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روزنامه

ساعی مطرح کرد:
افزایش آمار طالق در برخی از 

استان های کشور

بـا  مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  عضـو 
انتقـاد از اینکـه امـروزه آمـار طالق در کشـور 
سـامانه  بایـد  گفـت:  اسـت،  یافتـه  افزایـش 
ثبـت مداخـالت طالق بـه صـورت پایلوت در 

اجرایـی شـود. اسـتان های معیـن 
بـه گـزارش خانـه ملت، زهـرا سـاعی درباره 
راه اندازی سـامانه ثبت مداخـالت طالق، افزود: 
امـروزه طـالق یکـی از آسـیب های اجتماعـی 
اخیـر  سـال های  طـی  متاسـفانه  کـه  اسـت 

افزایـش چشـمگیری پیـدا کـرده اسـت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: راهکار و تمهیدات ویژه 
برای کاهش طالق، می تواند به این معضل کمک 
کند؛ برخی از زوجین با وجود آنکه در ابتدای راه 
زندگی خود هستند اما با کوچکترین اختالفی 
آخرین راه را انتخاب می کنند در حالی که باید 

سازش را بین زوجین ایجاد کرد.
دهـم،  مجلـس  در  مـردم  نماینـده  ایـن 
تصریـح کـرد: سـامانه ثبـت مداخـالت طالق 
می توانـد بـه صـورت پایلـوت دراسـتان هایی 
کـه آمار طالق بسـیار بـاال اسـت اجرایی کرد 

تـا درصـد باالیـی از طالق هـا کاهـش یابـد.
وی یادآور شد: باید آگاهی خانواده ها افزایش 
به طالق  اقدام  واکنش ها  کوچترین  با  تا  یابد 
نکنند در این میان بهره گیری از مشاور زبده 
و خبره می تواند به کاهش بخش قابل توجهی 
از آمار طالق کمک کند. ساعی تاکید کرد: از 
به  زوجین  سهولت  با  دسترسی  دیگر  سویی 
است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  مشاوران 
تا  شود  اندیشیده  تمهیداتی  باید  همچنین 
استفاده از این مشاوران به صورت رایگان برای 

زوجین مهیا شود.
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
و  زندگی  مهارت  باید  اینکه  بیان  با  اسالمی 
تعامل زوجین را افزایش داد، گفت: اموزش ها 
در خانواده و مدارس بسیار ناکافی است امروزه 
یاد  را  طرف  دو  بین  تعامل  زوجین  از  برخی 
نگرفته اند و نتوانستیم در ارایه آموزش به این 
افراد موفق عمل کنیم که باید در این زمینه نیز 

اقدامات اثربخشی انجام شود.

آنچــه موجبــات بقــاء ســازمانها را فراهــم 
مــی آورد رعایــت اصــول و شــیوه هــای 
صحیــح انجــام کار هــا اســت کــه ســازمانها 
ــز و  ــه تمرک ــوم ب ــی محک ــط رقابت در محی
اجــرای  بهــره وری مــی باشــند. بــی گمــان 
ــع  ــروزه جوام ــادی ام ــعه اقتص ــد و توس رش
مختلــف در نــرخ رشــد بهــره وری آنهــا 
نهفتــه اســت . کوشــش بــرای افزایــش نــرخ 
ــاه  ــرای زندگــی و رف بهــره وری ، کوشــش ب
بهتــر بــرای افــراد و جامعــه اســت. در دنیــای 
ــده  ــی برن ــور های ــروز کش ــز ام ــت آمی رقاب
ــش  ــش ، بین ــد دان ــه بتوانن ــود ک ــد ب خواهن
و رفتــار بهــره وری را در مدیــران و کارکنــان 

ــد.  خــود ایجــاد نماین
بـا توجه بـه محدودیـت منابـع و نامحدود 
بـودن نیـاز هـای انسـانی ، افزایـش جمعیـت 
اقتصـاد  بـی رحمانـه در  و  رقابـت شـدید  و 
جهانـی، بهبـود بهـره وری نـه یـک انتخـاب 
بلکـه یـک ضـرورت مـی باشـد. بـدون تردید 
یافتـه  توسـعه  و  پویـا  آینـده  بـرای داشـتن 
پررقابـت  دنیـای  در  اقتصـادی  ایسـتادگی  و 
امـروزی، نیازمنـد افزایش بهره وری و اسـتفاده 
حداکثـری از حداقـل امکانـات هسـتیم. البته 
بایـد در نظر داشـت بهـره وری صرفا به معنای 
افزایـش عملکـرد به نسـبت واحد نیسـت چرا 
کـه ایـن امـر تنها تـا حد خاصـی قابـل انجام 
اسـت. بلکـه منظـور از بهـره وری یافتن نقطه 
بهینـه کار انجام شـده به نسـبت واحد اسـت. 
بـا توجـه به عـدم توجه بـه تفاوت فوق اسـت 
کـه بعضـا در سیاسـت گـذاری در زمینه بهره 
وری دچـار اشـتباه شـده و در نهایـت نتیجـه 

مطلـوب را بـه دسـت نمی آوریـم.
توســعه  کشــورهای  همــه  امــروزه   
ــت  ــه اهمی ــعه ب ــال توس ــا در ح ــه و ی یافت
بهــره وری بعنــوان یکــی از ضرورت هــای 
ــی  ــری رقابت توســعه اقتصــادی و کســب برت
اغلــب  ترتیــب  ایــن  بــه  پی برد  ه انــد. 
بمنظــور  توســعه  حــال  در  کشــورهای 
اشــاعه فرهنــگ نگــرش ویــژه بــه بهــره وری 
و تعمیــم بکارگیــری فنــون و روش هــای 
بهبــود آن ســرمایه گذاریهــای قابــل توجهــی 
انجــام داده انــد. مــا بایــد فرهنــگ بهــروری را 
ــرمایه  ــر آن س ــم و ب در کشــور توســعه دهی
ــا  ــن داده ه ــا کمتری ــم ب ــا بتوانی ــم ت گذاری

ــم. ــب نمای ــا را کس ــتاده ه ــترین س بیش

کوشش برای 
زندگی و رفاه بهتر

وزیر اقتصاد گفت: باید حواسمان به این نکته 
داده اند،  رأی  ما  به  که  مردمی  که  باشد  جمع 
یارانه ها  اضافه کردن  پرآب وتاب  وعده های  از 
دارند  توقع  ما  از  اکنون  و  کرده  چشم پوشی 

آینده بهتری برای آنها فراهم بیاوریم.
وزیـر  علـی طیب نیـا  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
مدیـران  جمـع  در  دارایـی  و  اقتصـادی  امـور 
سـازمان  اسـتانی  کل  ادارات  رؤسـای  و  کل 
امـور مالیاتـی، بـا تأکیـد بـر لـزوم تمرکـز بـر 
نقشـه  مالیاتـی،  جامـع  طـرح  کامـل  اجـرای 
بـرای  را  پیـِش رو  سـال  در  سـازمان  ایـن  راه 
آنهـا ترسـیم کـرد. او در سـخنان خـود بیـان 
کـرد: اعتمـاد مـردم و بخـش خصوصـی رفتـه 
رفتـه بـه سـازمان امـور مالیاتـی افزایـش یافته 
جلسـات  در  بشـخصه  را  امـر  ایـن  و  اسـت 
در  مختلـف  صنـوف  نماینـدگان  بـا  مشـترک 
جلسـات »شـورای گفت وگـوی دولـت و بخش 
خصوصـی« مالحظه کـرده ام. این یک سـرمایه 
بسـیار بزرگ در حال شـکل گیری اسـت و باید 
بـا تـالش و خدمـت رسـانی بیشـتر، درصـدد 

حفـظ و تقویـت آن برآییـم.
وزیـر اقتصـاد در ادامه با اشـاره به حماسـه 
ریاسـت  دوازدهـم  دوره  انتخابـات  پرشـکوه 
بـه  مـردم  مجـدد  اعتمـاد  رأی  و  جمهـوری 
دولـت حاضـر، تصریـح کـرد: بایـد حواسـمان 

بـه ایـن نکتـه جمـع باشـد کـه مردمـی که به 
پرآب وتـاب  وعده هـای  از  داده انـد،  رأی  مـا 
یارانه هـا چشم پوشـی کـرده و  اضافـه کـردن 
اکنـون از مـا توقـع دارند آینـده بهتـری برای 

آنهـا فراهـم بیاوریـم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا 
اصالحـات  ایجـاد  راه  تنهـا  اینکـه  یـادآوری 
اقتصـاد  از  رهایـی  و  اقتصـاد  در  سـاختاری 
نفتـی، افزایـش سـهم تأمیـن منابـع بودجه ای 

دولـت از طریـق ارتقـای درآمدهـای مالیاتـی 
اسـت، گفـت: در ایـن خصـوص مـا بایـد در دو 
جبهـه تـالش کنیـم که نخسـتین آن، کاسـتن 
از هزینه هـای غیرضـروری دولـت اسـت و ایـن 
و رهایـی  از طریـق کوچک سـازی دولـت  کار 
از تصدی گری هـای زایـد و افزایـش بهـره وری 

اسـت. امکان پذیـر 
حرکـت  دوم،  جبهـه  افـزود:  طیب نیـا 
به سـمت تأمیـن درآمدهـای دولـت از طریـق 

درآمدهـای مالیاتـی به عنـوان مهم تریـن پروژه 
همـه  و  اسـت  مقاومتـی  اقتصـاد  سیاسـتهای 
بایـد ایـن را بدانیـم کـه بـدون اتخـاذ چنیـن 
سیاسـتی و بـدون افزایـش سـهم درآمدهـای 
مالیاتـی در تولیـد ناخالـص داخلـی، دسـتیابی 
بـه رشـد اقتصـادی مسـتمر و پایـدار، بـه هیچ 

وجـه ممکـن نیسـت.
وزیـر اقتصـاد ادامـه داد: البتـه بایـد اذعـان 
داشـت کـه سـازمان امـور مالیاتـی بـا عملکرد 
 97 از  بیـش  تحقـق  و  خـود  تصـور  مافـوق 
درصـد درآمدهـای پیش بینی شـده مالیاتـی در 
سـال 1395، مانـع کسـری بودجـه احتمالـی 
دولـت در پایـان سـال شـد و رییـس محتـرم 
از عملکـرد مدیریـت و مجموعـه  نیـز موکـداً 
وزارت اقتصـاد و کارکنـان ایـن سـازمان تقدیر 
و تشـکر کـرده اسـت. وزیـر اقتصـاد در ادامـه 
تصریـح کـرد: پیاده سـازی کامـل طـرح جامـع 
مالیاتـی، به عنـوان مهم تریـن پـروژه اقتصـادی 
از  بهره منـدی  امـکان  کـه  به نحـوی  کشـور 
یـک بانـک جامـع اطالعـات اقتصـادی مؤدیان 
مالیاتـی را فراهـم بیـاورد و به کمـک آن بتـوان 
اظهارنامه هـای مالیاتی را با سـهولت و اطمینان 
بیشـتری ارزیابـی کـرده و تمرکـز اصلـی را بـر 
مؤدیـان دارای ریسـک باال گذاشـت، نقشـه راه 

و برنامـه کاری امسـال ایـن سـازمان اسـت.

تحلیل وزیر اقتصاد از انتخابات دوازدهم:
رأی دهندگان به »حسن روحانی« افزایش یارانه نمی خواهند
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مردم ایران با روحیه 
مضاعف پای نظام و 

آرمان های انقالب هستند

دبیر مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی: 

برخورد با معتادان 
همراه با ارشاد باشد

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان:

دولت الکترونیک راه تحقق 
شفافیت و توسعه 

حقوق شهروندی است

با تمام توان در صحنه حضور داریم
فتح خرمشهر به تعبیر رهبر کبیر انقالب عنایت خداوند بود

3
اعطای وام خود اشتغال به معتادان بهبود یافته
هیچ معتاد متجاهری در هشترود وجود ندارد

برخورد نظامی با معتاد نتیجه بخش نیست

5

برخی از سایت ها بیشتر حالت رفع تکلیف دارند
دولت الکترونیک را راه تحقق شفافیت است

در سایت ها اشکاالت و نارسایی هایی وجود دارد
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یادداشــت دیدگاه

بهروز کمالوندی

بعـد از پنالتـی از دسـت رفتـه پرسـپولیس 
در بـازی حسـاس مقابـل لخویـا، یـک اتفـاق 
عجیـب دیگـر افتـاد و آن هـم شکسـت تیـم 
ملـی جوانـان بود. ایـن دو موضوع موجب شـد 

بحث هایـی در حـوزه رسـانه شـکل بگیـرد.
بـه  موضـوع  دو  ایـن  این کـه  حقیقـت 
صـورت غیرمسـتقیم بـه حرفه ای گـری مربوط 
می شـود، چـون اینهـا بیشـتر به قـدرت روانی 
و توانایـی ذهنـی بازیکنـان درون زمین ارتباط 
دارد. البتـه این کـه بازیکنـان در موقعیت هـای 
حسـاس چگونـه تمرکـز خـود را حفـظ کنند، 
موضوعی اسـت کـه در فوتبال حرفـه ای به آن 
می پردازنـد و بـرای تیم هـا ارزش فراوانی دارد.

متاسـفانه در فوتبـال مـا فقـط توانایی هـای 
تکنیکـی و جسـمی بازیکنـان لحاظ می شـود. 
را تحـت کنتـرل خـود  تـوپ  این کـه چطـور 
داشـته باشـند، چگونـه شـوت بزننـد و چطـور 
دریبـل کننـد. مـا هیـچ وقـت در حـوزه روانی 

روی بازیکنـان کار نمی کنیـم. بـه همین دلیل 
وقتـی در یـک بـازی حسـاس یـک پنالتـی به 
و  احساسـی  را  بازیکنمـان  می آوریـم،  دسـت 
هیجـان زده می بینیـم. یـا در بـازی تیـم ملـی 
بـه  بـرده  بـر صفـر  بـازی 2  جوانـان چگونـه 
شکسـت 4 بـر 2 تبدیـل می شـود؟ در فوتبـال 
مـا تمرکـز روانـی تیمـی از بیـن مـی رود کـه 
بـازی 2 بـر صفر را بـرده را با نتیجـه 2 بر یک 

می کنـد. تعویـض 
تیـم ملـی جوانان نسـبت به قبل پیشـرفت 
قابـل توجهـی داشـته و خوب و منسـجم بازی 
می کنـد، امـا این که تیـم بعـد از گل، مضطرب 
می شـود، مشـکل کلـی فوتبـال ماسـت و مـا 
هـم در رده باشـگاهی بـا آن روبـه رو هسـتیم. 
ضـرورت دارد آمادگی فکـری و ذهنی و روحی 
بازیکنـان و توانایـی آنها در ایـن بخش، باید به 
انـدازه توانایـی جسـمی و تکنیکـی آنهـا مورد 

توجـه قـرار بگیرد.

در شرایط فعلی، ایران به لحاظ فنی همکاری 
مناسبی با سایر کشورها دارد و ارتباط خوبی با 

بسیاری از کشورها در این زمینه برقرار است.
اروپا،  اتحادیه  با  همراه  پیش  ماه  دو  حدود 
سمیناری را با حضور مقامات عالیرتبه برگزار کردیم 
و در این سمینار در مورد موضوعات مختلف، بحث 
و تبادل نظر شد. در این زمینه با تک تک کشورها 
داریم  خوبی  فنی  ارتباطات  اروپایی ها  بخصوص 
جمهوری  میان  بسیاری  تفاهم های  یادداشت   و 
اسالمی ایران با آنها امضا شده است. ارتباطاتمان 
با روسیه نیز در حوزه های متنوعی برقرار است که 
از جمله آنها می توان به همکاری مشترک برای 

ساخت دو نیروگاه جدید اشاره کرد.
می توان گفت درحال حاضر فضای جدیدی از 
همکاری بین ما و کشورهای دنیا برقرار شده و این 
همکاری ها باعث می شود در زمینه های مختلف 
تعامالت  هسته ای،  پزشکی  بخصوص  هسته ای 
فنی،  مسائل  زمینه  در  باشیم.  داشته  مناسبی 

هیات هایی از چین، روسیه و آلمان در تهران حضور 
دارند و بناست با آنها در مورد مسائلی گفت وگو 
کنیم و امیدواریم روند اخبار مثبت همچنان در 
آینده نیز ادامه داشته باشد.البته باوجود این گونه 
ارتباطات مناسب میان ما و سایر کشورها، چند 
روز گذشته یک رسانه نه چندان مطرح انگلیسی 
مدعی شد که قزاقستان صادرات اورانیوم به ایران را 
معلق کرده است. این در حالی است که ما مذاکرات 
طوالنی با قزاقستان داشتیم و البته خرید 950 تن 
اورانیوم از این کشور مورد تائید همه کشورهای 
عضو کمیسیون مشترک ایران و 1+5 حتی آمریکا 
و انگلیس نیز قرار گرفته بود اما انگلیس پس از 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا با تغییر 
با این موضوع مخالفت کرد و  اولیه خود  موضع 
سواالت جدیدی را در مورد میزان نیاز ما به اورانیوم 
مطرح کرد، ما نیز در حال پاسخ به آنها هستیم و 
پروسه ای در جریان است و تالش های وزارت امور 

خارجه نیز برای متقاعد کردن انگلیس ادامه دارد.

مجید جاللی

حفره های حرفه ای گری 
در فوتبال ایران

رایزنی های فنی هسته ای در تهران

شهردار تبریز خبر داد:

استقبال از ماه مبارک رمضان 
با اجرای برنامه های گسترده فرهنگی

توزیع ۱۱۰۰ تن گوشت منجمد 
در آستانه ماه رمضان در استان

پیاده راه جمهوری راهی برای 
کاهش ترافیک

رسیدگی به شکایات نامزدهای 
شورای شهر توسط مجمع نمایندگان

۱۰ درصد بودجه سازمان منطقه آزاد 
ارس صرف برنامه های فرهنگی
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آیت اهلل جنتی:

مسئوالن تخلفات انتخاباتی
 بسیاری داشتند

دبیــر شــورای نگهبــان گفــت: ســالمت 
خیلــی  کــه  می کنــم  تاییــد  را  انتخابــات 
ــد  ــم ش ــات بســیاری ه ــا تخلف ــود ام خــوب ب
کــه بخشــی از آن متوجــه مســئوالن بــود کــه 

ــد. ــیاری کردن ــات بس تخلف
بـه گـزارش فـارس، آیـت اهلل احمـد جنتـی 
هیئـت  نشسـت  در  خبـرگان  مجلـس  رئیـس 
رئیسـه مجلس خبـرگان اظهارداشـت: همانطور 
کـه مقـام معظـم رهبـری هـم اشـاره فرمودنـد 
از جانـب خـودم و خبـرگان بـا همـه وجـودم از 
مـردم تشـکر می کنـم کـه نشـان دادنـد هنـوز 
زنده و سـرپا هسـتند و به اسـالم، انقـالب، امام 

راحـل و رهبرشـان وفادارنـد.
وی گفـت: مـردم به یک اشـاره رهبـر معظم 
انقـالب و تشـویق ایشـان در انتخابـات حضـور 
یافتنـد و آرای بسـیاری در صندوق هـا ریختند.
افــزود: دنیــا متوجــه  آیــت اهلل جنتــی 
ــورمان  ــی در کش ــاالری دین ــه مردمس ــد ک ش
حاکــم اســت، خــالف ادعاهایــی کــه بــه دروغ 
و بــا تزویــر در ایــن خصــوص می کننــد در 
کشــورمان مردمســاالری دینــی حقیقــت دارد 
و ایــن مــردم هســتند کــه بــا اختیــار و آزادی 
ــه  ــد و ب ــرکت می کنن ــات ش ــل در انتخاب کام

ــد. ــد رای می دهن ــان باش ــی نظرش ــر کس ه
دبیــر شــورای نگهبــان اضافــه کــرد: در 
ــه هیــچ کســی اجبــار نمی کننــد کــه  ــران ب ای
رای بدهــد یــا ندهــد، مــردم بــا عشــق و عالقــه 
ــی حضــور  ــی و مل ــه دین ــا احســاس وظیف و ب

می دهنــد. رای  و  می یابنــد 
وی تصریــح کــرد: البتــه ســالمت انتخابــات 
ــود امــا  را تاییــد می کنــم کــه خیلــی خــوب ب
تخلفــات بســیاری هــم شــد کــه بخشــی از آن 
متوجــه مســئوالن بــود کــه تخلفــات بســیاری 
کردنــد. رئیــس مجلــس خبــرگان گفــت: 
ــد و  ــه فهمیدن ــات را هم ــن تخلف ــی از ای برخ
ــای  ــر گزارش ه ــی ب ــات مبتن ــی از تخلف برخ
ــر  ناظــران از دور و نزدیــک و برخــی مبتنــی ب

ــود. ــی ب ــای مردم گزارش ه
تخلفـات  کـرد:  تصریـح  دیگـر  بـار  وی 
انتخاباتـی از نظـر مالـی و سیاسـی چشـمگیر 
مجـری  دسـتگاه های  نداشـتیم  انتظـار  و  بـود 
باشـند،  قانـون  مجـری  بایـد  کـه  انتخابـات 
خودشـان قانون شـکنی کننـد بـه نحـوی کـه 
همـه مطلـع شـوند کـه این خـالف انتظـار بود. 
آیـت اهلل جنتـی گفـت: البتـه نوعـی از تخلفات 
هـم بـود کـه ماننـد همیشـه صـورت گرفـت 
بررسـی می کنـد،  نگهبـان  را شـورای  آن  کـه 
گزارشـش را می گیـرد و اگـر الزم باشـد بازرس 
و  اسـت  اینهـا طبیعـی  البتـه  کـه  می فرسـتد 
در همـه دوره هـای انتخابـات اعـم از مجلـس و 

بوده اسـت. جمهـوری  ریاسـت 
ــدواری  ــراز امی ــرگان اب ــس خب ــس مجل رئی
ــات  ــا تخلف ــن قضای ــه در ای ــانی ک ــرد: کس ک
بــزرگ کردنــد از گناهانشــان توبــه کننــد 
می گیــرد  را  گریبانشــان  حق النــاس  زیــرا 
ــا  ــالب واقع ــم انق ــر معظ ــوده رهب ــه فرم و ب

اســت. حق النــاس 
ــن  ــر ای ــرد: اگ ــح ک ــی تصری ــت اهلل جنت آی
افــراد توبــه نکننــد در دنیــا و آخرت مســئولیت 

دارنــد و مجازاتــش را خواهنــد دیــد.

ــه  ــا اشــاره ب اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
ــه عربســتان  امضــای قــرارداد فــروش ســالح ب
در ســفر اخیــر ترامــپ بــه ریــاض گفــت: هدف 
ــه ســمت جمهــوری  و نشــانه فــروش ســالح ب
ــن  ــی دشــمنان غافــل از ای اســالمی اســت، ول
ــا همــان  هســتند کــه مــردم ایــران اســالمی ب
روحیــه ســال های نخســت انقــالب بــه صــورت 
مضاعــف تــر پــای نظــام و آرمان هــای انقــالب 

هســتند.
ــارزاده در  ــا، اســماعیل جب ــزارش ایرن ــه گ ب
مراســم گرامیداشــت ســالروز فتح خرمشــهر در 
تبریــز افــزود: فتــح خرمشــهر بــه تعبیــر رهبــر 
کبیــر انقــالب عنایــت خداونــد بــود کــه شــامل 
حــال مــا شــد و نیروهــای بســیجی، ارتــش و 
ــل دژ مســتحکم بعثــی کــه  ــا در مقاب ســپاه م
غیرقابــل نفــوذ و مجهــز بــه تکنولــوژی و ابــزار 
جدیــد دفاعــی ان زمــان بــود، ایســتادگی 

ــه فتــح آن شــدند. ــق ب ــد و موف کردن
ــاد و خاطــره تمامــی  ــا گرامیداشــت ی وی ب
شــهدای انقــالب، هشــت ســال دفــاع مقــدس، 
ــان  ــی و مدافع ــگ تحمیل ــد از جن ــهدای بع ش
حــرم ادامــه داد: مــن بــه عنــوان خــادم مــردم 
آذربایجــان، قــدردان یکایــک رزمنــدگان و 
خانــواده شــهدا و ادامــه دهنــدگان راه خونیــن 

و مقــدس شــهدا هســتم.
جبــارزاده گفــت: ماموریــت نیروهــای انقالب 
ــری  ــدای رهب ــق ن ــه شــاهد تحق ــی ک ــا زمان ت
کبیــر انقــالب و مقــام معظــم رهبــری مبنــی 
ــر حاکمیــت اســالم و احــکام الهــی در امــور  ب

ــه داد. ــیم، ادام ــان ها باش انس
وی بــا بیــان اینکــه تصــور نشــود کــه جنــگ 
ــت،  ــیده اس ــان رس ــه پای ــدس ب ــاع مق و دف
ــوری  ــای جمه ــروز در مرزه ــرد: ام ــار ک اظه
اســالمی درگیــری نیســت ولــی در کشــور های 
ــن  ــر در زمی ــر و در خطــوط حمــاس دیگ دیگ
ســوریه ، حلــب ، عــراق و یکایــک ســنگرهایی 
ــا  ــت خاکریزه ــلمان در پش ــارزان مس ــه مب ک
دفــاع می کننــد، بــرای دفــاع از اســالم در 

ــگ هســتیم. جن
افــزود:  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 

خوشــحالیم از اینکــه امــروز همــان رزمنــدگان 
فاتــح خرمشــهر و همــان نیروهــای بســیجی و 
ــای  ــاع از آرمان ه ــاده دف ــش آم ــپاهی و ارت س
انقــالب و اســالم هســتند و در قالــب مشــاوران 

ــد. ــور دارن ــه حض ــرم در صحن ــان ح و مدافع
آزادی  ســالروز  گرامیداشــت  ضمــن  وی 
خرمشــهر گفــت: برگــزاری چنیــن مراســمات 
و جلســاتی بــه منزلــه اعــالم آمادگــی یکایــک 
رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت 
کــه هــر کجــا اعــالم نیــاز بــرای حضــور شــود 
همیــن رزمنــدگان بــا وجــود اینکــه موهایشــان 
ســپید شــده، بــا تمــام تــوان در صحنــه حضــور 

دارنــد.
ــروز همــان رزمنــدگان  ــزود: ام ــارازده اف جب
ــود  ــا خ ــه تنه ــدس ن ــاع مق ــال دف ــت س هش
آمــاده در صحنــه حضــور دارنــد بلکــه در کنــار 
ــد. ــا پرقــدرت حضــور دارن آنهــا فرزندانشــان ب

وی تاکیــد کــرد: اطمینــان دارم اگــر روزی 
احســاس نیــاز شــود کــه بــرای دفــاع از اســالم 
و قــرآن و آرمان هــای انقــالب اســالمی حاضــر 

شــویم در کنــار هــر یــک از رزمنــدگان هشــت 
فرزندانمــان حضــور  مقــدس  دفــاع  ســال 
ــد گذاشــت گذشــت  ــت و نخواهن ــد یاف خواهن
ســن و ضعــف جســمانی پدرانشــان بــرای 

ــل حــس شــود. دشــمنان اســالم قاب
ــروز  ــت: ام ــتاندار آذربایجــان شــرقی گف اس
ــت  ــن اس ــت ای ــم گرامیداش ــن مراس ــام ای پی
کــه بــا همــان روحیــه زمــان جنــگ بــه رهبــر 
معظــم انقــالب اعــالم آمادگــی می کنیــم کــه 
ــم و  ــور داری ــه حض ــوان در صحن ــام ت ــا تم ب

ــری هســتیم. ــان رهب ــه فرم ــوش ب گ
ــا  ــه ب ــحالیم از اینک ــرد: خوش ــه ک وی اضاف
ــر  ــالمی ب ــران اس ــردم ای ــال ها م ــت س گذش
ســر پیمــان خــود بــا امــام خمینــی )ره(، 
شــهدا و رهبــر معظــم انقــالب هســتند و 
ــود  ــه و حضــور خ ــن روحی ــور قطــع ای ــه ط ب

ــت. ــده اس بازدارن
جبــارزاده بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز بعــداز 
ســالها جمهــوری اســالمی در ســرلوحه اهــداف 
و برنامه هــای دشــمنان بــرای مقابلــه قــرار 

دارد، گفــت: اگــر امــروز رئیــس جمهــوری 
آمریــکا بــه عربســتان ســفر می کنــد هــدف از 
ایــن ســفر و جلســات و معامالتــی کــه اتفــاق 
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــت ک ــن اس ــد ای می افت
ــی  ــان معرف ــرای جهانی ــر ب ــوان خط ــه عن را ب

کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد: اگــر در زمــان هشــت 
ــد  ــگ را بل ــول جن ــدس اص ــاع مق ــال دف س
ــن  ــه روزتری ــان ب ــپاه قهرم ــروز س ــم، ام نبودی
اصــول دفــاع و جنــگ را می دانــد و از آمادگــی 

ــل برخــوردار اســت. کام
اســتاندار آذربایجــان شــرقی اظهارکــرد: 
ــه  ــران اســالمی مســلح ب ــدگان ای ــروز رزمن ام
و  بــه روزتریــن ســالح های دنیــا هســتند 
نیروهــای زمینــی، هوایــی و دریایــی و ســپاه بــا 
ــه جهــادی و شــهادت طلبــی در  همــان روحی
کنــار هــم آمادگــی کامــل بــرای مقابلــه دارنــد.

