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آقاپور علیشاهی مطرح کرد:

بازی باخت-باخت با تداوم اجرای 
ضعیف قانون مالیات ارزش افزوده

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی با انتقاد از اجرای ضعیف قانون مالیات 
بر ارزش افزوده گفت:اجرای ضعیف قانون مالیات 
برارزش افزوده، باعث صدمه به مصرف کنندگان 
خانه  گزارش  به  است.  شده  تولیدکنندگان  و 
گفت:اصالح  علیشاهی   آقاپور  معصومه  ملت، 
اصلی  اولویت های  از  یکی  مالیاتی  ساختارهای 
اقتصاد کشور محسوب می شود که نقش مهمی 
در جلوگیری از فرارهای مالیاتی دارد. نماینده 
مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی ادامه 
مالیاتی  فرارهای  از  بخشی  حاضر  حال  داد:در 
مربوط به اشخاصی است که از نفوذ برخوردارند 
که باید این مشکل رفع شود. این نماینده مردم 
در مجلس دهم افزود:بخشی از فرارهای مالیاتی 
به دلیل اجرای ضعیف قانون مالیات بر ارزش 
افزوده است، باید پذیرفت این قانون از اهداف 

اصلی خود منحرف شده است.
پیش  در  به  افزود:باتوجه  علیشاهی  آقاپور 
بودن بررسی الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش 
افزوده در مجلس، باید دغدغه های کارشناسی 
لحاظ  قانونی  اصالح  این  در  تولیدکنندگان 
شود. وی ادامه افزود:به دلیل مشکالت در قانون 
مالیات بر ارزش افزوده حتی تا حدود 24درصد 
این  که  اخذ می شود  تولیدکنندگان  از  مالیات 
موضوع قابل قبول نیست و باعث می شود انگیزه 
برای فرار از پرداخت مالیات ایجاد شود. آقاپور 
علیشاهی افزود:فشار ناشی از ضعف در اجرای 
مالیات برارزش افزوده، باعث می شود تولیدکننده 

نتواند رقابت اقتصادی داشته باشد. 

دنیای امروز همراه با تغییرات پرشتاب به سمت 
این دنیا  آینده در حرکت است و سازمانهائی در 
میتوانند به بقاء خود ادامه دهند که با تکنولوژی روز 
و شانه به شانه با سایر رقبا حرکت کنند، با توجه به 
اینکه نیروی انسانی بعنوان مهمترین نیروی محرکه 
سازمانها مطرح هستند و اتالف وقت نیروی انسانی 
برای انجام کارهای روزمره پرسنلی موجب کاهش 
بازدهی سازمان میشود لذا بکارگیری علوم نوین 
و سیستمهای الکترونیکی می تواند از اتالف وقت 
نیروی انسانی کاسته و بازدهی سازمان را افزایش 
افزایش  موجب  که  مواردی  از  دیگر  یکی  دهد. 
راندمان سازمانها میشود آموزش و بهسازی نیروی 

انسانی است.
نیروی انسانی کاراء و توانا  یکی از مهمترین 
عوامل رساندن سازمان به اهدافش بحساب می آید 
زیرا آموزش، نیروی انسانی را در درک و اجرای 
سیاستهای سازمانی یاری میدهد و باعث پیوستگی 
و انسجام بین افراد سازمان میشود و کارکنان را در 
تطبیق خود با تغییرات یاری میدهد و باعث ارتقاء 
مهارتهای افراد میشود و مسیر رشد آتی کارآموز را 
فراهم میکند و آموزش مداوم و برنامه ریزی شده 

هزینه های مشاوره را کاهش میدهد.
لذا آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت مداوم 
و مستمر در استراتژی مدیران منابع انسانی جایگاه 
ویژه ای دارد ولی یکی از مسائلی که در بسیاری 
و  مستمر  آموزشی  نظام  نبود  موجب  موارد  از 
کارآمد در سازمانها میشود هزینه بر بودن و وقت 
گیر بودن اینگونه نظامهای آموزشی میباشد. ولی 
امروزه در بسیاری از سازمانهای بزرگ و موسسات 
باید اینگونه دوره آموزشی وجود داشته باشد تا 
بتوانند توانائی نیروهای خود را افزایش دهند و هم 
ارزشیابی مستمری از افراد درون سازمان داشته 
باشند.بیاد داشته باشیم هزینه کرد در امر آموزش، 

سرمایه گذاری است.

نیروی انسانی 
کارا و توانا

ــوزش پزشــکی  ــام دبیرشــورای آم ــم مق قائ
و تخصصــی، اجــرای آییــن نامــه اجرایــی 
دوره هــای تکمیلــی را بــه قانونــی کــه درســال 
اســالمی  شــورای  مجلــس  توســط   1367
تصویــب شــد، ارجــاع داد و گفــت: وزارت 
ــود  ــی خ ــف قانون ــتای وظای ــت در راس بهداش

ــت. ــام داده اس ــدام را انج ــن اق ای
دکتر»سیدحســن  ایرنــا،   گــزارش  بــه 
اعتــراض  بــه  پاســخ  در  رضــوی«  امامــی 
ــته  ــت رش ــراری عدال ــه برق ــت ها ب پاتولوژیس
ــی  ــه قانون ــگاه ها ب ــیس آزمایش ــرای تاس ای ب
کــه درســال 67 توســط مجلــس شــورای 
ــرد و  ــاره ک ــید، اش ــب رس ــه تصوی ــالمی ب اس
گفــت: درســال 1367 درمجلــس شــورای 
و  رســید  تصویــب  بــه  قانونــی  اســالمی 
بــه موجــب آن افــرادی کــه PHD هــای 
هســتند،  آزمایشــگاهی  ای  رشــته  تــک 
می توانســتند، بــا گذرانــدن دوره تکمیلــی، 
ــگاه  ــه و آزمایش ــگاه گرفت ــی آزمایش ــق فن ح

تاســیس کننــد.
قانــون درمقطعــی  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
ــد از آن  ــد. بع ــل مان ــا معط ــد، ام ــرا ش نیزاج
ــوان عدالــت  ــا پیگیریهــای افــراد ذینفــع، دی ب
ــط  ــون توس ــن قان ــه ای ــرد ک ــم ک اداری حک

ــه  ــع ب ــود. در واق ــی ش ــت اجرای وزارت بهداش
دلیــل حکــم دیــوان عدالــت اداری، وزارت 
ــن  ــرد و آیی ــرا ک ــون را اج ــن قان ــت ای بهداش
نامــه ای بــرای اجــرای ایــن قانــون تهیــه 
کــرد کــه بــه صــورت محــدود در کشــور اجــرا 

می شــود.
ــکاران  ــت: بعضــی ازهم ــی رضــوی گف امام
ــایر  ــه س ــازه ب ــه اج ــبت ب ــت نس پاتولوژیس

فنــی  حــق  دریافــت  بــرای  رشــته ها 
وزارت  امــا  کردنــد  اعتــراض  آزمایشــگاه 
و  کافــی  بررســی های  از  پــس  بهداشــت 
ــون  ــر اســاس قان ــا صاحبنظــران وب مشــورت ب

ایــن اقــدام را انجــام داده اســت.
بـه گفتـه وی، بدیـن معنـی کـه هـم اکنون 
رشـته های  از  نفـره   3 تیمـی  تشـکیل  نیزبـا 
مختلـف علـوم آزمایشـگاهی، بـه آنهـا مجـوز 

تاسـیس آزمایشـگاه داده می شـود. اجرای آیین 
نامـه اجرایـی به رشـته های علوم آزمایشـگاهی 
گذرانـدن  بـا  کـه  می دهـد  را  اجـازه  ایـن 
دوره هـای تکمیلـی، ماننـد پاتولوژیسـت ها بـه 
صـورت تک نفـره بتوانند، آزمایشـگاه تاسـیس 

. کنند
قائــم مقــام دبیــر شــورای آمــوزش پزشــکی 
موصــوف  قوانیــن  در  افــزود:  تخصصــی  و 
پیــش بینــی شــده اســت کــه افــراد داوطلــب 
ــل  ــا تکمی ــدن امتحــان ورودی ب ضمــن گذران
ــل  ــک دوره قب ــان در ی ــای خودش توانمندی ه
از ورود بــه دوره تکمیلــی آمادگــی الزم را 
کســب نماینــد و پــس از طــی دوره آموزشــی 
مربوطــه، چنانچــه در امتحــان گواهینامــه 
ــق  ــوژی موف ــکال پاتول ــی دوره کلینی تخصص
شــوند و حــد نصــاب را کســب نماینــد، فــارغ 

ــوند. ــوب می ش ــن دوره محس ــل ای التحصی
پاتولوژیســت ها  گفــت:  رضــوی  امامــی 
ــه پزشــک  ــرادی ک ــط اف ــد هســتند، فق معتق
هســتند، بایــد آزمایشــگاه تاســیس کننــد 
ــه  ــن گون ــز ای ــاید در بعضــی کشــورها نی و ش
ــه  ــورما ک ــی کش ــام آموزش ــا در نظ ــد ام باش
ــایر  ــرای س ــکان را ب ــن ام ــی اســت، ای بینابین

رشــته ها نیــز فراهــم کــرده اســت.

