـ ــم قرآنـ ــن دوره مفاهیـ در ایـ
»واژه هـــای آســـمانی« نوشـــته محمدصـــادق 
حق شـــناس بـــه فراگیـــران ارایـــه می شـــود 
 LMS.rayadars.com کـــه از طریـــق نشـــانی

قابـــل دریافـــت اســـت.
ــزار  ــدود 70 هـ ــود حـ ــی می شـ پیش بینـ
ـــن  ـــد. همچنی ـــرکت کنن ـــن دوره ش ـــر در ای نف
ــه و  ــج هفتـ ــت در پنـ ــن دوره ضمن خدمـ ایـ

تـــا 15 تیـــر مـــاه ادامـــه می یابـــد.
ضمن خدمـــت  دوره  نهایـــی  آزمـــون 
الکترونیکـــی »واژه هـــای آســـمانی« 15 تیـــر 
ــر  ــف در سراسـ ــان مختلـ ــه زمـ ــاه در سـ مـ
ـــان اول  ـــه زم ـــد ک ـــد ش ـــزار خواه ـــور برگ کش
ـــا 14:30  ـــا 9:30، زمـــان دوم 14 ت ســـاعت 9 ت

و زمـــان ســـوم 20 تـــا 20:30 اســـت.
نمـــره قبولـــی ایـــن دوره 12 تـــا 20 
بـــوده و فرگیرانـــی کـــه موفـــق بـــه کســـب 
دوره  گواهینامـــه  قبولـــی شـــوند،   نمـــره 
ـــد  ـــت خواهن ـــاعته دریاف ـــت 16 س ضمن خدم

کـــرد. 
ـــی  ـــون نهای ـــزارش، آزم ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
ایـــن دوره ضمن خدمـــت تکـــرار نخواهـــد 
شـــد و هـــر فراگیـــر فقـــط در یـــک زمـــان 

ــد. ــرکت کنـ ــون شـ ــد در آزمـ می توانـ
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تراکتورســازی  فوتبــال  تیــم  سرپرســت 
گفــت: فکــر می کنــم 3 کاپیتــان تراکتورســازی 
ــد  ــه چن ــد چراک ــم بمانن ــد در تی ــد دارن قص
ســال بــرای ایــن تیــم زحمت کشــیده اند و 
ــه زودی  ــه ب ــده ک ــی باقی مان ــق مال ــط تواف فق

آن هــا را حــل می کنیــم.
بـــه گـــزارش تســـنیم، کاظـــم محمـــودی 
ـــگاه در  ـــن باش ـــرایط ای ـــه ش ـــاره ب ـــن اش ضم
نقـــل و انتقـــاالت اظهـــار داشـــت: می تـــوان 
ـــازی  ـــا تراکتورس ـــا ب ـــان م ـــر بازیکن ـــت اکث گف
قـــرارداد دارنـــد و مـــا تـــالش می کنیـــم 
مشـــکل بازیکنانـــی مثـــل ســـعید آقایـــی و 
ـــام  ـــان تم ـــه قراردادش ـــاری ک ـــا اخب محمدرض

شـــده اســـت را حـــل کنیـــم.
وی افــزود: در مــورد آقــای اخبــاری، نامــه ای 
و  کرده ایــم  ارســال  ســایپا  باشــگاه  بــرای 
شــخص مصطفــی آجورلــو پیگیــر شــرایط ایــن 
دروازه بــان اســت. بــا ســعید آقایــی هــم تمــاس 
داشــته ام و قــرار اســت نشســتی برگــزار کنیــم 

تــا مشــکل ایــن بازیکــن را نیــز حــل کنیــم.
سرپرســت تیــم تراکتورســازی در مــورد 
تمدیــد قــرارداد برخــی از بازیکنــان ایــن تیــم 
ــوری و  ــد ن ــرارداد محم ــرد: ق ــح ک ــز تصری نی
ــد  ــازی تمدی ــا تراکتورس ــیان ب ــن گروس فرزی

ــروز و  ــز ام ــرزاد حاتمــی نی ــا ف شــده اســت. ب
ــدوارم  ــم داشــت و امی ــی خواهی ــردا مذاکرات ف
بتوانیــم قــرارداد ایــن بازیکــن را تمدیــد کنیــم.

شـــرایط  بـــا  ارتبـــاط  در  محمـــودی 
مهـــدی کیانـــی، محمدابراهیمـــی و محمـــد 

ــازی  ــان تراکتورسـ ــان، 3 کاپیتـ ــران پوریـ ایـ
ــن  ــم ایـ ــه گفتـ ــور کـ ــز گفـــت: همان طـ نیـ
بازیکنـــان بـــا تراکتورســـازی قـــرارداد دارنـــد 
ـــد در  ـــد دارن ـــز قص ـــا نی ـــم آنه ـــر می کن و فک
تراکتورســـازی بماننـــد چراکـــه چنـــد ســـال 

بـــرای ایـــن تیـــم زحمت کشـــیده اند و فقـــط 
ـــا  ـــه زودی آنه ـــه ب ـــده ک ـــی باقی مان ـــق مال تواف