وی افــزود: لبــاس اصلــی مــردم ایــران 
اســالمی لبــاس رزم ، دفــاع از اســالم، فــداکاری 
ــت  ــک دس ــی ی ــر ایران ــت و ه ــهادت اس و ش
ــالم  ــا اع ــه دنی ــه دارد و ب ــاس رزم در خان لب
ــری  ــه خط ــچ گون ــتیم هی ــا هس ــم ت می کنی
نمی توانــد ایــران اســالمی را تهدیــد کنــد 
مگــر اینکــه تمــام 80 میلیــون ایرانــی تــک بــه 

ــوند. ــهید ش ــک ش ت
از 40 میلیــون  بیــش  افــزود:  جبــارزاده 
ایرانــی کــه واجــد شــرایط رای دادن بودنــد بــه 
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری پــای صنــدوق 
ــون  ــد بطــوری کــه بیــش از دو میلی رای آمدن

ــد. ــرقی رای دادن ــان ش ــر در آذربایج نف
رای  صنــدوق  امــروز  کــرد:  اضافــه  وی 
همــان خاکریــز مقابلــه بــا دشــمن اســت و هــر 
ــاع از  ــور در دف ــالم حض ــد و اع ــر تایی رای مه
ــت. ــالمی اس ــوری اس ــام جمه ــای نظ ارزش ه

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفت: دشــمنان 
نظــام فهمیدنــد کــه ایــن نظــام و انقــالب مورد 
حمایــت همــه آحــاد مــردم هســتند هرچند در 
داخــل کشــور برخــی مشــکالت، مســایل و کــم 
و کاســتی وجــود دارد بــا ایــن وجــود پــای ایــن 

انقــالب هســتند.

استاندار آذربایجان شرقی:

مردم ایران با روحیه مضاعف پای 
نظام و آرمان های انقالب هستند

پزشکیان:
رسیدگی به شکایات نامزدهای 

شورای شهر توسط مجمع نمایندگان
اسـالمی  شـورای  مجلـس  رئیـس  نایـب   
نامزدهـای  شـکایات  وجـود  صـورت  گفـت:در 
شـورای شـهر تبریـز، بایـد مجمـع نماینـدگان 
آذربایجان شـرقی بـه موضـوع رسـیدگی کرده و 
در صـورت لـزوم شـمارش مـوردی صندوق هـا 
بـه گـزارش فـارس، مسـعود  انجـام دهنـد.  را 
پزشـکیان در تبریـز اظهـار کـرد: از شـکایت و 
اعتـراض برخـی از نامزدهـای انتخابات شـورای 
شـهر تبریـز بـه فرمانـداری بی خبر هسـتم ولی 
وجـود  انتخابـات  خصـوص  در  شـکایتی  اگـر 

داشـته بایـد رسـیدگی شـود.
شـورای  اسـتعفای  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
نظـارت اسـتانی وظیفـه رسـیدگی به شـکایات 
بـر عهـده هیـأت مرکـزی اسـت، افـزود: بایـد 
مجمـع نمایندگان اسـتان آذربایجان شـرقی نیز 
در ایـن خصـوص اقدامـات الزم را انجام دهند و 
تـک تک شـکایات را مورد بررسـی قـرار دهند.

اسـالمی  شـورای  مجلـس  رئیـس  نایـب 
بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر تعـداد معترضـان بـه 
انتخابـات شـورای شـهر تبریـز زیـاد باشـد باید 
تصمیمـات جـدی صـورت گیـرد، گفـت: حتما 
از تعـداد  پیگیـر موضـوع خواهـم بـود تـا اوالً 
معترضـان و در ثانـی درخواسـت آنهـا مطلـع 
قانع کننـده  و  مسـتند  دالیـل  اگـر  کـه  شـوم 
باشـد، شـمارش موردی و یا شـمارش کل آرای 
شـورای شـهر تبریـز از سـر گرفته خواهد شـد.

ایـن  بـه  رسـیدگی  و  تصمیـم  افـزود:  وی 
مجمـع  و  مرکـزی  هیـأت  عهـده  بـر  موضـوع 
نماینـدگان اسـتان خواهـد بـود کـه قطعـاً بـا 

کـرد. خواهنـد  رسـیدگی  دقـت 

شکایت 52 نماینده مجلس 
از هیئت نظارت بر انتخابات شوراها

ــار  ــر رفتـ ــارت بـ ــت نظـ ــخنگوی هیئـ سـ
ـــده  ـــکایت 52 نماین ـــی ش ـــدگان، از بررس نماین
ـــوراها در  ـــات ش ـــر انتخاب ـــارت ب ـــت نظ از هیئ

هیئـــت متبوعـــش خبـــر داد.
محمد جـــواد  تســـنیم،  گـــزارش  بـــه 
ــر  ــارت بـ ــت نظـ ــخنگوی هیئـ ــی سـ جمالـ
رفتـــار نماینـــدگان در مجلـــس شـــورای 
ـــده  ـــکایت 52 نماین ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــالمی ب اس
ــات  ــر انتخابـ ــارت بـ ــت نظـ ــس از هیئـ مجلـ
شـــوراها دربـــاره رد و تاییـــد صالحیـــت 
داوطلبـــان انتخابـــات شـــوراهای شـــهر و 
روســـتا، گفـــت: رســـیدگی بـــه شـــکایت 52 
ـــر  ـــارت ب ـــت نظ ـــتور کار هیئ ـــده در دس نماین

ــرار دارد. ــدگان قـ ــار نماینـ رفتـ
وی افـــزود: در جلســـه روز )چهارشـــنبه 
ــار  ــر رفتـ ــارت بـ ــت نظـ ــرداد( هیئـ 10 خـ
ــی  ــده مبنـ ــکایت 52 نماینـ ــدگان شـ نماینـ
بـــر بررســـی عملکـــرد هیئـــت نظـــارت بـــر 

انتخابـــات شـــوراها بررســـی می شـــود.
رفتــار  بــر  نظــارت  هیئــت  ســخنگوی 
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــدگان در پاس نماین
آیــا گزارشــی دربــاره ایــن شــکایت بــه هیئــت 
ــده  ــل ش ــدگان واص ــار نماین ــر رفت ــارت ب نظ
تصریــح کــرد: تاکنــون گزارشــی در ایــن بــاره 

ــت. ــده اس ــل نش ــارت واص ــت نظ ــه هیئ ب
ـــر  ـــتور کار دیگ ـــه دس ـــاره ب ـــا اش ـــی، ب جمال
هیئـــت نظـــارت بـــر رفتـــار نماینـــدگان در 
جلســـه چهارشـــنبه هفتـــه آینـــده، عنـــوان 
ــه  ــی کـ ــه پرونده هایـ ــن جلسـ ــرد: در ایـ کـ
از جلســـات گذشـــته باقـــی مانـــده بررســـی 
ــه  ــی کـ ــت نمایندگانـ ــرار اسـ ــود و قـ می شـ
از آنهـــا شـــکایت شـــده بـــه منظـــور ارائـــه 
نظـــارت  توضیحـــات در جلســـه هیئـــت 

حضـــور یابنـــد.
ــار  ــر رفتـ ــارت بـ ــت نظـ ــخنگوی هیئـ سـ
نماینـــدگان تصریـــح کـــرد: موضـــوع بیشـــتر 
پرونده هـــای مطـــرح شـــده در ایـــن هیئـــت 
ـــه  ـــت ک ـــئوالنی اس ـــکایت مس ـــه ش ـــوط ب مرب
اظهـــارات نماینـــدگان را اتهـــام، افتـــرا و یـــا 

مـــوارد کـــذب علیـــه خـــود می داننـــد.

دیدار مشاور امنیت ملی 
نخست وزیر ترکیه با شمخانی

ــت وزیـــر  ــی نخسـ ــاور امنیـــت ملـ مشـ
ـــی  ـــات عال ـــالس مقام ـــیه اج ـــه در حاش ترکی
امنیتـــی 95 کشـــور جهـــان در روســـیه بـــا 
ــورای  ــر شـ ــمخانی دبیـ ــی شـ ــان علـ دریابـ
ــدار و  ــورمان دیـ ــی کشـ ــت ملـ ــی امنیـ عالـ

گفتگـــو کـــرد.
ـــاور  ـــگاران، مش ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــداز  ـــه بع ـــر ترکی ـــت وزی ـــی نخس ـــت مل امنی
ظهـــر امـــروز در حاشـــیه اجـــالس مقامـــات 
ـــیه  ـــان در روس ـــور جه ـــی 95 کش ـــی امنیت عال
ـــورای  ـــر ش ـــمخانی دبی ـــی ش ـــان عل ـــا دریاب ب
ــدار و  ــورمان دیـ ــی کشـ ــت ملـ ــی امنیـ عالـ

ـــرد. ـــو ک گفتگ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــدار ب ـــن دی ـــمخانی در ای  ش
روابـــط تاریخـــی و ریشـــه های فرهنگـــی 
و دینـــی مشـــترک دو کشـــور همســـایه بـــر 
ـــان  ـــه می ـــاخت یافت ـــط س ـــاز رواب ـــرورت آغ ض
ـــم  ـــه، ه ـــران و ترکی ـــی ای ـــت مل ـــای امنی نهاده
ســـو بـــا روابـــط گـــرم اقتصـــادی وسیاســـی 

ـــرد. ـــد ک ـــود تاکی موج
 وی بـــا تبییـــن شـــرایط امنیتـــی خـــاص 
منطقـــه،  تشـــکیل جلســـات منظـــم میـــان 
مســـئولین امنیـــت ملـــی دو کشـــور بـــه 
ـــران را زمینـــه  ـــه ای در ترکیـــه و ای صـــورت نوب
مناســـبی بـــرای رفـــع ســـوء تفاهـــم هایـــی 
ــی  ــرم و تاریخـ ــط گـ ــر روابـ ــه می تواندبـ کـ
دوهمســـایه  تاثیـــر منفـــی بگـــذارد تاکیـــد 
ـــر  ـــت وزی ـــی نخس ـــت مل ـــاور امنی ـــرد. مش ک
ــراز  ــا ابـ ــات بـ ــن مالقـ ــز در ایـ ــه نیـ ترکیـ
خرســـندی در خصـــوص فراهـــم شـــدن 
امـــکان اولیـــن مالقـــات بـــا دبیـــر شـــورای 
عالـــی امنیـــت ملـــی ایـــران خواســـتار 
ـــن  ـــرای تعیی ـــه ب ـــای دو جانب ـــداوم مالقاته ت
و  مـــورد عالقـــه دو کشـــور  موضوعـــات 
ــترک  ـــای مشـ ــودن راهکاره ـــخص نمـ مش
ــران و  ــترک ایـ ــع مشـ ــن منافـ ــرای تامیـ بـ

ترکیـــه شـــد.

ـــرای  ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــت ب ـــخنگوی دول س
تقویـــت بنیـــه دفاعـــی از کســـی اجـــازه 
ای،  بحـــث هســـته  گفـــت:  نمی گیریـــم، 
ـــی نبـــود و مـــا می توانســـتیم  ـــی و نظام دفاع
ـــتن  ـــه داش ـــی و نگ ـــردن بخش ـــدود ک ـــا مح ب
ـــم. ـــش ببری ـــان را پی ـــازی کارم ـــی س اصـــل غن

بـــه گـــزارش مهـــر، محمدباقـــر نوبخـــت 
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــگاران ب ـــع خبرن در جم
مـــا بـــرای تقویـــت بنیـــه دفاعـــی خـــود از 
ــث  ــت: بحـ ــم، گفـ ــازه نمی گیریـ ــی اجـ کسـ
هســـته ای، دفاعـــی و نظامـــی نبـــود و مـــا 
ـــی از  ـــردن بخش ـــدود ک ـــا مح ـــتیم ب می توانس
فعالیت هـــا و بـــا نگـــه داشـــتن اصـــل غنـــی 
ـــش ببریـــم، همچنـــان  ـــان را پی ســـازی کارم
کـــه امـــروز کارهـــای مـــا در بخـــش هســـته 

ای خـــوب پیـــش مـــی رود.
وی دربــاره یارانه هــا در دولــت دوازدهــم 
ــد  ــع نخواه ــه را قط ــت یاران ــزود: دول ــز اف نی
کــرد، هدایــت منابــع یارانــه را بــه ســمت 
اشــتغال و تولیــد در چارچــوب آنچــه در قانــون 

ــرد. ــد ب ــش خواه ــت، پی ــده اس ــن ش تعیی
ـــت  ـــه دول ـــاره برنام ـــت درب ـــخنگوی دول س
ـــرد:  ـــح ک ـــان تصری ـــارک رمض ـــاه مب ـــرای م ب
دولـــت ماننـــد ســـنوات گذشـــته تـــالش 
ــاز مـــردم  می کنـــد همـــه اقـــالم مـــورد نیـ
ـــان  ـــاه رمض ـــژه م ـــای وی ـــرای نیازمندی ه را ب
تامیـــن کنـــد و نظـــارت کافـــی دربـــاره 

قیمت هـــا داشـــته باشـــد.

ـــارک ظـــرف  ـــاه مب وی ادامـــه داد: قبـــل از م
ـــب  ـــه تناس ـــی ب ـــبد غذای ـــده س ـــای آین روزه
ـــار  ـــن اقش ـــان بی ـــارک رمض ـــاه مب ـــای م نیازه

ـــد. ـــد ش ـــع خواه ـــد توزی ـــم در آم ک
ــی  ــای انتخاباتـ ــاره برنامه هـ ــت دربـ نوبخـ
دولـــت نیـــز گفـــت: در ارتبـــاط بـــا مســـکن 
ــت  ــه هیـ ــود کـ ــی بـ ــوب مصوباتـ در چارچـ

ـــا اتمـــام  وزیـــران داشـــت. مـــا هـــم در ارتبـــاط ب
پـــروژه مســـکن مهر تـــالش خواهیـــم کـــرد 
ــکن  ــزار مسـ ــد هـ ــن افزایـــش صـ و همچنیـ
روســـتایی، حمایتـــی و اجتماعـــی جـــزو 

ــود. ــد بـ ــت خواهـ ــای دولـ برنامه هـ
ــن  ــه ایـ ــخ بـ ــت در پاسـ ــخنگوی دولـ سـ
ســـوال کـــه چـــرا رونـــد رای گیـــری کنـــد 

بـــوده اســـت،  گفـــت: یـــک بخـــش آن ناشـــی از 
کمیـــت قابـــل مالحظـــه و افزایشـــی نســـبت بـــه 
ـــر  ـــزارش وزی ـــق گ ـــود. طب ـــل ب ـــات قب انتخاب
کشـــور تعـــداد صندوق هـــا در یـــک شـــعبه 

ــود. ــدوق بـ ــش از یک صنـ بیـ
ـــت  ـــری 29 اردیبهش ـــزود: در رای گی وی اف
ـــد  ـــه بع ـــود ک ـــن ب ـــان ای ـــورای نگهب ـــر ش نظ
از ســـاعت 12 حتـــی در 12 و یـــک دقیقـــه 
نیـــز رای گیـــری نشـــود، امـــا در دوره هـــای 
گذشـــته ســـاعت 12 درهـــا بســـته می شـــد، 
ـــد  ـــعبه بودن ـــل ش ـــه در داخ ـــانی ک ـــا از کس ام

رای گیـــری بـــه عمـــل می آمـــد.
نوبخـــت در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه 
ـــده  ـــرای ع ـــات ب ـــل از انتخاب ـــه قب ـــه ای ک یاران
ای وصـــل شـــد و رئیـــس جمهـــور دســـتور 
قطـــع آن را داد، آیـــا بعـــد از انتخابـــات 
دوبـــاره وصـــل می شـــود، گفـــت: حتمـــا در 
ـــد. ـــد ش ـــانی خواه ـــالع رس ـــوص اط ـــن خص ای

مســـتمری  افزایـــش  خصـــوص  در  وی 
ـــق  ـــزود: طب ـــد اف ـــد و نیازمن ـــم در آم ـــار ک اقش
بودجـــه 9۶ مقـــرر شـــد میـــزان مســـتمری 
ایـــن خانوار هـــا بـــه انـــدازه 20 درصـــد 
ـــا  ـــن 150 ت ـــه بی ـــود ک ـــتمزد ش ـــل دس حداق
200 هـــزار تومـــان خواهـــد شـــد کـــه ایـــن 
ــت  ــا پرداخـ ــع یارانه هـ ــد از منبـ ــغ بایـ مبلـ
ــون از  ــق قانـ ــن را طبـ ــا ایـ ــه مـ ــود کـ شـ
فروردیـــن مـــاه شـــروع کردیـــم و ادامـــه 

خواهـــد یافـــت.

برای تقویت بنیه دفاعی 
از کسی اجازه نمی گیریم

ــا  ــیر بـ ــب شـ ــتان عجـ ــدار شهرسـ فرمانـ
اشـــاره بـــه جایـــگاه معنـــوی شـــهدا گفـــت: 
ـــود را  ـــان خ ـــار، ج ـــالص و ایث ـــا اخ ـــهدا ب ش
فـــدای والیـــت و انقـــالب اســـالمی کردنـــد 
ــزت  ــر و عـ ــه فخـ ــاس مایـ ــن اسـ ــر ایـ و بـ

جامعـــه هســـتند.
ـــن  ـــمس الدی ـــید ش ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــی  ـــار روب ـــن غب ـــنبه در آیی ـــی روز پنجش مراث
مـــزار شـــهدای عجـــب شـــیر بـــه مناســـبت 
ــا  ــزود: مـ ــهر افـ ــازی خرمشـ ــالروز آزادسـ سـ
هرچـــه داریـــم از برکـــت خـــون شهداســـت، 
ــود  ــال خـ ــان و مـ ــان از جـ ــه آنـ ــرا کـ زیـ
گذشـــتند و در برابـــر دشـــمنان اســـالم و 

ایـــران اســـالمی ایســـتادند.
وی ادامـــه داد: خـــون شـــهدا درخـــت 
انقـــالب را تنومنـــد کـــرد و بـــه ثمـــر 

ـــالمی  ـــالب اس ـــه انق ـــوری ک ـــه ط ـــاند، ب رس
هـــم اکنـــون امیـــد همـــه آزادی خواهـــان 

ــت. ــده اسـ ــان شـ جهـ
ـــت  ـــول هش ـــهدا در ط ـــرد: ش ـــه ک وی اضاف
ــای  ــا مجاهدت هـ ــدس بـ ــاع مقـ ــال دفـ سـ
خـــود بـــه نـــدای رهبـــر و مقتـــدای خـــود 
لبیـــک گفتنـــد و بـــا گذشـــت، ایثـــار و 

ــدند. ــی شـ ــالص ملکوتـ اخـ
وی گفـــت: ارج نهـــادن بـــه مقـــام شـــامخ 

ــه  ــت کـ ــیری اسـ ــه راه و مسـ ــهدا، ادامـ شـ
ـــای  ـــا و ارزش ه ـــاع از آرمان ه ـــرای دف ـــان ب آن
ـــتند  ـــود گذش ـــان خ ـــی از ج ـــالمی و انقالب اس

و ایثـــار کردنـــد.
ـــه مناســـبت 3 خـــرداد  ـــا، ب ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ســـالگرد آزادســـازی و فتـــح خرمشـــهر، بـــا 
ـــدار ،جمعـــی از مســـؤالن محلـــی،  حضـــور فرمان
فرماندهـــان نظامـــی و انتظامـــی و خانواده هـــای 
ـــب  ـــهر عج ـــهدای ش ـــزار ش ـــهدا، م ـــم ش معظ

ـــد. ـــانی ش ـــر افش ـــی و عط ـــیر غباروب ش
آییـــن  ایـــن  در  کننـــدگان  شـــرکت 
ــا نثـــار شـــاخه های گل و عطـــر  معنـــوی بـ
افشـــانی بـــر مـــزار شـــهدای عجـــب شـــیر، 
ــام  ــرت امـ ــای حضـ ــا آرمانهـ ــر بـ ــار دیگـ بـ
خمینـــی )ره( و شـــهدای انقـــالب اســـالمی 

ــد. ــاق کردنـ ــدد میثـ تجـ

فرماندار عجب شیر: 

شهدا با ایثارگری های خود 
مایه فخر و عزت جامعه شدند

یـــک نماینـــده اصـــالح طلـــب مجلـــس 
ــتغال  ــئله اشـ ــل مسـ ــر حـ ــد بـ ــا تاکیـ بـ
ــا  ــت: قطعـ ــم گفـ ــت دوازدهـ ــط دولـ توسـ
ـــد  ـــذاری و تولی ـــرمایه گ ـــتغال س ـــکار اش راه
ــت در  ــن امنیـ ــا تامیـ ــد بـ ــه بایـ ــت کـ اسـ
کشـــور شـــرایط را بـــرای ســـرمایه گـــذاری 

فراهـــم کـــرد.
محمـــد کاظمـــی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا 
ـــی  ـــای روحان ـــه آق ـــم ک ـــرد: امیدواری ـــار ک اظه

ـــا  ـــون رای در دور دوم ب ـــتوانه 24 میلی ـــا پش ب
قـــوت بیشـــتری در جهـــت رفـــع مشـــکالت 

ـــد. ـــالش کن ـــردم ت م
ــاز  ــن نی ــی تری ــه »اساس ــان اینک ــا بی وی ب
مــردم اشــتغال اســت« گفــت: افزایــش تولیــد، 
ــه  ــاد زمین ــتر، ایج ــره وری بیش ــه به ــک ب کم
رقابــت تولیــد داخلــی بــا خارجــی، توجــه بــه 
صــادرات و همچنیــن جــذب ســرمایه گــذاری 
خارجــی از مهمتریــن مســائلی اســت کــه بایــد 

ــرار گیــرد. در دســتور کار ق
ــس  ــب مجلـ ــالح طلـ ــده اصـ ــن نماینـ ایـ
ـــت را در  ـــم امنی ـــه بتوانی ـــم ک ـــزود: امیدواری اف
کشـــور فراهـــم کنیـــم تـــا ســـرمایه گـــذاری الزم 

هـــم انجـــام شـــود زیـــرا راهـــکار اشـــتغال قطعـــا 
ســـرمایه گـــذاری و تولیـــد اســـت.

نماینـــده مـــردم مالیـــر در مجلـــس در ادامـــه 
ـــیدگی  ـــی و رس ـــر مســـئله فقرزدای ـــد ب ـــا تاکی ب
ـــتاها  ـــرد: روس ـــار ک ـــتایی اظه ـــائل روس ـــه مس ب
بـــه جهـــت نبـــودن پتانســـیل کافـــی بـــرای 
ـــه  ـــال تخلی ـــفانه در ح ـــد متاس ـــتغال و تولی اش
ــالمندان  ــه سـ ــه خانـ ــل بـ ــتند و تبدیـ هسـ
شـــده انـــد. در مقابـــل در حاشـــیه شـــهرها 

شـــاهد رشـــد حاشـــیه نشـــینی هســـتیم.
وی تصریـــح کـــرد: تراکـــم جمعیـــت، 
نداشـــتن مراکـــز بهداشـــتی، تفریحـــی و 
ورزشـــی از جملـــه مشـــکالت مطـــرح اســـت 

ـــت  ـــرای بازگش ـــه ای ب ـــد برنام ـــت بای ـــه دول ک
ــته  ــتاها داشـ ــه روسـ ــین ها بـ ــیه نشـ حاشـ
باشـــد کـــه اگـــر ایـــن کار را انجـــام دهـــد 

کشـــور نجـــات می یابـــد.
ــی  ــت: یکـ ــس گفـ ــده مجلـ ــن نماینـ ایـ
از دالیـــل کـــوچ روســـتاییان بـــه شـــهر 
نبـــودن آب اســـت امـــا می تـــوان بـــا ارائـــه 
ـــتاها  ـــه روس ـــردم را ب ـــتغال زا م ـــای اش طرح ه

ــد. بازگردانـ
ـــورد  ـــرد: در م ـــار ک ـــان اظه ـــی در پای کاظم
ـــا  ـــی حتم ـــای روحان ـــم آق ـــی ه ـــائل سیاس مس
ـــردم و دانشـــجویان  ـــه م ـــان هســـتند ک در جری
در هـــر اجتماعـــی خواســـته های خـــود را 
مطـــرح کـــرده انـــد و آقـــای روحانـــی هـــم 
گفتـــه انـــد دولـــت گـــوش شـــنوا دارد، لـــذا 
ـــرار  ـــه ق ـــورد توج ـــت را م ـــد خواســـت اکثری بای
ـــکالت  ـــائل و مش ـــل مس ـــمت ح ـــه س داده و ب

ـــرود. ـــش ب پی

انتخاب اعضای هیأت رئیسه در 
دستور کار وکالی ملت
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ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــه 8 تبری ــهردار منطق ش
اینکــه پیــاده راه جمهــوری راهــی بــرای کاهش 
ترافیــک در هســته مرکــزی شــهر اســت، 
ــه  ــاده راه ب ــن در پی ــیرهای جایگزی ــت: مس گف
ــد. ــد ش ــانی خواه ــفاف اطالع رس ــورت ش ص

بــه گــزارش فــارس، محبــوب تیزپــاز اظهــار 
ــی از  ــک یک ــه ترافی ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــهری در کل  ــت ش ــم در مدیری ــای مه مقوله ه
جهــان اســت کــه در کشــورهای توســعه یافتــه 
حــل شــده ولــی در کشــور مــا بــه یــک معضــل 

تبدیــل شــده اســت.

ترافیک ایران ناشی از نبود 
مدیریت شهری است

وی بــا مقایســه ســرانه مالکیــت خــودرو در 
ــار  ــق آم ــت: طب ــران گف ــدن و ته ــهر لن دو ش
بــه دســت آمــده در شــهر لنــدن بــه ازای 
ــودرو  ــر دارای خ ــر، 770 نف ــزار نف ــر یک ه ه
هســتند کــه ایــن آمــار در حالــت مشــابه 
بــرای شــهر تهــران 440 نفــر اســت کــه نشــان 
ــا اینکــه در تهــران ســران مالکیــت  می دهــد ب
خــودرو کــم بــوده ولــی ترافیــک بســیار زیــاد 

اســت.
شــهردار منطقــه 8 تبریــز خاطرنشــان کــرد: 
ترافیــک در ایــران ناشــی از عــدم برنامه ریــزی 

در حــوزه شــهری و برون شــهری اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در امتــداد و ارتبــاط 
ــهر،  ــته ش ــازی هس ــز 2018 و آرام س ــا تبری ب
پــروژه پیــاده راه جمهــوری اجــرا خواهــد شــد، 
گفــت: در هســته مرکــزی تبریــز مــردم در اثــر 
ــادی را  ــار زی ــا، فش ــردد خودروه ــک و ت ترافی
ــکالت  ــا مش ــز ب ــان نی ــده و بازاری ــل ش متحم
ــات  ــق مطالع ــه طب ــد ک ــه رو بودن ــادی روب زی
کارشناســان ترافیکــی، اقــدام بــه احــداث 

ــت. ــده اس ــوری ش ــاده راه جمه پی
تیزپــاز متذکــر شــد: ترافیــک در بــازار 
ــای  ــدم ایف ــث ع ــز باع ــن تبری ــی و که تاریخ
ــده  ــکان ش ــن م ــادی ای ــش اقتص ــب نق مناس
ــینی  ــی ماش ــاد زندگ ــا ایج ــه ب ــه البت ــود ک ب
در هســته مرکــزی شــهری، نیــاز بــه مدیریــت 
ویــژه وجــود دارد کــه پیــاده راه از جملــه ایــن 

مدیریت هاســت.

 احداث پیاده راه، راهی برای 
رونق اقتصادی

وی بــا اشــاره بــه وجــود کارشناســان خبــره 
ــات  ــام مطالع ــرای انج ــهرداری ب ــه ش در بدن
ــت:  ــهری، گف ــهری و غیرش ــل ش ــل و نق حم
متولــی  دســتگاه های  بیــن  هماهنگــی 
ــود  ــالمی وج ــوری اس ــاده راه جمه ــداث پی اح
ــرقی،  ــتانداری آذربایجان ش ــن اس دارد همچنی
نیــروی  فرماندهــی  و  تبریــز  فرمانــداری 

ــتند. ــوع هس ــر موض ــی پیگی انتظام

ــه  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــه 8 تبری ــهردار منطق ش
پیــاده راه جمهــوری  احــداث  موثــر  نقــش 
اســالمی در بــاال بــردن اقتصــاد هســته مرکــزی 
و تاریخــی شــهر افــزود: ایــن طــرح عــالوه بــر 
بــاال بــردن اقتصــاد، بــه معرفــی هــر چــه بهتــر 
ــهر تاریخــی  ــی ش ــظ زیبای ــز و حف ــهر تبری ش

ــرد. ــد ک ــراوان خواه ــز کمــک ف نی

مسیرهای جایگزین مشخص شده است
وی بــا عنــوان اینکــه بیشــتر ســؤواالت 
ــوری در  ــاده راه جمه ــاد پی ــا ایج ــه ب در رابط
ــک  ــم ترافی ــال حج ــی انتق ــوص چگونگ خص
بــه مناطــق دیگــر گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ترافیــک یــک موضــوع پویــا و زنــده ای اســت؛ 
صــورت  پیش بینی هــای  طبــق  رو  ایــن  از 
ــا یــک مــاه بعــد از اجــرای پیــاده راه  گرفتــه ت
احتمــال ایجــاد مشــکالت و مســیریابی خواهــد 
بــود ولــی تمــام مســیرهای جایگزیــن بــه 
صــورت تابلــو، بنــر، رســانه های عمومــی و 

ــد. ــد ش ــانی خواه ــیما اطالع رس ــدا و س ص
ـــری  ـــادل کامپیوت ـــق مع ـــزود: طب ـــاز اف تیزپ
ــن  ــه ایـ ــک بـ ــیر پرترافیـ ــی در مسـ ترافیکـ
نتیجـــه رســـیدیم کـــه مســـیر بـــازار تبریـــز 
تعـــداد خـــودروی زیـــادی نـــدارد بلکـــه 
خودروهـــا بـــا آرامـــی در آن مســـیر حرکـــت 
ایجـــاد  طبـــق  رو  ایـــن  از  و  می کننـــد 
بریده هـــا و مسیرگشـــایی خودروهـــا تـــا 
قبـــل از رســـیدن بـــه دانشســـرا می توانـــد از 

ــرد. ــور کـ ــا عبـ ــق بریده هـ طریـ

تخصیص اعتبار ۵ میلیارد تومانی برای 
کف سازی پیاده راه

ــاده راه  ــروژه پی ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت،  ــم اس ــای مه ــه پروژه ه ــوری از جمل جمه
افــزود: شــاید ایــن پــروژه ابعــاد عمرانــی 
ــرای کف ســازی  ــی ب ــادی نداشــته باشــد ول زی
بــا  تومانــی  میلیــارد   5 قــرارداد  پیــاده راه 
پیمانــکار بســته شــده کــه بعــد از آن عملیــات 
ــی، نیمکت هــای  احــداث کــف ســنگی، چراغان
ــات،  ــدوق صدق ــه، صن ــطل زبال ــوص، س مخص
ــوای  ــتفاده از ترام ــا اس ــبز ب ــل س ــل و نق حم
ــز از  ــی نی ــی لندن ــدی، تاکس ــی و هیبری برق
جملــه دیگــر برنامه هــای پیش بینــی شــده 
بــرای پیــاده راه جمهــوری بــه منظــور پذیرایــی 

ــت. ــز 2018 اس ــردم و تبری از م
شــهردار منطقــه 8 تبریــز بــه مسطح ســازی 
ضلــع شــمالی و ضلــع جنوبــی در بــازار تبریــز 
مسطح ســازی،  بــا  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
مکانــی بــزرگ و زیبــا بــرای برگــزاری مراســم 
ملــی فراهــم خواهــد شــد کــه امــروزه در 

میدان هــای بــزرگ جهــان رواج دارد.