تاسیس آزمایشگاه منحصربه یک رشته نیست
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هیچ مدیری در 
آذربایجان شرقی تغییر 
نمی کند ، مگر ارتقا یابد

نوآوری در ایجاد اشتغال جدید 
برای کشور ضروری است

نخستین جشنواره فیلم تبریز 
برگزار می شود

وظیفه ما خدمت به این مردم است
مشارکت در شهرستان تبریز بیش از 60 درصد بود

3
نگاه خالقانه موجب ایجاد شغل های جدید می شود

صحبان ایده های نو ، می توانند فرصتهای جدیدی خلق کنند

اشتغال از مباحث مورد تاکید ویژه رهبر معظم انقالب است

4

باید خوداتکایی را در این جشنواره تقویت کنیم
سینمای استان در حال طی کردن پله های رشد است

اعتماد به نفس به جامعه فیلم استان بازگشته است

6
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ــو از  ــران ممل ــودروی ای ــازار خ ــی ب در حال
ــده  ــاوت ش ــی متف ــی و خارج ــدات داخل تولی
اوایــل دهــه 90 مشــکالت  از  اســت کــه 
اقتصــادی و همچنیــن تغییــرات محســوس 
بــازار باعــث شــده صنعــت  ســلیقه ای در 
خودروســازی ایــران بــا وجــود توجه هــای 
گســترده مســئوالن دولتــی بــه آن، همچنــان 
درگیــر مشــکالتی از جملــه رکــود قابــل توجــه 

ــد. ــد باش ــای خری ــش تقاض و کاه
ـــران  ـــودروی ای ـــت خ ـــاق در صنع ـــن اتف ای
ــت  ــه روایـ ــه بـ ــی رخ داده کـ ــت زمانـ درسـ
ایـــران  خارجـــی،  و  داخلـــی  آمارهـــای 
ــع  ــرای صنایـ ــر بـ ــازاری بکـ ــوان بـ ــه عنـ بـ
ــه  ــده اســـت کـ ــناخته شـ ــازی شـ خودروسـ
برجـــام  توافق نامـــه  امضـــای  از  پـــس 
بـــه نوعـــی رقابـــت قابل توجهـــی میـــان 
ــور در  ــرای حضـ ــی بـ ــازان خارجـ خودروسـ
ایـــن بـــازار مســـتعد شـــکل گرفتـــه اســـت.

ایـــن  گرفتـــن  درنظـــر  بـــا  حـــال 
ـــرای  ـــذاب ب ـــازاری ج ـــران ب ـــه ای ـــت ک واقعی

ســـوال  شـــده،  شـــناخته  خودروســـازان 
اساســـی ایـــن اســـت کـــه چطـــور فعـــاالن 
بـــازار خـــودروی کشـــورمان درگیـــر رکـــود 
ــود  ــروج از ایـــن رکـ ــکار خـ ــده اند و راهـ شـ

چیســـت؟
بـــرای رســـیدن بـــه پاســـخی مناســـب و 
ـــه  ـــد توج ـــه بای ـــن زمین ـــتناد در ای ـــل اس قاب
ــوآوری و  ــلیقه، نـ ــه سـ ــیم کـ ــته باشـ داشـ
ـــار  ـــداران در کن ـــته های خری ـــه خواس ـــه ب توج
ــی  ــع فاکتورهایـ ــت در واقـ ــت و قیمـ کیفیـ
خودروســـازی  صنعـــت  در  تعیین کننـــده 
ـــناخته  ـــازار بیشـــتر ش ـــهم ب ـــت س ـــرای دریاف ب
شـــده اند و معمـــوال ســـازند گان خـــودرو 
همـــواره توجـــه ویـــژه ای بـــه ایـــن مـــوارد 

دارنـــد.
ــران  ــه در ایـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
بـــه  اتـــکا  بـــا  موجـــود  خودروســـازان 
دولتـــی  آشـــکار  و  نهـــان  حمایت هـــای 
ـــد  ـــی تاکیـــد دارن ـــر تولیـــد محصوالت همـــواره ب
ـــداران  ـــرای خری ـــه ای ب ـــچ جاذب ـــا هی ـــه بعض ک

ــاز  ــورد نیـ ــوع مـ ــد تنـ ــته و نمی توانـ نداشـ
ــد. ــخ دهـ ــازار را پاسـ بـ

بــه همیــن دلیــل اگــر خودروســازان ایــران 
بــه دنبــال رونــق بــازار و دســتیابی بــه ســهم 
بــرای محصــوالت خــود  بــازار قابل قبــول 
هســتند، الزم اســت بــا نــوآوری و به کارگیــری 
جدیــد  محصــوالت  نویــن،  فناوری هــای 
متناســب بــا نیــاز روز بــازار عرضــه کننــد. امــا 
نکتــه اینجاســت کــه ایــن تولیدکننــدگان باید 
همزمــان بــا ارائــه محصــوالت جدیــد بــه بــازار 
زمینــه تولیــد محصــوالت قدیمــی را محــدود و 
کم کــم آنهــا را از خطــوط تولیــد خــود حــذف 
کننــد. شــاهد مثــال ایــن نــوع سیاســتگذاری 
در تولیــد خــودرو کــه باعــث شــده مشــکالتی 
ــد  ــاد کن ــدگان ایج ــرای تولیدکنن ــازار ب در ب
ــل  ــر عرضــه شــدن برخــی محصــوالت مث دی
تیبــا، رانــا و محصوالتــی از ایــن دســت اســت 
ــالح  ــه اصط ــوالت ب ــن محص ــی ای ــون زمان چ
جدیــد روانــه بــازار شــد کــه تقریبــا نیازهــای 

بــازار تغییــر کــرده بــود.

بـــه همیـــن دلیـــل، محصـــوالت قدیمـــی 
ـــود ورود  ـــا وج ـــژو 405 ب ـــا پ ـــد ی ـــل پرای مث
محصـــوالت جدیدتـــر هنـــوز هـــم در تیـــراژ 

ــوند. ــد می شـ ــوه تولیـ انبـ
ــد  ــه تولیـ ــی ادامـ ــه یعنـ ــن زمینـ در ایـ
تولیدکننـــدگان  قدیمـــی،  محصـــوالت 
ـــب  ـــی قال ـــه وقت ـــد ک ـــن باورن ـــر ای ـــی ب وطن
یـــا امکاناتـــی بـــرای تولیـــد یـــک خـــودرو 
هزینه بـــر  به دلیـــل  می شـــود  ســـاخته 
بـــودن آن بایـــد تعـــداد مشـــخصی از آن 
ــالح  ــه اصطـ ــا بـ ــود تـ ــد شـ ــودرو تولیـ خـ
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــود درحال ـــران ش ـــا جب هزینه ه
ـــکالتی  ـــروز مش ـــث ب ـــتباه و باع ـــتی اش سیاس
ـــود  ـــد ب ـــوالت خواه ـــروش محص ـــه ف در زمین
و راهـــکار جبـــران ایـــن هزینه هـــا اســـتفاده 
از قطعـــات مشـــترک بـــرای محصـــوالت 
ــت؛  ــان اسـ ــای یکسـ ــا پلتفرم هـ ــف بـ مختلـ
ـــمند  ـــات س ـــرای قطع ـــه ب ـــتی ک ـــا سیاس دقیق
ـــا صـــورت  و محصـــوالت مشـــترک آن مثـــل دن

گرفتـــه اســـت.