را حـــل خواهیـــم کـــرد.
ســــــرمربی  انتخــاب  مـــــورد  در  وی 
تراکتورســازی نیــز گفــت: مــا چنــد گزینــه در 
ــم  ــا آنهــا مذاکــره کرده ای نظــر داشــتیم کــه ب
ــیده ایم و  ــی نرس ــق نهای ــه تواف ــوز ب ــا هن ام
فکــر می کنــم در یکــی دو روز آینــده تکلیــف 
ســرمربی نیــز مشــخص شــود. ایرانــی یــا 
خارجــی بــودن ســرمربی نیــز در حــال حاضــر 

ــت. ــده اس ــخص نش مش
سرپرســـــت تراکتورســـازی در مورد وضعیت 
ـــر  ـــرد: فک ـــح ک ـــز تصری نوراللهـــی و عالیشـــاه نی
ـــره  ـــز وارد مذاک ـــا نی ـــا آنه ـــگاه ب ـــم باش می کن
ـــا  ـــکالت ب ـــع مش ـــورت رف ـــا در ص ـــود ت می ش
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــم. ب ـــرارداد ببندی ـــا ق آنه
خدمـــت ایـــن دو بازیکـــن تمـــام نمی شـــود، 
مـــا بـــرای اســـتفاده از آنهـــا به عنـــوان 
بازیکـــن آزاد بایـــد بـــا باشـــگاه پرســـپولیس 

ـــم. ـــره کنی مذاک
بــا  تسویه حســاب  مــورد  در  محمــودی 
بازیکنــان تراکتورســازی کــه پیش ازایــن از 
آن خبــر داده بــود گفــت: انشــاءاهلل در اواســط 

خردادمــاه ایــن کار انجــام می شــود.

سرپرست تراکتورسازی:

آجورلو پیگیر وضعیت اخباری است

گفــت:  آزاد  کشــتی  ملــی  تیــم  مربــی 
ــه  ــه و مقتدران ــا پیروزی هــای یکطرف ــی ب یزدان
ــه  ــان جهــان و المپیــک از ترکی ــل قهرمان مقاب
و آذربایجــان کالس جهانــی کشــتی خــودش را 

ــید. ــان کش ــه رخ حریف ب
ــاره  بــه گــزارش فــارس، امیــر توکلیــان درب
عملکــرد آزادکاران در بازی هــای کشــورهای 
اســالمی گفــت: شــاید در برخــی رشــته ها 
ــا  ــت، ام ــی نداش ــطح باالی ــابقات س ــن مس ای
در کشــتی بــا حضــور آذربایجــان، ترکیــه 
و کشــورهای آســیای میانــه کــه همــه از 
مدعیــان جهانــی هســتند از کالس جهانــی 

ــود. ــوردار ب برخ
وی ادامــه داد: خوشــبختانه جوانــان کشــتی 
آزاد مــا عملکــرد بســیار خوبی داشــتند. حســن 
ــه در وزن  ــه رفت ــه رفت ــان داد ک ــی نش یزدان
جدیــد جــا می افتــد و قطعــا در آینــده نزدیــک 
ــان  ــالی جه ــدال ط ــب م ــی کس ــی اصل مدع
ــان  ــار او جوان ــود. در کن ــد ب ــک خواه و المپی
ــی را در 86  ــی و کریم ــد ابراهیم ــی مانن خوب
ــا  ــرای م ــن وزن را ب ــه ای ــم ک ــرم داری کیلوگ

بیمــه می کننــد.
مربــی تیــم ملــی کشــتی آزاد تصریــح کــرد: 
ــودش در  ــاالی کشــتی خ ــا کالس ب ــی ب یزدان
ــه و  ــای یکطرف ــا پیروزی ه ــابقات و ب ــن مس ای
ــان جهــان و المپیــک  ــه مقابــل قهرمان مقتدران

ــان داد  ــان نش ــه و آذربایج ــورهای ترکی از کش
کــه فاصلــه و اختالفــش بــا رقبــا چقــدر اســت. 
آینــده ایــن وزن بــدون شــک متعلــق بــه 

ــود. ــی خواهــد ب حســن یزدان
توکلیــان دربــاره عملکــرد جابــر صــادق زاده 
در ســنگین وزن گفــت: صــادق زاده بعــد از 
ــال ها  ــن س ــان در ای ــان جه ــی در جوان قهرمان
بیشــتر در کشــتی ســاحلی و پهلوانــی حضــور 
داشــته هــر چنــد در اردوهــای تیــم ملــی هــم 
ــل  ــود کمی ــرار ب ــن ق ــوده اســت. پیــش از ای ب
قاســمی عــازم مســابقات شــود کــه بــه دلیــل 
بــه  فنــی  کادر  و  نتوانســت  آســیب دیدگی 
ــش را  ــد تمرینات ــدان داد. او بای ــادق زاده می ص
جدی تــر پیگیــری کنــد و تغییــر تاکتیــک 
ســنگین وزن  در  کــه  کشــتی گیرانی  دهــد. 
باالیــی  بدنــی  قــدرت  و  باشــند  چابک تــر 
ــدال  ــب م ــی صاح ــه راحت ــند ب ــته باش داش