استفاده از مبلمان با قابلیت جابه جایی در 
پیاده راه جمهوری

وی خاطرنشـان کـرد: طبـق پیش بینی هـای 
بـه  بـازار  مسـیر  تبدیـل  بـا  گرفتـه  صـورت 
پیـاده راه محلی، خاطره سـازی و گـذران زندگی 

چنـد کاربـردی شـکل خواهـد گرفـت.
تیزپــاز همچنیــن نصــب مبلمــان بــا قابلیــت 

جابــه جایــی مشــابه کشــورهای توســعه یافتــه 
در پیــاده راه جمهــوری را یــادآور شــد و افــزود: 
بــا ایجــاد مبلمــان قابــل تغییــر می تــوان 
در  اقتصــادی  مســائل  رعایــت  بــر  عــالوه 

ــرد. ــز ک ــوع نی ــاد تن ــزوم ایج ــورت ل ص
ــز  ــازار تبری ــا بیــان اینکــه متاســفانه ب وی ب
نقــش اقتصــادی خــود را بــه خوبــی ایفــا 
ــه هویــت اصلــی خــود  ــد ب نکــرده اســت و بای
توریســت،  جــذب  کــرد:  اذعــان  برگــردد، 
ایجــاد  کلــی،  ســاماندهی  مرمت ســازی، 
پیــاده راه و جداره ســازی از جملــه راه هــای 

ــت. ــز اس ــن تبری ــاز که ــای ب احی
شــدار منطقــه 8 تبریــز بــا تاکیــد بــه اینکــه 
ــال  ــاده راه دنب ــاد پی ــا ایج ــز ب ــهرداری تبری ش
ــش  ــط هدف ــوده و فق ــی نب ــه انتفاع هیچ گون
ایجــاد نشــاط در شــهر و رونــق اقتصــادی 
ــا  ــائبه ها ب ــی ش ــزود: برخ ــت، اف ــان اس بازاری
ایجــاد پیــاده راه در بیــن مــردم ایجــاد شــده که 
ــا و  ــش مغازه ه ــط افزای ــهرداری فق ــدف ش ه
افزایــش نقدینگــی خــود اســت کــه ایــن یــک 

ــتباه اســت. موضــوع اش

جداره سازی و کفسازی به صورت همزمان 
در پیاده راه جمهوری اسالمی

بـا  همزمـان  جداره سـازی  اهمیـت  بـه  وی 
جمهـوری  پیـاده راه  در  کف سـازی  اجـرای 
اسـالمی اشـاره و بیـان کرد: بـا تاکید اسـتاندار 
آذربایجان شـرقی بـه منظـور جداره سـازی؛ بـه 
دنبـال تفاهم نامـه ای بـا بانـک برای اعطـای وام 

بـه مغـازه داران هسـتیم.
ــیرهای  ــداز در مس ــاد باران ــه ایج ــاز، ب تیزپ
ــا  ــق ب پیــاده راه اشــاره کــرد و ادامــه داد: مطاب
نظرســنجی از بازاریــان، مــردم و راننــدگان، 
ــچ  ــداز هی ــا باران ــه ب ــر در رابط ــال حاض در ح
مشــکلی وجــود نداشــته و محل هایــی از قبیــل 
دارایــی، چایکنــار، بــازار مشــروطه، راســته 
ــع  ــی، ضل ــت غرب ــمالی تربی ــع ش ــه، ضل کوچ
ــی و  ــداز پیش بین ــرای باران ــت ب ــی تربی جنوب
احــداث شــده اســت همچنیــن در حــال اخــذ 
پروانــه بــرای احــداث دو بارانــداز چنــد طبقــه 

دیگــر هــم هســتیم.

۳۲ هکتار محدود تبریز
UTM با نقشه برداری 

وی نقشــه برداری  زمینــی»UTM« اخیــر 
ــق  ــزود: طب ــرد و اف ــان ک ــز را بی ــازار تبری ب
ــازار  ــه، محــدوده ب نقشــه برداری صــورت گرفت
32 هکتــار بــوده اســت کــه عــالوه بــر قدمــت 
تاریخــی بــازار تبریــز کــه جــزو افتخــارات ایران 
اســت، ایــن امــر نشــان از مســیر طوالنــی ایــن 
محــدوده تاریخــی اســت کــه بــرای تحــول در 
ایــن مــکان برنامه هــای زیــادی از قبیــل دفــن 

ــم داشــت. تمــام تاسیســات خواهی

شهردار منطقه ۸ تبریز عنوان کرد

پیاده راه جمهوری راهی
 برای کاهش ترافیک

مدیـــر عامـــل ســـازمان آتـــش نشـــانی و 
خدمـــات ایمنـــی شـــهرداری تبریـــز گفـــت: 
از ســـه مـــاه آخـــر ســـال 95 تاییـــد ایمنـــی 
در  کار  پایـــان  متقاضـــی  ســـاختمان های 
تبریـــز پـــس از اتمـــام مراحـــل ســـاخت بـــه 
عهـــده ســـازمان آتـــش نشـــانی و خدمـــات 

ایمنـــی شـــهرداری تبریـــز اســـت.
ــاد داود  ــهریار، آتـــش پـ ــزارش شـ ــه گـ بـ

طالـــب نـــژاد تامیـــن ایمنـــی مجتمع هـــای 
کاری  اولویت هـــای  از  یکـــی  را  مســـکونی 
ــازمان آتـــش  ــگیرانه سـ ــای پیشـ در برنامه هـ
نشـــانی شـــهرداری تبریـــز معرفـــی کـــرد و 
افـــزود: رعایـــت تمامـــی نـــکات ایمنـــی بـــه 
ـــد  ـــزاری 100 درص ـــخت اف ـــز س ـــراه تجهی هم
واحد هـــای تجـــاری و مســـکونی هنـــگام 

اخـــذ پایـــان کار الزامـــی اســـت.
وی همچنیــن از اجــرای طــرح تفکیــک 
شــهر تبریــز بــه چهــار منطقــه عملیاتــی 
ســازمان آتــش نشــانی خبــرداد و گفــت: پیــش 

بینــی می شــود از ســال 9۶  بــا ایجــاد مناطــق 
ــوان  ــز می ت ــانی در تبری ــش نش ــه آت چهارگان
ــل  ــد قاب ــا ح ــوادث را ت ــی از ح ــارات ناش خس

ــش داد. ــی کاه توجه
ـــز  ـــهر تبری ـــرد: ش ـــح ک ـــژاد تصری ـــب ن طال
ـــاز  ـــه س ـــد مرتب ـــهر بلن ـــن ش ـــوان دومی ـــه عن ب
ـــط  ـــگیرانه توس ـــدات پیش ـــاذ تمهی ـــور اتخ کش
ــی  ــات ایمنـ ــا خدمـ ــط بـ ــای مرتبـ ارگان هـ
و پدافنـــد غیـــر عامـــل را نقطـــه عطـــف 

خدمـــات در ایـــن زمینـــه دانســـت.
وی بـــا اشـــاره اجـــرای طـــرح افزایـــش 

نیـــروی انســـانی در ســـال 9۶ و تقویـــت 
آتـــش  ســـازمان  مجموعـــه  وری  بهـــره 
ــان  ــر نشـ ــز خاطـ ــهرداری تبریـ ــانی شـ نشـ
ــان  ــش نشـ ــتخدام 150 آتـ ــا اسـ ــرد: بـ کـ
از بیـــن 800 داوطلـــب و برگـــزاری دوره 
آموزشـــی یـــک ماهـــه بـــرای اولیـــن بـــار 
بـــا مشـــارکت مرکـــز آموزشـــی تیـــپ 121 
ــن  ــالمی ایـ ــوری اسـ ــش جمهـ ــکاور ارتـ تـ

ــه اســـت. ــر تحقـــق یافتـ امـ
مدیـــر عامـــل ســـازمان آتـــش نشـــانی و 
ـــن  ـــز همچنی ـــهرداری تبری ـــی ش ـــات ایمن خدم
ـــیل  ـــهر های س ـــه ش ـــی ب ـــات ایمن ـــه خدم ارائ
زده آذر شـــهر و عجـــب شـــیر در حادثـــه ســـیل 
ـــواص و  ـــی غ ـــم تخصص ـــزام تی ـــان و اع آذربایج
ـــن  ـــات ای ـــر از خدم ـــی دیگ ـــان یک ـــش نش آت

ـــمرد. ـــازمان برش س

شهردار تبریز خبر داد:
استقبال از ماه مبارک رمضان، با 

اجرای برنامه های گسترده فرهنگی

 دکتــر نجفــی از پیش بینــی برنامه هــای 
فرهنگــی و خدماتــی شــهرداری تبریــز در 
آســتانه مــاه مبــارک رمضــان خبــر داد و 
افــزود: فضــای کلــی شــهر بــا تــدارک محیطــی 
ــتقبال  ــه اس ــی، ب ــای فرهنگ ــرای برنامه ه و اج

ــی رود. ــهراهلل م ش
بــه گــزارش شــهریار، دکتــر صــادق نجفــی 
بــا بیــان ایــن مطلب اظهــار داشــت: در آســتانه 
مــاه مبــارک رمضــان، بــا تــدارک اداره کل 
ــز،  ــهرداری تبری ــل ش ــی و بین المل روابط عموم
شــاهد فضاســازی های گســترده در ســطح 
ــن  ــی و مضامی ــات قرآن ــون آی ــا مضم ــهر ب ش

ــود. ــم ب ــی خواهی ــی و اخالق مذهب
ــا  ــالش شــده ت ــه این کــه ت ــا اشــاره ب وی ب
در ایــن مــاه پرخیــر و برکــت، فضــای معنــوی 
ــرد:  ــه ک ــد، اضاف ــم باش ــهر حاک ــطح ش در س
برنامه هــای محیطــی، بــا نزدیک شــدن بــه 
نیمــه رمضــان و ایــام والدت امــام حســن)ع( بــا 
ــوص  ــه خص ــازی های الزم ب ــات و زیباس تزئین
خواهــد  همــراه  شــهر  تاریخــی  بافــت  در 
ــوگواری  ــام س ــتانه ای ــه در آس ــود و در ادام ب
ــدر  ــی ق ــا لیال ــب ب ــن)ع( متناس امیرالمومنی

ــت. ــد یاف ــه خواه ادام
ــی  ــای خدمات ــه برنامه ه ــز ب ــهردار تبری ش
ــات  ــرد: عملی ــد ک ــاره و تاکی ــهر اش ــطح ش س
و  مبلمــان  معابــر،  شستشــوی  و  تنظیــف 
و گلــکاری  رنگامیــزی  تاسیســات شــهری، 
ــز  ــاجد و مراک ــه مس ــی ب ــیرهای منته در مس
شــهرداری های  هماهنگــی  بــا  مذهبــی، 
مناطــق هم اکنــون در حــال اجــرا اســت.

دکتـر نجفـی همچنیـن بـا اشـاره بـه این که 
همزمـان بـا مـاه مبـارک رمضـان، حوزه هـای 
فرهنگـی شـهرداری تبریـز میزبـان برنامه هـای 
معاونـت  افـزود:  بـود،  خواهـد  معنـوی  پربـار 
فرهنگـی و اجتماعی، سـازمان فرهنگی و هنری 
و  همچنیـن شـهرداری های مناطـق، با همکاری 
گروه هـای  و  فرهنگـی  مجموعه هـای  برخـی 
تـالوت،  کرسـی های  اجـرای  شـاهد  مردمـی، 
احکام شناسـی، تفسـیر و اخـالق خواهـد بـود.

فرخ جاللی خبرداد:
افزایش ساعات کار

 ناوگان اتوبوسرانی 
اتوبوســرانی  واحــد  شــرکت  مدیرعامــل 
افزایــش ســاعات کاری  از  تبریــز و حومــه 
ــل  ــتانه فص ــز در آس ــرانی تبری ــاوگان اتوبوس ن

گردشــگری خبــر داد.
بــه گــزارش شــرکت واحــد اتوبوســرانی 
ــن  ــا اعــالم ای ــی ب ــرخ جالل ــه، ف ــز و حوم تبری
خبــر افــزود: بــه منظــور بهــره منــدی بیشــتر 
و اســتفاده شــهروندان از نــاوگان حمــل و نقــل 
عمومــی ســاعات کار نــاوگان اتوبوســرانی ازروز 
ــاعت  ــالجاری از س ــرداد س ــنبه دوم خ ــه ش س
ــت . ــش خواهدیاف ــاعت30/21 افزای ــه س 21 ب

ــان ســرویس دهــی  ــش زم ــزود: افزای وی اف
درونشــهری  تمامــی خطــوط  در  اتوبوســها 
ــی  ــش خصوص ــی و بخ ــم از ملک ــه اع و حوم

ــود. ــامل میش ــارت را ش ــت نظ تح
کــرد ســرویس دهــی  تصریــح  جاللــی 
خطــوط  تمامــی  در  اتوبوســرانی  نــاوگان 
شــهری و حومــه بویــژه در مســیر BRT در 
روزهــای تعطیــل و جمعــه در شــیفت صبــح از 
ســاعت 15/7 دقیقــه صبــح آغــاز و در شــیفت 
بعــد از ظهــر نیــز خطــوط شــهری و حومــه تــا 
ســاعت 15/21 ارائــه خدمــات خواهنــد نمــود .

مدیرعامــل اتوبوســرانی در پایــان اظهــار 
رســانی  اتمــام خدمــات  از  بعــد   : داشــت 
نــاوگان ، اتوبوســهای خطــوط شــبانه از مبــداء 
ــاوگان  ــات ن آبرســان در جهــت اســتمرار خدم
حمــل ونقــل عمومــی ادامــه فعالیــت خواهنــد 

ــود. نم

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز:

سازمان آتش نشانی شهرداری آماده ارائه طرح 
ایمنی برای ساختمان های بدون پایان کار است

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
ــل  ــل و نق ــع حم ــتم جام ــت: سیس ــز گف تبری
ــا رویکــرد انســان محــوری نیازمنــد  عمومــی ب
مدیریــت هوشــمند بــا بهــره گیــری از ســامانه 

دیجیتــال اســت.
ــفی در  ــدی یوس ــهریار، مه ــزارش ش ــه گ ب
حمــل  شــرکت های  مدیــران  ویــژه  کارگاه 
ــدک  ــداد خــودرو و ی ــار، مســافر، ام ــل )ب و نق
ــات  ــه خدم ــر ارائ ــد ب ــن تاکی ــا ( ضم کش ه
حمــل و نقــل درون شــهری ســاختاری افــزود: 
شــبکه حمــل و نقــل عمومــی بــدون مدیریــت 
واحــد هوشــمند دچــار نابســامانی خواهد شــد.

ــت  ــرح مدیری ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
ــدای  ــهری از ابت ــار درون ش ــل ب ــجم حم منس
فرآینــد صــدور  داشــت:  اظهــار  ســال 9۶ 
ــات  ــه خدم پروانه هــای کســب، ســاز و کار ارائ
ــامانه  ــری از س ــره گی ــن به ــار ضم ــل ب حم
قــرار  مســتیم  نظــارت  مــورد  هوشــمند 

. د می گیــر
یوسفی تصریح کرد: فعالیت بار اندازهای تبریز 
به ویژه محدوده مرکزی شهر با در نظر گرفتن 
و  می کند  طی  را  کندی  روند  ترافیک  معضل 
اجرای پروژه پیاده راه جمهوری اسالمی با مصوبه 
شورای عالی ترافیک کشور می تواند نقش بسزایی 
در سیستم حمل و نقل درون شهری در محدوده 

بازار تبریز ایفا کند.
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری 

تبریـز  بازاریـان  اسـتقبال  کـرد:  اضافـه  تبریـز 
همـکاری  همـراه  بـه  عمرانـی  پـروژه  ایـن  از 
شـهروندان در اسـتفاده از وسـایل حمـل و نقل 
عمومـی زمینه حـل معضـل ترافیکـی محدوده 

مرکـزی تبریـز را فراهـم کـرده اسـت.
یوســفی در جمــع مدیــران شــرکت های 
حمــل بــار و مســافر تبریــز خاطــر نشــان 
کــرد: شــبکه حمــل و نقــل پویــا درون شــهری 
ــه اســت و  محصــول همکاری هــای همــه جانب
شــهرداری تبریــز در تمامــی مراحــل مطالعاتــی 
خــود، راننــدگان و شــهروندان را بــازوی اصلــی 

ــد. ــود می دان ــای خ ــرای پروژه ه اج
ــازمان  ــت س ــه هم ــی ب ــن کارگاه آموزش ای
مدیریــت حمــل و نقــل بــار بــا هــدف افزایــش 
بهــره وری شــرکت های مرتبــط در توســعه 

زیرســاخت های شــبکه حمــل و نقــل عمومــی 
از حیــث نــرم افــزاری و ســخت افــزاری شــهر 

تبریــز برگــزار شــد.
فاضـل نـادری مدیـر عامل سـازمان مدیریت 
حمـل و نقـل بـار شـهرداری تبریـز همچنیـن 
در ایـن کارگاه آموزشـی بـا اشـاره بـه اجـرای 
طرح هـای ویـژه جهـت انسـجام و همـکاری بـا 
شـرکت های حمل بـار و رانندگان فعـال در این 
بخش گفـت: افزایش رضایتمندی شـهروندان و 
فعـاالن این حـوزه یکی از گام های نخسـت این 

می شود. محسـوب  سـازمان 
وی بـر تنظیم سـاعات کاری مطابـق با پیک 
وحجـم ترافیـک در محـدوده مرکـزی و کناری 
شـهر تبریـز تاکیـد کـرد و افـزود: ایـن موضوع 
می توانـد زمینه سـاز کاهش تصادفات و سـوانح 

رانندگـی را فراهـم کند.
نـادری ادامـه داد: بـا رعایـت اصـول و میزان 
حمـل بار به نسـبت ظرفیـت خودرو هـای باری 
می تـوان جلـوه شـهری را بـه همـراه سـالمت و 

رضایتمنـدی شـهروندان افزایش داد.

لزوم راه اندازی سامانه دیجیتال حمل و نقل 
درون شهری مطابق با تکنولوژی روز

بوستان های تبریز میزبان سفره های 
افطاری روزه داران در ایام رمضان

فضــای  و  پارکهــا  ســازمان  مدیرعامــل 
ــاه  ــرا رســیدن م ــه ف ــا اشــاره ب ــز ب ســبز تبری
ــارک رمضــان، گفــت: مجموعــه شــهرداری  مب
ــه روال ســالهای  ــز ب ــای تبری و ســازمان پارکه
ــای  ــز پارکه ــا تجهی ــز ب ــال نی ــته، امس گذش
ســطح شــهر،در ســاعات پــس از افطــار میزبــان 

ــت. ــهروندان اس ش
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پارک هــا و فضــای ســبز تبریــز، محمدحســین 
حســن زاده بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار 
جهــت  الزم  تدابیــر  و  آمادگــی  داشــت: 
ــه شــهروندان از فضاهــای ســبز  اســتفاده بهین
و پارکهــای ســطح تبریــز در ایــام مــاه مبــارک 

ــت. ــده اس ــم ش ــان فراه رمض
وی ادامــه داد: بــا تقــارن ماه مبــارک رمضان 
ــاد  ــرایطی ایج ــتان ش ــرم تابس ــای گ ــا روزه ب
شــده کــه شــهروندان روزه خــود را در پارکهــا 
ــه همیــن دلیــل ســازمان  افطــار می کننــد و ب
ــی  ــا تمهیدات ــز ب ــبز تبری ــای س ــا و فض پارکه
ویــژه میزبــان همشــهریان خواهــد بــود. حســن 
زاده اصــالح و بازبینــی سیســتم های روشــنایی 
ــات  ــن اقدام ــه ای ــا را از جمل موجــود در پارکه
عنــوان کــرده و افــزود: امیدواریــم همشــهریان 
ــای  ــوب و آرام را در فضاه ــاعاتی خ ــی س گرام

ســبز طــی کننــد.
مدیرعامــل ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز 
تبریــز در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
ــات  ــل امتحان ــان فص ــی پای ــه نزدیک ــاره ب اش
نیــز تصریــح  تابســتانی  آغــاز ســفرهای  و 
ــا رســیدن  ــا توجــه بــه اینکــه تبریــز ب کــرد: ب
ســال 2018 تبدیــل بــه یــک شــهر توریســتی 
می شــود ، پیــش بینــی می شــود تابســتان 
ــه رو  ــی از مســافر رو ب ــا حجــم باالی امســال ب
ــای  ــون گلکاری ه ــم اکن ــت: ه ــیم. وی گف باش
بهــاره بــه پایــان رســیده و آمــاده کاشــت 
ــتیم  ــهر هس ــطح ش ــتانی در س ــای تابس گله
کــه در ایــن زمینــه نیــز تمامــی هماهنگی هــا 

ــت. ــه اس ــام یافت انج
حســن زاده در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
مبــارک  مــاه  برنامه هــای  ویــژه  تــدارک 
رمضــان در بوســتان های ســطح شــهر بــا 
هــدف ایجــاد شــادابی و نشــاط اجتماعــی 
بــرای اســتفاده شــهروندان صــورت می گیــرد .

بــا توافقــی کــه بیــن شــهردار تبریــز و مدیــر 
عامــل بنیــاد شــهریار شناســی ومدیرمــوزه امام 
ــرای  ــت فرهنگس ــورت گرف ــی ) ره ( ص خمین
کــوی ولــی امــر بــه نــام اســتادمحمد حســین 

شــهریارنامگذاری شــد.
ــه 5  در  ــهرداری منطقـ ــزارش شـ ــه گـ  بـ
ــاز دیـــد دکتـــر صـــادق نجفـــی   حاشـــیه بـ
شـــهردار تبریـــزو دکتـــر علـــی اصغـــر شـــعر 
دوســـت مدیـــر عامـــل بنیـــاد شـــهریار از پـــروژه 
یعقـــوب  ولی امـــر،  کـــوی  فرهنگســـرای 
ــت:  ــب گفـ ــن مطـ ــالم ایـ ــا اعـ ــیار بـ هوشـ
ــا  ــه بـ ــر کـ ــی امـ ــوی ولـ ــرای کـ فرهنگسـ
ــی  ــرفت فیزیکـ ــه از پیشـ ــارد هزینـ 20میلیـ

50درصـــدی برخـــوردار اســـت  مزیـــن بـــه 
ـــهریار  ـــتاد ش ـــران اس ـــته ای ـــاعر برجس ـــام ش ن
ــز  در  ــج تبریـ ــه پنـ ــهردار  منطقـ ــد.  شـ شـ
ـــن  ـــرداری ازای ـــره ب ـــزود: بابه ـــوص اف ـــن خص ای
پـــروژه هنرجویـــان تبریـــزی فعالیتهـــای 
ــام  ــکان انجـ ــن مـ ــژه ای رادرایـ ــری ویـ هنـ

ــداد. خواهنـ

ادامــه گفــت: فرهنگســرای  هوشــیار در 
کــوی ولــی امــر در زمینــی بــه مســاحت هــزار 
ــا  ــا ب ــر بن ــع  زی ــر مرب ــع و1500مت ــر مرب مت
ــده و  ــی ش ــی طراح ــالمی و ایران ــاری اس معم
ــد  ــرداری خواه ــره ب ــه به ــدی ب ــق زمانبن طب
رســید.  الزم بــه ذکــر اســت  کــوی ولــی امــر 
در همجــواری شــهرک رشــدیه واقــع شــده و از 

ــز اســت. ــداث تبری ــد االح مناطــق جدی
درایـــن بازدیـــد دکتـــر علـــی اصغـــر 
کشـــورمان  اســـبق  ســـفیر  شعردوســـت 
مدیرعامـــل   ، تاجیکســـتان  در جمهـــوری 
بنیـــاد شـــهریار و نشرشـــهریاران ومدیرمـــوزه 
ضمـــن   ) )ره  خمینـــی  امـــام  حضـــرت 
ـــهرداری  ـــی ش ـــای فرهنگ ـــی از فعالیته قدردان
ـــمندبرای  ـــی ارزش ـــدام را حرکت ـــن اق ـــز ای تبری
ـــز  دوســـتداران فرهنـــگ دانســـت و گفـــت: تبری
ـــی  ـــای فرهنگ ـــه درفعالیته ـــان همیش وآذربایج
ـــدد  ـــراهای متع ـــداث فرهنگس ـــروبوده واح پیش
درارتقـــای  توانـــد  کالنشـــهرمی  درایـــن 

ــد. ــگ موثرباشـ فرهنـ

شهردار منطقه ۵ تبریز عنوان کرد؛

نامگذاری فرهنگسرای کوی ولی امر
به نام استاد شهریار

مدیرعامل شرکت گاز استان:
بهره مندی 86 درصد ی خانوارهای 

روستایی شهرستان میانه از گاز 

ـــرداری از 55 روســـتای دردســـت  ـــا بهـــره ب ب
ــای  ــدی خانوارهـ ــره منـ ــزان بهـ ــدام میـ اقـ
ــه از 71 درصـــد  ــتان میانـ ــتایی شهرسـ روسـ

ــد. ــش می یابـ ــد افزایـ ــه 8۶ درصـ بـ
ــرکت  ــزارش روابـــط عمومـــی شـ ــه گـ  بـ
گاز اســـتان آذربایجـــان شـــرقی، مدیرعامـــل 
ایـــن  اعـــالم  بـــا  اســـتان  گاز  شـــرکت 
ـــتای  ـــون 159 روس ـــم اکن ـــزود : ه ـــب اف مطل
شهرســـتان میانـــه بـــا 15۶1۶ خانـــوار از 
ــتند. ــره منـــد هسـ نعمـــت گاز طبیعـــی بهـ
ولـــی الـــه دینـــی افـــزود: گازرســـانی 
ــدام  ــر در دســـت اقـ ــتای دیگـ ــه 55 روسـ بـ
ــه  ــانی بـ ــام گازرسـ ــا اتمـ ــه بـ ــد کـ می باشـ
ـــوار  ـــدی خان ـــره من ـــد به ـــتاها درص ـــن روس ای
ـــش از 8۶  ـــه بی ـــه ب ـــتان میان ـــتایی شهرس روس

ــید. ــد رسـ ــد خواهـ درصـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه روســـتاهای میانـــه 
تـــا چنـــد ســـال پیـــش جـــزو مناطـــق کـــم 
برخـــوردار از لحـــاظ گازرســـانی بـــود اظهـــار 
ـــتان  ـــن شهرس ـــر ای ـــتای دیگ ـــت :34 روس داش
در مرحلـــه انتخـــاب پیمانـــکار و 80 روســـتا 
ـــت. ـــانی اس ـــرای گاز رس ـــه ب ـــه مطالع در مرحل
ـــه  ـــا توج ـــد: ب ـــادآور ش ـــی ی ـــدس دین مهن
ـــی  ـــترکین گاز طبیع ـــداد مش ـــش تع ـــه افزای ب
ــن گاز  ــت تأمیـ ــه و در جهـ ــتان میانـ شهرسـ
پایـــدار و مســـتمر و گازرســـانی بـــه مراکـــز 
تولیـــدی و صنعتـــی، در ســـال گذشـــته بـــا 
بهـــره بـــرداری از احـــداث ایســـتگاه تقلیـــل 
ـــتان از  ـــن شهرس ـــزان گاز ورودی ای ـــار می فش
50هـــزار متـــر مکعـــب در ســـاعت بـــه 100 
ــش  ــاعت افزایـ ــب در سـ ــر مکعـ ــزار متـ هـ

یافـــت.
ـــی  ـــرکت آمادگ ـــن ش ـــرد: ای ـــح ک وی تصری
ـــی  ـــه راهنمای ـــبت ب ـــت نس ـــرع وق دارد در اس
و تأمیـــن گاز متقاضیـــان و ســـرمایه گـــذاران 
ـــدام  ـــن شهرســـتان  اق ـــد در ای ـــع جدی در صنای

ـــد. کن

به چند نفر 
پخش کننده 
روزنامه و 
بازاریاب 

مطبوعاتی 
نیازمندیم.
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ــا  ــارزه بـ ــزی مبـ ــتاد مرکـ ــخنگوی سـ سـ
قاچـــاق کاال و ارز روز پنجشـــنبه جزییـــات 
جدیـــدی از کشـــف یـــک محمولـــه بـــزرگ 
کولـــر گازی را رســـانه ای کـــرد و گفـــت: از 
نظـــر ســـتاد مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و ارز، 
ــا  ــاق دارد، امـ ــت قاچـ ــه ماهیـ ــن محمولـ ایـ
ـــد. ـــادی ندارن ـــن اعتق ـــرک چنی ـــئوالن گم مس

ــزرگ  ــه بـ ــک محمولـ ــته یـ ــه گذشـ هفتـ
کولـــر گازی بـــه ارزش 500 میلیـــارد ریـــال 
ـــار در  ـــک انب ـــهر ری و ی ـــار در ش ـــج انب در پن

اشـــتهارد کـــرج کشـــف شـــد.
ــیدی  ــم خورشـ ــا، قاسـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ســـخنگوی ایـــن ســـتاد در مـــورد ایـــن 
ـــورت  ـــه ص ـــه ب ـــن محمول ـــت: ای ـــه گف محمول
قطعـــات منفصلـــه بـــا پرداخـــت تعرفـــه 20 
ـــل کاال  ـــا اص ـــده، ام ـــور ش ـــدی وارد کش درص
تعرفـــه 40 درصـــدی دارد. یعنـــی نصـــف 
ـــون  ـــی قان ـــه نوع ـــت و ب ـــت پرداخ ـــوق دول حق

ــد. را دور زدنـ
ـــف  ـــه تخل ـــن زمین ـــه در ای ـــزود: اینک وی اف
ـــاق  ـــا قاچ ـــت، ام ـــی اس ـــه، قطع ـــورت گرفت ص
ـــئوالن  ـــت، مس ـــالف اس ـــل اخت ـــودن آن مح ب
ــی  ــف گمرکـ ــن تخلـ ــد ایـ ــرک معتقدنـ گمـ

ـــت. ـــاق نیس ـــوده و قاچ ب
ســخنگوی ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچاق 
ــادآوری اینکــه کارکــرد قاچــاق  ــا ی کاال و ارز ب
ــه  ــه ب ــت و اخــالل و ضرب ــوق دول ــع حق تضیی

تولیــد و اشــتغال داخلــی اســت، گفــت: از نظــر 
ــه قاچــاق اســت. ایــن ســتاد، ایــن محمول

برخـــی  اکنـــون  گفـــت:  خورشـــیدی 
تولیـــد  داخـــل  در  خارجـــی  برندهـــای 
می  شـــوند، امـــا وقتـــی ایـــن گونـــه باشـــد، 

می شـــود. خـــراب  داخلـــی  بـــازار 
وی گفـــت: ایـــن کاال بـــه شـــکل قطعـــات 
منفصلـــه، از گمـــرکات مختلـــف وارد کشـــور 
شـــده بـــود و مســـئوالن گمـــرک معتقدنـــد 
ـــف  ـــده 2ال ـــای قاع ـــر مبن ـــی ب ـــف گمرک تخل

صـــورت گرفتـــه اســـت.
ــرو  ــده قلم ــترش  دهن ــف گس ــده 2 ال قاع
ــه کاالی کامــل، بلکــه  ــه تنهــا ب هــر شــماره ن
ــت  ــه خصوصی ــت ک ــی اس ــزاء و قطعات ــه اج ب
اساســی کاالی کامــل را داشــته باشــند کــه بــا 
اســتقرار ســامانه جامــع امــور گمرکــی آســانتر 
می تــوان ایــن نــوع کاالهــا را شناســایی کــرد.