بایدهای خروج صنعت خودرو از رکود

 منتخب مردم تبریز در شورای شهر:

اعضای منتخب شورای شهر تبریز هنوز 
برای انتخاب شهردار تصمیم نگرفته اند

پزشکیان کاندیدای فراکسیون امید
برای ریاست مجلس

نخستین جلسه شورای پنجم تبریز 
۱4 مرداد برگزار می شود

هیچ تصمیمی برای بازشماری 
صندوق های رای شورا گرفته نشده است

تبریز میزبان سومین نشست 
 UCLG-MEWA سازمان جهانی

جناب آقای دکتر علی جلیلی

انتخـاب جنابعالـی  بـه سـمت نماینده 
و  مراغـه  انتخابیـه  حوزه هـای  مـردم 
عجب شـیر در مجلس شـورای اسـالمی 
را صمیمانـه تبریک عـرض نموده و برای 
از  را  افـزون  روز  توفیقـات  جنابعالـی 

درگاه باریتعالـی مسـئلت داریـم

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مراغه

جناب آقای دکتر علی جلیلی
انتخـاب جنابعالـی  بـه سـمت نماینده 
و  مراغـه  انتخابیـه  حوزه هـای  مـردم 
عجب شـیر در مجلس شـورای اسـالمی 
را تبریـک گفته و موفقیت شـما در این 
جایـگاه را از خداوند منان خواسـتاریم.

امید اسـت ایـن جایگاه منشـاء خدمات 
شـایان بـرای این حـوزه هـای انتخابیه 

. شد با
جعفر شکوریان
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اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی بـــا اشـــاره 
ــر  ــر تغییـ ــی بـ ــایعاتی مبنـ ــار شـ ــه انتشـ بـ
ــد  ــتان، تاکیـ ــی اسـ ــی های مدیریتـ در کرسـ
ـــرقی  ـــان ش ـــری در آذربایج ـــچ مدی ـــرد: هی ک
ـــا  ـــتان ب ـــران اس ـــه مدی ـــود و هم ـــزل نمی ش ع
ـــرای  ـــود ب ـــت های خ ـــف در پس ـــره مضاع انگی
خدمـــت بـــه مـــردم باقـــی می ماننـــد، مگـــر 

ـــد. ـــا یابن ـــه ارتق اینک
بـــه گـــزارش ایرنـــا، اســـماعیل جبـــارزاده 
ـــا  ـــتان ب ـــزی اس ـــه ری ـــورای برنام ـــه ش در جلس
ـــه  ـــکوهمندی ک ـــیار ش ـــات بس ـــک انتخاب تبری
ـــردم  ـــزود: م ـــد، اف ـــزار ش در ســـطح کشـــور برگ
ــا  ــات بـ ــن انتخابـ ــرقی در ایـ ــان شـ آذربایجـ
مشـــارکت 70 درصـــدی و رای 65 درصـــدی 
ـــان  ـــی را نش ـــر روحان ـــه دکت ـــود ب ـــاد خ اعتم

ـــد. دادن
ــارکت  ــزان مش ــه می ــه داد: همیش وی ادام
و  مدیــران  دغدغه هــای  از  یکــی  پاییــن 
مجلــس  انتخابــات  در  و  بــود  مســئوالن 
شــورای اســالمی در جلســاتی کــه در خدمــت 
مســئوالن اســتان بودیــم اظهــار می شــد بایــد 
تــالش کنیــم مشــارکت های 28 درصــدی 
ــه  ــانیم ک ــه 50 درصــد برس ــته را ب ادوار گذش
ایــن مشــارکت در انتخابــات دور دهــم مجلــس 
شــورای اســالمی بــه بــاالی 50 درصــد رســید.

انتخابــات  در  کــرد:  اظهــار  جبــارزاده 
ریاســت جمهــوری کــه در 29 اردیبهشــت مــاه 
ــزان مشــارکت در شهرســتان  برگــزار شــد، می
ــه  ــه نوب ــود کــه ب تبریــز بیــش از 60 درصــد ب
ــردم  ــور م ــارکت و حض ــوردی از مش ــود رک خ
در صحنــه اســت و بــرای چندمیــن بــار از 
مشــارکت و حضــور مــردم بزرگــوار و قــدر 
ــر و  ــرقی تقدی ــان ش ــردم آذربایج ــناس م ش

می کنــم. تشــکر 
ــران  ــان، ناظـ ــه مجریـ ــت: از همـ وی گفـ
و برگـــزار کننـــدگان انتخابـــات و ایجـــاد 
انتخابـــات  امنیـــت  و  نظـــم  کننـــدگان 

می کنـــم. قدردانـــی  صمیمانـــه 
ـــرد:  ـــد ک ـــرقی تاکی ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
وقتـــی مـــردم بـــا چنیـــن حضـــور پرشـــور 
سیاســـی  صحنه هـــای  در  ای  گســـترده  و 
ــت  ــزه خدمـ ــا انگیـ ــوند قطعـ ــر می شـ حاضـ
در خادمـــان ایـــن مـــردم و مســـئوالن بایـــد 

بیـــش از گذشـــته باشـــد.
ــر  ــدای رهب ــا ن ــردم ب ــن م ــزود: ای وی اف

معظــم انقــالب، بــا دعــوت مســئوالن و عشــقی 
کــه بــه انقــالب و نظــام داشــتند انجــام وظیفــه 
ــر عهــده  ــار مســئولیت را ب ــد و مجــدد ب کردن
دولــت دکتــر روحانــی گذاشــتند و همــه 
مســئوالن و مدیــران در آذربایجــان شــرقی 
جــزو تیــم کاری دولــت تدبیــر و امیــد در 
اســتان هســتند و وظیفــه مــا خدمــت بــه ایــن 

ــت. ــردم اس م
جبــارزاده بــا اشــاره بــه شــعار ســال جــاری 
ــا انگیــزه مضاعــف و  ادامــه داد: امســال بایــد ب
اراده بســیار باالتــر بــه دنبــال اشــتغال بیشــتر و 

کاهــش نــرخ بیــکاری در اســتان باشــیم.
وی اظهــار کــرد: اداره کل کار، تعــاون و 
ــان  ــوان یکــی از متولی ــه عن ــی ب ــاه اجتماع رف
اشــتغال بایــد بــا تشــکیل تیــم تخصصــی 
نســبت بــه ایــن موضــوع کــه چــرا نــرخ 
بیــکاری در اســتان ســه درصــد افزایــش یافتــه 
اســت پاســخگو باشــد؛ ایــن اداره کل بایــد برای 
هــر درصــد و صــدم درصــدی کــه نرخ بیــکاری 
ــروری  ــد و ض ــخگو باش ــد پاس ــش می یاب افزای

ــد. ــام ده ــل انج ــه رصــد کام اســت ک
ــرد:  ــد ک ــرقی تاکی ــان ش ــتاندار آذربایج اس

اگــر کارخانــه ای یــک شــبه 700 کارگــر خــود 
را از کار بیــکار کــرد ایــن امــر باعــث می شــود 
ــد و  ــش یاب ــتان افزای ــا در اس ــکاری م ــرخ بی ن
ــاه  ــاون و رف ــر اداره کل کار، تع ــن ام ــرای ای ب
اجتماعــی بایــد پاســخگو و اطالعــات ایــن 
اداره کل بــه روز باشــد و پیشــنهادات علمــی و 
عملــی بــرای کاهــش میــزان نــرخ بیــکاری در 

ــه دهــد. اســتان ارائ
وی اضافــه کــرد: بایــد از جلســات بعــد 
ــی  ــی و عمل ــای علم ــه مســئوالن راهکاره هم
بــرای افزایــش میــزان اشــتغال در اســتان 
ارائــه دهنــد و نبایــد گــزارش هایــی کــه ارائــه 
ــه در  ــد ک ــی باش ــرح های ــابه ط ــود مش می ش