می شــوند.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بــه 
ــتی  ــادق زاده در کش ــور ص ــد حض ــر می رس نظ
ــه زده  ــه او ضرب ــاحلی ب ــتی س ــی و کش پهلوان
اســت، گفــت:  بلــه، صــادق زاده بعــد از قهرمانــی 

در جوانــان جهــان حداقــل 2 ســال بعــد بایــد 
ــد،  ــان می ش ــم قهرم ــان ه ــاالن جه در بزرگس
امــا وقتــی بــه ســمت رشــته های دیگــر رفــت 
بــا کشــتی آزاد بیگانــه شــد. در ســنگین وزن در 
ــی و  ــل محب ــی مث ــرات خوب ــار قاســمی نف کن
طاهــری را داریــم و دســت مان پــر اســت، امــا 

ــه زمــان و کار دارنــد. نیــاز ب
دربــاره  آزاد  ملــی کشــتی  تیــم  مربــی 
بــار  اینکــه چــرا  و  اســماعیل پور  عملکــرد 
ــل حاجــی  ــال 2014 را مقاب ــتباه س ــر اش دیگ
علی یــف تکــرار کــرد و فــن کمــر خــورد، 
گفــت: مســعود چهارمیــن دیــدارش را بــا 
ــش  ــه پی ــرد ک ــه می ک ــتی گیر تجرب ــن کش ای
ــده  ــت ش ــک شکس ــروزی و ی ــب 2 پی از صاح
بــود. متاســفانه اشــتباه فــردی باعــث شــد بــه 
راحتــی 4 امتیــاز از دســت بدهــد و کشــتی از 
دســتش خــارج شــود. اگــر او در زمــان حملــه 
حریــف ســماجت نمی کــرد و پایــش را بیــرون 
دســت  از  امتیــاز  یــک  تنهــا  می گذاشــت 
مــی داد، امــا محاســبات اشــتباهش باعــث شــد 

ــر بخــورد.  ــن کم ف
ــی  ــرد مصطف ــوص عملک ــان در خص توکلی

ــته  ــال گذش ــرد: او س ــوان ک ــین خانی عن حس
در مســابقات جهانــی بــا قرعــه ســختی مواجــه 
ــز  ــه مــدال برن ــا چشــم آســیب دیده ب شــد و ب
رســید. در ایــن رقابت هــا هــم بــا چنــد حریــف 
دنیــا  برترین هــای  کــه جــزو  مســتقیمش 
ــان  ــین خانی نش ــت. حس ــتی گرف ــد کش بودن
داد بــه پختگــی الزم رســیده اســت و اگــر 
ــی  ــانس باالی ــد ش ــه ده ــد را ادام ــن رون همی
ــرای کســب یــک مــدال جهانــی دیگــر دارد. ب

مربــی تیــم ملــی کشــتی آزاد در پایــان 
جهانــی  مســابقات  تــا  کــرد:  خاطرنشــان 
فرصــت کافــی را داریــم تــا روی نقــاط ضعــف 
ــی  ــا آمادگ ــا ب ــم ت ــوت آزادکاران کار کنی و ق
کامــل روی تشــک حاضــر شــوند. هــدف و 
برنامه ریــزی اصلــی مــا موفقیــت در مســابقات 
جهانــی پاریــس بــه عنــوان یــک رویــداد مهــم 

ــت. ــزرگ اس و ب

توکلیان: 

اسماعیل پور به محاسبات اشتباهش باخت

هیمالیا زیرپای کوهنوردان تبریزی؛ 
مهدی قلی پور به اورست صعود کرد

ـــاالی  ـــه ب ـــن قل ـــح چهاردهمی ـــال فت ـــه دنب ب
ــاز،  ــی سـ ــم قیچـ ــط عظیـ ــر توسـ 8 هزارمتـ
مهـــدی قلیپـــور دیگـــر کوهنـــورد تبریـــزی 
نیـــز توانســـت اورســـت، بلندتریـــن قلـــه 

جهـــان را فتـــح کنـــد.
ـــور  ـــی پ ـــدی قل ـــهریار، مه ـــزارش ش ـــه گ ب
ـــم  ـــراه عظی ـــه هم ـــه ب ـــزی ک ـــورد تبری کوهن
ســـتارفروغ  ســـیدهادی  و  ســـاز  قیچـــی 
ــود  ــده بـ ــا شـ ــازم هیمالیـ ــتمالچی( عـ )دسـ

توانســـت قلـــه اورســـت را فتـــح کنـــد.
ــته  ــای گذشـ ــوردی از دهه هـ ورزش کوهنـ
ــی  ــته های ورزشـ ــن رشـ ــوب تریـ ــز محبـ جـ
ـــا  ـــت و صده ـــوده اس ـــرقی ب ـــان ش در آذربایج
ـــورد  ـــزار کوهن ـــا ه ـــه ای و ده ه ـــورد حرف کوهن
آماتـــور در ایـــن اســـتان در ایـــن رشـــته 

ورزشـــی فعالیـــت دارنـــد.
ـــز  ـــهرداری تبری ـــته ش ـــال گذش ـــد س از چن
کوهنـــوردان  از  را  ای  گســـترده  حمایـــت 
ـــتار  ـــادی س ـــاز و ه ـــی س ـــم قیچ ـــد عظی همانن
ـــب  ـــه آن کس ـــه نتیج ـــت ک ـــته اس ـــروغ داش ف
ـــوردان  ـــن کوهن ـــط ای ـــدد توس ـــارات متع افتخ