ســخنگوی ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچاق 
کاال و ارز در مــورد جزئیــات ایــن کشــف گفــت: 
اســپیلت ها بــا برنــد جنــرال بــوده کــه حــروف 

انگلیســی برگرفتــه از مالــک و واردکننــده آن را 
دارد و از مبــدا چیــن وارد کشــور شــده اســت.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ارزش ایــن محموله 
ــال اســت، تصریــح کــرد: 30  500 میلیــارد ری
هــزار دســتگاه اســپیلت کشــف شــده و واردات 

آن مربــوط بــه نیمــه دوم ســال 95 اســت.
ــه شــکل  ــات ب ــه خورشــیدی، قطع ــه گفت ب
منفصــل داخــل کشــور آمــده و در انبارهــا 

ــت. ــده اس ــی ش ــه کاالی نهای ــل ب تبدی
وی ادامـــه داد: ســـامانه ای تحـــت عنـــوان 
کاالهـــای  شناســـایی  جامـــع  »ســـامانه 
ـــات  ـــه اطالع ـــه از مجموع ـــم ک ـــاق« داری قاچ
درون ســـامانه  های مختلـــف تقاطـــع  گیـــری 
می کنـــد و مـــواردی کـــه مظنـــون بـــه 

انحـــراف اســـت را مشـــخص می کنـــد.
ـــات و  ـــیدی، وزارت اطالع ـــه خورش ـــه گفت ب
ـــامانه  ـــن س ـــای ای ـــه داده ه ـــی ب ـــروی انتظام نی
ــی  ــاس بررسـ ــر اسـ ــد و بـ ــی دارنـ دسترسـ
محموله هـــا  تقاطع گیـــری  و  تقاطعـــی 

بررســـی می  شـــوند.
ایــن مقــام مســئول در ســتاد مرکــزی 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز افــزود: ایــن 
ــع  ــامانه جام ــای س ــاس داده ه ــه براس محمول
امــور گمرکــی و ســامانه انبارهــا بررســی و 
ــات  ــن قطع ــت. ای ــورت گرف ــدی ص ــع  بن جم
از گمــرکات متعــدد و کارت  هــای بازرگانــی 

مختلــف وارد شــده اســت.

اختالف گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در مورد ماهیت کشف محموله کولر گازی

امــور ســرمایه گــذاری ســازمان  مدیــر 
جهادکشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی 
گفــت: در ســال 95 بیــش از 290 میلیــارد 
تومــان در بخــش کشــاورزی اســتان تســهیالت 

ــت.  ــده اس ــت ش پرداخ
ســازمان  عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
نــادر  مهنــدس  اســتان،  جهادکشــاورزي 
و  تولیــدی  واحدهــای  همایــش  در  نقیلــی 
ــور  ــا حض ــه ب ــاورزی ک ــع کش ــی صنای تکمیل
مهنــدس فیــروز باقــرزاده مدیــر جهادکشــاورزی 
قــره  ناصــر  مهنــدس  تبریــز،  شهرســتان 
ــا  ــتان و ب ــاورزی اس ــع کش ــر صنای ــی مدی باغ
مشــارکت شــرکت مکمــل ســاز مینوویــت 
ــزار  ــز برگ ــتان تبری ــت شهرس در محــل مدیری
شــد، ضمــن بیــان ایــن مطلــب افــزود: بیــش از 
290 میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری در ســال 
ــه  ــام گرفت ــاورزی انج ــش کش ــته در بخ گذش
اســت کــه بیشــترین میــزان ســرمایه گــذاری 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــته ب ــال گذش را در 10 س

داده اســت. 
وی گفــت: در ســال 95 از محــل تســهیالت 
تولیــدی  بنگاه هــای  ویــژه  تولیــد  رونــق 
ــا پیشــرفت  ــای ب کوچــک و متوســط و طرح ه
فیزیکــی بــاالی ۶0 درصــد مبلــغ 100 میلیارد 
تومــان بــه بخــش کشــاورزی پرداخــت گردیده 

کــه بــا توجــه بــه ســهم بــری بــاالی زیربخــش 
اعتبــار  اختصــاص  عــدم  و  طیــور  و  دام 
تســهیالتی از ســایر منابــع در ســالهای اخیــر ، 
فرصــت مناســبی بــرای تامیــن نقدینگــی ایــن 
واحدهــا در چهــت خریــد نهاده هــای تولیــدی 

ایــن واحدهــا فراهــم گردیــد. مهنــدس نقیلــی 
بــا اشــاره بــه اینکــه مبلــغ 119 میلیــارد 
ــه  ــه گلخان ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــان از صن توم
ــاص و  ــادرات اختص ــی و ص ــرورش ماه ــا، پ ه
ــش  ــه داد: در بخ ــت، ادام ــده اس ــت ش پرداخ

مکانیزاســیون ۶8 میلیــارد تومــان بــرای خریــد 
تراکتــور ، کمبایــن و ســایر ماشــین آالت و 

ــت.  ــده اس ــت ش ــاورزی پرداخ ادوات کش
ســازمان  گــذاری  ســرمایه  مدیــر 
جهادکشــاورزی اســتان بــا اشــاره بــه سیاســت 
وزارت جهادکشــاورزی بــر توســعه گلخانــه، 
افــزود:  ماهــی  پــرورش  و  مکانیزاســیون 
ــرای  ــده ب ــن ش ــی تعیی ــرخ ترجیح ــزد ن کارم
تســهیالت بخــش کشــاورزی 3 درصــد پاییــن 
ــوده  ــار ب ــول و اعتب ــورای پ ــه ش ــر از مصوب ت
و در مــورد گلخانه هــا هیــچ محدودیتــی در 
پرداخــت تســهیالت وجــود نــدارد. وی تاکیــد 
کــرد: در جــذب اعتبــارات مکانیزاســیون 11۶ 
درصــد رشــد داشــته ایــم کــه در ســطح کشــور 
ــیون در  ــب مکانیزاس ــوده و ضری ــر ب ــم نظی ک
اســتان آذربایجــان شــرقی از میانگین کشــوری 
نیــز  ســالجاری  بــرای  و  می باشــد  بیشــتر 
اعتبــالر تســهیالت کافــی تحــت عنــوان خــط 
اعتبــاری مکانیزاســیون کشــاورزی ابــالغ شــده 
ــدارد.  ــود ن ــث وج ــن حی ــی از ای و محدودیت
مهنــدس نقیلــی در پایــان تصریــح نمــود: 
خوشــبختانه در راســتای جبــران خســارت 
ســیل اخیــر تســهیالت کــم بهــره ای از طریــق 
ــه شــده  ــت در نظــر گرفت ــرم دول هیئــت محت

ــد. ــد ش ــالغ خواه ــزودی اب ــه ب ــت ک اس

پرداخت بیش از 29۰ میلیارد تومان تسهیالت 
در بخش کشاورزی در سال گذشته

۱۰ درصد بودجه سازمان منطقه آزاد 
ارس صرف برنامه های فرهنگی

رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان 
منطقــه آزاد ارس گفــت: 10 درصــد از بودجــه 
ــای  ــه آزاد ارس صــرف برنامه ه ــازمان منطق س

ــرآن می شــود. فرهنگــی، نمــاز و ق
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مدیــره  هیئــت  رئیــس  عرب باغــی  خــادم 
و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس در 
آییــن اســتقبال مومنیــن از مــاه نــزول قــرآن، 
گفــت: اگرچــه منطقــه آزاد ارس ماهیتــی 
اقتصــادی دارد امــا در ســال های اخیــر تــالش 
ــی و  ــی، دین ــداف فرهنگ ــا اه ــت ت ــده اس ش
معنــوی نیــز در اولویت هــای ســازمان منطقــه 
ــرمایه  ــت س ــزود: تقوی ــد. وی اف آزاد ارس باش
ــالم  ــم اس ــا مفاهی ــنایی ب ــر آش ــذاران از نظ گ
و قــرآن و تــالش بــرای افزایــش فرهنــگ 
ــه توســعه همــه  ــد ب ــه می توان ــی در جامع دین
جانبــه منطقــه آزاد ارس بینجامــد. مدیرعامــل 
ــدم  ــد کــرد: ق ــه آزاد ارس تاکی ســازمان منطق
اول در زمینــه کاربــردی کــردن مفاهیــم دینــی 
ــه  ــوزش آن ب ــه، آم ــطح جامع ــی در س و قرآن
عمــوم مــردم اســت و منطقــه آزاد ارس جــزو 
مناطــق پیشــتاز در ایــن زمینــه محســوب 
در  کــرد:  تصریــح  باغــی  عــرب  می شــود. 
ســال های اخیــر مســابقات دینــی و قرآنــی بــه 
طــور مســتمر در منطقــه آزاد ارس دایــر بــوده 
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــای متنوع ــت و برنامه ه اس

ــرا شــده اســت. اج
گذشــته  ســال  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
منطقــه آزاد ارس بــه رتبه هــای خوبــی در 
ــی دســت  ــی و قرآن ــه فرهنگ ســازی دین زمین
پیــدا کــرده اســت و در زمینــه نمــاز نیــز 
ــه  ــور، رتب ــطح کش ــا در س ــده ایم ت ــق ش موف
نخســت را کســب کنیــم. عــرب باغــی گفــت: 
ــه آزاد  ــه منطق ــد از بودج ــاله 10 درص ــر س ه
ارس، صــرف برنامه هــای فرهنگــی می شــود 
ــز جــزو اولویت هــا در بیــن  ــرآن و نمــاز نی و ق

برنامه هــای فرهنگــی ارس هســتند.

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی:
قانون مداری و شفافیت امور از 

ارکان فعالیت های بنیاد مسکن است

معاون پشــتیبانی و امــور هماهنگی اســتان های 
کشــور  اســالمی  انقــالب  مســکن  بنیــاد 
ــون مــداری و شــفافیت امــور از ارکان  گفــت: قان
فعالیت هــای بنیــاد مســکن اســت و بایــد در بیــن 

کارکنــان نهادینــه شــود.
بـه گـزارش مهر، هـادی درفشـی در تودیع و 
معارفـه معـاون پشـتیبانی بنیاد مسـکن انقالب 
داشـت:  اظهـار  شـرقی  آذربایجـان  اسـالمی 
سـالمت، صحت، قانـون مداری و شـفافیت باید 
دربیـن کارکنـان بنیـاد مسـکن نهادینه شـود.

در  نوسـاز  و  مقـاوم  مسـکن   احـداث  وی 
روسـتاها، احـداث مسـکن ارزان قیمـت بـرای 
اقشـار کـم درآمد شـهری و اجرای طـرح هادی 
در روسـتاها را سـه محور عمـده  از فعالیت های 
بنیـاد مسـکن عنـوان و تصریـح کـرد: تـالش 
می کنیـم بـا نوسـازی و مدرن سـازی روسـتاها 
مطابـق فرهنـگ و سـنت رایـج در هـر منطقـه، 
بـه  را  تاریخـی  و  بافت هـای سـنتی  جاذبه هـا، 

کنیم. معرفـی  مـردم 
معاون پشـتیبانی و امور هماهنگی استان های 
بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی کشـور با اشـاره 
بـه اینکـه وضعیـت روسـتاهای امـروز کشـور با 
گذشـته قابل مقایسـه نیسـت، خاطرنشان کرد: 
روسـتاهای  بهسـازی  و  نوسـازی  مـدل  امـروز 
کشـور به عنوان مدلـی خوب و تاثیرگـذار برای 

سـاخت  و سـاز مطرح شـده اسـت.
بهسـازی  و  مقاوم سـازی  کـرد:  تاکیـد  وی 
روسـتاها باعـث رونـق اقتصـاد و ارتقـای روابط 
ایـن  و  اسـت  شـده  روسـتاها  در  اجتماعـی 
دسـتاورد بـزرگ بـا حمایـت دولت، پشـتیبانی 
مسـئوالن، دهیـاران و مـردم تحقـق یافـت کـه 
البتـه قـرار نیسـت یـک طـرح را برای همیشـه 
در اجـرای طرح هـای عمرانـی الگـو قـرار دهیم 
و ادامـه دهیـم و بایـد در افـق جدیـد بـا تعالی 
سـازمانی بـه اجـرای طرح هـای مقـاوم سـازی 
وبحـث  اجـرای طرح هـای هـادی  و  روسـتایی 

جانشـین پـروری نیروهـای کیفـی پرداخـت.
درفشــی در پایــان اظهــار داشــت: بــا توجــه 
بــه ظرفیتــی کــه دربنیــاد مســکن آذربایجــان 
ــد فضاهــای روســتایی  شــرقی وجــود دارد، بای
ــوب جهــت  ــه منظــور ایجــاد زندگــی مطل را ب
ــرده و  ــوض ک ــتاییان در آن ع ــدگاری روس مان
ــای  ــی روســتاهای گام ه ــرای عمــران و آبادان ب
موثــری بــه ویــژه دربرنامــه پنــج ســاله ششــم 

توســعه برداریــم.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی و 
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار آذربایجان 
شــرقی بــر رونــق و توســعه تجــارت مــرزی بــا 
جمهوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان تاکیــد 

. د کر
بــه گــزارش ایرنــا، علــی نــواداد در نشســت 
شــورای تجــارت فرامــرزی آذربایجــان شــرقی 
بایــد  افــزود:  نــوردوز،  مــرزی  پایانــه  در 
بســترهای الزم بــرای رونــق تجــارت در مرزهــا 
فراهــم شــود و در ایــن زمینــه در دولــت 
ــده و  ــته ش ــی برداش ــای اساس ــم گام ه یازده

ــت. ــده اس ــل ش ــی حاص ــت های موفقی
وی اظهــار کــرد: دســتگاه های ذیربــط بایــد 
بــا ارایــه راهکارهــای علمــی و عملــی تــوام بــا 
ــطح  ــود س ــت بهب ــی در جه ــرات کارشناس نظ

خدمــات تــالش کننــد.
ــورای  ــرد شـ ــین عملکـ ــا تحسـ ــواداد، بـ نـ
ــت  ــن موفقیـ ــتان، ایـ ــرزی اسـ ــارت فرامـ تجـ
ــی و  ــری فرابخشـ ــل وهمفکـ ــه تعامـ را نتیجـ
ـــرد. ـــان ک ـــرزی بی ـــادی م ـــت واحـــد در مب مدیری

بـــا  تجـــارت  در  رونـــق  الزمـــه  وی، 
ـــد  ـــره واح ـــاد پنج ـــایه را ایج ـــورهای همس کش
ـــد  ـــره واح ـــت: پنج ـــرد و گف ـــان ک ـــاری بی تج
ـــتغال  ـــادرات و اش ـــق ص ـــی در رون ـــدم اساس ق

در مبـــادی مـــرزی اســـت.
و  اظهــار  زمــان  شــدن  کوتــاه  نــواداد، 

واحــد  پنجــره  مزایــای  از  را  ترخیــص کاال 
ــت منجــر  ــر در نهای ــن ام ــت: ای دانســت و گف
ــق  ــان و رون ــار و بازرگان ــدی تج ــه رضایتمن ب
ــد. ــد ش ــرزی خواه ــاط م ــب و کار در نق کس

فرمانـــدار شهرســـتان جلفـــا نیـــز در ایـــن 
نشســـت، تعامـــل فرابخشـــی را در راســـتای 

سیاســـت های تقویـــت تجـــارت فرامـــرزی 
ـــتگاههای  ـــی دس ـــت: تمام ـــت و گف ـــم دانس مه
مســـتقر در مـــرز بایـــد بـــا همـــکاری بیـــن 
بخشـــی و مدیریـــت واحـــد در تحقـــق ایـــن 

سیاســـت ها گام بردارنـــد.
زاهــد محمــودی بــا اشــاره بــه وجــود 

برخــی کاســتی ها در مبــادی مــرزی از جملــه 
ــات،  ــداد و نج ــی و ام ــی، اقامت ــات رفاه خدم
تقویــت آنهــا را الزمــه توســعه و رونــق تجــارت 

ــرد. ــان ک ــایه بی ــورهای همس ــا کش ب
وی بــا اشــاره بــه ورود توریســت از 55 
ــتان  ــوردوز شهرس ــرز ن ــران از م ــه ای ــور ب کش
ــا در  ــی ناهماهنگی ه ــود برخ ــن، وج خداآفری
امــور گمرکــی و مــرزی را غیرقابــل قبــول 
دانســته و از دســتگاههای ذیربــط خواســت 
ــعه و  ــت در توس ــت های دول ــق سیاس در تحق

ــد. ــالش کنن ــرزی ت ــادالت م ــق مب رون
ناظــر گمــرکات اســتان آذربایجــان شــرقی 
بــه عنــوان دبیــر ایــن شــورا، بــا ارایــه گزارشــی 
ــتان  ــرزی اس ــادی م ــت مب ــن وضعی از آخری
ــع  ــرورت رف ــر ض ــادرات و واردات کاال، ب و ص

کاســتی های موجــود تاکیــد کــرد.
عبــاس زاده همچنیــن ضــرورت ارتقــای 
ــط  ــای ذیرب ــتقرار نهاده ــات و اس ــطح خدم س

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی ــرز را م در م
ــر  ــون نف ــا 3.8 میلی ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــع  جمعیــت و بیــش از 50 هــزار کیلومتــر مرب
ــا  ــرزی ارس ب ــه م ــق رودخان ــعت، از طری وس
و  ارمنســتان  و  آذربایجــان  جمهوری هــای 
جمهــوری خودمختــار نخجــوان مــرز مشــترک 
دارد و مبــداء ورود بــه بــازار 300 میلیــون 

ــت. ــود اس ــورهای همس ــری کش نف

معاون استاندار آذربایجان شرقی 
بر رونق تجارت مرزی تاکید کرد

توزیع ۱۱۰۰ تن گوشت منجمد 
در آستانه ماه رمضان در استان

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
ــن  ــزار ت ــک ه ــع ی ــرقی از توزی ــان ش آذربایج
ــت  ــن گوش ــرغ و 103 ت ــد م ــت منجم گوش
منجمــد قرمــز در آســتانه فرارســیدن مــاه 

ــر داد. ــتان خب ــان در اس ــارک رمض مب
در  مهـری  کریـم  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
گفت وگـو بـا خبرنـگاران از از  توزیـع یـک هزار 
تـن گوشـت منجمـد مـرغ و 103 تـن گوشـت 
منجمـد قرمز در آسـتانه فرارسـیدن ماه مبارک 
رمضـان در اسـتان خبـر داد و اظهـار کـرد: این 
اقـدام بـا عنایـت به در پیـش بودن مـاه مبارک 
رمضـان و در راسـتای ایجـاد ثبـات در بـازار و 
اقـالم  قیمـت  شـدید  نوسـانات  از  جلوگیـری 

می گیـرد. پروتئینـی صـورت 
رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی آذربایجـان 
طریـق  از  سـازمان  ایـن  کـرد:  تاکیـد  شـرقی 
شـرکت پشـتیبانی امـور دام آذربایجان شـرقی 
بـرای عرضـه مـرغ منجمـد  را  آمادگـی خـود 
داخلـی از قـرار هـر کیلوگـرم 53 هـزار ریـال 
و  ریـال  هـزار   230 وارداتـی  گوسـاله  ران  و 
ریـال  هـزار   220 وارداتـی  گوسـاله  سردسـت 

می نمایـد. اعـالم  سـردخانه(  درب  )تحویـل 
برنامــه  و  تمهیــدات  طبــق  گفــت:  وی 
ــت  ــده توســط مدیری ــه عمــل آم ــای ب ریزی ه
تنظیــم بــازار و نهاده هــای کشــاورزی ســازمان 
جهادکشــاورزی آذربایجــان شــرقی، در مــاه 
ــالم  ــع اق ــه و توزی ــت تهی ــارک رمضــان باب مب
ــوده،  ــه نب ــکلی مواج ــچ مش ــا هی ــی ب پروتئین
محتــرم  اســتانی های  هــم  و  همشــهریان 
می تواننــد در ایــن مــاه بــا خیــال راحــت 
ــاز خــود در  ــورد نی ــالم م ــه اق ــه تهی نســبت ب

ــد. ــدام نماین ــازار اق ــطح ب س
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان:

دولت الکترونیک راه تحقق شفافیت و 
توسعه حقوق شهروندی است

رئیس ســازمان برنامــه و بودجه آذربایجان شــرقی 
ــوق  ــعه حق ــفافیت و توس ــزوم ش ــر ل ــاره ب ــا اش ب
شــهروندی، دولــت الکترونیــک را راه تحقــق 

ــرد. ــوان ک ــهروندی عن ــوق ش ــفافیت و حق ش
بـه گـزارش پانـا، داود بهبـودی در دیـدار بـا 
پرسـنل معاونـت توسـعه مدیریـت و سـرمایه 
انسـانی سـازمان، بـا تبریـک نتیجـه انتخابـات 
ایـن اتفـاق را حاکـی از اراده عمـوم ملت برای 
ادامـه مسـیر تدبیر، اعتـدال و پرهیـز از تنش، 

افـراط و تنـدروی خواند. 
وی با اشـاره به برگزاری نشسـت آسیب شناسی 
اهتمـام  و  اجرایـی  دسـتگاه های  پرتال هـای 
سـازمان در جهـت رفـع نواقصـات سـایت های 
دسـتگاه های اجرایـی خاطرنشـان سـاخت: در 
وجـود  نارسـایی هایی  و  اشـکاالت  سـایت ها 
دارد و حتـی برخـی از سـایت ها بیشـتر حالـت 
و  ارتبـاط  تالشـیم  در  و  دارنـد  تکلیـف  رفـع 
تعامـل خـود را بـا دسـتگاه ها افزایـش دهیـم 
بدینوسـیله  و  برقـرار  اثربخشـی  پیوندهـای  و 

کنیـم. برطـرف  را  خـود  ضعف هـای 
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه آذربایجان شــرقی 
همچنیــن بــا اشــاره بــر لــزوم شــفافیت و توســعه 
حقــوق شــهروندی، دولــت الکترونیــک را راه 
تحقــق شــفافیت و حقــوق شــهروندی عنــوان و 
ــار  ــرای اولیــن ب ــح کــرد: ســال گذشــته ب تصری
یــک میلیــارد و 500 میلیــون تومــان بــرای 
سالم ســازی محیــط اداری بــرای ســالمندان 
و افــراد معلــول در اختیــار دســتگاه ها قــرار 
دادیــم. وی در عیــن حــال خاطرنشــان ســاخت: 
ــد  ــه می توان ــی ک ــر دوره آموزش ــزاری ه از برگ
در سالم ســازی محیــط اداری و شفاف ســازی 

ــم.  ــت می کنی ــد حمای ــذار باش تاثیرگ
در ادامـه ایـن دیدار صمیمی، معاون توسـعه 
مدیریـت و سـرمایه انسـانی سـازمان برنامـه و 
بودجه اسـتان ضمن سـخنانی وضعیت سـالمت 
اداری اسـتان را بـر اسـاس بازخوردهایـی کـه 
ارزیابـی کـرد. دکتـر  نامطلـوب  بدسـت آمـده 
و  استانداردسـازی  لـزوم  بـر  فتـح زاده  حیـدر 
تصریـح  و  تاکیـد  اداری  سـایت  بهنگام سـازی 
کـرد: برنامـه مـا ایـن اسـت کـه در ارتبـاط بـا 
انجـام  جدی تـری  اقدامـات  اداری  سـالمت 
دهیـم و راهبردهـا و اسـتراتژی های رسـیدن به 

سـالمت اداری مطلـوب را بررسـی کنیـم. 
وی همچنیـن بر لزوم ارائـه خدمات، طراحی 
نیازهـا و آینده نگـری و آینده پژوهـی تاکید کرد 
و افـزود: اگـر بتوانیـم محورهـای شـاخص های 
اختصاصـی و عمومـی ارزیابـی عملکـردی را در 
دسـتگاه ها نهادینـه کنیـم اقـدام بزرگـی انجام 

داده ایم.

یـک کارشـناس بیـن المللی انـرژی می گوید 
رسـانه های  آن  پیـروی  بـه  و  آمریـکا  اینکـه 
مختلـف تـالش می کنندتـا تصمیـم احتمالـی 
امـروز اوپـک را بـی تاثیر جلـوه دهنـد، خود به 
تنهایی نشـان از سیاسـت موفـق اوپکی ها دارد.