ــد. ــی بمان ــا باق ــه کتابخانه ه قفس
ــکاری را  ــدد بی ــد ع ــت: نبای ــارزاده گف جب
ــددی  ــن ع ــه تری ــرد، بدبینان ــزرگ ک ــی ب خیل
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــر گرف ــوان در نظ ــه می ت ک
ــکاری را  ــرخ بی ــر ن ــتان اگ ــت اس ــرخ جمعی ن
10 درصــد از جمعیــت فعــال اســتان در نظــر 
بگیریــم بیــن 110 تــا 120 هــزار شــغل بایــد 
ــکاری در  ــرخ بی ــا ن ــود ت ــاد ش ــتان ایج در اس
ــا توجــه  آذربایجــان شــری صفــر شــود ولــی ب

ــن  ــازار کار ای ــه ب ــد ب ــت جدی ــه ورود جمعی ب
ــود. ــر نمی ش ــکاری صف ــرخ بی ن

وی ادامــه داد: بایــد ســاالنه حــدود 45 
ــا 50 هــزار شــغل در اســتان ایجــاد شــود و  ت
ــد کــه در  ــن بروی ــال ای ــه دنب ــد از امــروز ب بای
بخــش صنعــت، معــدن، تجــارت و کشــاورزی 
و خدمــات در ایــن اســتان شــغل ایجــاد کــرد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی افــزود: تمامــی 
کارگروه هــای زیــر مجموعــه اقتصــاد مقاومتــی 
اســتان  در  اشــتغال  ایجــاد  بــرای  بایــد 

برنامه هــای علمــی و عملــی ارائــه دهنــد.
ــازمان  ــار س ــاس آم ــر اس ــد: ب وی یاداورش
تامیــن اجتماعــی در ســال گذشــته 34 هــزار 
بیمــه شــده جدیــد در اســتان داشــتیم و بایــد 
دقــت کنیــم کــه شــاغالن واقعــی مــا بیــش از 

ایــن تعــداد اســت.
ــور  ــت و حض ــه هم ــاره ب ــا اش ــازارده ب جب
ــد  ــت: بای ــات گف ــردم در انتخاب ــری م حداکث
ــرای  ــد ب ــای کار آمدن ــه پ ــی ک در شــان مردم
ــت  ــدی اس ــن عه ــم و ای ــاد کنی ــا کار ایج آنه
کــه رییــس جمهــوری بــا مــردم بســته اســت 
و مــا بــه عنــوان عوامــل رییــس جمهــوری در 

ــتیم. ــق آن هس ــه تحق ــف ب ــتان موظ اس
ــدردان  ــم ق ــر می خواهی ــه داد: اگ وی ادام
ــه  زحمــات مــردم و حضــور و اعتمــاد مــردم ب
دولــت تدبیــرو امیــد باشــیم بایــد ســاالنه 40 

ــن اســتان ایجــاد کنیــم . هــزار شــغل در ای
ــرد:  ــد ک ــرقی تاکی ــان ش ــتاندار آذربایج اس
بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
ــا در  ــول م ــزو اص ــتغال ج ــد و اش ــث تولی بح
ســال جــاری اســت و بایــد بــه صــورت کمــی 
ــد  ــم، بای ــه دهی ــار و گزارشــات خــود را ارائ آم

ــار تولیــد شــغل هــم تعریــف شــود. در کن
ــه  ــی ک ــوص تخلفات ــن در خص وی همچنی
ــل  ــرای کام ــوص اج ــته در خص در ادوار گذش
و درســت طرح هــای جامــع و تفضیلــی در 
ــد  ــوص مرن ــه خص ــتان ب ــتان های اس شهرس
ــه قــوه  اتفــاق افتــاده گفــت: بایــد متخلفــان ب

ــوند. ــی ش ــه معرف قضایی
ــه  ــهری کـ ــر شـ ــزود: در هـ ــارزاده افـ جبـ
ــده و  ــرا نشـ ــی اجـ ــع و تفضیلـ ــرح جامـ طـ
باغـــات ، فضـــای ســـبز، خدمـــات شـــهری و 
ـــت  ـــه اس ـــرار گرفت ـــارض ق ـــورد تع ـــی م عموم
بایـــد متخلفـــان امـــر بـــه محاکـــم قضایـــی 

معرفـــی شـــوند.

استاندار: 

هیچ مدیری در آذربایجان شرقی 
تغییر نمی کند مگر ارتقا یابد

ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
ــه  ــه مصوب ــان اینک ــا بی ــس، ب ــی مجل خارج
اخیــر کمیتــه روابــط خارجــی ســنای آمریــکا 
علیــه ایــران خــالف نــص صریــح برجــام 
ــک اعــالم جنــگ  ــن ی ــرد: ای ــد ک اســت، تاکی

ــت. ــی اس ــت روحان ــا دول ــک ب دیپلماتی
به گزارش مهر، حشـــمت اهلل فالحت پیشـــه 
در واکنـــش بـــه مصوبه اخیر کمیتـــه روابط 
اعمال  بـــرای  آمریـــکا  ســـنای  خارجـــی 
تحریم هـــای جدیـــد غیرهســـته ای علیـــه 
جمهوری اســـالمی ایـــران، اظهار داشـــت: 
تحریم هایـــی که اخیـــراً در کمیتـــه روابط 
خارجی ســـنا کلیـــد زده شـــد، خالف نص 
صریـــح برجام اســـت و باید در کمیســـیون 

شـــود. مطرح   5+1 و  ایران  مشـــترک 
وی افــزود: پیــش از برجــام، ســه نــوع 
ــه  ــود ک ــه ب ــران شــکل گرفت ــه ای ــم علی تحری
ــد؛  ــته می ش ــد برداش ــام بای ــاس برج ــر اس ب
شــورای  قطعنامــه   7 ذیــل  تحریم هــای 
ــر  ــازاد ب ــل، تحریم هــای م امنیــت ســازمان مل
ــب  ــا تصوی ــه اروپ ــه در اتحادی ــا ک قطعنامه ه
ــط  ــه توس ــازاد ک ــای م ــود و تحریم ه ــده ب ش
ــکا اعمــال شــده اســت. ــت و کنگــره آمری دول

ـــی و سیاســـت  ـــت مل عضـــو کمیســـیون امنی
خارجـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی ادامـــه 
ــا،  ــوری اوبامـ ــت جمهـ ــان ریاسـ داد: در زمـ
ـــق  ـــت تعلی ـــه حال ـــوم ب ـــته س ـــای دس تحریم ه
درآمـــد و کنگـــره آمریـــکا نیـــز تعلیـــق 
آنهـــا را شـــروع کـــرد، امـــا از همـــان زمـــان 
کنگـــره  در  کارشـــکنی هایی  عمـــل،  در  و 
ــم در  ــکا هـ ــورت گرفـــت و دولـــت آمریـ صـ
ــدی  ــته ای جدیـ ــای غیرهسـ ــل تحریم هـ عمـ
ــدن  ــده شـ ــع دیـ ــه مانـ ــرد کـ ــال کـ را دنبـ
جنبه هـــای تحریم زدایانـــه برجـــام شـــد.