بـــرای تبریـــز اســـت
ــوان  ــه عنـ ــاز بـ ــی سـ ــم قیچـ ورود عظیـ
هشـــت  باشـــگاه  بـــه  ایرانـــی  اولیـــن 
ــا و فتـــح قلـــه اورســـت توســـط  هزارتایی هـ
حمایـــت  نتیجـــه  پـــور  قلـــی  مهـــدی 

شـــهرداری   ثمربخـــش 
پایـــگاه اطـــالع رســـانی شـــهریار کســـب 
ــارات توســـط کوهنـــوردان تبریـــزی را  افتخـ
ـــهروندان  ـــتان، ش ـــوردی اس ـــه کوهن ـــه جامع ب
تبریـــزی و مـــردم ایـــران تبریـــک می گویـــد.

با حمایت شهرداری تبریز،
قیچی ساز بر بام لوتسه، جاودانه شد

عظیـــــم قیچی ســـاز، از همالیانـــوردان 
شـــاخص جهان و کارمند شـــهرداری تبریز، 
دقایقی پیـــش، پرچم مقدس کشـــورمان را 

بـــر قله 8516 متری لوتســـه برافراشـــت.
بـه گزارش شـهریار، قیچی سـاز کـه از مدتی 
پیـش، بـا حمایت هـای شـهرداری تبریـز، برای 
فتـح قله لوتسـه، بـه منطقه مرزی چیـن و نپال 
سـفر کرده بـود، دقایقی پیش، بدون اسـتفاده از 
اکسـیژن همراه، بـر بلندای یکی از دشـوارترین 

ارتفاعات جهان ایسـتاد.
لوتســه اگرچــه از حیــث ارتفــاع، چهارمیــن 
قلــه جهــان اســت، امــا از نظــر مســیر دشــوار، 
ــب،  پرپیچ خــم و بســترهای طاقت فرســا و مهی
در میــان کوهنــوردان، خطرناک تریــن قلــه 

جهــان بــه شــمار مــی رود.
ــه  ــح قل ــا فت ــی ب ــورد سرشــناس ایران کوهن
ــما وارد  ــیژن رس ــول اکس ــدون کپس ــه ب لوتس
ــام  ــد و ن ــا ش ــزار متری ه ــت ه ــگاه هش باش
ــه کــرد. خــود را در تاریــخ کوهنــوردی جاودان
قیچــی ســاز در حالــی موفــق بــه فتــح قلــه 
8516 متــری لوســته شــد کــه ایــن کار را بــه 

اســتفاده از کپســول اکســیژن انجــام داد.
ایــن کوهنــورد روز 20 فروردیــن مــاه ایــران 
را بــرای فتــح قله هــای لوتســه بــدون اســتفاده 
ــود. وی  ــرده ب ــرک ک ــیژن ت ــول اکس از کپس
چنــدی پیــش اورســت را نیــز بــدون کپســول 

اکســیژن فتــح کــرد.
قیچــی ســاز پیــش تــر 13 قلــه بــاالی 
هشــت هــزار متــر جهــان را فتــح کــرده بــود و 
ایــن تنهــا قلــه باقیمانــده بــاالی هشــت هــزار 
ــر 14  ــح ه ــا فت ــب او ب ــن ترتی ــود. بدی ــر ب مت
قلــه بــاالی هشــت هــزار متــر جهــان نــام خــود 

ــه کــرد. ــن رشــته جاودان ــخ ای را در تاری
ــر  ــدود 35 نف ــون ح ــاس تاکن ــن اس ــر ای ب
ــاالی هشــت  ــه ب ــد هــر 14 قل ــق شــده ان موف

ــد. ــح کنن ــان را فت ــر جه ــزار مت ه

م الف 572
دادنامه

آگهی فقدان سند مالکیت 
پرونده کالسه 9509986500100119 

مجتمع  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه 
شهید بهشتی شهرستان عجب شیر تصمیم 
9609976500100151 شماره  نهایی 

فرزند  عبدی  رضا  محمد  آقای  خواهان: 
رسول به نشانی آذربایجان شرقی - عجب شیر 
- جنب ایستگاه راه آهن - پارکینگ عبدی

خواندگان: 1- آقای ایرج امیرکبیری فرزند 
مصطفی به نشانی آذربایجان شرقی - عجب 
 -2 فرهنگیان  کوچه   - شریعتی  خ   - شیر 
ابوالقاسم به  آقای محمود حاجی زاده فرزند 
نشانی ، خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی

سال  ماه  اسفند  چهارم  و  بیست  بتاریخ 
فوق  وقت  در  پنج  و  نود  و  سیصد  و  یکهزار 
تحت  فوق  کالسه  به  پیوست  پرونده  العاده 
محتویات  به  توجه  با  مرجع  این  است  نظر 
به صدور  مبادرت  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 