بـه گـزارش مهـر، محمـد صـادق معماریان، 
تاکیـد  بـا  انـرژی  المللـی  بیـن  کارشـناس 
نقطـه  بـه  نفـت  آمریـکا درصنعـت  اینکـه  بـر 
اسـتیصال رسـیده اسـت، گفـت: نیـم نگاهـی 
بـه تحلیل هـای موجـود در رسـانه های مختلف 
و  بلومبـرگ  رویتـرز،  هماننـد  المللـی  بیـن 
بـرای  متحـده  ایـاالت  کـه  می دهـد  ...نشـان 
تضعیـف جایـگاه اوپک جنگ روانـی راه انداخته 
اسـت و تـالش می کنـد تا تولیـد شـیل اویل ها 
را مقـرون بـه صرفه معرفی کـرده و به نوعی آن 
را رقیـب نفـت اوپـک معرفـی کنـد. حـال آنکه 

چنیـن نیسـت.
اوپـک امـروز قـرار اسـت طـی نشسـتی در 
ویـن، دربـاره تداوم کاهـش تولید نفـت تصمیم 
گیـری کنـد. بیژن زنگنـه، وزیر نفت کشـورمان 

نیـز در ایـن نشسـت حضـور خواهد داشـت.
او بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه اگـر آمریکا 
بخواهـد 95 هـزار بشـکه از ذخایـر اسـتراتژیک 
خـود را روانـه بـازار کنـد بـه زمانـی 10 سـاله 

نیازمند اسـت، ادامـه داد: ایاالت متحـده دارای 
بیـش از 700 میلیون بشـکه ذخایر اسـتراتژیک 
اسـت که در گذشـته سـابقه فروش 20 میلیون 
بشـکه آن را البتـه بـا تاییـد پارلمان این کشـور 
و بـه منظـور جبـران بخشـی از کسـری بودجه 
خـود دارد. بایـد در نظر داشـت که روانه شـدن 
ایـن حجـم از نفـت بـه بـازار بـی شـک موجب 
می شـود،  قیمت هـا  کاهـش  و  عرضـه  مـازاد 

بنابرایـن بـه ضـرر ایـن کشـور خواهـد بود.
بـه گفتـه ایـن کارشـناس نفـت، بـر اسـاس 
گـزارش آژانس بیـن المللی انـرژی تولید روزانه 
نفـت آمریـکا رقمـی معـادل 9 میلیـون و 300 
هـزار بشـکه اسـت که ایـن میزان در سـال های 
پیـش از اجرای طرح فریز نفتی از سـوی اوپکی 
هـا، عددی معادل 9 میلیون و 500 هزار بشـکه 
را بـه خـود اختصـاص مـی داده اسـت. بـه ایـن 
ترتیـب می بینیـم که هـم اکنون ایـاالت متحده 
200 هـزار بشـکه در روز از میـزان تولیـد نفـت 
خـود در گذشـته عقـب افتـاده اسـت. گفتنـی 
اسـت کـه بـا کمبـود نیـروی کار در آمریـکا، 
هزینه هـای تولیـد و خدمات شـرکت های نفتی 

افزایـش یافتـه و در همیـن راسـتا، ترامـپ ایده 
معافیت هـای مالیاتـی بـرای معـادن و مخـازن 
نفتـی ) طرح هـای تشـویقی( را مطـرح کـرد و 
از سـویی دیگـر با مطـرح کردن احتمـال عرضه 
ذخایـر اسـتراتژیک نفتـی بـه بـازار و بـا ایجـاد 
یـک جنـگ روانـی تـالش کـرد تـا مهره هـای 

بـازار نفـت را بـه نفع خـود آرایـش دهد.
عرضـه  افزایـش  کرد:بـا  تصریـح  معماریـان 
نفـت بـه بـازار شـاهد شـکل گیـری دو رونـد 
اینکـه  نخسـت  هسـتیم.  هـم  عکـس  تحولـی 
بـا مـازاد عرضـه، نـرخ طـالی سـیاه بـه شـدت 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می کنـد،  سـقوط 
بـازار،  در  نفـت  عرضـه  مـازاد  ثانویـه  هشـدار 
کاهـش حجـم ذخایـر اسـت کـه می توانـد بـه 
خـودی خـود منجـر بـه افزایـش قیمـت شـود.

تالش بی فایده!
بـه عقیده او  اینکه ایاالت متحده آمریکا و به 
پیـروی آن رسـانه های مختلف تـالش می کنند 
تـا سـازمان اوپـک را ضعیف و تصمیمـات آن را 
بـی تاثیـر جلـوه دهنـد، خود بـه تنهایی نشـان 

از سیاسـت موفـق اوپکی ها دارد. بـه این ترتیب 
کـه آمریکا بـا ضعیف نشـان دادن این سـازمان 
تـالش می کنـد تـا ثبـات اقتصـادی و در پی آن 
ثبـات سیاسـی کشـورهای عضـو اوپـک و البته 
از بیـن بـرده و  هـم پیمانـان غیـر اوپکـی، را 

زمینه هـای ضعـف را پدیـد آورد.
این کارشـناس بیـن المللی انـرژی اختالفات 
سیاسـی در عیـن اشـتراکات اقتصـادی ایـران 
و عربسـتان را فرصتـی دانسـت کـه مسـوولین 
ایرانـی بایـد از آن به بهترین شـکل ممکن و در 
راسـتای تامیـن حداکثـری منافع ملی اسـتفاده 
کننـد. او همچنیـن تاکید کـرد:در ایران مباحث 
نفتی)اقتصـادی(  محـور  دو  در  ژئوپولتیکـی 
مثـال  طـور  بـه  می شـود.  مطـرح  سیاسـی  و 
عربسـتان کـه ممـات آن بـه درآمدهـای نفتـی 
اش وابسـتگی دارد در بحـث منافـع اقتصـادی 
بـا ایـران هـم راسـتا اسـت چـرا کـه در صورت 
نبـود درآمـد کافـی نمی تواند هزینه هـای دولت 
ایـاالت  از  و  کـرده  تامیـن  را  پـر خـرج خـود 
متحـده آمریکا تسـلیحات خریـداری کند. پس 
پیشـنهاد می شـود مسـوولین ایرانـی بـا بـه کار 
گرفتـن رویـه ای مناسـب از ایـن فضـا حداکثر 
بهـره بـرداری را در راسـتای تامیـن حداکثـری 

منافـع ملی کشـور داشـته باشـند.

سیاست نفتی آمریکا در بن بست
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ــا  ــارزه بـ ــی مبـ ــورای هماهنگـ ــر شـ دبیـ
موادمخـــدر اســـتان آذربایجـــان شـــرقی بـــا 
ــادان  ــا معتـ ــورد بـ ــه برخـ ــر اینکـ ــد بـ تاکیـ
ـــت:  ـــد گف ـــی باش ـــاد و راهنمای ـــا ارش ـــراه ب هم
ـــش  ـــه بخ ـــاد نتیج ـــا معت ـــی ب ـــورد نظام برخ

نیســـت.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمدعلـــی نصرتـــی 
تاســـیس  ســـالگرد  نهمیـــن  جشـــن  در 
گروه هـــای معتـــادان گمنـــام )NA( هشـــترود 
افـــزود: نهادهـــای فرهنـــگ ســـاز در جامعـــه 
ـــان و  ـــرورش، کارفرمای ـــوزش و پ ـــه آم از جمل
ســـایر دســـتگاه های خدمـــات رســـان حـــق 
ـــد  ـــه بای ـــد بلک ـــادان را ندارن ـــا معت ـــورد ب برخ
ـــان  ـــا آن ـــی ب ـــا دلجوی ـــرده و ب ـــا را ارشـــاد ک آنه

ـــد. ـــورد کنن ـــر خ ب
ایجـــاد  لـــزوم  بـــر  تاکیـــد  بـــا  وی 
ـــگان  ـــای یافت ـــرای ره ـــتغال ب ـــای اش زمینه ه
ــر  ــه داد: اگـ ــه ادامـ ــاد در جامعـ از دام اعتیـ
افـــراد پـــس از درمـــان اعتیـــاد وارد چرخـــه 
اشـــتغال نشـــوند بـــه دلیـــل فشـــارهای 
بـــاالی اقتصـــادی، بـــه رفتارهـــای اعتیـــادی 
روی  خـــود  اجتماعـــی  ناهنجاری هـــای  و 

نـــد. ور می آ
امـــروزه  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
آســـیب های اعتیـــاد و تبعـــات ناشـــی از 
ــه  ــکالت جامعـ ــن مشـ ــی از مهمتریـ آن، یکـ
ـــن  ـــات ای ـــه تبع ـــرد: از جمل ـــه ک ـــت، اضاف اس

ــیب  ــه، آسـ ــای اجتماعـــی در جامعـ تهدیدهـ
ــتغال  ــادن اشـ ــره افتـ رســـیدن و بـــه مخاطـ
ــواده بهبودیافتـــگان  و منابـــع درآمـــدی خانـ
اســـت. نصرتـــی بـــه هجمه هـــای فرهنگـــی 
غـــرب و آســـیب های اجتماعـــی ناشـــی از 

ــاره  ــه اشـ ــگ در جامعـ ــن فرهنـ ــج ایـ ترویـ
ــا  ــه مـ ــون جامعـ ــم اکنـ ــت: هـ ــرد و گفـ کـ
ـــن  ـــان ای ـــوده و قربانی ـــرم ب ـــگ ن ـــر جن درگی
کارزار، جوانـــان بـــه عنـــوان ســـرمایه های 

ملـــی هســـتند.

ــع آوری  ــرح جمـ ــه طـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
معتـــادان تابلـــو اضافـــه کـــرد: نیـــروی 
ـــق  ـــتای تحق ـــت در راس ـــف اس ـــی موظ انتظام
شـــهر بـــدون معتـــاد، تمـــام معتـــادان را 
جمـــع آوری کـــرده و بـــه کمپ هـــای تـــرک 
اعتیـــاد و مراکـــز نگهـــداری تحویـــل دهـــد.

ــهرهای  ــق شـ ــرای تحقـ ــه داد: بـ وی ادامـ
بـــدون معتـــاد، گرفتـــار شـــدگان در دام 
ـــه  ـــورت داوطلبان ـــه ص ـــت، ب ـــر اس ـــاد بهت اعتی
بـــه مراکـــز تـــرک اعتیـــاد مراجعـــه کننـــد.

ـــه از  ـــن جلس ـــز در ای ـــترود نی ـــدار هش فرمان
کســـب رتبـــه اول اســـتانی ایـــن شهرســـتان 
در مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر در ســـطح 
آذربایجـــان شـــرقی خبـــر داد و گفـــت: 
معتادانـــی کـــه بتواننـــد در مـــدت یـــک 
ســـال از دام اعتیـــاد رهایـــی یابنـــد، بـــا 
ـــتغالی  ـــاد وام خوداش ـــرک اعتی ـــز ت ـــد مراک تایی

ــرد. ــد کـ ــت خواهنـ دریافـ
حســـن مســـتفید بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای 
ایـــن  در  معتـــادان  آوری  جمـــع  طـــرح 
ـــاد  ـــچ معت ـــبختانه هی ـــزود: خوش ـــتان اف شهرس
ـــدارد. ـــود ن ـــتان وج ـــن شهرس ـــری در ای متجاه

وی بـــا اشـــاره بـــه برخـــورد بـــا مراکـــز 
ایـــن  در  دخانیـــات  عرضـــه  غیرمجـــاز 
ـــان   ـــچ قلی ـــرای هی ـــرد: ب ـــه ک ـــتان، اضاف شهرس
ــتان  ــن شهرسـ ــان در ایـ ــه  قلیـ ــرا و کافـ سـ
ـــد. ـــد ش ـــد نخواه ـــا تمدی ـــادر ی ـــه ای ص پروان

دبیر مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی: 

برخورد با معتادان 
همراه با ارشاد باشد

دبیــر کل جمعیــت هــالل احمــر بــا تمجیــد 
از تالشــگران ایــن جمعیــت در حــوادث و 
غیرطبیعــی،  و  طبیعــی  مختلــف  اتفاقــات 
گفــت: نجاتگــران هــالل احمــر در عرصه هــای 
ــان ملــی هســتند  مختلــف در حقیقــت قهرمان
کــه بــرای نجــات هــم نوعــان خــود جانشــان را 

ــد. ــر می اندازن ــه خط ب
ـــون  ـــی محمدی ـــا، مصطف ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــران  ـــر از امدادگ ـــل از 400 نف در مراســـم تجلی
ـــرقی،  ـــان ش ـــیل آذربایج ـــه س ـــال در حادث فع
ـــح  ـــالروز فت ـــرداد س ـــوم خ ـــت س ـــا گرامیداش ب
ـــان  ـــا جه ـــهر ت ـــح خرمش ـــزود: فت ـــهر، اف خرمش
ــار در  ــوان روز پرافتخـ ــه عنـ باقـــی اســـت بـ
ــورمان  ــخ کشـ ــردم و تاریـ ــن مـ ــاد و ذهـ یـ
باقـــی خواهـــد مانـــد و وظیفـــه ماســـت 
همـــواره ایـــن روز را گرامـــی داشـــته و بـــه 
فداکاری هـــا و جانفشـــانی های بســـیجیان، 

ســـپاهیان و ارتشـــیان احتـــرام کنیـــم.
وی اظهــار کــرد: امــروز امدادگــران جمعیــت 
هــالل احمــر در اقصــی نقــاط کشــور و در 
ــان  ــه خراس ــه زلزل ــون از جمل ــوادث گوناگ ح
رضــوی و خراســان شــمالی، ســیل سیســتان و 

بلوچســتان و کرمــان، فــارس و بوشــهر، کوالک 
تهــران و ســیل آذربایجــان بــه تاســی از همــان 
رزمنــدگان سلحشــور ، بــه یــاری آســیب 
دیــدگان از حــوادث می شــتابند و در واقــع 
ادامــه دهنــدگان راه فاتحــان خرمشهرهســتند.

ـــه  ـــردم ب ـــروز م ـــه داد : ام ـــون ادام محمدی
واســـطه خدمـــات گوناگـــون هـــالل احمـــر، 

بـــه امدادگـــران بـــه دیـــد وارثـــان فاتحـــان 
ــد. ــگاه می کننـ ــهر نـ خرمشـ

اســتان  معــدن  حادثــه  در  گفــت:  وی 
گلســتان شــرایط بــه گونــه ای بــود کــه 
امــکان تــردد بــه هیــچ کــس وجــود نداشــت، 
ــا آنچــه کــه باعــث شــد رئیــس جمهــوری  ام
ــه  ــد و ب ــل بازدی ــی از مح ــه راحت ــرم ب محت

ــالل  ــور ه ــد، حض ــرک کن ــل را ت ــی مح راحت
احمــر و حرمتــی کــه مــردم بــه پیراهــن هــالل 

ــود. ــد، ب ــل بودن ــر قائ احم
محمدیــون بــا بیــان اینکــه تفویــض اختیــار 
ــتان ها  ــر اس ــالل احم ــل ه ــران عام ــه مدی ب
ــای  ــی از برنامه ه ــوادث یک ــوع ح ــان وق در زم
ــزود: در  ــت، اف ــت اس ــن جمعی ــت دار ای اولوی
زمــان وقــوع حــوادث بــه مدیــران عامــل 
ــام  ــار ت جمعیــت هــالل احمــر اســتان ها اختی
ــات و  ــه امکان ــیج و تهی ــت بس ــم، جه داده ای
ــن  ــرای تامی ــی ب ــچ محدودیت ــزات و هی تجهی
امکانــات و تجهیــزات و پشــتیبانی نداریــم 
ــوی  ــر ق ــن ام ــر در ای ــالل احم ــت ه و جمعی
تریــن تکیــه گاه مدیریــت بحــران هــر اســتان 

ــد . ــمار می آی ــه ش ب
وی ، از انغقــاد قــرارداد خریــد پیشــرفته 
ــرای  ــدادی ب ــات ام ــزات و امکان ــن تجهی تری
ــر داد و  ــر خب ــای اخی ــر در هفته ه ــالل احم ه
ــات  ــن امکان ــا بهتری ــم ب ــت: ســعی می کنی گف
نیروهــای  بهتریــن  و  بهتریــن تجهیــزات  و 
انســانی آمــوزش دیــده بــه نحــو احســن 

ــم. ــه دهی ــدادی ارائ ــات ام خدم

دبیرکل جمعیت هالل احمر: 

نجاتگران هالل احمر قهرمان ملی هستند

اســتاندار  امنیتــی  و  سیاســی  معــاون 
آذربایجان شــرقی از وجــود هفــت هــزار بیمــار 
مبتــال بــه ام اس در اســتان خبــر داد و گفــت: 
در حــال حاضــر، ســه هــزار و ۶00 بیمــار 
مبتــال بــه ام اس در اســتان از خدمــات درمانــی 

و بیمــه ای اســتفاده می کننــد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـعید شبســـتری 
خیابانـــی در همایـــش روز جهانـــی بیمـــاران 
ــداد  ــز تعـ ــیمی تبریـ ــاالر پتروشـ ام اس در تـ
مبتالیـــان بـــه بیمـــاری ام اس در دنیـــا را دو 
و نیـــم میلیـــون نفـــر اعـــالم کـــرد و افـــزود: 
ــر از  ــزار نفـ ــا ۶0 هـ ــداد، 50 تـ ــن تعـ از ایـ
ــی  ــان ایرانـ ــه هموطنـ ــوط بـ ــان مربـ مبتالیـ
هســـتند کـــه شـــش تـــا هفـــت هـــزار نفـــر 
ـــی  ـــرقی زندگ ـــان ش ـــز در آذربایج ـــان نی از آن
می کننـــد. وی افـــزود: در حـــال حاضـــر، 
ســـه هـــزار و ۶00 بیمـــار مبتـــال بـــه ام اس 
ــه ای  ــی و بیمـ ــات درمانـ ــتان از خدمـ در اسـ

اســـتفاده می کننـــد.
 وی بــا بیــان اینکــه اکثــر مبتالیــان بــه این 
بیمــاری، 25 تــا 30 ســال ســن دارنــد، ادامــه 
ــات، دو  ــج تحقیق ــن نتای ــر اســاس آخری داد: ب

ســوم از مبتالیــان نیــز زن هســتند.
اســتاندار  امنیتــی  و  سیاســی  معــاون 
آذربایجان شــرقی در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم 
ــه همچــون  ــف جامع ــای مختل توجــه  بخش ه
ــکالت  ــه مش ــا و ... ب ــردم، خانواده ه ــت، م دول
متاســفانه  کــرد:  تصریــح  اس  ام  بیمــاران 
ــوم از  ــک س ــات، ی ــی گزارش ــاس برخ ــر اس ب
ــل  ــه دلی ــود ب ــران خ ــاران ام اس از همس بیم

داشــتن ایــن بیمــاری جــدا شــده اند کــه ایــن 
ــت. ــاف نیس انص

شبســتری در ادامــه بــا انتقــاد از رفتــار 
ــا بیمــاران ام اس عنــوان  ــان ب برخــی کارفرمای
ــان  ــوارد، کارفرمای ــر م ــفانه در اکث ــرد: متاس ک
بــه دلیــل بیمــاری ام اس کارکنــان خــود، 
آن هــا را اخــراج می کننــد کــه در اکثــر مــوارد 
ــاد  ــاران و ایج ــن بیم ــکاری ای ــه بی ــر ب منج
ــود. ــان می ش ــواده آن ــون خان ــالف در کان اخت

 وی عنــوان کــرد: بــر اســاس هماهنگی هــای 

بــه عمــل آمــده بــا اداره کل تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی اســتان، مراکــز کاریابــی ویــژه 
بیمــاران خــاص بیــش از پیــش بــا هــدف 
ــب  ــغل مناس ــه ش ــاص ب ــاران خ ــی بیم معرف

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــه فعالی ــاز ب آغ
اســتاندار  امنیتــی  و  سیاســی  معــاون    
از  دیگــری  بخــش  در  آذربایجان شــرقی 
ــت  ــن دســتاورد دول ــم تری ســخنان خــود، مه
یازدهــم را بازگردانــدن آرامــش بــه کشــور 
در تمامــی حوزه هــای سیاســی، اقتصــادی، 

اجتماعــی، فرهنگــی و ... عنــوان کــرد و گفــت: 
شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه مــردم ایــران 
اســالمی بــار دیگــر بــه اهــداف متعالــی دولــت، 
رای دادنــد. وی بــا بیــان اینکــه دولــت یازدهــم 
ــوزه  ــمند در ح ــای ارزش ــل فعالیت ه ــه دلی ب
ــت ســالمت محــور  ــه دول ــان ب ســالمت و درم
ــت  ــرد: در دول ــار ک ــت، اظه ــه اس ــب گرفت لق
ــرای  ــا ب ــهریان م ــای همش ــته، جنازه ه گذش
ــوان  ــدم ت ــل ع ــه دلی ــادی و ب ــای متم روزه
نگــه  بیمارســتان ها  در  خانواده هــا  مالــی 
داشــته می شــدند و خانواده هــا بیــش از آنکــه 
بــه فکــر بهبــودی کامــل عزیــزان خــود باشــند 
در فکــر قــرض گرفتــن و فــروش امــوال خــود 
ــد کــه  ــی بودن ــرای تامیــن هزینه هــای درمان ب
پــس از اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت؛ 
ــان رســید.  ــه پای ایــن معضــالت و مشــکالت ب
ــام مســئول؛ در ســه ســال  ــن مق ــه ای ــه گفت ب
گذشــته از محــل تخفیفــات بــه بیمــاران 
خــاص، هفــت میلیــارد تومــان توســط دانشــگاه 
علــوم پزشــکی پرداخــت شــده کــه دو میلیــارد 
و 400 میلیــون تومــان آن مربــوط بــه بیمــاران 

ــت. ام اس اس
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
انتقــاد از ســخنان برخــی کاندیداهــای ریاســت 
جمهــوری در ایــام انتخابــات، اظهــار کــرد: آن 
هایــی کــه شــعار افزایــش ســه برابــری یارانــه 
ــا،  ــل کاره ــن قبی ــا ای ــتند ب ــد می خواس دادن
ــی  ــد ول ــب کنن ــه ســوی خــود جل ــردم را ب م
ــر از ایــن  ــران اســالمی، فهیــم ت مــردم آگاه ای

ــد. ــد کــه گــول ایــن ســخنان را بخورن بودن

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرد:

زندگی ۷۰۰۰ بیمار 
مبتال به ام اس در استان

ـــرای  ـــی رود ب ـــار م ـــرد: انتظ ـــد ک ـــا تأکی ناج
تقویـــت مراتـــب خویشـــتنداری، تحکیـــم 
پیوندهـــای ایمانـــی و گســـترش ارزش هـــای 
ــژه  ــه ویـ ــی و بـ ــای دینـ ــی، هنجارهـ اخالقـ
ــی  ــای عمومـ ــاب در محیط هـ ــاف و حجـ عفـ
بـــا دقـــت بیشـــتری از ســـوی همـــگان 
رعایـــت شـــود. بدیهـــی اســـت، بـــا معـــدود 
افـــرادی کـــه احتمـــاال بـــه نحـــو مشـــهودی 
هنجارشـــکنی کننـــد، برخـــورد قانونـــی الزم 

صـــورت خواهـــد گرفـــت.
انتظامــی  نیــروی  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــی  ــدور پیام ــا ص ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
حلــول مــاه مبــارک رمضــان را تبریــک گفــت، 

ــت؛ ــده اس ــام آم ــن پی ــن ای در مت
بــار دیگــر مــاه مبــارک رمضــان، مــاه 
ــرا می رســد و مــردم خداجــو  ــی خــدا ف مهمان
ــور در  ــا ادب حض ــوند ت ــاده می ش ــن آم و موم
ضیافــت پــروردگار را ســرمایه خوشــبختی دنیــا 

ــازند. ــود س و آخــرت خ
معنویــت،  مــاه  رمضــان؛  مبــارک  مــاه 
صفــای نفــس، مناجــات و فرصــت مغتنــم 
ــی، خــود شناســی ، خودســازی  ــرای خودیاب ب
و هنگامــه تجلــی حقیقــت آیــه شــریفه " 

َشــْهُر َرَمَضــاَن الَّــِذَی أُنــِزَل فِیــِه الُْقــْرآُن 
ــَن الُْهــَدی َوالُْفْرَقــاِن"  َنــاٍت ِمّ ــاِس َوبَِیّ ُهــًدی لِّلَنّ

. شــد می با
ــوی و  ــای معن ــت فض ــق پاسداش ــه تحقی ب
ــتلزم  ــدر، مس ــاه گرانق ــن م ــت ای ــظ حرم حف
همــکاری و اهتمــام بیــش از پیــش همــه 
ــر ایــن اســاس نیــروی  شــهروندان می باشــد، ب
انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران در جهــت 
تکریــم و تعظیــم شــعائر اســالمی، عمــوم 
ــر  ــکات زی ــت ن ــه رعای ــز را ب ــان عزی هموطن

می نمایــد: دعــوت 
مراتــب  تقویــت  بــرای  مــی رود  انتظــار 
ــی و  ــای ایمان ــم پیونده ــتنداری، تحکی خویش
گســترش ارزش هــای اخالقــی، هنجارهــای 
در  حجــاب  و  عفــاف  ویــژه  بــه  و  دینــی 
محیط هــای عمومــی بــا دقــت بیشــتری از 
ــت شــود. بدیهــی اســت،  ســوی همــگان رعای
ــو  ــه نح ــاال ب ــه احتم ــرادی ک ــدود اف ــا مع ب
برخــورد  کننــد،  هنجارشــکنی  مشــهودی 

قانونــی الزم صــورت خواهــد گرفــت.
ــی اســالم، مســافران  براســاس احــکام نوران
معــاف می باشــند،  داری  روزه  از  بیمــاران  و 
ــه دارای  ــانی ک ــام کس ــت تم ــن الزم اس لیک
ــذر شــرعی هســتند، از خــوردن، آشــامیدن  ع
و اســتعمال دخانیــات در مــالء عــام خــودداری 

ــد. کنن
متصدیــان هتــل هــا، مهمــان پذیرهــا، 
هــا،  پایانــه  راهــی،  بیــن  رســتوران های 
ــذ  ــا اخ ــن ب ــتگاه های راه آه ــا و ایس فرودگاه ه
مجــوز از مراجــع ذیربــط و ضمــن رعایــت 
شــئون اســالمی و پوشــش فضــای خــود، 
می تواننــد بــه مســافران ارائــه خدمــات کننــد. 
ــی از اذان  ــز پذیرای ــتوران ها و مراک ــایر رس س
صبــح تــا هنــگام افطــار حــق پذیرایــی از 

مشــتریان را ندارنــد.
نیــروی انتظامــی نســبت بــه ارتقــاء امنیــت 
معابــر، بوســتان ها و  تســهیل در رفــت و آمــد 
ــار و  ــان افط ــژه در زم ــه وی ــه، ب ــایل نقلی وس

ــات الزم  ــرده و اقدام ــه ک ــدر توج ــب های ق ش
ــه عمــل خواهــد آورد. ــن زمینــه ب را در ای

در بخــش پایانــی ایــن پیــام آمــده اســت ؛ 
شایســته اســت بــا عنایــت بــه فضــای معنــوی 
وآکنــده از خیــر و برکــت مــاه مبــارک رمضــان، 
رحمــت  بــه  باورمنــدان  و  مومنــان  همــه 
ــز در راســتای  ــاه عزی ــن م واســعه الهــی در ای
ــح و از  ــل صال ــه عم ــویق ب ــی ، تش خیرخواه
ــه  ــه فریض ــل ب ــا "عم ــن آنه ــه نیکوتری جمل
واجــب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر" بیــش 
ــردن  ــر ک ــه ام ــرا ک ــد، چ ــش گام بردارن از پی
بــه معــروف و بازداشــتن از منکــر، چنــان 
ــت،  ــوده اس ــده فرم ــال وع ــد متع ــه خداون ک
ضامــن بقــای جامعــه و موجــب ســعادتمندی 

ــود. ــد ب ــان خواه ــتگاری مومن و رس

ناجا در بیانیه ای به مناسبت حلول ماه رمضان تأکید کرد

با هنجارشکنان برخورد می شود

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی:
طرح پرستاری جامعه نگر با تداوم 

کاهش پرداحتی از جیب مردم 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتاری دانش ــر پرس مدی
طــرح  برنامه هــای  کــرد:  اظهــار  تبریــز 
ــش  ــداوم کاه ــا ت ــر، ب ــه نگ ــتاری جامع پرس
پرداختــی از جیــب مــردم انجــام خواهــد 

گرفــت.
ــیرزاد در  ــان ش ــنا، قهرم ــزارش ایس ــه گ ب
اجــالس مشــترک کالن منطقــه 2 آمایشــی در 
خصــوص برنامه هــای پرســتاری جامعه نگــر  
ــن مفهــوم  ــه نگــر بدی گفــت: پرســتاری جامع
ــا در محیــط  اســت کــه پرســتاران نبایــد صرف
ــه  ــند، بلک ــت باش ــه فعالی ــغول ب ــی مش بالین
بــه بیمارانــی کــه نیــاز بــه خدمــت پرســتاری 
ــتری  ــتان بس ــط بیمارس ــی در محی ــد ول دارن

ــد. ــت کنن ــه خدم ــز ارائ نیســتند  نی
وی اضافـه کرد : با فعالیـت مراکز مراقبت های 
بالینـی در منـازل ) home care ( ، درصـد اشـغال 
وی  می یابـد.  کاهـش  بیمارسـتانی  تخت هـای 
یـادآور شـد: هـدف کلی از تاسـیس ایـن مراکز 
تأمیـن، حفـظ و ارتقـاء سـالمت مددجویـان و 
بیمـاران بصـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم از 
مبتنـی  پرسـتاری  مراقبت هـای  ارایـه  طریـق 
مراقبتـی-  زمینه هـای  در  جامعـه  نیـاز  بـر 
توانبخشـی  درمانـی،  آموزشـی،  مشـاوره ای، 
و تامیـن نیـروی انسـانی کارآمـد بـا تاکیـد بـر 
افزایـش سـالمتی و کاهـش تأثیـر ناتوانـی در 
بیمـاران و در منـازل اسـت. وی اضافـه کـرد: 
اثربخشـی ایـن روش بـاال اسـت، با اجـرای این 
طـرح نه هزینه اضافی ناشـی از بسـتری شـدن 
غیـر ضـروری بیمـار،  بـه بیمارسـتان ها و نه به 

. می شـود  تحمیـل  خانواده هـا 
شــیرزاد گفــت: در ایــن روش از ســطوح 
حرفــه ای  ســطح  تــا  غیرحرفــه ای  اولیــه 
خدمــات پرســتاری بــه بیمــار در منــزل، ارائــه 
ــز  ــث مراک ــرد: در بح ــه ک ــود. وی اضاف می ش
مراقبت هــای بالینــی در منــازل مکاتبــات الزم 
انجــام گرفتــه و بــا عقــد قــرارداد بیــن مراکــز 
بــا بیمارســتان ها، بیمارانــی کــه نیــاز بــه 
بســتری ندارنــد بــه ایــن مراکــز معرفــی شــده 
و خدمــات پرســتاری دریافــت خواهنــد کــرد.
 وی تاکیــد کــرد: ایــن طــرح در تــداوم 
در  مــردم  جیــب  از  پرداختــی  کاهــش 
نظــام ســالمتانجام می گیــرد، وقتــی ایــن 
ــه بســتری از  ــاز ب ــه دلیــل عــدم نی بیمــاران ب
بیمارســتان منفــک شــده و در منــزل شــخصی 
ــش  ــا کاه ــد، هزینه ه ــات می گیرن ــود خدم خ

بــد. می یا
 2 منطقـــه  کالن  مشـــترک  اجـــالس 
ـــتاری  ـــای پرس ـــوص برنامه ه ـــی در خص آمایش
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــردر دانشـ ــه نگـ جامعـ

تبریـــز برگـــزار شـــد.