بــا روی  اینکــه  بیــان  بــا  فالحت پیشــه 
ــری  ــرد تندت ــپ، رویک ــد ترام ــدن دونال کار آم
بــرای اعمــال تحریم هــای غیرهســته ای دنبــال 
شــده اســت، گفــت: ایــن تحریم هــا عمدتــاً بــا 

ــم  ــی مه ــه الب ــه داشــتن س ــدف راضــی نگ ه
ــی  ــامل الب ــه ش ــوده اســت ک ــکا ب ــرای آمری ب
ــی  ــت و الب ــرب  ـ نف ــی ع ــت ها، الب صهیونیس
ــع  ــه مناف ــی  اســت ک ــه آمریکای نومحافظه کاران
ایــن گــروه ســوم در صنعــت جنگ افــزاری 

ــان اســت. ــکا پنه آمری
ـــه  ـــپ ب ـــر ترام ـــفر اخی ـــه س ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــپ  ـــت: ترام ـــار داش ـــیا اظه ـــرب آس ـــه غ منطق
ـــه  ـــه منطق ـــی ب ـــر سیاس ـــک تاج ـــوان ی ـــه عن ب
ـــلیحاتی  ـــرارداد تس ـــای ق ـــا امض ـــد و ب ـــا آم م
380 میلیـــارد دالری بـــا ســـعودی ها رســـماً 
بـــه دنبـــال اعـــالم جنـــگ و کارشـــکنی در 

ـــت. ـــه اس منطق
و  ملـــی  امنیـــت  کمیســـیون  عضـــو 
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــت خارج سیاس
ــتان  ــه عربسـ ــارغ از اینکـ ــرد: فـ ــد کـ تأکیـ

ـــر،  ـــا خی ـــرارداد را دارد ی ـــن ق ـــرای ای ـــوان اج ت
ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــاد، ای ـــل افت ـــه در عم ـــی ک اتفاق
ترامـــپ نیـــاز داشـــت تـــا پـــس از بازگشـــت 
از ایـــن ســـفر، چراغ ســـبزی را بـــه عرب هـــا 
ـــه  ـــد ک ـــان ده ـــی نش ـــه کاران داخل و نومحافظ
ـــورد؛  ـــم خ ـــکا رق ـــنای آمری ـــاق در س ـــن اتف ای
ــن  ــه ایـ ــتند کـ ــی هسـ ــا مدعـ ــه آنهـ البتـ
خللـــی در برجـــام ایجـــاد نمی کنـــد امـــا 
ـــاد  ـــل ایج ـــام خل ـــاً در برج ـــم قطع ـــا معتقدی م

خواهـــد کـــرد.
ــرایطی  ــرد: در ش ــح ک ــه تصری فالحت پیش
ــه در  ــرد ک ــالم می ک ــی اع ــای روحان ــه آق ک
تحریم هــای  جمهــوری  ریاســت  دوم  دوره 
ــن  ــرد، ای ــد ک ــو خواه ــم لغ غیرهســته ای را ه
اتفــاق رخ داد و ایــن یــک اعــالم جنــگ 

ــت. ــی اس ــت روحان ــا دول ــک ب دیپلماتی

کمیسیون مشترک ایران و
 ۱+۵ تشکیل شود

ــی  ــزوم بررس ــر ل ــدد ب ــد مج ــا تأکی وی ب
مصوبــه اخیــر کمیتــه روابــط خارجــی ســنای 
آمریــکا در کمیســیون مشــترک ایــران و 5+1، 
اظهــار داشــت: در صــورت نهایــی شــدن ایــن 
ــن موضــوع در کمیســیون  تحریم هــا، طــرح ای
مشــترک ایــران و 1+5 باعــث تغییــر چالش هــا 
ــکا و  ــران و آمری ــه ای ــا ب ــران و اروپ ــن ای از بی
ــد  ــن خواه ــب نظــر مســاعد روســیه و چی جل
شــد و حریــف را مجبــور می کنــد تــا در 

ــد. ــازی کن ــوب ماســت، ب ــه مطل ــی ک زمین

انتقاد روزنامه جمهوریخواهان و دموکراتها 
از سیاست های ترامپ

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــده مجلـــس بـ ــن نماینـ ایـ
واشنگتن پســـت  روزنامـــه  دو  فعالیـــت 
گفـــت:  آمریـــکا  در  نیویورک تایمـــز  و 
واشنگتن پســـت، ارگان حـــزب جمهوریخـــواه 
و نیویورک تایمـــز، ارگان حـــزب دموکـــرات 
اســـت، امـــا هـــر دوی آنهـــا در یـــک هفتـــه 
ـــتان  ـــه عربس ـــپ ب ـــفر ترام ـــد س ـــر در نق اخی
مقالـــه نوشـــته اند و عربســـتان را عامـــل 
ــد. ــه توصیـــف کردنـ تنش آفرینـــی در منطقـ

فالحت پیشــه تأکیــد کــرد: ایــن بــه معنــی 
دیپلماتیــک  ظرفیت هــای  گرفتــن  شــکل 
اســت  اســالمی  جمهــوری  بــرای  جدیــد 
کــه بایــد در قالــب دیپلماســی رســمی و 
ــان از آن  ــور همزم ــه ط ــی ب دیپلماســی عموم

ــود. ــتفاده ش اس
گفتنــی اســت کمیتــه روابــط خارجــی 
پیش نویــس  گذشــته  روز  آمریــکا  ســنای 
طرحــی را تصویــب کــرد کــه در صــورت 
ــس  ــره و مجل ــی در صحــن کنگ ــب نهای تصوی
نماینــدگان آمریــکا، افــراد جدیــدی را بــه 
ــه  ــه بهان ــای غیرهســته ای ب فهرســت تحریم ه
اســالمی  جمهــوری  موشــکی  فعالیت هــای 

ــرد. ــد ک ــه خواه اضاف

فالحت پیشه:

اقدام تحریمی سنا نقض برجام و 
اعالم جنگ دیپلماتیک با روحانی است

نماینـــده مـــردم تهـــران و از اعضـــای 
ــه  ــان جلسـ ــد، پـــس از پایـ ــیون امیـ فراکسـ
مجمـــع عمومـــی ایـــن فراکســـیون، دربـــاره 
ـــاره  ـــراد درب ـــی اف ـــوی برخ ـــه از س ـــی ک مطالب
جلســـه فراکســـیون مســـتقلین و فراکســـیون 
اصولگرایـــان بـــا علـــی مطهـــری مطـــرح 

ــح داد. ــده، توضیـ شـ
ــا  ــه گــزارش ایســنا، محمدعلــی وکیلــی ب ب
ــه  بیــان این کــه روز گذشــته آقــای مطهــری ب
عنــوان نماینــده فراکســیون امیــد، بــه جلســه 
ــر  ــیون دیگ ــای دو فراکس ــا اعض ــترکی ب مش
یعنــی فراکســیون مســتقلین و اصولگرایــان 
ــه  ــن جلس ــه در ای ــاره آنچ ــد، درب ــوت ش دع
ــر گزارشــی کــه امــروز  ــا ب گذشــت، گفــت: بن
آقــای مطهــری در مجمــع عمومــی فراکســیون 
بــه اطــالع اعضــا رســاند، در جلســه روز جمعــه 
بعــد از این کــه آقــای مطهــری، کــف مطالبــات 
فراکســیون امیــد را حفــظ وضــع موجــود 
مطــرح کــرده، آقایــان در پاســخ گفته انــد 
فراکســیون  و  مســتقلین  فراکســیون  کــه 

اصولگرایــان، بــا یکدیگــر بــه توافــق رســیده اند 
ــات  ــترک در انتخاب ــت مش ــک لیس ــا ی ــه ب ک
ــم  ــن تصمی ــوند و ای ــات رئیســه حاضــر ش هی
ــه رای گذاشــته شــده  در هــر دو فراکســیون ب
ــا  ــل ب ــکان تعام ــذا ام ــت. ل ــده اس ــد ش و تایی

ــدارد. ــود ن ــا وج ــرای م ــد ب ــیون امی فراکس
ــم  ــور ه ــق مذک ــزود: شــکل تواف ــی اف وکیل
ــه  ــیون ب ــر دو فراکس ــه ه ــت ک ــه اس این گون
ریاســت آقــای الریجانــی رای بدهنــد و از هــر 
ــس  ــوان نایب رئی ــه عن ــر ب ــک نف فراکســیون ی
انتخــاب شــود و 9 کرســی دیگــر هیــات 
رئیســه نیــز بیــن دو فراکســیون تقســیم شــود 
بــه شــکلی کــه از هــر فراکســیون، 6 نفــر 
در هیــات رئیســه حضــور داشــته باشــند و 
ــه  ــه ب ــات رئیس ــی های هی ــک از کرس ــچ ی هی