رای می نماید.
رای شورا

در خصوص دعوای آقای محمد رضا عبدی 
امیرکبیری  ایرج  آقایان  علیه  رسول  فرزند 
فرزند مصطفی و محمود حاجبی زاده فرزند 
به  خواندگان  الزام  خواسته  به  ابوالقاسم 
رسمی  سند  تنظیم  و  دفترخانه  در  حضور 
انتقال رسمی یک دستگاه خودروی سواری 
پژو 405 مدل 1387 به شماره پالک ایران 
ده  به  مقوم  خواهان  نام  به  248د34   -35
میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی 
خواهان،  اظهارات  حسب  که  شرح  بدین 
را  موصوف  خودروی  دوم  ردیف  خوانده 
از  را  خودرو  نیز  خود  و  فروخته  خواهان  به 
است  کرده  خریداری  اول  ردیف  خوانده 
خودداری  آن  سند  رسمی  انتقال  از  لکن 
مبایعه  به  توجه  با  مرجع  این  می نماید. 
ردیف  خوانده  بین   1394/5/9 مورخه  نامه 
آن  اصل  برابر  رونوشت  که  خواهان  و  دوم 
مالکیت  احراز  نیز  و  است  پرونده موجود  در 
خوانده ردیف اول بر خودروی موضوع دعوا با 
استعالم از پلیس راهور شهرستان عجب شیر 
اصل  به  عنایت  با  نیز  و   95/12/7 تاریخ  به 
بالعقود  اوفو  فقهی  قاعده  ونیز  عقد  صحت 
رغم  علی  خواندگان  دفاع  و  حضور  عدم  و 
ابالغ واقعی و قانونی و عدم ارائه ادلی دلیلی 
درجهت برائت ذمه خویش دعوی خواهان را 
مقرون به صحت تشخیص و با استناد به مواد 
قانون  از  10و219و220و223و225و 1301 
آئین دادرسی مدنی،  قانون  از  مدنی و 198 
در  حضور  به  خواندگان  محکومیت  به  رای 
یکی از دفاتر اسناد رسمی عجب شیر و تنظیم 
و امضای سند رسمی خودروی موصوف به نام 
خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی طبق 
خواهد  محاسبه  احکام  اجرای  در  که  تعرفه 
میدارد.  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  شد 
رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی 
بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف 
مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی 
و نسبت به ردیف اول حضوری بوده و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید 
حقوقی  عمومی  دادگاه  نزد  در  نظرخواهی 

عجبشیر می باشد.
قاضی شورای حل اختالف واحد 1 

عجبشیر - قره سید رومیانی

 آگهی ابالغ
وسیله اوراق و اصالحات بعدی بدین 6611قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه  802در اجرای مقررات ماده 

تبریز، میدان شهدا،  :ظرف مدت تعیین شده به نشانی 61الی  6 هایردیف انمقتضی است مودی گردد.زیر ابالغ میمالیاتی به شرح 
رأس ساعت  86الی  63های و مودیان ردیف 666361حد مالیاتی ، وا668، اتاق 6، طبقه 6اداره کل امور مالیاتی استان، ورودی 

  مراجعه فرمایند.  هیأت حل اختالف مالیاتی، طبقه همکف، 1تاریخ تعیین شده به ورودی و 
 

مهلت/تاریخ  منبع مالیاتی عملکرد )ریال( مالیاتمبلغ  برگ نوع شماره و تاریخ برگ مودینام  کالسه ردیف
 مراجعه

 روز60 مشاغل 6660 1646101180 تشخیص 80/08/61ت61143 پیمان باشنگه 208 1

2 3200614 
سیروس جعفرزاد 

 کمالی
 روز60 مشاغل 6متمم6668 8280064440 تشخیص 83/08/61ت61062

 روز80 مشاغل 6668 83210841660 ترأی هیأ 63/68/63ت666604 مهدی صفائی 34006816 3
 روز60 مشاغل 6متمم6626 61638200 قطعی 86/08/61ت61613 محمدرضا پورآقا 683 4
 روز60 مشاغل 6666 6163220 قطعی 86/08/61ت63006 حسن انجمنی بوراچالو 6663 5
 روز60 مشاغل 6661 66630816060 قطعی 86/08/61ت63066 حسن انجمنی بوراچالو 6663 6
 روز60 مشاغل 6668 6303020180 قطعی 61/08/61ت68644 صابر الله زاری 3100281 7
 روز60 مشاغل 6666 6866640 قطعی 86/08/61ت63014 حسین میرجاللی مقدم 31006664 8
 روز60 مشاغل 6666 66663430 قطعی 86/08/61ت63036 حسین میرجاللی مقدم 31006664 9
 روز60 مشاغل 6666 60616861620 قطعی 86/08/61ت63031 احد مهدوی 31006123 11
 روز60 مشاغل 6661 2644163810 قطعی 86/08/61ت63032 احد مهدوی 31006123 11
 روز60 مشاغل 6661 10336364360 قطعی 86/08/61ت63016 امیر عسکری 34006866 12
 روز60 مشاغل 6668 1613164180 قطعی 61/08/61ت68802 صابر حنیفیان 3200364 11
 روز60 مشاغل 6661 1386016610 قطعی 86/08/61ت63062 نادر خزائی خواجه 3200413 14

 مشاغل 6661 8626020610 دعوت به هیأت 81/08/61ت61102 دانیال کالنتر 3100121 15
80/06/6661 