معاون کمیته امداد آذربایجان شرقی:
توزیع بیش از 25 هزار کیسه همیان 

موال در آذربایجان شرقی
معـاون توسـعه مشـارکت های مردمی کمیته 
امـداد آذربایجـان شـرقی گفت: امسـال بیش از 
25 هـزار کیسـه همیـان موال بـرای جمع آوری 
کمک هـای مردمـی در بیـن خیـران، اصنـاف و 

عمـوم مردم توزیع شـده اسـت.
ــه گــزارش مهــر، امیــر شــبان شبســتری،  ب
بــا بیــان اینکــه امســال ایــن نهــاد بــه مناســبت 
بــه  کمــک  بــرای  رمضــان  مبــارک  مــاه 
محرومــان، طرح هــای متنوعــی را در قالــب 
ــرای  ــی ب ــی یاب ــه و حام ــاح الجن ــام، مفت اطع
ــرا  ــت اج ــنین در  دس ــرح محس ــدان ط فرزن
دارد، گفــت: طــرح همیــان مــوال هــم یکــی از 
مهــم تریــن طــرح هایــی اســت کــه بــه همــت 

ــت. ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــاد در اس ــن نه ای
 25 از  بیـش  امسـال  افـزود:  ادامـه  در  وی 
هـزار کیسـه همیـان مـوال بـرای جمـع آوری 
اسـتان در  نیازمنـدان  بـه  کمک هـای مردمـی 
توزیـع  مـردم  عمـوم  و  اصنـاف  بیـن خیـران، 
شـده اسـت و سـال گذشـته نیـز در قالـب این 
طـرح بیـش از 10 هـزار کیسـه توزیـع شـد و 
ایـن  در  ریـال  میلیـارد   12 از  بیـش  خیـران 
طـرح مسـاعدت نقـدی و غیـر نقـدی داشـته 
انـد و بیـش از 90 درصـد کمک هـای مردمـی 
سـال گذشـته در طـرح همیـان مـوال در قالـب 
اقـالم غذایـی از جملـه برنـج، حبوبـات، روغـن 
بـوده اسـت. شـبان شبسـتری بـا بیـان اینکـه 
طـرح همیـان موال بـه  منظـور زنده نگه داشـتن 
شـیعیان  مقتـدای  به خصـوص  امامـان  سـیره 
امـام علـی)ع( بـه اجـرا در می آیـد، اظهـار کرد: 
امسـال کمک هـای مردمـی پس از جمـع آوری 
و سـاماندهی در بین ایتـام و مددجویانی که در 

اولویـت هسـتند توزیـع خواهـد شـد.
مردمــی  مشــارکت های  توســعه  معــاون 
از  شــرقی  آذربایجــان  امــداد  کمیتــه 
مــردم نوع دوســت اســتان خواســت تــا بــا 
ــا  ــدی و ی ــه صــورت نق مســاعدت های خــود ب
ــی، پوشــاک و  ــواد غذای ــدی شــامل م ــر نق غی
ســایر اقــالم ضــروری نیــاز محرومــان را در مــاه 

ــد. ــرف کنن ــان برط ــارک رمض مب

کمالی پور:
43 درصد جرایم مربوط به 

موادمخدر و روانگردان ها است
نایـــب رئیـــس کمیســـیون قضایـــی و 
ـــاق  ـــه قاچ ـــان اینک ـــا بی ـــس ، ب ـــی مجل حقوق
درصـــد   43 روانگردان هـــا  و  موادمخـــدر 
جرایـــم را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت، 
گفـــت: ایـــن آمـــار نشـــان می دهـــد کـــه در 
ایـــن حـــوزه هـــم موفـــق عمـــل نکردیـــم و 

بایـــد ورود جـــدی تـــری داشـــته باشـــیم.
بــه گــزارش خانــه ملــت، یحیــی کمالــی پور 
ــا  ــازمان زندان ه ــس س ــارات ریی ــاره اظه درب
مبنــی بــر اینکــه 70 درصــد جمعیــت کیفــری 
زیــر 40 ســال هســتند، افــزود: اغلــب جوانــان 
در هــر کشــوری نبــض تبپنــده جامعــه را 
میزانــی  همــان  بــه  و  می دهنــد  تشــکیل 
ــد رو بــه  ــد در رون ــت می توان ــه آن جمعی ک
ــود،  ــع ش ــر واق ــور موث ــازی کش ــد و بهس رش
آســیب های اجتماعــی متوجــه ایــن قشــر نیــز 

ــت. ــران اس ــتر از دیگ بیش
نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در 
ــه داد: نگاهــی  ــس شــورای اســالمی، ادام مجل
ــان یــک  ــه جوان کــه کشــورهای اســتعمارگر ب
ــه  ــان جامع ــن هم ــراد مس ــه اف ــه دارد ب جامع
ندارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه جوانــان در 
معــرض خطــر هســتند لــذا بخشــی از جمعیــت 
کیفــری را نیــز بــه خــود اختصــاص داده انــد.

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، 
ــازار  ــان وارد ب ــه جوان ــی ک ــرد: زمان ــح ک تصری
ــود را  ــای خ ــد نیازه ــر نتوان ــوند اگ کار می ش
در جامعــه بــه دســت آورنــد ناچــار بــه برخــی 
آن  نتیجــه  کــه  می شــوند  ناهنجاری هــا 
محکومیــت و زنــدان می شــود؛ اگــر امــروز 
بــه جهــت غفلــت بــه جوانــان نتوانســتیم 
بــه  دســتیابی  بــرای  را  الزم  بســترهای 

حداقل هــا بــرای آنهــا فراهــم کنیــم.
ـــی  ـــر برخ ـــویی دیگ ـــد: از س ـــادآور ش وی ی
ـــز  ـــاال نی ـــه ب ـــان دارای ســـن 15 ســـال ب نوجوان
ــرده و  ــک کـ ــرقت های کوچـ ــه سـ ــدام بـ اقـ
گاهـــی دســـت بـــه نزاع هـــای خیابانـــی نیـــز 
ــات  ــد اقدامـ ــان می دهـ ــه نشـ ــد کـ می زننـ
بازدارنـــده موفـــق نبـــوده و نتوانســـتیم از 

چنیـــن بحرانـــی رهایـــی پیـــدا کنیـــم.
ــای  ــرد: نهادهـ ــد کـ ــور تاکیـ ــی پـ کمالـ
متولـــی بایـــد بـــرای آن ســـازوکاری تعریـــف 
کننـــد اگـــر آمایـــش و پایـــش کلـــی از 
ــراد در  ــیم، افـ ــته باشـ ــدف داشـ ــه هـ جامعـ
ــت  ــی را راحـ ــیب های اجتماعـ ــرض آسـ معـ

تـــر می تـــوان کنتـــرل کـــرد.
نایـــب رئیـــس کمیســـیون قضایـــی و 
ــا  ــالمی، بـ ــورای اسـ ــس شـ ــی مجلـ حقوقـ
بیـــان اینکـــه موادمخـــدر و روانگردان هـــا 43 
ـــاص داده  ـــود اختص ـــه خ ـــم را ب ـــد جرای درص
اســـت، گفـــت: ایـــن آمـــار نشـــان می دهـــد 
کـــه در ایـــن حـــوزه هـــم موفـــق عمـــل نکردیـــم 
ـــی  ـــا عامل ـــه روانگردان ه ـــه اینک ـــه ب ـــا توج و ب
ـــذا  ـــان هســـتند ل ـــرار دادن جوان ـــرای هـــدف ق ب
ـــی  ـــور و چگونگ ـــه کش ـــوه ورود آن ب ـــد نح بای
ـــرد. ـــرار گی ـــورد واکاوی ق ـــا م ـــری از آنه جلوگی

رئیس شورای عالی استانها:
بانک ها برای بازسازی بافت فرسوده 

همکاری نکردند
بافــت  بــرای  گفــت:  چمــران  مهــدی 
فرســوده بانک هــا همــکاری نکردنــد. خــدا 
نکنــد کــه جایــی زلزلــه رخ دهــد کــه فاجعــه 
ــار مــی آورد. بافــت فرســوده بــالی جــان  ــه ب ب

ــت. ــه ماس هم
چمــران  مهــدی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــن  ــتانها در چهلمی ــی اس ــورای عال ــس ش رئی
ــش از  ــه پی ــورا ک ــن ش ــی ای ــالس عموم اج
ــاره  ــا اش ــد ب ــنبه برگزارش ــج ش ــر روز پن ظه
ــوری و شــوراهای  ــات ریاســت جمه ــه انتخاب ب
و  اســتقبال  میــزان  اظهارداشــت:  اســالمی 
ــیار  ــن دوره بس ــات ای ــردم در انتخاب حضــور م

ــت. ــی داش ــش خوب ــود و افزای ــمگیر ب چش
وی گفــت: مشــکالت زیــادی ماننــد بیــکاری 
ــم و  ــه دســت دهی ــد دســت ب وجــود دارد. بای
همــکاری کنیــم و بــه مشــکالت غلیــه کنیــم. 
ــد کشــور را بســازیم و  ــار هــم بای همــه در کن

ــیم . ــردم بکوش ــایش م ــاه و آس درمســیر رف
ــرای  ــتانها افزود:ب ــی اس ــس شــورای عال رئی
منتخبــان آرزوی موفقیــت داریــم. آنهایــی کــه 
انتخــاب نشــدند در هرجایــی کــه هســتند 
ــند. ان  ــا باش ــردم کوش ــه م ــت ب ــرای خدم ب
شــاءاهلل کــه همــه مــا توفیــق خدمــت گــذاری 

ــردم را داشــته باشــیم. ــه م ب
ــور  ــه حض ــاره ب ــا اش ــه ب ــران در ادام چم
ترامــپ در عربســتان بیــان کــرد: صحبــت 
ــپ  ــور ترام ــتان در حض ــه در عربس ــی ک های
صــورت گرفــت همــه پــوچ و تــو خالــی اســت. 
ــت را  ــه تروریس ــت ک ــوری اس ــتان کش عربس
ــد  ــش را می ده ــول داع ــد و پ ــت می کن حمای
کــه در ســوریه و عــراق بجنگنــد. پــول ثــروت 
مــردم عربســتان را بــه بمــب تبدیــل می کنــد 

و روی ســر مــردم می ریــزد.
وی در پایـان با اشـاره به برخی از مشـکالت 
فرسـوده  بافـت  بـرای  کـرد:  تصریـح  شـهری 
بانک هـا همـکاری نکردنـد. خدا نکنـد که جایی 
زلزلـه رخ دهـد کـه فاجعـه بـه بـار مـی آورد. 
بافـت فرسـوده بـالی جان همـه ماسـت. قانون 
مدیریـت یکپارچـه در دولـت باقی مانـد و مورد 
پایـدار  درآمدهـای  قانـون  نشـد.  واقـع  تائیـد 

شـهرداری ها نیـز دچـار همیـن مشـکل شـد.
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کاریکاتور
ترامپ مهمات تروریست ها را 

تحویل عربستان داد! 

محمود نظری- فارس

خرید 110  و  دالری  میلیارد  داد 380  قرار 
میلیارد دالر اسلحه خبر خوبی برای تروریست های 

منطقه است!

ــا  ــتان ب ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
حضــور در مرکــز پیــش دبســتانی خیریــه 
ــا  ــه ب ــن مدرس ــوان اولی ــه عن ــده ب ــکان آین نی
ــاد در ســطح  ــردم نه ــت ســازمان های م مدیری
کشــور در ناحیــه یــک تبریــز از رونــد فعالیــت 

ــرد. ــد ک ــز بازدی ــن مرک ای
بــه گــزارش پانــا، جعفــر پاشــایی بــا حضــور 
در جمــع دانــش آمــوزان و مربیــان ایــن مرکــز 
از رونــد فعالیت هــای آموزشــی و پرورشــی 

ایــن مرکــز بازدیــد  کــرد.
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان در 
نشســتی گــرم و صمیمــی بــا مربیــان و دســت 
ــد  ــا بازدی ــه داد: ب ــز ادام ــن مرک ــدر کاران ای ان
ــت  ــان داش ــوان اذع ــزی می ت ــن مراک از چنی
ــای  ــوان کاره ــی هــم می ت ــا دســت خال ــه ب ک

ــام داد. ــی انج بزرگ
وی عملکــرد همــکاران ایــن مجموعــه را 
ســتودنی دانســت و گفــت: یــک راهنمــای 
خــوب می توانــد مســیر زندگــی فــرد را در 
زندگــی متحــول ســازد چــه بســا انســان های 
ــوزان  ــش آم ــن دان ــس همی ــدی از جن توانمن
بــی بضاعــت  و بــی سرپرســت رشــد خواهنــد 

ــود. ــد نم ــول خواهن ــا را متح ــه دنی ــرد ک ک
ایــن مقــام مســئول ضمــن پــرس و جــو از 

ــه کارگیــری  ــد جــذب و ب نحــوه تدریــس، رون
ــی و  ــای کالس ــه فعالیت ه ــوه ارای ــان، نح مربی
ــم  ــش معل ــوزان و ... نق ــه نوآم ــه ب ــوق برنام ف
را بســیار حســاس و خطیــر بیــان کــرد  و 
گفــت: ایــن دانــش آمــوزان بــا داشــتن شــرایط 

ویــژه معلمــان خــود را هماننــد والدیــن خــود 
ــن دو  ــن ای ــی بی ــه صمیم ــد و رابط می پندارن
رکــن وجــود دارد. وی در گفــت و گــو بــا 
ســعید جاللــی نماینــده انجمــن خیریــه دانــش 
ــز در خصــوص  آمــوزان مســتعد تحصیــل تبری

نحــوه رفــت و آمــد، تغذیــه، ادامــه تحصیلــی و 
... دانــش آمــوزان ایــن مرکــز بحــث و تبــادل 

نظــر نمــود.
بازدیــد  ایــن  در  پورســلیمان  حیــدر 
ــات برتــر شــورای امــوزش  گفت:یکــی از مصوب
و پــرورش شهرســتان تاســیس اولیــن مدرســه 
بــا مدیریــت ســازمانهای مــردم نهــاد بــا هــدف 
ــش  ــرار دادن دان ــام وتحــت پوشــش ق ثبــت ن
آمــوزان فقیــر، بــد سرپرســت وبــی سرپرســت 
بــود کــه ایــن مدرســه بــا همــت خیریــن هــم 
ــرای اولیــن  اســتانی خــارج  و داخــل کشــور ب
بــار در تبریــز تاســیس گردیــد و  کلیــه دانــش 
آمــوزان نیازمنــد در مقطــع پیــش دبســتانی در 
ــه تحصیــل می شــوند و  ایــن مرکــز مشــغول ب
در مقاطــع دیگــر نیــز حمایــت خواهنــد شــد.

مدیــر آمــوزش و پــرورش ناحیــه یــک 
ــس از صــدور  ــز پ ــن مرک ــه داد: ای ــز ادام تبری
مجــوز فعالیــت و تصویــب در شــورای آمــوزش 
ــاه  ــر م ــز در 31 تی ــرورش شهرســتان تبری و پ
ــر و  ــازی ، تعمی ــاوم س ــا مق ــته ب ــال گذش س
ــب  ــال تخری ــدارس در ح ــی از م ــز یک تجهی
ــن ۶7  ــان ممک ــن زم ــتفاده در کمتری و بالاس
دانــش آمــوز بــی سرپرســت یــا بدسرپرســت را 

ــت . ــرده اس ــود ب ــش خ ــت پوش تح

دربازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان بررسی شد;

اولین مدرسه با مدیریت سازمان های 
مردم نهاد کشور در تبریز

ریچارد کالیدرمن

ریچـارد کالیدرمن نوازنده پیانو و آهنگسـاز 
مشـهور فرانسوی در 28 دسـامبر سال 1953 
در فرانسـه متولـد شـد . نام اصلـی وی فیلیپ 
پـاژه اسـت .وی در کودکی با پیانو آشـنا شـد. 
پـدر او کـه یـک معلـم پیانـو بـود از همـان 
کودکـی وی را بـا مقدمـات پیانـو آشـنا کـرد 
و بعدهـا نقـش یـک تکیـه گاه بـرای فراگیری 

موسـیقی را بـازی کرد. 
فیلیـپ ، نواختن پیانو را از سـن 5 سـالگی 
نـزد پـدرش کـه یـک معلـم پیانـو بـود فـرا 
گرفـت. گفتـه می شـود کـه وی قبـل از ورود 
نوشـتن  و  خوانـدن  از  پیـش  و  مدرسـه  بـه 
زبـان مـادری، خـط موسـیقی را بـه خوبـی 
رقابت هـای  در  بعـد،  سـال  چنـد  می خوانـد. 
محلی پیانو ممتاز گردید. در سـن 12 سـالگی 
نوازندگـی  پاریـس در رشـتهٔ  در کنسـرواتوار 
پیانـو پذیرفتـه شـد و در 1۶ سـالگی بـا رتبـهٔ 
اول فارغ التحصیـل گردیـد. یـک سـال بعد در 
حالـی کـه در کنسـراتوار عالـی پاریـس دورهٔ 
پیشـرفته پیانیسـت کنسـرت را ادامـه می داد، 
بـه دلیـل مشـکالت زیادی کـه بر سـر راهش 
مشـکالت  و  پـدرش  بیمـاری  جملـه  از  بـود 
مالـی حاصـل از آن، دوره پیشـرفته مذکـور را 
نیمـه تمام رهـا نمود و بـرای گـذران زندگی، 
روزهـا بـه عنـوان کارمنـد در یـک بانـک، و 
بـه  زمـان  آن  گروه هـای  برخـی  در  شـب ها 
عنـوان آکومپانیسـت پیانـو فعالیـت می کـرد. 
 ،Olivier Toussaint او در سال 197۶ توسط
آهنگسـاز و تهیـه کننده موسـیقی و همکارش 
تـا  Paul de Senneville، دعـوت شـد 
قطعـه ای بـرای پیانو را ضبط نمایـد. فیلیپ نام 
 )Pagès( خانوادگـی فرانسـوی اصلـی خـود
را بـرای پرهیـز از بـد تلفـظ شـدن در سـایر 
زبان هـای دنیـا بـه نـام خانوادگـی مادربزرگ 
 )Clayderman( خـود  اسـکاندیناویایی 
تغییـر داد و Richard را بـه عنـوان تخلص 
هنـری خود برگزید. از سـال 1977 آلبوم های 
کنسـرت  اولیـن  و  نمـود  ضبـط  پیاپـی 
موسـیقی  پایتخـت  از  را  خـود  بین المللـی 
کالسـیک، شـهر ویـن اتریـش آغـاز نمـود. از 
آن پـس، هـر سـال بـا انتشـار 2 یـا 3 آلبـوم 
جدیـد و بـا برگـزاری تورهـای بین المللـی در 
کشـورهای اروپایـی، آمریـکای التیـن، خـاور 
بـه عنـوان یـک سـتاره  دور و خـاور میانـه، 
کنسـرت های بیشـماری را ترتیـب داده اسـت. 
گفتنی اسـت که از سـال 1979 تـا کنون، هر 
سـاله، 200 روز را در تـور جهانـی به برگزاری 

کنسـرت بـرای هوادارانـش می پـردازد.
کالیدرمـن تاکنـون بیـش از 1200 ملودی 
از 80  بیـش  فـروش  بـا  و  ضبـط کرده اسـت 
طالیـی  دارای 270 صفحـهٔ  نسـخه  میلیـون 
سـبک  وی  اسـت.  پالتینیـوم  صفحـهٔ   70 و 
موسـیقی  تلفیـق  بـا  را  نوینـی  رمانتیـک 
کالسـیک و پاپ سـاخته و اسـتاندارد جدید از 
اجـرای پیانـو را کـه بـرای اغلـب عالقه مندان 
پیانـو و حتـی مبتدیـان قابـل اجراسـت پدید 
آورده اسـت. بسـیاری از جوانـان عالقه منـدی 
را  کالسـیک  موسـیقی  و  پیانـو  بـه  شـان 
مدیـون آشـنایی بـا موسـیقی وی می داننـد. 
در حقیقـت موسـیقی کالیدرمـن همانند پلی 
موسـیقی پاپ را به موسـیقی کالسـیک پیوند 
زده، گرایـش و درک موسـیقی کالسـیک بـه 
ویـژه موسـیقی سـازی را بـرای مـردم دنیـا 
آسـان تـر نموده اسـت. در کتـاب رکوردهـای 
جهانـی گینـس، از وی به عنـوان »موفق ترین 
بـرده  نـام  دنیـا«  سراسـر  در  پیانـو  نوازنـده 

شده اسـت.
ــن  ــی از پرکارتری ــن یک ــارد کالیدرم ریچ
اســت.  کالســیک  و  پــاپ  پیانیســت های 
ــار ضبــط شــدهٔ وی، کلکســیون  مجموعــه آث
بــی نظیــری از محبوب تریــن ملودی هــای 
ــو و ارکســتر کالســیک  ــا اجــرای پیان ــا ب دنی
کلــی  ارزیابــی  یــک  در  اســت.  پــاپ   -
غیرمنصفانه اســت کــه آثــار وی در همســویی 
بــا پســند عامــه مــردم، در حــد عــوام زدگــی 

ــد. ــرو افت ف

بزرگان موسیقی جهان

ــان  ــز آذربایج ــداي مرک ــتاني ص ــبکه اس ش
شــرقي همــراه بــا دیگــر شــبکه هــاي رادیویــي 
رســانه ملــي ســعي مــي کنــد در مــاه مبــارک 
ــوع در  ــاي متن ــه ه ــش برنام ــا پخ ــان ب رمض
ــن ســاعات ممکــن در کســب فیوضــات  بهتری
مــاه میهمانــي خــدا بــا مخاطبــان خــود 

ــود . ــریک ش ش
بــه گــزارش روابــط عمومــي صــدا و ســیماي 
ــفره  ــت س ــرقي ، " رحم ــان ش ــز آذربایج مرک
ــه  ــن برنام ــق " ،عناوی ــدان لی ــی " و " اوباش س
هــاي شــبکه اســتاني صــدا بــراي مــاه مبــارک 

رمضــان اســت .
ــژه  ــوان ویـ ــی " عنـ ــفره سـ ــت سـ " رحمـ
ــداي  ــتاني صـ ــبکه اسـ ــاري شـ ــه افطـ برنامـ
مرکـــز آذربایجـــان شـــرقي اســـت کـــه بـــه 
ـــي  ـــان ، گویندگ ـــر پورام ـــي اصغ ـــه کنندگ تهی
ـــوه  ـــعید جل ـــندگي س ـــهري ، نویس ـــب ش حبی
گـــری و گزارشـــگري مصطفـــي قنـــادي هـــر 
ـــه  ـــدت 90 دقیق ـــه م ـــده ب ـــورت زن ـــه ص روز ب
ــش  ــا بخـ ــروع و بـ ــرب شـ ــل از اذان مغـ قبـ
ـــاجد  ـــزارش از مس ـــه گ ـــي از جمل ـــاي مختلف ه
ـــان  ـــاي مخاطب ـــام ه ـــا و پی ـــش تماس ه ، پخ
ـــه روزه  ـــوط ب ـــکام مرب ـــي ، اح ـــزارش مردم ، گ
داری و اخـــالق روزه داران در مـــاه رمضـــان ، 
ـــا و مناجـــات ،  ـــاي روز ، پخـــش دع پخـــش دع
ـــه  ـــا لحظ ـــیح ، روزه داران را ت ـــش و تواش نمای

ـــد .  ـــي کن ـــي م اذان همراه
ــد ســالهاي  ــز همانن ــو تبری شــنوندگان رادی
گذشــته در ســحر هــاي مــاه مبــارک رمضــان 
بــا برنامــه " اوباشــدان لیــق " بــه اســتقبال اذان 
صبــح خواهنــد رفــت . محمدرضــا قربانــي تهیه 
کننــده ، کمــال الدیــن افصحــي گوینــده ، 
فــرزاد  و  نویســنده  موســوی  عزیزالســادات 
صبــوری و مریــم سربخشــیان گزارشــگر برنامــه 
" اوباشــدان لیــق " مــي باشــند. پخــش دعــاي 
ــه لحظــه  ــالم لحظــه ب دلنشــین ســحري ، اع
زمــان اذان بــراي روزه داران و احــکام رمضــان 
از بخــش هــاي اصلــي ایــن برنامــه اســت. ایــن 
برنامــه از حــدود ســاعت 3:30 بامــداد بــه 
ــم شــنوندگان خواهــد  ــه تقدی مــدت 70 دقیق

شــد . 
از دیگــر برنامــه هــاي رادیــو تبریــز در مــاه 
مبــارک رمضــان مي تــوان بــه " دعوت " اشــاره 
کــرد کــه در لحظــه هــاي اذان ظهــر بــه ســمع 
ــا هــدف  مخاطبــان مــي رســد . ایــن برنامــه ب
ارشــادي ، تبلیغــي بــراي تبییــن آمــوزه هــاي 
ــا رویکــردي اعتقــادي و  دیــن مبیــن اســالم ب
اخالقــي تهیــه و پخــش مــي شــود ." دعــوت " 
ــر از روزهــاي جمعــه پیــش از  ــه غی هــر روز ب
ــز  ــداي مرک ــتاني ص ــبکه اس ــر  از ش اذان ظه
آذربایجــان شــرقي بــه روي آنتــن مــي رود . 

ـــد از اذان  ـــم بع ـــرآن کری ـــل ق ـــش ترتی پخ
صبـــح نیـــز از دیگـــر برنامـــه هـــاي صـــداي 
ـــان  ـــارک رمض ـــاه مب ـــام م ـــز در ای ـــز تبری مرک

ـــود.  ـــد ب خواه
ترجمــه و تفســیر آیــات گهربــار قــرآن 
کریــم در برنامــه " مشــکات " بررســي خواهــد 
شــد . شــنوندگان مــي تواننــد هــر روز  صبــح 
ــات  ــوره ها و آی ــیر س ــه از تفس ــن برنام در ای
کــه توســط قاریــان ممتــاز و حافظــان کل 

ــد .  ــتفاده کنن ــود ، اس ــي ش ــه م ــرآن ارائ ق
ــاغلیق  ــور " سـ ــو محـ در برنامـــه ي گفتگـ
" مســـائل بهداشـــتي روزه داران روزهـــاي 
ـــي  ـــث و بررس ـــاعت 12 بح ـــنبه از س ـــج ش پن

خواهـــد شـــد . 