ــد. ــد نرس ــیون امی فراکس
نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس، 
بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه معنـــای توافـــق 
اصولگرایـــان و مســـتقلین، حـــذف پزشـــکیان 
و مطهـــری و ســـایر اعضـــای فراکســـیون 
امیـــد از هیـــات رئیســـه اســـت، گفـــت: 
آقـــای مطهـــری در پاســـخ بـــه ایـــن ســـخن 
ـــما  ـــی ش ـــه وقت ـــه ک ـــا گفت ـــه آنه ـــتان، ب دوس
ـــل و  ـــاب تعام ـــد و ب ـــی را کرده ای ـــن توافق چنی
ـــن  ـــزاری ای ـــت برگ ـــته اید، عل ـــو را بس گفت وگ
ـــالغ  ـــا اب ـــان تنه ـــا هدفت ـــت؟ آی ـــه چیس جلس
ـــرایطی  ـــون در ش ـــوده؟ چ ـــا ب ـــه م ـــم ب تصمی
ــد،  ــود را گرفته ایـ ــی خـ ــم قطعـ ــه تصمیـ کـ
دعـــوت از مـــا بـــرای برگـــزاری جلســـه 

ــدارد. ــی نـ ــترک معنایـ مشـ

ایـــن عضـــو کمیســـیون امیـــد همچنیـــن 
ــان  ــری در پایـ ــای مطهـ ــه آقـ ــزود: البتـ افـ
ایـــن جلســـه از طـــرف شـــخص خـــود، 
ــرده و آن  ــرح کـ ــم مطـ ــنهاد هـ ــک پیشـ یـ
ـــای  ـــنهاد آق ـــن پیش ـــم از ای ـــیون ه دو فراکس
ـــن  ـــون ای ـــا چ ـــد. ام ـــتقبال کرده ان ـــری اس مطه
نظـــر شـــخصی ایشـــان بـــود و پذیرفتـــن آن 
ـــود،  ـــری ب ـــای مطه ـــذف آق ـــتلزم ح ـــم مس ه
فراکســـیون بـــا تاکیـــد بـــر خطـــوط قرمـــز 
خـــود، بـــا ایـــن پیشـــنهاد آقـــای مطهـــری 

موافقـــت نکـــرد.

توضیحات وکیلی درباره جلسه دو فراکسیون 
مستقلین و اصولگرایان با علی مطهری

انتخابات شوراهای آذربایجان شرقی 
بدون وجود هیأت عالی نظارت 

رئیــس مســتعفی هیــأت عالــی نظــارت بــر 
انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتای 
ــراض  ــت: در اعت ــرقی گف ــتان آذربایجان ش اس
ــر  ــارت ب ــزی نظ ــأت مرک ــای هی ــه دخالت ه ب

ــات شــوراها اســتعفا کردیــم. انتخاب
ـــدادادی،  ـــلمان خ ـــارس، س ـــزارش ف ـــه گ ب
در خصـــوص برگـــزاری انتخابـــات پنجمیـــن 
دوره شـــوراهای اســـالمی شـــهر و روســـتا 
ــن دوره  ــات پنجمیـ ــت: انتخابـ ــار داشـ اظهـ
شـــوراهای اســـتان آذربایجان شـــرقی بـــدون 
ـــات  ـــر انتخاب ـــارت ب ـــی نظ ـــأت عال ـــود هی وج

شـــوراهای اســـتان برگـــزار شـــد.
رئیــس مســتعفی هیــأت عالــی نظــارت بــر 
انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتای 
اینکــه  بیــان  بــا  آذربایجان شــرقی  اســتان 
هیأت هــای  وجــود  بــا  شــوراها  انتخابــات 
برگــزار  بخش هــا  و  شهرســتان ها  نظــارت 
شــد، بیــان کــرد: برگــزاری انتخابــات شــوراها 
ــر  ــی نظــارت ب ــأت عال ــر وجــود هی ــف ب متوق

ــت. ــوراها نیس ــات ش انتخاب
نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس شــورای 
اســالمی در خصــوص زمــان اســتعفای هیــأت 
ــح  ــات شــوراها توضی ــر انتخاب ــی نظــارت ب عال
داد: بعــد از بررســی صالحیت هــا، هیــأت عالــی 
نظــارت بــر انتخابــات شــوراها در اعتــراض بــه 
بــر  نظــارت  مرکــزی  هیــأت  دخالت هــای 

ــات شــوراهای کشــور، اســتعفا کــرد. انتخاب
وی افــزود: مــا در اعتــراض بــه اینکــه افــراد 
رد صالحیــت شــده توســط هیــأت عالــی 
ــه  ــتان، ب ــوراهای اس ــات ش ــر انتخاب ــارت ب نظ
ــات  ــر انتخاب وســیله هیــأت مرکــزی نظــارت ب
شــوراهای کشــور تائیــد شــدند، اســتعفا کردیم. 
رئیس مســتعفی هیــأت عالی نظــارت بــر انتخابات 
آذربایجان شــرقی  اســتان  اســالمی  شــوراهای 
ــا اســتانی  ــت  اســتان آذربایجان شــرقی تنه گف
ــات  ــر انتخاب ــی نظــارت ب ــأت عال ــه هی ــود ک ب
ــدون  ــات ب ــتعفا داد و انتخاب ــوراهای آن، اس ش
ــات  ــر انتخاب ــارت ب ــی نظ ــأت عال ــود هی وج

ــزار شــد. شــوراها برگ

قاسمی انتقال پیام آمریکا به ایران 
از طریق روسیه را تکذیب کرد

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ادعــای 
انتقــال پیــام آمریــکا بــه ایــران از طریــق 
روســیه را رد و بــه شــدت تکذیــب کــرد.

بــه گــزارش ایســنا، ســخنگوی وزارت امــور 
ــگاران در  ــه پرســش خبرن خارجــه در پاســخ ب
ــل از  ــه نق ــده ب ــرح ش ــای مط ــوص ادع خص
روزنامــه الــرای کویــت مبنــی بــر انتقــال پیــام 
آمریــکا بــه ایــران از طریــق روســیه، ایــن ادعــا 

ــه شــدت تکذیــب کــرد. را رد و ب
زارعی:

آمریکایی ها به قدرت 
نظامی ایران آگاهند

کارشــناس مســائل غــرب آســیا گفــت : 
هرگونــه اقــدام نظامــی امریــکا علیــه ایــران بــا 
ــد  ــه خواه ــالمی مواج ــوری اس ــش جمه واکن
ــگاران جــوان،  ــه گــزارش باشــگاه خبرن شــد. ب
ــرب  ــائل غ ــناس مس ــی، کارش ــعداهلل زارع س
رســانه های  اخیــر  ســخنان  دربــاره  آســیا 
منطقــه مبنــی بــر احتمــال حملــه نظامــی بــه 
ــای  ــه  پایگاه ه ــدام علی ــورت اق ــران در ص ای
داشــت:   اظهــار  منطقــه  در  آمریکایــی 
آمریکایی هــا قــدرت نظامــی ایــران را درک 

آگاهنــد.  آن  از  و  می کننــد 
ــه  ــه هرگون ــد ک ــا می دانن ــزود:  آنه وی اف
اقــدام علیــه ایــران بــا واکنــش جمهــوری 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــالمی  مواج اس
ــان  ــا بی ــیا ب ــرب آس ــائل غ ــناس مس کارش
ــدام  ــران اق ــه ای ــد علی ــکا نمی توان ــه امری اینک
نظامــی انجــام دهــد یــادآور شــد: ایــاالت 
متحــده، ایــران را بزرگتریــن مانــع نظامــی خود 

در منطقــه ارزیابــی می کنــد. 
کارشــناس مســائل غــرب آســیا تاکیــد 
ایــران  گســترده  و  ســریع  واکنــش  کــرد: 
درصــورت اقــدام نظامــی علیــه کشــورمان 

صــورت خواهــد گرفــت. 
ـــانه های  ـــی از رس ـــرا یک ـــت اخی ـــی اس گفتن
ــدام  ــال اقـ ــاره احتمـ ــی دربـ ــه مطالبـ منطقـ
ـــرده  ـــر ک ـــران منتش ـــه ای ـــکا علی ـــی امری نظام

ـــود. ب

پزشکیان کاندیدای فراکسیون امید 
برای ریاست مجلس

مجلــس  امیــد  فراکســیون  ســخنگوی 
شــورای اســالمی از تصمیــم فراکســیون امیــد 
مجلــس بــرای انتخــاب مســعود پزشــکیان بــه 
ــر داد. ــدای ریاســت مجلــس خب ــوان کاندی عن

بــه گــزارش ایســنا، بهــرام پارســایی اظهــار 
ــی فراکســیون  ــع عموم ــرد: در جلســه مجم ک
ــده  ــش از 90 نماین ــور بی ــا حض ــه ب ــد ک امی
ــد در  ــوب ش ــاق آرا مص ــه اتف ــد ب ــکیل ش تش
ــه  ــات فراکســیون ک ــف مطالب ــه ک ــی ک صورت
ــت  ــه اس ــأت رئیس ــود هی ــع موج ــظ وض حف
ــه عنــوان  محقــق نشــود، مســعود پزشــکیان ب

ــود. ــاب ش ــس انتخ ــت مجل ــدای ریاس کاندی
وی افــزود: ایــن تصمیــم بعــد از تفاهــم دو 
ــرای تقســیم  فراکســیون مســتقلین و والیــی ب
ــه نســبت شــش  کرســی های هیــأت رئیســه ب

بــه شــش اتخــاذ شــده اســت.