 60/60ساعت 

16 34006846 
حسن صادقی مزرعه 

 شادی
 مشاغل 6متمم6666 16436646460 دعوت به هیأت 81/08/61ت61161

80/06/6661 
 60/60ساعت 

 مشاغل 6متمم6661 10338044030 دعوت به هیأت 81/08/61ت61163 امیر عسکری 34006866 17
80/06/6661 

 60/60ساعت 

 مشاغل 6660 332616810 دعوت به هیأت 81/08/61ت61166 مقصود رسول پور 32006026 18
80/06/6661 

 60/60ساعت 

 مشاغل 6668 62100000 دعوت به هیأت 80/2/61-606166 حمید محمد صالحی 000/680808 21
64/06/6661 

 60/61ساعت 

 عملکرد 6626 6،430،000 دعوت به هیأت 8/1/63-81606141 امین گران آذربایجان 6618 21
60/06/6661 

 60/61ساعت 

 حقوق 6660 0 دعوت به هیأت 8/1/63-81606168 امین گران آذربایجان 6618 22
60/06/6661 

 60/61ساعت 
 

شرقیمالیاتی آذربایجان اره کل امورروابط عمومی اد  

 

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1396/03/01          شناسه آگهی:  42702 

یـک مدیر ورزشـی اقدام برخی تماشـاگران 
در  پرسـپولیس  فوتبـال  تیـم  بـه  منتسـب 
رقابت هـای لیـگ قهرمانـان آسـیا و محرومیت 
باشـگاه بـه انجـام یـک بـازی بـدون حضـور 
باشـگاه  مسـئوالن  ضعـف  را  تماشـاگر 
پرسـپولیس دانسـت و گفت: آنان می توانستند 
هـواداران سرخپوشـان را هدایـت کننـد تا این 

اتفـاق رخ ندهـد.
فوتبـال  کنفدراسـیون  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
آسـیا چهارشـنبه گذشـته در حکمـی که برای 
فدراسـیون فوتبـال ایران ارسـال کرد، نوشـت: 
بـازی دو تیـم فوتبـال پرسـپولیس و لخویـا در 
هشـتم  یـک  مرحلـه  رقابت هـای  چارچـوب 
نهایـی لیـگ قهرمانـان آسـیا در تهـران بایـد 

بـدون حضـور تماشـاگران برگـزار شـود.
ــه در  ــد ک ــادر ش ــس آن ص ــم پ ــن حک ای
ــده  ــل الوح ــان مقاب ــی سرخپوش ــدار قبل دی
امــارات در چارچــوب رقابت هــای مرحلــه 
گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا، شــماری 
پرســپولیس،  بــه  منتســب  تماشــاگران  از 

ــد. ــام دادن ــی انج تخلفات
در نامـه کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا آمـده 
اسـت: بـا توجـه بـه اینکه باشـگاه پرسـپولیس 
در سـال 2015 بـه خاطـر رفتارهـای مشـابه 
تماشـاگران بـا محرومیـت تعلیقی روبرو شـده 
بـود، آن حکـم پـس از دو سـال برای دیـدار با 

لخویـا اجـرا می شـود.
اســبق  مدیرعامــل  عابدینــی«  »امیــر 
باشــگاه پرســپولیس روز یکشــنبه در گفــت و 
ــه جلســه  ــا اشــاره ب ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن گــو ب
روز شــنبه - دیــروز - بــا »مهــدی تــاج« 
ــن  ــت: در ای ــال گف ــیون فوتب ــس فدراس رئی
ــای مناســب  ــا راهکاره ــالش شــد ت جلســه ت
ــبت  ــدا و نس ــت پی ــن محرومی ــع ای ــرای رف ب

ــود. ــدام ش ــع آن اق ــه رف ب
ــم در  ــد اســت بتوانی ــه بعی ــزود: البت وی اف
زمــان باقیمانــده تــا آغــاز بــازی دو تیــم، ایــن 

مشــکل را برطــرف کنیــم.
ــا  ــازی رفــت دو تیــم پرســپولیس و لخوی ب
در چارچــوب رقابت هــای مرحلــه حذفــی 
ــاه در  ــرداد م ــیا دوم خ ــان آس ــگ قهرمان لی

تهــران برگــزار می شــود.
عابدینــی گفــت: ایــن مشــکل به مســئوالن 
باشــگاه پرســپولیس بــاز می گــردد. آنــان 
بایــد هــواداران مشــتاق ایــن تیــم را هدایــت و 

راهبــری کننــد تــا ایــن اتفــاق نیفتــاد.
مدیرعامــل اســبق تیــم فوتبال پرســپولیس 
ــف را  ــروز تخل ــار برخــی تماشــاگران در ب رفت

»عــرف هــواداری« دانســت و گفــت: ایــن 
ارتبــاط  هــواداری  فرهنــگ  بــه  موضــوع 
فوتبــال  در  اتفاقــات  ایــن  دارد،  کمتــری 
فرهنگــی نیســت، بلکــه عــرف هــواداری 