همچنیــن مخاطبــان شــبکه اســتاني صــداي 
ــنبه  ــاي  یکش ــرقي روزه ــان ش ــز آذربایج مرک
ســاعت 22 مــي تواننــد شــنونده برنامــه " 
ــار بخــش  ــه در کن ــي " باشــند ک ــل قرآن محف
ــي  ــاي خــاص قرآن ــف ، مراســم ه ــاي مختل ه
در سراســر اســتان پوشــش داده خواهــد شــد . 
ـــزرگان  ـــا و ب ـــاي علم ـــخنراني ه ـــش س پخ
ـــان"   ـــه " بی ـــف ، برنام ـــاي مختل ـــاعت ه در س
ــي از  ــروف و نهـ ــه معـ ــر بـ ــوع امـ ــا موضـ بـ
ـــه  ـــر برنام ـــت" از دیگ ـــمه معرف ـــر و " چش منک
ـــام  ـــن ای ـــه در ای ـــت ک ـــز اس ـــو تبری ـــاي رادی ه

ـــد .  ـــد ش ـــش خواه پخ
ــز آذربایجــان  شــبکه اســتاني ســیماي مرک
ــاه  ــرای م ــژه ای ب ــای وی ــم برنامه ه ــرقي ه ش
ــدارک دیــده اســت . شــکه  مبــارک رمضــان ت
ســهند در مــاه مبــارک رمضــان تــالش خواهــد 
ــی  ــه های ــژه برنام ــد و پخــش وی ــا تولی کــرد ب
ــی  ــم اخالق ــکام و مفاهی ــا اح ــان را ب ، مخاطب
ــال در  ــد . امس ــنا کن ــی آش ــی و دین ، اجتماع
شــبکه ســهند هماننــد ســالهای قبــل ، ســفره 
متنوعــی بــرای مخاطبــان تــدارک دیــده شــده 
ــردم در  ــای م ــخگوی نیازه ــا، پاس ــه ه و برنام

ایــن ایــام خواهــد بــود .
ــز  ــیماي مرک ــتاني س ــبکه اس ــان ش مخاطب
ایــام پرفیــض مــاه  آذربایجــان شــرقي در 
ــف  ــاي مختل ــه ه ــژه برنام ــاهد وی ــان ش رمض
 " برنامــه  ویــژه  بــود.  تلویزیونــي خواهنــد 
افطارلیــق " عنــوان برنامــه اي 31 قســمتي 
خــرداد  پنجــم  جمعــه  روز  از  کــه  اســت 
ــه  ــاعت 19:40 ب ــده از س ــورت زن ــه ص ــاه ب م
ــی  ــه پخــش خواهــد شــد. عل ــدت 90 دقیق م
ــری  ــردان هن ــده و کارگ ــه کنن ــری تهی بصی
ــای رمضــان و ســالمت،  ــوده و آیتم ه ــه ب برنام
ســبک زندگــی، قــرآن حالوتــی ، گــزارش 
درمــورد کســب روزی حالل،دعــای روز ، ذکــر 
روز،تواشــیح ، گفتگــو بــا میهمــان برنامــه، 
مناجــات و نیایــش و برنامه هــای اســتقبال 
ــز ،حضــور گــروه  ــق تبری ــه اف از اذان مغــرب ب
ــه   ــه از جمل ــن در برنام ــاي تواشــیح و خیری ه

ــت .  ــه اس ــن برنام ــاي ای ــش ه بخ
ویــژه برنامــه ســحري مــاه مبــارک رمضــان 
در شــبکه اســتاني ســهند برنامــه زنــده " 
اوباشــدان لیــق " اســت . ایــن برنامــه بــه 

ــود قاســم  ــي محم ــي و کارگردان ــه کنندگ تهی
از ســاعت 3  رمضــان  مــاه  زاده ســحرهاي 
ــهند  ــبکه س ــاي ش ــده ه ــم بینن ــداد تقدی بام
ــات ، درس  ــحر ، مناج ــاي س ــود. دع ــي ش م
اخــالق ،اعــالم اوقــات شــرعی شهرســتان هــا، 
ــرج  از  ــاي ف ــی، اذان و دع ــای مردم گزارش ه
بخــش هــاي مختلــف ایــن برنامــه  مــي باشــد 
ــداد  ــر روز از ســاعت 3  بام . "اوباشــدانلیق« ه
ــان روزه  ــه میهم ــدت 90 دقیق ــه م شــروع و ب

ــود.   ــد ب ــز خواه داران عزی
از دیگــر ویــژه برنامــه هــاي ایــام مــاه 
ــه  ــهند برنام ــیماي س ــان در س ــارک رمض مب
" الــف الم میــم" بــه تهیــه کنندگــي کــوروش 
ــم  ــرآن کری ــل ق ــده ترتی ــش زن ــي و پخ رزم
ــرار  ــه ق ــز ب ــام خمینــي )ره( تبری ــي ام از مصل
ــد  ــی محم ــه کنندگ ــه تهی ــل ب ــالهاي قب س
رســولی نمــرور می باشــد.  در ایــن برنامــه هــر 
روز یــک جــزء از قــرآن کریــم توســط قاریــان 

ــد . ــد ش ــالوت خواه ــتان ت ــاز اس ممت
در ویــژه برنامــه " سلســبیل " مناســک 
ــه آن  ــوط ب ــکام مرب ــث و اح ــان ، مباح رمض
توســط کارشناســان مذهبــي قبــل از اذان 
ظهــر بحــث و بررســي مــي شــود . همچنیــن 
ــه تناســب موضــوع  ــن ب ــاي روتی ــه ه در برنام
ــد  ــت خواه ــان پرداخ ــارک رمض ــاه مب ــه م ب

ــد .  ش
ــالوت  ــن ت ــا از برتری ــي زیب ــش فرازهای پخ
هــاي جهــان اســالم ، پخــش مصاحبــه و 
ــارک  ــاه مب ــت م ــوص فضیل ــزارش در خص گ
ــیح  ــي و تواش ــاي قرآن ــش آواه ــان ، پخ رمض
ــاي روز ،  ــي ، دع ــاي گرافیک ــه ه ــش ول ، پخ
مناجــات  و حدیــث ، انیمیشــن هــاي متناســب 
ــریال و  ــش س ــان . پخ ــارک رمض ــاه مب ــا م ب
فیلــم هــاي ســینمایي ، پرداختــن بــه تبییــن 
ــاه  ــاي کوت احــکام شــرعي ، پخــش تفســیر ه
از موضوعــات اخالقــي و دینــي بــا حضــور 
کارشناســان معــارف ، پخــش گــزارش هایــي از 
آداب و فرهنــگ رمضــان در آذربایجــان شــرقي 
ــان ،  ــه در رمض ــوع تغذی ــه موض ــت ب ، پرداخ
پخــش مســابقه و پخــش کالم بــزرگان در 
دیگــر  از  رمضــان  مبــارک  مــاه  خصــوص 
ــبکه  ــاي ش ــه ه ــه برنام ــت ک ــي اس موضوعات
ــرقي  ــان ش ــز آذربایج ــیماي مرک ــتاني س اس

ــت  ــا پرداخ ــه آنه ــدا ب ــي خ ــاه میهمان در م
خواهدکــرد . 

و ســیماي مرکــز  معاونــت خبــر صــدا 
ســایر  همچــون  هــم  شــرقي  آذربایجــان 
ــاه  ــه هــاي م ــن شــبکه ، برنام حــوزه هــاي ای
بــه صــورت گســترده  را  مبــارک رمضــان 
ــه و پخــش  ــرد .تهی ــد ک اطــالع رســاني خواه
ــارک  ــاه مب ــردم از م ــتقبال م ــزارش از اس گ
رمضــان ، آمــاده ســازي و غبــار روبــي مســاجد 
بــراي مــاه مبــارک رمضــان ، تهیــه گــزارش از 
ــاي  ــه ه ــري برنام ــش خب ــگاه ها ، پوش نمایش
قرآنــي ویــژه مــاه مبــارک رمضــان در سراســر 
ــئوالن  ــاي مس ــخنراني ه ــش س ــتان ، پوش اس
اســتان  جمعــه  امامــان  و  اســتان  ارشــد 
دربــاره مــاه مبــارک رمضــان ، تهیــه و پخــش 
ــه  ــراي کمــک ب ــردم ب ــتقبال م ــزارش از اس گ
ــري  ــر عمــد ، پوشــش خب ــان غی آزادي زندانی
ــري  ــش تصوی ــزان ، پوش ــن گلری ــم جش مراس
ــق  ــاري در مناط ــاي افط ــفره ه ــري س و خب
مختلــف اســتان ، اطــالع رســاني برنامــه هــاي 
شــب قــدر ، پخــش اطالعیه هــا ، پوشــش 
رویدادهــاي خبــري در سراســر اســتان ، تهیــه 
و پخــش گــزارش از طــرح اکــرام ایتــام ، تهیــه 
ــور  ــور پرش ــهاي حض ــه گزارش ــش سلس و پخ
مــردم در راهپیمایــي روز قــدس در شــهرهاي 
اســتان و پوشــش خبــري نمــاز عیدســعید 
ــده  ــي ش ــش بین ــاي پی ــه ه ــر ، از برنام فط
معاونــت خبــر در مــاه مبــارک رمضــان اســت . 
همزمـــان بـــا فـــرا رســـیدن مـــاه مبـــارک 
رمضـــان ، مـــاه رحمـــت و مغفـــرت ، رادیـــو 
ـــم  ـــرقي ه ـــان ش ـــز آذربایج ـــرزي مرک ـــرون م ب
برنامـــه هـــاي ویـــژه اي را بـــراي ایـــن مـــاه 
ـــن  ـــي ای ـــدف تمام ـــت . ه ـــده اس ـــدارک دی ت
ــا فراهـــم کـــردن زمینـــه اســـتفاده  برنامه هـ
معنـــوي و بهـــره منـــدي بیشـــتر روزه داران 
کشـــورمان و کشـــورهاي همســـایه از فیوضـــات 
ـــت کـــه همزمـــان  مـــاه مبـــارک رمضـــان اس
بـــا آغـــاز مـــاه مبـــارک بصـــورت ویـــژه بـــا 

مخاطبـــان همـــراه خواهـــد بـــود . 
برنامــه  " عنــوان ویــژه  قوناقلیقــی  " اهلل 
ــرون  ــو ب ــاه مبــارک رمضــان رادی ســحرهاي م
ــه  ــت ب ــرقي اس ــان ش ــز آذربایج ــرزي مرک م
تهیــه کنندگــي رقیــه شــیرین پــور ، گویندگي 
ــل  ــي و ابوالفض ــا نورالله ــندگي علیرض و نویس
عالیــی ، گزارشــگري ســجاد دشــتي کــه 
ــان آذري و قفقــازي  ــه زب قبــل از اذان صبــح ب
بــراي داخــل کشــور و خــارج از مرزهــا  پخــش 
خواهــد شــد . ایــن برنامــه بــه مــدت 4ســاعت 
ــا 7:30 صبــح تهیــه  از ســاعت 3:30 بامــداد ت
ــش  ــون پخ ــي چ ــاي مختلف ــش ه ــا بخ و ب
دعــاي ســحر ، پخــش تماس هــا و پیــام هــاي 
مخاطبــان ، پخــش مناجــات ، گــزارش مردمــي 
، بحــث هــاي کارشناســي در حــوزه بهداشــت و 
ســالمت روزه داران و پخــش روزانــه یــک جــزء 
از آیــات وحــي الهــي  همــراه شــنوندگان خــود 

ــود . خواهــد ب
ویـــژه برنامـــه افطـــاری ایـــن رادیـــو بـــا 
ـــه  ـــدت 30 دقیق ـــه م ـــق " ب ـــوان " افطارلی عن
ـــی  ـــه کنندگ ـــه تهی ـــرب ب ـــتانه اذان مغ در آس
محمدرضـــا رحیمـــی و حســـن صادقـــی 
ــای  ــون دعـ ــی همچـ ــای مختلفـ ــا آیتم هـ بـ
ــتقبال از  ــی، اسـ ــث کارشناسـ ــاری، بحـ افطـ
ــار  ــوی و پربـ ــی معنـ ــات اوقاتـ اذان و مناجـ
ـــا  ـــوی مرزه ـــود در آن س ـــان خ ـــرای مخاطب ب

مهیـــا خواهـــد کـــرد.

برنامه های صدا و سیماي استان 
در ماه ضیافت الهی

حجت االسالم حمیدی:
ویژه برنامه های متنوع فرهنگی، 

هنری و قرانی در ماه مبارک رمضان

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری 
تبریــز از اجــرای ویــژه برنامه هــای متنــوع 
فرهنگــی ،اجتماعــی وهنــری و قرانــی در مــاه 
مبــارک رمضــان در مراکــز فرهنگــی شــهرداری 

ــر داد. ــز خب تبری
بــه گــزارش شــهریار، حجــت االســالم 
ــی  ــت فرهنگ ــت: معاون ــدی  گف ــد حمی احم
مــاه  بــرای  تبریــز  شــهرداری  واجتماعــی 
مبــارک رمضــان صدهــا ویــژه برنامــه فرهنگــی  
دارد  کار  دســتور  در  مذهبــی  و  اجتماعــی 
کــه  برگــزاری کرســی های تــالوت قــرآن 
در مــاه مبــارک رمضــان در مناطــق دوازده 
ــش  ــزاری همای ــز ،برگ ــهرداری تبری ــه ش گان
ــوروزه داران در  ــل از ن ــا و تجلی ــحر اولی ه س
مناطــق دوازده گانــه شــهرداری تبریــز، اجــرای 
طــرح ســالمت معنــوی و خیمه هــای معرفــت  
جملــه  از  مناطــق  محــالت  پارک هــای  در 
برنامه هــای فرهنگــی شــهرداری تبریــز در 

ــت. ــان اس ــارک رمض ــاه مب ــام م ای
بــه  افــزود:  حمیــدی،  حجت االســالم 
ــق  ــان در مناط ــارک رمض ــاه مب ــبت م مناس
دوازدهگانــه   و ســازمان های تابعــه شــهرداری 
ــی  ــای آموزش ــی و دوره ه ــت های تخصص نشس
ــهرداری و  ــنل ش ــرای پرس ــاه ب ــن م ــژه ای وی
ــون  ــی و روحانی ــا حضــور کارشناســان مذهب ب

برگــزار می شــود.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری 
برنامه هــای  از  بخشــی  گفــت:  تبریــز 
ــتای  ــان در راس ــارک رمض ــاه مب ــی م فرهنگ
از  مــاه  ایــن  ویــژه  مناســبت های  تکریــم 
ــام  ــام حســن)ع(، شــهادت ام ــل والدت ام قبی
ــد  ــدس و عی ــا، روز ق ــب های احی ــی)ع(، ش عل
ــژه  ــرای وی ــب اج ــر در قال ــش دیگ ــر و بخ فط
ــالت و  ــری در مح ــی و هن ــای فرهنگ برنامه ه
مناطــق دوازده گانــه پیــش بینــی شــده اســت.

وی، راه انــدازی کرســی های  پاســخ بــه 
ســواالت شــرعی  در مراکــز فرهنگی شــهرداری 
برگــزاری  رمضــان،  مبــارک  مــاه  ایــام  در 
مراســم ختــم قــرآن در مســاجد و مراکــز 
ــزاری  ــهرداری و برگ ــی ش ــی و فرهنگ اجتماع
مســابقات فرهنگــی و هنــری از جملــه مســابقه 
احــکام روزه، مســابقه ســفره آرایــی در مراکــز 
فرهنگــی شــهرداری را از دیگــر برنامه هــای 
ــهرداری در  ــی ش ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون

ــرد. ــوان ک ــارک عن ــاه مب ــن م ای
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری 
ــرای  ــا اج ــز ب ــهرداری تبری ــت: ش ــز  گف تبری
طرح هــای فرهنگــی وهنــری واجتماعــی  و 
تــالش   ، شــهری  فضاســازی  برنامه هــای 
گســترده خــود را بــرای تزریــق روحیــه و 
نشــاط معنــوی در کالبــد شــهر و در بیــن 

شــهروندان بــه کار گرفتــه اســت.
ـــا بســـیج  ـــم ب ـــت: امیدواری ـــان گف وی در پای
ـــوی را  ـــای معن ـــود، فض ـــات موج ـــی امکان تمام
در شـــهر تبریـــز بـــرای شـــهروندان فهیـــم و 
ـــه  ـــا هم ـــم ت ـــم کنی ـــت فراه ـــن و خدادوس موم
ـــت  ـــزرگ نهای ـــاه ب ـــن م ـــات ای ـــرکات و نعم از ب

ــد ــدی را ببرنـ ــتفاده و بهره منـ اسـ

احمدی الشکی؛
امضای تفاهم نامه همکاری میان 

دانشگاه تهران با 5 دانشگاه ژاپنی

ــوزش  ــیون آم ــه کمیس ــأت رئیس ــو هی عض
و تحقیقــات مجلــس بــا اشــاره بــه ســفر 
ــن گفــت: در  ــه ژاپ ــن کمیســیون ب اعضــای ای
دیــدار بــا رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس 
نماینــدگان ژاپــن 30 تفاهــم نامــه میــان 

دانشــگاه های دو کشــور منعقــد شــد.
ــو  ــت و گ ــکی در گف ــدی الش ــم احم قاس
بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، بــا 
ــوزش  ــه ســفر اعضــای کمیســیون آم اشــاره ب
ــدار  ــن دی ــن، گفــت: در ای ــه ژاپ و تحقیقــات ب
ــوکا  ــم ناگای ــا خان ــی ب ــی اعزام ــأت پارلمان هی
رئیــس کمیســیون آمــوزش، فرهنــگ، ورزش، 
ــن  ــدگان ژاپ ــس نماین ــوژی مجل ــم و تکنول عل

ــد. ــره کردن ــدار و مذاک دی
ــوس در  ــهر و چالـ ــردم نوشـ ــده مـ نماینـ
ـــوان  ـــه عن ـــالمی در ادام ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــان  ـــه می ـــم نام ـــدار 30 تفاه ـــن دی ـــرد: در ای ک

ــد. ــد شـ ــور منعقـ ــگاه های دو کشـ دانشـ
ــه  ــی بـ ــی اعزامـ ــأت پارلمانـ ــس هیـ رئیـ
ـــن  ـــرد: همچنی ـــان ک ـــان خاطرنش ـــن در پای ژاپ
ــگاه  ــان دانشـ ــکاری میـ ــه همـ ــم نامـ تفاهـ
ـــی  ـــو، ک ـــی توکی ـــگاه ژاپن ـــا 5 دانش ـــران ب ته
یـــو، واســـدا، ریوکوکـــو و اوســـاکا مـــورد 

بررســـی و امضـــا قـــرار گرفـــت.

عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس در حالی 
کـه معتقـد اسـت هیچـگاه سـاختار منسـجمی 
بـرای نمایـش سـینمای ایـران در عرصه هـای 
بـرای  نخسـت  قـدم  نداشـته،  وجـود  جهانـی 
رونـق نمایـش فیلم هـای ایرانی بر پرده سـینما 
دیگر کشـورها را سـاخت فیلم هایی بـا محتوای 

دانسـت. جهانی 
ــه سیاوشــی  ــت، طیب ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــالش  ــرورت ت ــه ض ــاره ب ــا اش ــاه عنایتی ب ش
نمایــش فیلم هــای ایرانــی بــر روی پــرده 
ســینماهای دیگــر کشــورها، گفــت: قــدم 
نخســت بــرای اســتقبال کشــورهای دیگــر 
ســاخت  بــه  التــزام  ایرانــی  فیلم هــای  از 
ــی  ــه جهان ــرای جامع ــه ب ــت ک ــی اس فیلم های

قابــل درک باشــد و جمــع کثیــری از افــراد در 
جوامــع مختلــف بتواننــد بــا آن ارتبــاط برقــرار 
ــگارش  ــرای ن ــری ب ــاق فک ــد ات ــذا بای ــد ل کنن
و تولیــد چنیــن فیلم هایــی در زیرمجموعــه 
ســازمان ســینمایی بــا واگــذاری مدیریــت 
ــینمای  ــاالن س ــی و فع ــش خصوص ــه بخ آن ب

ــد. ــته باش ــود داش ــتقل وج مس
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 

اســالمی بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد از 
ــوا و  ــت مســتقیم در محت ــدون دخال فیلم هــا ب
ــه  ــد، ادام ــت کن ــا حمای نحــوه ســاخت ها آن ه
ــئولیت ها  ــوع مس ــن ن ــذاری ای ــه واگ داد: مقول
بــه ســینمای مســتقل بــا توجــه بــه مخالفانــی 
کــه ایــن نــوع ســینما دارد کار آســانی نخواهــد 
بــود امــا مســئوالن ســینمایی دولــت یازدهــم و 
دوازدهــم بایــد بــرای آن برنامــه داشــته باشــند.

سیاوشــی شــاه عنایتــی همچنیــن گســترش 

فیلــم  قــوی  پخش کنندهــای  و  شــرکت ها 
ــر  ــی ب ــای ایران ــش فیلم ه ــق نمای ــرای رون ب
روی پــرده کشــورهای مختلــف را ضــروری 

ــت. دانس
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا 
ــون  ــران تاکن ــینمای ای ــر س ــه اگ ــان اینک بی
بین المللــی  عرصه هــای  در  موفقیت هایــی 
ــای  ــطه تالش ه ــه واس ــا ب ــرده تنه ــب ک کس
فــردی بــزرگان ایــن عرصــه همچــون "عبــاس 
ــوده اســت،  ــادی" ب ــر فره کیارســتمی" و "اصغ
ســاختار  هیچــگاه  درواقــع  کــرد:  اضافــه 
منســجم و مشــخصی بــرای دیــده شــدن 
ســینمای ایــران در عرصه هــای جهانــی وجــود 

ــت. ــته اس نداش

سیاوشی:

ساختار منسجمی برای دیده شدن سینمای 
ایران در عرصه های جهانی وجود نداشته است
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م الف: 0۵۳7
تاریخ انتشار: 1۳96/0۳/06

ــاده 18  ــق م ــه طب ــالغ اجرائی ــی اب آگه
ــمی ــناد رس ــاد اس ــرای مف ــه اج ــن نام آئی

واحـدی  محسـن  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
فرزنـد محمـد بـه کـد ملـی 150133۶57۶ 
بنشـانی: تبریز - شـهرک مرزداران زمینهای 
مصلـی قطعـه 438 ط اول واحـد ابـالغ مـی 
شـود کـه بانـک ملـی شـعبه مرکـزی تبریـز 
ریـال   18/۶78/403 مبلـغ  وصـول  جهـت 
بابـت  از  تادیـه  تاخیـر  خسـارت  بانضمـام 
 ۶102۶09018000 اجرائـی  قـرارداد 
اجرائیـه  بصـدور  اقـدام   93/08/10 مـورخ 
در   )9۶0041۶ کالسـه)  اجرائـی  نمـوده 
ایـن اداره تشـکیل و طبـق گـزارش مورخـه 
تبریـز  پسـت  ابـالغ  مامـور   139۶/02/23
اجرائـی  اوراق  ابـالغ  جهـت  شـما  آدرس 
شناسـائی نشـد و بانـک نیـز اعـالم نمـوده 
کـه از اقامتگاه شـما بـی اطالع اسـت و نمی 
توانـد شـما را جهـت ابـالغ واقعـی معرفـی 
نمایـد، لـذا بـه تقاضـای بسـتانکار و طبـق 
مـاده 18 آییـن نامـه اجـرا از تاریـخ انتشـار 
ایـن آگهـی کـه روز ابـالغ اجرائیه محسـوب 
مـی شـود چنانچـه ظـرف ده روز نسـبت به 
پرداخـت بدهی خـود اقدام ننمائیـد عملیات 

اجرائـی جریـان خواهـد یافـت.
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی تبریز

اسماعیل عبدالهی

م الف: 584                                                            شماره:9۶/104/15/1224                                               تاریخ : 9۶/3/2
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی عجــب شــیر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک 
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــد 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 

دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
شماره های فرعی از 5 اصلی واقع در خضرلو

1 - آقــای قلــی حســین زاده  ناظــم بنــاب فرزنــد محــرم بــه شــماره شناســنامه 2۶218 صــادره از بنــاب نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 5919 متــر مربــع پــالک 1731 
فرعــی از 5 اصلــی.  2- آقــای مجیــد بلــوری فرزنــد لطــف الــه بــه شــماره شناســنامه 1843 صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک واحــد بنــگاه آهــن فروشــی بــه مســاحت 1000 متــر 

مربــع پــالک 1732 فرعــی از 5 اصلــی.
شماره های فرعی از 1۶ اصلی واقع در شیشوان

3 - آقــای رضــا قلــی عظیــم پــور شیشــوان فرزنــد اســماعیل بــه شــماره 2038 صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 12554 متــر مربــع پــالک 22۶7 
مفــروز از 819 فرعــی از 1۶ اصلــی.

4 - آقــای الهویــردی فضــل فرزنــد خلیــل بــه شــماره شناســنامه 38۶ صــادره از بنــاب نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 17۶/۶0 متــر مربــع پــالک 22۶8 مفــروز از ۶81 فرعــی 
از 1۶ اصلــی.

شماره های فرعی از 17 اصلی واقع در عجب شیر
5 - آقــای حســین رفیعــی شیشــوان فرزنــد عباســقلی بــه شــماره 34۶۶ صــادره از عجــب شیرنســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 2۶0/30 متــر مربــع پــالک 4۶2 فرعــی از 17 

اصلــی.
۶ - آقای علی رستمی فرزند جعفر به شماره شناسنامه 115 صادره از عجب شیر نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 91/۶0 متر مربع پالک 9500 فرعی از 17 اصلی.

7 - آقــای محمــد رضــا شــکیبی مهرآبــاد فرزنــد عبادالــه بــه شــماره شناســنامه 4۶31 صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 19/82 متــر مربــع پــالک 9593 
مفــروز از 1301 فرعــی از 17 اصلــی.

8 - خانــم رویــا منظــم ششــوان فرزنــد فتــح الــه بــه شــماره شناســنامه 5 صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ قســمتی از یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 24/70 متــر مربــع پــالک 9594 
مفــروز از 2۶8 فرعــی از 17 اصلــی.

9 - خانــم منیــره شمشــیری وش فرزنــد اصغــر بــه شــماره شناســنامه 3742۶ صــادره از مراغــه نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 205.90 متــر مربــع پــالک 9595 مفــروز از 
1425 فرعــی 17 اصلــی.

10- آقــای محمــود رهبــری فرزنــد بــالل بــه شــماره شناســنامه 1 صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 2۶.00 متــر مربــع پــالک 959۶ مفــروز از2897 
فرعــی 17 اصلــی.

11- آقــای محمــد رضــا ســرمدی فرزنــد عســگر بــه شــماره شناســنامه 200۶ صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 3۶.۶0 متــر مربــع پــالک 9597 مفــروز 
از 749۶ فرعــی از 17 اصلــی.

12- آقــای مرتضــی آقائــی قرازکــی فرزنــد قلــی بــه شــماره شناســنامه 597 صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب مغــازه در حــال احــداث بــه مســاحت 17/10 متــر مربــع 
ــی. پــالک 9۶01 مفــروز از 749۶ فرعــی از 17 اصل
شماره های فرعی از 19 اصلی واقع در سعید آباد

13- آقــای تــراب حقیقــی شیشــوان فرزنــد رضــا قلــی بــه شــماره شناســنامه 2972 صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت20 متــر مربــع پــالک 23۶7 مفــروز 
از 177 فرعــی از 19 اصلــی.

شماره های فرعی از 22 اصلی واقع در محمود آباد
14- آقــای اکبــر بــدری ســعید آبــاد فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 103 و آقــای بایــرام دلیــری رازیــان فرزنــد ابــاذر بــه شــماره شناســنامه 928 صــادره از عجــب شــیر بــه نســبت نصفــا 

و مشــاعاً هرکــدام ســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 18۶7 متــر مربــع پــالک 308 فرعــی از 22 اصلــی.
شماره های فرعی از 42 اصلی واقع در آغجه اوبه 

15-  آقــای ســلطان ســیفی فرزنــد ســیف الــه بــه شــماره شناســنامه ۶ صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی  بــه مســاحت 10۶54.50 متــر مربــع پــالک 
384 فرعــی از 42 اصلــی.

شماره های فرعی از 4۶ اصلی واقع در رحمانلو 
1۶- آقــای حســن ایالتــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 32۶ صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 24598 متــر مربــع پــالک 243 فرعــی 

از 4۶ اصلــی.
17- آقــای حســن ایالتــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 32۶ صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 24755.50 متــر مربــع پــالک 244 

فرعــی از 4۶ اصلــی.
18-  آقــای عباســعلی ایالتــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 218 صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 9898.50 متــر مربــع پــالک 245 

فرعــی از 4۶ اصلــی.
19- آقــای عباســعلی ایالتــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 218 صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 1۶852 متــر مربــع پــالک 24۶ فرعــی از 4۶ 

اصلــی.
20- آقــای مختــار امیــا فرزنــد قدرتعلــی بــه شــماره شناســنامه 175 صــادره از عجــب شــیر نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 40503.50 متــر مربــع پــالک 247 

فرعــی از اصلــی.
بهرام رحمت اله پور- رئیس ثبت اسناد و امالک عجب شیر

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/۳/6               تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/۳/۲1

ــدی  ــی گل محم ــارس، یحی ــزارش ف ــه گ ب
ــه عنــوان ســرمربی تیــم  روز گذشــته رســما ب

ــد. ــی ش ــز معرف ــازی تبری تراکتورس
تیم هـــای  در  مربیگـــری  ســـابقه  وی 
ــان  ــن اصفهـ ــران و ذوب آهـ ــپولیس تهـ پرسـ
در لیـــگ برتـــر و چنـــد تیـــم در دســـته 
ـــن  ـــم ذوب آه ـــا تی ـــته و ب ـــران را داش ـــک ای ی
اصفهـــان دو بـــار بـــه مقـــام قهرمانـــی جـــام 

حذفـــی دســـت یافتـــه اســـت.
ــورای  ــتان، پ ــوالد خوزس ــای ف وی در تیم ه
تهــران، صبــا و پرســپولیس تهــران بــازی 
ــه آن اشــاره  ــر ب ــا آنچــه کمت کــرده اســت، ام
ــابقه  ــدی س ــه گل محم ــن ک ــت ای ــده اس ش
ــازی در تیــم تراکتورســازی داشــته و از ایــن  ب
تیــم بــه فوتبــال کشــور معرفــی شــده اســت.