تجمع همزمان دو گروه مخالف حوزه 
آزمایشگاهی کشور در مقابل مجلس

گذشــته  روز  اســالمی  شــورای  مجلــس 
شــاهد دو تجمــع همزمــان و معتــرض بــه 

یکدیگــر در برابــر ســاختمان خــود بــود.
شــورای  مجلــس  فــارس،  گــزارش  بــه 
اســالمی شــاهد دو تجمــع همزمــان و معتــرض 
ــود.  ــود ب ــاختمان خ ــر س ــر در براب ــه یکدیگ ب
بــر اســاس ایــن گــزارش، دارنــدگان مــدرک 
ــر  ــرای تشــکر از وزی PHDهــای تک رشــته ای ب

بهداشــت بخاطــر اجــرای قانونــی کــه بــه آنــان 
مجــوز راه انــدازی آزمایشــگاه می دهــد در برابــر 

ــد. ــس حضــور یافته ان ســاختمان مجل
ایــن عــده بــا در دســت داشــتن پالکاردهایی 
در  انحصارگرایــی  ســال   30« مضمــون  بــا 
وضعیــت  بــا  اســت  برابــر  آزمایشــگاه ها 
ــون،  ــور« و »قان ــگاه های کش ــامان آزمایش نابس
ــگاه ها« در  ــده در آزمایش ــه گمش ــون؛ حلق قان

ــتند.  ــت داش دس
ــز  ــت ها نی ــی از پاتولوژیس ــن جمع همچنی
در مقابــل ســاختمان مجلــس حضــور یافتنــد و 
بــا در دســت داشــتن پالکاردهایــی بــا مضمــون 
سیســتم  بــه  ضربــه  میان بــر؛  راه  »ایجــاد 
ــه  ــوز ب ــای مج ــدم اعط ــان ع ــالمت« خواه س
دارنــدگان مــدرک PHDهــای تک رشــته ای 
ــدند. ــگاه ش ــدازی و اداره آزمایش ــت راه ان جه

ــدارک  ــدگان م ــزارش، دارن ــن گ ــر ای ــا ب  بن
PHD تک رشــته ای در ایــن تجمــع اعتقــاد 

ــان  ــه آن ــون اعطــای مجــوز ب ــه قان داشــتند ک
ــدود 29  ــگاه در ح ــدازی آزمایش ــت راه  ان جه
ســال اســت کــه مصــوب شــده اســت امــا بــه 
بهانه هــای مختلــف از اجــرای آن ممانعــت 

ــت. ــده اس ــی ش ــون اجرای ــود و اکن ــده ب ش
یکــی از ایــن پزشــکان تک رشــته ای در 
گفت وگــو بــا فــارس، اظهــار داشــت: حــدود 8 
ســال مســعود پزشــکیان وزیــر اســبق بهداشــت 
و درمــان در اجــرای قانــون مزبــور تأکیــد 
ــی  ــل انتهای ــا مراح ــوع ت ــرد و موض ــدد ک مج
ــوی اجــرای  ــا مجــدداً جل نیــز پیــش رفــت ام
آن گرفتــه شــد تــا اینکــه اخیــرا ایــن موضــوع 

ــی شــده اســت. اجرای
 PHD مــدرک  دارنــده  ایــن  گفتــه  بــه 
تک رشــته ای، سیدحســن قاضــی زاده هاشــمی 
وزیــر بهداشــت و درمــان نیــز اخیــراً بــا اجــرای 
ــت ها  ــا پاتولوژیس ــت ام ــرده اس ــت ک آن موافق
ــود. ــو ش ــرای آن لغ ــه اج ــد ک ــار می آورن فش

با حکم نوریان
سرپرست اداره کل حقوقی 

دانشگاه آزاد اسالمی منصوب شد
آزاد  دانشگاه  سرپرست  سوی  از  حکمی  با 
سمت  به  اصل  طباطبایی  سیدحسین  اسالمی، 

سرپرست اداره کل حقوقی منصوب شد.
ــان  ــد نوری ــنیم، علی محم ــزارش تس ــه گ ب
سرپرســت دانشــگاه آزاد در حکمــی ضمــن 
سیدحســین  مصــدق،  اســتعفای  قبــول 
طباطبایــی اصــل را بــه عنــوان سرپرســت 
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  حقوقــی  اداره کل 
منصــوب کــرد. در متــن حکــم سرپرســت 

دانشــگاه آزاد اســالمی آمــده اســت:
برادر گرامی جناب آقای سیدحسین طباطبایی اصل

با اهداء سالم و تحیات
بـا توجـه بـه مراتـب تعهـد و سـوابق علمـی 
و اجرایـی ارزنـده شـما، بـه موجـب ایـن حکـم 
سرپرسـتی"اداره کل حقوقی" به جنابعالی واگذار 
می شـود. امیـد اسـت بـا رعایـت تقـوی و حفظ 
کرامـت و حرمـت افـراد و بهره گیـری شایسـته 
از توانمندی های سـرمایه های انسـانی دانشـگاه، 
تمامـی تـوان و کوشـش خـود را مصـروف حفظ 

مصالـح، منافـع و شـئونات دانشـگاه نمائید.
علی محمد نوریان - سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی
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عدم روشنایی کافی در بعضی از 
محله ها وخیابان ها

کمبـود تیـر چراغ بـرق در بعضـی از معابر و 
عـدم رو شـنایی کافـی در برخـی از خیابان هـا 
و کوچه هـا باعـث بـروز مشـکالت رفـت و آمد 
و کمبـود امنیـت شـده اسـت ، از مسـئوالن 

خواهشـمندیم رسـیدگی کنند.
جاللت از تبریز

صدای مردم

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

09143010573
041-35258222

ــن دوره  ــز در پنجمی ــردم تبری ــب م منتخ
ــاًل اعضــای منتخــب  ــت: فع شــورای شــهر گف
ــهر  ــهرداری کالن ش ــرای ش ــه ای ب ــورا گزین ش
تبریــز در نظــر ندارنــد، حتمــاً کــه از ایــن بــه 
بعــد رایزنی هایــی صــورت خواهــد گرفــت 
ولــی در حــال حاضــر اعضــای منتخــب شــورای 

ــد. ــرح نکرده ان ــی را مط ــز کس ــهر تبری ش
بــه گــزارش تســنیم، غالمحســین مســعودی 
ــهردار  ــای ش ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش ــان ب ریح
ــهرداری  ــت: ش ــار داش ــز اظه ــهر تبری کالن ش
ــد  ــل می کن ــتقل عم ــا مس ــی حوزه ه در برخ
ــوان پارلمــان شــهری و شــهردار  و شــورا به عن
ــه  ــتی ب ــان بایس ــن پارلم ــری ای ــوان مج به عن
ــهری  ــوان ش ــز به عن ــهر تبری ــگاه کالن ش جای
ممتــاز در ســطح کشــور توجــه ویــژه ای داشــته 

باشــد.
وی بابیــان اینکــه شــهر تبریــز در یــک بــازه 
زمانــی بــا شــهرهای اروپایــی مقایســه می شــد 
و ایــن نشــان گر جایــگاه شــهر تبریــز در کشــور 
اســت، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه تبریــز شــهر 
ــن  ــهردار ای ــگاه ش ــد جای ــوده و بای ــا ب اولین ه
ــهردار  ــتی ش ــد، اوالً بایس ــز واال باش ــهر نی ش
و  معمــاری  شــهری،  مســائل  بــه  نســبت 
ــد و  ــته باش ــص الزم را داش ــازی تخص شهرس
ــز  ــی نی ــی و اجتماع ــائل فرهنگ ــی از مس حت