ــت. اس
وی توضیــح داد: هــوادار بــه ورزشــگاه 
می آیــد تــا از بــازی لــذت ببــرد و ایــن 
عمــل او بــه یــک عــرف تبدیــل شــده اســت 
ــد آن  ــه بای ــرش دارد بلک ــود تغیی ــه نمی ش ک
ــه ســمت و  ــد ب ــه صــورت هدفمن مســاله را ب

ــرد. ــت ک ــح هدای ــوی صحی س
ــت  ــی هدای ــوص چگونگ ــی در خص عابدین
رفتارهــای تخلــف گونــه هــواداران بــه ســمت 
و ســوی صحیــح توضیــح نــداد، امــا در پاســخ 
بــه پرسشــی در خصــوص اینکــه چــرا در 
بــروز چنیــن  اروپایــی  معتبــر  لیگ هــای 
رفتارهایــی از ســوی تماشــاگران منســوخ 
ــر  ــگ برت ــی از لی ــر مثال ــا ذک شــده اســت؟ ب
انگلیــس گفــت:  در کشــورهای اروپایــی ماننــد 
تنبیــه  گزینه هــای  انگلیــس  برتــر  لیــگ 
و تشــویق هــواداران بســیار دقیــق اجــرا 
ــرعت  ــه س ــف ب ــواداران متخل ــود و ه می ش

می شــوند. مجــازات 
مدیــر عامــل ســابق باشــگاه فرهنگــی، 
ایــران  در  گفــت:  پرســپولیس  ورزشــی 
ــا  ــم، ام ــی کنی ــده را اجرای ــن ای ــم ای می توانی

نمی شــود. عملیاتــی  چــرا  نمی دانــم 
ــات  ــه تخلف ــاله ک ــن مس ــد ای ــا تایی وی ب
ضبــط  و  ثبــت  ورزشــگاه ها  در  هــواداران 
ــری  ــی گی ــت پ ــی قابلی ــه راحت ــود و ب می ش
دارد، گفــت: تفــاوت مــا بــا فوتبــال در خــارج 
از ایــران آن اســت کــه مــا از ایــن ابــزار 
ــوب  ــو مطل ــه نح ــویقی ب ــا تش ــده و ی بازدارن

نمی کنیــم. اســتفاده 
عابدینــی در ایــن گفــت و گــو همچنیــن در 
خصــوص توانمنــدی بازیکنــان پرســپولیس در 
بــازی مقابــل لخویــا قطــر گفــت: پرســپولیس 
شــرایط مناســبی دارد و برانکــو ایوانکوویــچ بــا 
ــم خــود  ــل مناســب از شــرایط تی ــک تحلی ی
مشــکل  می توانــد  حریــف  توانایی هــای  و 
حضــور نداشــتن تماشــاگران را در بــازی حــل 

کنــد.
ــم  ــا تی ــم لخوی ــه تی ــرد: البت ــد ک وی تاکی
کوچکــی نیســت، بازیکنــان ایــن تیــم در 
زمیــن هماهنــگ بــوده و مهاجمــان خطرناکی 
دارد، امــا بــا ایــن وجــود، معتقــدم شــاگردان 
ورزشــگاه  در  را  لخویــا  می تواننــد  برانکــو 

ــد. ــت دهن ــز شکس ــاگر نی ــی از تماش خال

مسئوالن پرسپولیس در هدایت 
تماشاگران ضعیف عمل کردند
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اوقات شرعی

االسـالم  حجـت  انتخاباتـی  سـتاد  رئیـس 
اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز،  در  روحانـی  حسـن 
مـا  بـرای  ندادنـد  رای  روحانـی  بـه  کسـانیکه 
قابـل احتـرام هسـتند، گفـت: مـا بـه آنها خس 
مـا  هموطنـان  ایشـان  نمی گوییـم  خاشـاک  و 

دارنـد. بیـان  آزادی  حـق  و  هسـتند 
ــرف  ــی اش ــن، میرعل ــزارش خبرآنالی ــه گ ب
عبــداهلل پــوری در جمــع هــواداران حســن 
ــا  ــز ب ــریفی تبری ــگاه پورش ــی در ورزش روحان
ــات  ــام تبلیغ ــده ای در ای ــه ع ــه اینک ــاره ب اش
ــی  ــد کــه هــواداران روحان ــوه کردن طــوری جل
هســتند،  تفــاوت  بــی  اســالم  دیــن  بــه 
ــه  ــم ک ــت می کنی ــا ثاب ــرد: م ــان ک خاطرنش

ایــن عــده اشــتباه کردنــد و مــا بیشــتر از 
و  دینــی  ارزش هــای  بــه  برخــی مدعیــان 

پایبندیــم. اســالم  آموزه هــای 
وی بــا اشــاره بــه برداشــت انحصــاری برخــی 
افــراد از دیــن افــزود: آنــان راه بــه خطــا رفتنــد 
و ندانســتند کــه مــا بــا نشــان دادن چهــره ای 
عبــوس و وحشــتناک از اســالم مخالفیــم نــه بــا 

ابعــاد رحمانــی و روحانــی آن.
پــوری حســینی یــادآور شــد: متاســفانه 
ــد  ــم درآم ــار ک ــه اقش ــا ب ــی از کاندیداه برخ
ــد کــه  ــه ای دادن کشــور وعده هــای عوامفریبان
امیدواریــم دولــت روحانــی بــا عملکــرد مثبــت 
ــرای  ــن اقشــار ب ــه ای ــژه ب خویــش و توجــه وی