 
گل محمدی در تراکتورسازی

ــی  ــه تعطیل ــک ده ــد از ی ــال 13۶8 بع س
مســابقات باشــگاهی کشــور، مســابقات فوتبــال 
ــر  ــه باشــگاهی تغیی کشــور از لیــگ اســتانی ب

یافتــه و 24 تیــم در دو گــروه 12 تیمــی لیــگ 
ــه مصــاف هــم رفتنــد. قــدس ب

ــا هدایـــت  تیـــم تراکتورســـازی تبریـــز بـ
حســـن آذرنیـــا بـــه همـــراه ماشـــین ســـازی 
ایـــن  در  تبریـــز  فوتبـــال  نماینده هـــای 

ــد. ــابقات بودنـ مسـ
ــا در  ــن آذرنیـ ــای حسـ ــی از کمک هـ یکـ
ـــادات  ـــین س ـــد حس ـــازی محم ـــم تراکتورس تی
ــود. وی  ــور بـ ــمال کشـ ــه شـ ــی از خطـ مربـ
بـــه آذرنیـــا پیشـــنهاد  حضـــور یـــک جـــوان 
ـــد  ـــه بع ـــتانی را داد و  ک ـــت دبیرس ـــد قام بلن
از حضـــور وی در تمریـــن رضایـــت آذرنیـــا را 
ـــز  ـــم تراکتورســـازی تبری ـــرده و در تی کســـب ک

ـــت. ـــای گرف ج

ــود  ــی گل محمــدی ب ــن جــوان یحی ــام ای ن
کــه در آن روزهــا در خــط حملــه بــازی 
محصــل  اینکــه  دلیــل  بــه  وی  می کــرد. 
ــم  ــات تی ــی در تمرین ــورت دائم ــه ص ــود ب ب
ــد  ــا در چن ــت، ام ــور نداش ــازی حض تراکتورس
بازیکــن  عنــوان  بــه  تراکتورســازی  بــازی 
ــه  ــط حمل ــده و در خ ــدان ش ــره وارد می ذخی

ــرد. ــازی ک ــم ب ــن تی ای
تراکتورســازی  وقــت  ســرمربی  آذرنیــا 
ــوان  ــت: گل محمــدی ج ــورد گف در ایــن م
ــود کــه خیلــی خــوب  مــودب و کــم حرفــی ب
تــالش و تمریــن می کــرد و در یــزد برابــر 
اســتقامت ایــن شــهر از ابتــدا در ترکیــب تیــم 
تراکتورســازی قــرار گرفــت و گل تســاوی تیــم 

تراکتورســازی در ایــن بــازی را بــه ثمر رســاند.
یحیـــی گل محمـــدی تنهـــا در لیـــگ 
قـــدس و بـــه مـــدت یـــک فصـــل در تیـــم 
ــرده و دوره  ــازی کـ ــز بـ ــازی تبریـ تراکتورسـ
ــری  ــان مربیگـ ــه زمـ ــا بـ ــی وی تنهـ بازیکنـ
ــال  ــازی در سـ ــا در تراکتورسـ ــن آذرنیـ حسـ
کـــه   13۶9 ســـال  و  بازمی گـــردد   13۶8
واســـیلی هدایـــت تیـــم تراکتورســـازی را 
ـــدی  ـــی گل محم ـــود، یحی ـــه ب ـــده گرفت برعه
ــورای  ــه تیـــم پـ ــدا و بـ ــازی جـ از تراکتورسـ

ــود. ــته بـ ــران پیوسـ تهـ

گل محمدی از تراکتورسازی به فوتبال ایران معرفی شد

سرمربی جدید تیم تراکتورسازی تبریز 
سابقه یک فصل بازی در این تیم را دارد.

ــه  ــی سـ ــم ملـ ــارس، تیـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
گانـــه ایـــران دومیـــن اردوی آمـــاده ســـازی 
ـــزار  ـــدت 20 روز برگ ـــه م ـــز ب ـــود را در تبری خ

کـــرد.
ــران  ــهر تهـ ــم در شـ ــن تیـ اردوی اول ایـ
ـــهر  ـــز در ش ـــوی نی ـــده و اردوی س ـــزار ش برگ

زنجـــان برپـــا خواهـــد شـــد.
 

آشنایی با ورزش سه گانه
از  متشـــکل  ترکیبـــی  ورزش  ســـه گانه 
و  دوچرخه ســـواری  شـــنا،  رشـــته  ســـه 
دوومیدانـــی اســـت کـــه شـــرکت کنندگان 
ــتقامتی  ــهٔ اسـ ــه مرحلـ ــام سـ ــا انجـ در آن بـ
ـــت  ـــم رقاب ـــا ه ـــواری و دو ب ـــنا، دوچرخه س ش

. می کننـــد
ــا  ــن مرحله هـ ــک از ایـ ــر یـ ــافت هـ مسـ
ــر  ــل تغییـ ــابقات قابـ ــر مسـ ــه هـ ــبت بـ نسـ
ــر دو  ــال 2000 در هـ ــه گانه از سـ اســـت. سـ
ـــابقات  ـــه مس ـــان وارد برنام ـــردان و زن بخـــش م

المپیـــک شده اســـت.
ــته  ــن رشـ ــال 1380، ایـ ــران در سـ در ایـ
ســـه گانه  ورزش  کمیتـــه  عنـــوان  بـــا 
فدراســـیون  از  زیرمجموعـــه ای  به صـــورت 
ــرد.  ــت کـ ــه فعالیـ ــروع بـ ــی شـ دو و میدانـ
در ســـال 1382 تحـــت عنـــوان انجمـــن 
ــیون  ــه کنفدراسـ ــور بـ ــه گانه کشـ ورزش سـ
ســـه گانه آســـیا معرفـــی شـــد. بـــا تعییـــن 
سرپرســـت فدراســـیون ورزش ســـه گانه در 
ــه،  ــنامه مربوطـ ــه اساسـ ــال 1385 و تهیـ سـ
ــیون ورزش  ــرداد 138۶ فدراسـ ــاً در خـ نهایتـ

ســـه گانه بـــه عنـــوان بیســـت و یکمیـــن 
عضـــو کنفدراســـیون ورزش ســـه گانه آســـیا 

انتخـــاب شـــد.
باشـــگاه های  ســـه گانه  ورزش  لیـــگ 
کشـــور از ســـال 1387 آغـــاز شـــده اســـت.

 
قهرمانان ورزش سه گانه می توانند در 
عرصه های دفاعی و نظامی موفق عمل 

کنند
رییـــس هیـــات ورزش هـــای ســـه گانه 
آذربایجان شـــرقی گفـــت: قهرمانـــان ســـه گانه 
ـــی  ـــای دفاع ـــتند در عرصه ه ـــادر هس ـــور ق کش

ـــد. ـــل کنن ـــق عم ـــور موف ـــی کش و نظام
اردوی  پایـــان  در  عـــزت  اهلل جعفـــری 
ــز  ــور در تبریـ ــه گانه کشـ ــی سـ ــم ملـ تیـ
برخـــالف  گانـــه  ســـه  ورزش  گفـــت: 
رشـــته هایی نظیـــر فوتبـــال و والیبـــال 
 کـــه بـــه واســـطه پوشـــش خبـــری و 
دارنـــد،  زیـــادی  مخاطبـــان  تصویـــری 
ورزشـــکارانی  و  شـــده  واقـــع  محـــروم 
کـــه در ایـــن رشـــته فعالیـــت دارنـــد، بـــا 

ــد. ــده انـ ــه شـ ــن عرصـ ــق وارد ایـ عشـ
ـــت وارد ورزش  ـــن نی ـــا ای ـــن ب ـــت: م وی گف
ســـه گانه شـــدم کـــه می تـــوان در ایـــن 
ـــه  ـــالمی ک ـــاک و س ـــان پ ـــی جوان ـــته ورزش رش
ـــوری  ـــام جمه ـــدس نظ ـــای مق ـــظ ارزش ه حاف

ـــت داد. ـــند، تربی ـــالمی باش اس
 

سه گانه یکی از رشته های سخت ورزشی 
است

ــای  ــیون ورزش هـ ــس فدراسـ ــب رییـ نایـ
ســـه گانـــه کشـــور گفـــت: ســـه گانه یکـــی 
ـــود  ـــا وج ـــه ب ـــت ک ـــخت اس ـــای س از ورزش ه
خـــاص بودنـــش توجـــه رســـانه ها را بـــه 
ـــبب  ـــن س ـــه همی ـــد و ب ـــذب نمی کن ـــود ج خ
ــی  ــمت رقابتـ ــه سـ ــته بـ ــن رشـ ــای ایـ فضـ

شـــدن ســـوق پیـــدا نکـــرده اســـت.
آقـــای  از  افـــزود:  گـــودرزی  مهـــدی 
کـــه  دارم  را  تشـــکر  نهایـــت  جعفـــری 
ــه گانه را در  ــم ملـــی سـ ــی اردوی تیـ میزبانـ
ـــه  ـــدوار در قضی ـــدند و امی ـــل ش ـــز متقب تبری
ـــتان  ها  ـــایر اس ـــارکت س ـــاهد مش ـــی ش میزبان

هـــم باشـــیم.
وی افـــزود: ورزشـــکاران ایـــن رشـــته 
در شـــهرهای خـــود بـــا مشـــکالت ســـخت 
افـــزاری ماننـــد کمبـــود ســـالن و اســـتخر و 
مربـــی مجـــرب مواجـــه بـــوده و برگـــزاری 
ـــز  ـــورت متمرک ـــه ص ـــی ب ـــم مل ـــای تی اردوه
ــد  ــش می دهـ ــا را پوشـ ــی از کمبودهـ بخشـ
و از ملی پوشـــان ایـــن رشـــته کـــه تمامـــی 
ســـختی ایـــن ورزش را تقبـــل کـــرده و 

تـــالش می کننـــد، تشـــکر می کنـــم. 

خاطره خوبی از تبریز در ذهن 
ملی پوشان ثبت شد

ــی  ــم ملـ ــرمربی تیـ ــی سـ ــد خاتونـ محمـ
ســـه گانه کشـــور گفـــت: مرحلـــه اول اردوی 
ـــده  ـــزار ش ـــران برگ ـــران  در ته ـــی ای ـــم مل تی
و مرحلـــه دوم بـــه مـــدت 20 روز در تبریـــز 
ـــن  ـــت ای ـــری باب ـــای جعف ـــده و از آق ـــزار ش برگ
میزبانـــی تشـــکر می کنـــم و قطعـــا خاطـــره 
خوبـــی از تبریـــز در ذهـــن ملی پوشـــان 

کشـــور ثبـــت شـــد.
ــروه دارم  ــژه از دو گ ــکر وی ــت: تش وی گف
اول کســانی کــه بــا ســعه صــدر میزبــان تیــم 
ملــی بودنــد و بــه تیــم روحیــه دادنــد و گــروه 
دوم کــه نمی خواســتند ایــن اردو در تبریــز 
ــا را  ــد و م ــزار شــود و کارشــکنی می کردن برگ
ــر کــرده  ــه هــدف خــود مصمم ت در رســیدن ب

ــم. ــکر می کن ــز تش ــا نی و از آنه
 

پایان اردوی تیم ملی سه گانه در تبریز
ــی  ــم مل ــان تی ــم از بازیکن ــان مراس در پای
ــه  ــه گان ــی س ــم مل ــان تی ــاالن و جوان بزرگس
کــه بــه مــدت 20 روز در تبریــز اردوی آمــاده 
ســازی برگــزار کردنــد، تجلیــل بــه عمــل آمــد.

ــکل از  ــور متش ــه کش ــه گان ــی س ــم مل تی
حســینی،  ســید محمد  عباس نــژاد،  علــی 
ــاس  ــری و عب ــزاد نوب ــی، به ــن بابای سید حس

ــود. ــری ب جهانگی
ــوده  ــی بـ ــد خاتونـ ــم محمـ ــرمربی تیـ سـ
و محمـــد باقـــری و مقصـــود شـــبیری هـــم 
کمک هـــای خاتونـــی را تشـــکیل می دادنـــد.

با تجلیل از ملی پوشان

اردوی تیم ملی سه گانه در تبریز به اتمام رسید

حسن روشن :
تیم ملی فوتبال ناشنوایان 

در آمادگی مطلوبی قرار دارد
گفت:  ایران  ناشنوایان  فوتبال  تیم  سرمربی 
آمادگی مطلوبی  ناشنوایان در  فوتبال  تیم ملی 
بیشتر  حمایت  نیازمند  همچنان  اما  دارد  قرار 

است.
پنجشنبه  روز  ایرنا، حسن روشن  به گزارش 
که  تیم  آمادگی  اردوی  در  افزود:  اردبیل  در 
شده  برگزار  اردبیل  استان  نیر  شهرستان  در 
در  تا  اند  رسیده  مطلوبی  شرایط  به  بازیکنان 
مسابقات المپیک توانایی های خود را در معرض 
فوتبال  حیثیت  از  و  دهند  قرار  عموم  دید 

کشورمان دفاع کنند.
وی اظهار کرد: با اینکه فدراسیون مشکالت 
مالی دارد اما با تالش مسئوالن اردوی آمادگی 
برای  را  فوتبال  تیم  تا  برگزار می شود  تیم ملی 
در   2017 تابستانی  المپیک  سومین  و  بیست 

ترکیه، آماده کنیم.
وی با اشاره به رقابت های فوتبال که چندی 
پیش برای ناشنوایان در بلغارستان برگزار شد، 
به خاطر مشکالت  مسابقات  این  در  کرد:  بیان 
به  بازیکن   17 بازیکن   23 جای  به  ما  مالی 
مسابقات بردیم و تیم ایران در آن رقابت ها در 
11 روز ۶ مسابقه برگزار کرد که انجام این تعداد 
بازی در بازه زمانی کوتاه از توان تیم های لیگ 

برتری فوتبال کشور هم خارج است.
فوتبال  تیم  شرایط  این  با  کرد:  بیان  وی 
ناشنوایان کشورمان در بازی با تیم ملی فوتبال 
نتیجه  با  پنالتی  ضربات  در  آلمان  ناشنوایان 
هشت بر هفت باخت و عنوان پنجم را به دست 
ملی  تیم  بازیکنان  سن  میانگین  روشن  آورد. 
عنوان  سال   27 را  کشورمان  ناشنوایان  فوتبال 
کرد و گفت: بعد از مسابقات المپیک تابستانی 
اقدام خواهد  تیم  به جوان سازی  ترکیه نسبت 
شد. روشن افزود: با توجه به شرایط خاصی که 
ناشنوایان  فوتبال  در  کل  در  دارند  عزیزان  این 
حدود 200 بازیکن در کشور شرایط حضور در 

این تیم ها را دارند.
ایران  ناشنوایان  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
اظهار کرد: تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشورمان 
مسابقات  در  و  دارد  را  آسیا  قهرمانی  عنوان 
قدرت ظاهر خواهد  با  ترکیه  المپیک  تابستانی 
فوتبال  تیم  متاسفانه  کرد:  عنوان  وی  شد. 
ناشنوایان بیشتر اوقات در طول سال در چمن 
در صورتی  می کند،  تمرین  ای  اجاره  مصنوعی 
انجام  طبیعی  در چمن  المپیک  رقابت های  که 
می شود ولی خوشبختانه در اردوی اردبیل تیم 

در چمن طبیعی تمرین می کند.
وی از برگزاری اردوی آمادگی تیم در اردبیل 
اردبیل  استان  داد:  ادامه  و  کرد  رضایت  اظهار 
دارای پتانسیل های بسیار باالیی در ورزش است 
دایی، حسین رضازاده  علی  بزرگانی همچون  و 
داده  ورزش  جامعه  تحویل  فر  انصاری  کریم  و 
ملی  تیم  اردوی  در  حاضر  بازیکنان  از  یکی  و 

فوتبال ناشنوایان هم اردبیلی است.
مسابقات  در  بچه ها  امیدوارم  کرد:  بیان  وی 
بهتر  نتیجه  کسب  با  ترکیه  المپیک  تابستانی 
و  اردبیل  خونگرم  مردم  محبت های  و  زحمات 

کشورمان را بدهند.
فوتبال  ملی  تیم  آمادگی  اردوی  چهارمین 
در  ماه  اردیبهشت   29 از  کشورمان  ناشنوایان 
تا  و  شده  آغاز  اردبیل  استان  نیر  شهرستان 
هشتم خرداد ماه به مدت 10 روز جهت شرکت 
المپیک  مسابقات  دوره  سومین  و  بیست  در 

تابستانی 2017 ترکیه ادامه دارد.
جودو،  رشته   14 در  ایران  اعزامی  کاروان 
کاراته، تکواندو، والیبال، فوتبال، والیبال ساحلی، 
دوچرخه   میدانی،  و  دو  فرنگی،  و  آزاد  کشتی 
سواری، شنا، بسکتبال و بولینگ در بخش زنان 
و مردان در المپیک تابستانی ناشنوایان شرکت 
می کنند. این رقابت ها از 27 تیر تا 9 مردادماه 

در شهر سامسون ترکیه برگزار خواهد شد.

م الف: 0۵۳8
تاریخ انتشار آگهی: 1۳96/0۳/06

ــاده 18  ــق م ــه طب ــالغ اجرائی ــی اب آگه
ــمی ــناد رس ــاد اس ــرای مف ــه اج ــن نام آئی

ــدی  ــن واح ــای محس ــه آق ــیله ب بدینوس
فرزنــد محمــد بــه کــد ملــی 150133۶57۶ 
بنشــانی: تبریــز- شــهرک مــرزداران مصلــی 
بانــک  کــه  شــود  مــی  ابــالغ  اول  ط  
ــغ  ــول مبل ــت وص ــز جه ــعبه تبری ــی ش مل
خســارت  بانضمــام  ریــال   1۶/051/509
تاخیــر تادیــه از بابــت قــرارداد اجرائــی 
 139۶/07/14 مــورخ   ۶102570۶22004
ــده  ــوده و پرون ــه نم ــدور اجرائی ــدام بص اق
ایــن  در   )9۶00415( کالســه  اجرائــی 
اداره تشــکیل و طبــق گــزارش مورخــه 
ــز  ــت تبری ــالغ پس ــور اب 139۶/02/23 مام
آدرس شــما جهــت ابــالغ اوراق اجرائــی 
شناســائی نشــد و بانــک نیــز اعــالم نمــوده 
ــت و  ــالع اس ــی اط ــما ب ــگاه ش ــه از اقامت ک
ــالغ واقعــی  ــذد شــما را جهــت اب نمــی توان
معرفــی نمایــد، لــذا بــه تقاضــای بســتانکار و 
طبــق مــاده 18 آییــن نامــه اجــرا از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ اجرائیــه 
محســوب مــی شــود چنانچــه ظــرف ده روز 
ــدام  ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب نس
ــد  ــان خواه ــی جری ــات اجرائ ــد عملی ننمائی

ــت. یاف
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی تبریز

اسماعیل عبدالهی

م الف: ۵8۳
تاریخ: 1۳96/0۳/0۳

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقـای محمـد رضا مسـلمی بوکـت دارای 
شناسـنامه شـماره 1911508415 به شـرح 
ایـن  از   9۶0270 کالسـه  بـه  دادخواسـت 
وراثـت  حصـر  گواهـی  درخواسـت  دادگاه 
نمـوده و چنیـن توضیح داده که شـادروان ام 
البنیـن سـیفی بوکـت به شـماره شناسـنامه 
21 در تاریـخ 95/8/2۶ در اقامتـگاه دائمـی 
خـود بـدرود زندگـی وارثـه حین الفـوت آن 

به: مرحـوم منحصـرا 
شـماره  بـه  بوکـت  مسـلمی  حسـن   -1
شناسـنامه 118 متولـد 1303 پسـر متوفـی 
بـه شـماره  2- محمدرضـا مسـلمی بوکـت 
شناسـنامه 54 متولد 1343 پسـر متوفی 3- 
پرویـن مسـلمی بوکت به شـماره شناسـنامه 
80 متولـد 1329 دختـر متوفـی 4- مهیـن 
مسـلمی بـه شـماره شناسـنامه 547 متولـد 
مسـلمی  گیتـی   -5 متوفـی  دختـر   1335
بوکـت بـه شـماره شناسـنامه 4288 متولـد 
مسـلمی  فاطمـه   -۶ متوفـی  دختـر   1339
بوکـت بـه شـماره شناسـنامه 3537 متولـد 

1345 دختـر متوفـی 
مقدماتـی  تشـریفات  انجـام  بـا  اینـک 
نوبـت آگهـی  درخواسـت مزبـور را در یـک 
مینمایـد تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر 
آگهـی ظـرف یـک مـاه و یـک روز بـه دادگاه 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
قاضی شورای حل اختالف واحد یک 
شهرستان عجبشیر - ناصر حضرتی 

مشخص شدن حریفان جودوکاران ایران 
در قهرمانی آسیا

آییــن قرعــه کشــی پیکارهــای جــودوی 
ــاره کهــن انجــام شــد و 9 جــودوکار  ــی ق قهرمان

ــناختند. ــود را ش ــان خ ــران حریف ای
به  گزارش  ایسنا جوجیتسو و کوراش، با انجام 
این  آسیا،  قهرمانی  جودو  پیکارهای  کشی  قرعه 
رقابتها از روز جمعه پنجم خرداد ماه به مدت سه روز 

به میزبانی کشور هنگ کنگ آغاز می شود.
بر اساس این گزارش در بخش مردان و در جدول 
22نفره وزن منهای ۶0 کیلوگرم محمد روشن نژاد 
به  میزبان  نماینده کشور  برابر  نخست  مبارزه  در 
میدان می رود  و در صورت پیروزی با جودوکار کره 

ای مصاف خواهد کرد.
در شرایطی 27  کیلوگرم،  منهای ۶۶  وزن  در 
جودوکار با هم رقابت می کنند  که سعید خجسته 
در دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده دیدار 
عربستان و تایلند پیکار می کند، قاسم نوری زاده دیر 
نماینده کشورمان در این وزن ابتدا مقابل جودوکار 
افغان به میدان می رود و در صورت پیروزی حریفی 

از قزاقستان را پیش رو خواهد داشت.
در وزن منهـای 73 کیلوگرم محمد بریمانلو در 
حضـور 25 جـودوکار در صورت شکسـت نماینده 
سـریالنکا، در مبـارزه دوم بـه مصـاف برنـده قطر و 

نپال مـی رود.
ســعید مالیــی در جــدول 25نفــره وزن منهای 
ــتراحت دارد و  ــت اس ــرم در دور نخس 81 کیلوگ
ــر روی  ــگ و قط ــگ کن ــده هن ــر برن ســپس براب

تاتامــی مــی رود.
وحید نوری در جدول 17 نفری وزن منهای 90 

کیلوگرم با جودوکار عربستانی مبارزه خواهد کرد.
در وزن به  اضافه  100 کیلوگرم در شرایطی 12 
جودوکار حضور دارند که حمیدرضا ملک زاده ابتدا 
به مصاف نماینده چین تایپه می رود  و در صورت 
پیروزی جودوکار ژاپن را در پیش رو خواهد داشت.

 اما در بخش بانوان و در جدول 15نفری وزن 
صورت  در  آذرپیوند  طاهره  کیلوگرم   52 منهای 
پیروزی در مبارزه نخست برابر جودوکار کره شمالی 

با برنده کشور میزبان و مغولستان مبارزه می کند.
در وزن منهـای 70 کیلوگـرم دنیـا آقایـی در 
جـدول 18نفـره ایـن وزن ابتـدا برابر ویتنـام روی 
تاتامـی می رود و در صورت شکسـت این جودوکار 
بـا برنـده هند و کـره جنوبی مبـارزه خواهـد کرد.
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رییـس اتحادیـه طـال و جواهر گفـت: حدود 
4هـزار واحد تولیـدی ــ توزیعـی در بخش طال 
و جواهـر فعـال بوده انـد کـه بسـیاری از آنها در 
5 سـال اخیر به ورطه تعطیلی کشـیده شـده و 
از ابتـدای سـال 139۶ نیز هـر روز 2 تا 4 واحد 

شـده اند. تعطیل 
محمـد  کـه  آن طـور  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
جواهـر  و  طـال  اتحادیـه  رییـس  کشـتی آرای، 
گـزارش می دهـد، به دلیـل اجـرای مالیـات بـر 
ارزش افـزوده در صنعـت طـال، تولیـد در ایـن 
صنعـت در طـول 5 سـال بـه یک سـوم کاهـش 
یافتـه و تولیـد سـاالنه طـال در ایـران از 180 
تـن در سـال 1390 بـه حـدود ۶0 تن در سـال 

1395 تنـزل یافتـه اسـت.
شـورای  نشسـت  در  را  آمـار  ایـن  او   
گفت وگـوی اسـتان تهران و در حضور اسـتاندار 
و رییـس اتاق تهران ارائه کرد. در سی وسـومین 
نشسـت شـورای گفت وگـوی اسـتان تهـران که 
صبـح امـروز در اتاق تهـران برگزار شـد، پرونده 
ارزش  بـر  مالیـات  قانـون  اجـرای  چالش هـای 
افـزوده در صنعـت طال و جواهر روی میز شـورا 

گرفت. قـرار 
کشـتی آرای در این نشسـت به دیگـر تبعات 
اجـرای قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده در این 
به موجـب  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  نیـز  صنعـت 

در  بسـیاری  کارگاه هـای  قانـون،  ایـن  اجـرای 
صنعـت طـال و جواهر تعطیـل شـده و کارگران 
ایـن کارگاه ها نیز بیکار شـده اند. حـدود 4 هزار 
ــ توزیعـی در این بخـش فعال  واحـد تولیـدیـ 
بوده انـد کـه بسـیاری از آنهـا در 5 سـال اخیـر 
بـه ورطـه تعطیلـی کشـیده شـده و از ابتـدای 
سـال 139۶ نیـز هـر روز 2 تـا 4 واحـد تعطیل 
شـده اند. او صنعـت طال را صنعتی پـاک، ارزآور 
و اشـتغال زا در تمـام دنیا توصیف کـرد و گفت: 
صنعـت طـال پـس از صنعـت نفـت و اسـلحه، 
باالتریـن گـردش مالـی در جهـان را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.
کشـتی آرای ایـن نکتـه را نیـز اعـالم کـرد 
بـه  رو  ایـران  در  طـال  مصـرف  بـه  میـل  کـه 
کاهـش گذاشـته و جوانـان ایرانی بـه بدلیجات 
روی آورده انـد. رییـس اتحادیـه طـال و جواهـر 
توضیـح داد کـه جلسـات متعـددی در مرکـز 
بـرای  اسـالمی  پژوهش هـای مجلـس شـورای 
رفـع چالش مالیـات بر ارزش افـزوده در صنعت 
طـال برگزار شـده امـا کارشناسـان ایـن مرکز و 
و  منطقـی  اسـتدالل های  از  هنـوز  نماینـدگان 

نشـده اند. اقنـاع  ارائه شـده  اقتصـادی 
 او بـا اشـاره بـه آنچـه در اصالحیـه قانـون 
مالیـات بـر ارزش افـزوده مبنـی بـر کاهش نرخ 
ایـن نـوع مالیات بـرای صنعت طال بـه 3 درصد 

مطـرح اسـت، گفـت: حتـی کاهـش نـرخ از 9 
درصـد بـه 3 درصد نیز مشـکالت این صنعت را 
حـل نمی کنـد. از نظـر ما، طـال به عنـوان نوعی 
از سـرمایه نبایـد مشـمول پرداخـت مالیـات بر 
بـر  بایـد  تنهـا  مالیـات  و  افـزوده شـود  ارزش 

اجـرت سـاخت اعمال شـود.
سیدحسـین  هاشـمی، اسـتاندار تهـران نیـز 
عدم شـمولیت طـال در مالیات بـر ارزش افزوده 
را مـورد تأکیـد قـرار داد و مسـعود خوانسـاری، 
رییـس اتـاق تهـران نیز پیشـنهاد کـرد که نرخ 
مالیـات بـر ارزش افـزوده طـال بـه صفـر برسـد 
در  رعایـت شـفافیت  بـرای  عیـن حـال،  در  و 
ایـن صنعـت، فعـاالن ایـن بخش موظف شـوند 
اظهارنامه هـای خود را به سـازمان امـور مالیاتی 
ارائـه دهند. این پیشـنهاد از سـوی کشـتی آرای 
اتـاق  رییـس  و  گرفـت  قـرار  اسـتقبال  مـورد 
تهـران نیـز وعده داد کـه این پیشـنهاد را مورد 

پیگیـری قـرار دهد.
از مهـر مـاه سـال 1387 که طالفروشـان در 
کشـور کرکره هـای خـود را در اعتـراض به ابالغ 
و اجـرای قانـون مالیـات بر ارزش افـزوده پایین 
کشـیدند، تا به امروز مناقشـه میـان این صنعت 
و سـازمان امور مالیاتی حل وفصل نشـده اسـت. 
البتـه آن گونـه کـه از گفتـار و نوشـتار فعـاالن 
دیگـر صنایع اسـتنباط می شـود، نه تنها صنعت 
طـال که سـایر رشـته های صنعتی ماننـد صنایع 
غذایـی نیـز از ناحیه شـیوه اجـرای ایـن قانون، 
تحـت فشـار قـرار گرفته انـد و بـا وجـود اینکـه 
قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده را به عنوان یک 
مالیـات مترقـی در نظـام اقتصـادی پذیرفته اند 
انتقـاد گسـترده دارنـد.  بـه شـیوه اجـرای آن 
قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده بـا اختیـارات 
اساسـی جمهـوری  قانـون  مـاده 85  از  ناشـی 
اسـالمی ایـران در 53 مـاده و 47 تبصـره در 
اقتصـادی  کمیسـیون  در   1387.2.17 تاریـخ 
مجلـس شـورای اسـالمی بـه تصویـب رسـید 
و بـرای مـدت آزمایشـی 5 سـال از تاریـخ اول 
مهرمـاه 1387 بـه مرحلـه اجـرا گذاشـته شـد. 
مـدت اجـرای آزمایشـی قانون مالیـات بر ارزش 
افـزوده اکنـون بـه پایان رسـیده و فعاالن بخش 
فرصـت  در  تـا  هسـتند  تکاپـو  در  خصوصـی 
پیش آمـده برای اصـالح این قانون، ایـرادات آن 

کنند. برطـرف  را 
آیـا بـا اصـالح ایـن قانـون، چالـش 8سـاله 
مالیـات بر ارزش افـزوده، در محیط کسـب وکار 

ایـران رنـگ می بـازد؟

آمار عجیب رییس اتحادیه طال و جواهر

روزانه 2 تا 4 واحد ساخت و 
فروش طال تعطیل می شود