ــان آورد. ــادی ارمغ ــق اقتص ــور رون کش
وی تصریـح کـرد: مـردم در فضـای شـدیدا 
و  بـاور  بـر  پایـداری  و  شـجاعت  بـا  مسـموم، 
آرمانتشـان ایسـتادند و اگاهانـه انتخـاب کردند. 
در  روحانـی  حسـن  انتخاباتـی  سـتاد  رئیـس 
آذربایجـان شـرقی، اذعان داشـت: دیـروز مردم 
آذربایجـان شـرقی باالتـر از متوسـط کشـوری 
بـه دولـت روحانـی رای دادنـد، این آمار نشـان 
از هوشـیاری و بصیـرت ایـن مـردم آگاه دارد 
کـه بـا دیـدی آگاه و روشـن شـرایط کشـور را 
درک می کننـد. پـوری حسـینی گفـت: رئیـس 
جمهـور منتخـب شـما بـه عهـدی کـه بسـته 
وفادارنـد و مـا نیـز از آنها می خواهیـم در مقابل 
ایـن اعتمـاد بـه وعـده هایشـان عمـل کـرده و 
مطالبـات بـه جـا و بـه حـق مـردم شـریف این 

کشـور را بـه جـای آورنـد.
را  بــزرگ  اینکــه خــدای  بیــان  بــا  وی 
شــاکریم کــه بــه مــا کمــک کــرد و توانســتیم 
در خلــق ایــن حماســه نقــش آفرینــی کنیــم، 
گفــت:  شــادی و حضــور در ایــن مراســم 
ــد حــرف  اســتثنایی حــق شماســت، شــما بای

ــد. ــاد کنی ــد فری ــر بلن ــار دیگ ــان را ب دلت
از  کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  حسـینی  پـوری 
بـرادران و خواهـران عزیـزی کـه در این جشـن 
حاضـر شـدید در خواسـت می کنـم هـر چـه 
شـادی و پایکوبـی داریـد در داخـل سـالن اجرا 
کنیـد ولـی خـارج از سـالن بـا رعایـت حـال و 
تـا  کنیـد  حفـظ  را  نظـم  شـهروندان  احتـرام 

آرامـش شـهر برهـم نریـزد.

پوری حسینی:

 آزادی بیان، ارمغان تدبیر و امید

ـــز  ـــات ســـازمان آتش نشـــانی تبری ـــاون عملی مع
ایران خـــودروی  کارخانـــه  در  آتش ســـوزی  از 

ـــر داد. ـــز خب تبری
ـــتاری در  ـــد س ـــنیم، محم ـــزارش تس ـــه گ ب
ــرد: از  ــار کـ ــگاران اظهـ ــا خبرنـ ــو بـ گفت وگـ
دقایقـــی پیـــش در کارخانـــه ایـــران خـــودرو 
ــوزی  ــان آتش سـ ــه راهی خاصبـ ــع در سـ واقـ
رخ داده و گروه هـــای حریـــق تعـــدادی از 
شهرســـتان ها در محـــل مشـــغول اطفـــاء 

حریـــق هســـتند.
ــد  ــق چن ــعت حری ــت وس ــزود: به عل وی اف
ایســتگاه عملیاتــی نیــز بــه محــل اعــزام شــده 

ــاء و امدادرســانی هســتند. و در حــال اطف
ــانی  ــازمان آتش نشـ ــات سـ ــاون عملیـ معـ
ــزان  ــوز از میـ ــه هنـ ــان اینکـ ــا بیـ ــز بـ تبریـ
ــزی  ــوزی چیـ ــش  سـ ــت آتـ ــارات و علـ خسـ
ـــن  ـــبختانه ای ـــت: خوش ـــت، گف ـــت نیس در دس
ــت در  ــدارد و علـ ــی نـ ــات جانـ ــه تلفـ حادثـ

دســـت بررســـی اســـت.
ــم  ــانی ه ــی آتش نش ــط عموم ــس رواب رئی
ــودرو در  ــران خ ــه ای ــق در کارخان ــت: حری گف

ــرل اســت. ــال کنت ح
حســن مطلبــی افــزود: از ســاعت 9.10 
ــوله های  ــی از س ــی در یک ــح حریق ــه صب دقیق
ــا اطــالع  ــه م ــودرو ب ــران خ ــه ای ــار کارخان انب
داده شــد کــه ســاعت 9.26 دقیقــه 30 مأمــور 
از چنــد ایســتگاه مختلــف عملیاتــی بــه محــل 
حریــق واقــع در ســه راهی خاصبــات )کارخانــه 

ــران خــودرو( اعــزام شــدند. ای
وی در ادامــه افــزود: حریــق در انبــار قطعات 
و انبــار رنــگ از گســتردگی زیــادی برخــوردار 
ــن  ــرل مأموری ــا کنت ــبختانه ب ــه خوش ــود ک ب
ســرایتی بــه جاهــای دیگر نداشــته و در دســت 

ــد. ــرل می باش کنت

معاون آتش نشانی تبریز:

کارخانه ایران خودروی تبریز 
دچار آتش سوزی شد