ــد. ــته باش ــته داش سررش
ـــن دوره  ـــز در پنجمی ـــردم تبری ـــب م منتخ
شـــورای شـــهر دارا بـــودن جایـــگاه سیاســـی 
و اجتماعـــی را از مهم تریـــن شـــاخصه های 
ــرد،  ــوان کـ ــز عنـ ــهر تبریـ ــهردار کالن شـ شـ
گفـــت: شـــهردار تبریـــز بایـــد مشـــهور بـــه 
ـــن  ـــد ای ـــوابق وی بای ـــد و س ـــتی باش ـــاک دس پ
ـــات  ـــر خصوصی ـــد و از دیگ ـــان ده ـــل را نش اص
ــل و  ــر و تعامـ ــر، مدبـ ــز مدیـ ــهردار تبریـ شـ
ــی  ــد و از کار تیمـ ــی باشـ ــدار کار تیمـ طرفـ
ــه  ــد کـ ــا بدانـ ــد تـ ــته باشـ ــته داشـ سررشـ

ــام داد. ــی انجـ ــوان کار تیمـ ــه می تـ چگونـ
مســعودی ریحــان بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر 
شــهردار بــه کار تیمــی و خرد جمعــی اعتقادی 
نداشــته باشــد نمی توانــد کاری از پیــش ببــرد، 
ــای  ــه اعض ــه این ک ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش بی
ــا رأی مســتقیم مــردم  ــز ب شــورای شــهر تبری
انتخــاب می شــوند پــس بنابرایــن بایســتی 
شــهردار بدانــد کــه اعضــای شــورا وی را 
ــارت  ــش نظ ــر فعالیت های ــرده و ب ــاب ک انتخ
ــر  ــهردار س ــی از ش ــرگاه خطای ــد و ه می کنن
ــرد  ــورا ف ــای ش ــه اعض ــه ای ک ــد همان گون بزن
کرده انــد  انتخــاب  شــهردار  ســمت  بــه  را 

ــد وی  ــورا می توان ــای ش ــز اعض ــه نی همان گون
ــد. ــار کن ــود برکن ــمت خ را از س

وی تأکیــد کــرد: شــهردار کالن شــهر تبریــز 
ــوده  ــردم پاســخگو ب ــات م ــه مطالب بایســتی ب
و در مســائل مالــی و انتخــاب پیمانــکاران 
شفاف ســازی کنــد و بــه اعتقــاد بنــده در هنگام 
ــده شــورا و  ــکار رســانه ها، نماین انتخــاب پیمان
ــا  ــند ت ــته باش ــور داش ــتگاه ها حض ــایر دس س
ــود. ــازی ش ــل شفاف س ــور کام ــوع به ط موض

ــن دوره  ــز در پنجمی ــردم تبری ــب م منتخ
شــورای شــهر اضافــه کــرد: شــهردار کالن شــهر 
ــت،  ــرد پاکدس ــد ف ــه بای ــن اینک ــز ضم تبری
ــدس  ــام مق ــه به نظ ــد بلک ــالم باش ــن و س مؤم
جمهــوری اســالمی اعتقــاد داشــته و پاینــد بــه 
قوانیــن نظــام باشــد و از طرفــی دیگــر نیــز بــا 
ــت  ــا دول ــف نباشــد و ب ــت مخال مجلــس و دول

ــط کامــاًل عــادی داشــته باشــد. فعلــی رواب
مســعودی ریحــان در پاســخ بــه ســؤال 
دیگــری مبنــی بــر اینکــه آیــا اعضــای منتخــب 
شــورای اســالمی شــهر تبریــز گزینــه ای بــرای 
شــهرداری تبریــز در نظــر دارنــد و یــا در ایــن 
ــت:  ــد؟ گف ــی کرده ان ــردی رایزن ــا ف ــه ب زمین
ــرای  فعــاًل اعضــای منتخــب شــورا گزینــه ای ب
ــد،  ــز در نظــر ندارن شــهرداری کالن شــهر تبری
حتمــاً کــه از ایــن بــه بعــد رایزنی هایــی صورت 

خواهــد گرفــت و در حــال حاضــر اعضــای 
ــی را  ــه کس ــز ن ــهر تبری ــورای ش ــب ش منتخ
ــی  ــورد رایزن ــن م ــه در ای ــد و ن مطــرح کرده ان
ــت  ــای لیس ــی اعض ــون حت ــد و تاکن می کنن
ــز نیــز تصمیمــی در  امیــد شــورای شــهر تبری

ــد. ــه نگرفته ان ــن رابط ای
ــت دار  ــای اولوی ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش وی ب
دوره پنجــم شــورای اســالمی شــهر تبریــز 
افــزود: بــه نظــر بنــده توزیــع عادالنه اعتبــارات، 
ــات  ــر مصوب ــارت ب ــازی کمیســیون نظ فعال س
شــورا، راه انــدازی کمیســیون محیط زیســت 
ــاد  ــرای ایج ــازی ب ــدار، زمینه س ــعه پای و توس
درآمــد پایــدار بــرای شــهرداری تبریــز، توجــه 
ــاط  ــه نق ــات ب ــه خدم ــر ارائ ــز ب ــژه و تمرک وی
توجــه  حاشیه نشــینی،  و  حاشیه نشــین 
بیشــتر بــه حمل ونقــل عمومــی در حالــی کــه 
توجــه بــه ایــن موضــوع عــالوه بــر روان ســازی 

ــد. ــز می کاه ــوا نی ــی ه ــک از آلودگ ترافی
ــه  ــه ب ــز توج ــهر تبری ــورای ش ــب ش منتخ
ــز  هویــت و فرهنــگ اصیــل آذربایجــان و تبری
ــم  ــورای دوره پنج ــای ش ــر اولویت ه را از دیگ
شــهر تبریــز دانســت، بیــان کــرد: هویــت 
ــس  ــرای هیچ ک ــز ب ــی تبری ــی و فرهنگ تاریخ
پوشــیده نیســت و بایــد در المان هــای شــهری 
بــه حفــظ هویــت تاریخی مــان و فرهنــگ 

ــود. ــه ش ــتر توج ــان بیش آذربایج
مســعودی ریحــان بــا بیــان اینکــه بهســازی 
بافــت فرســوده کالن شــهر تبریــز نیازمنــد 
ــژه ای اســت، گفــت: افزایــش ســرانه  توجــه وی
ــدی و  ــزم ج ــت ع ــبز و محیط زیس ــای س فض
ــد،  ــهری را می طلب ــئوالن ش ــژه مس ــه وی توج
در جریــان توســعه یافتگی نخســتین مســئله ای 
ــظ  ــود حف ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه بیشــتر بای ک
ــگاه  ــا ن ــه ب ــی ک ــت در حال ــت اس محیط زیس
ــز  ــت محیطی در تبری ــائل زیس ــه مس ــژه ب وی
بســیاری از مشــکالت مــردم و شــهر قابل حــل 
اســت. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
پایتخــت  به عنــوان  تبریــز در ســال 2018 
ــد  ــده بای ــان اســالم انتخاب ش ــگری جه گردش
ــه  ــز ب اعضــای منتخــب شــورا و شــهردار تبری
بحــث گردشــگری نــگاه جامــع و ویــژه ای 
داشــته باشــند و هرانــدازه ای کــه بتوانیــم 
گردشــگران را بــه تبریــز جــذب کنیــم همــان 
اقتصــادی  رونــق  در  می توانیــم  انــدازه ای 
تبریــز و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی مؤثــر باشــیم 
ــز  ــگران را در مرک ــد گردش ــه نبای ــوری ک به ط
ــا ســوق  شــهر متمرکــز ســازیم بلکــه حتــی ب
ــین  ــق حاشیه نش ــه مناط ــگران ب دادن گردش
می تــوان نقــش بســزایی در ایجــاد درآمــد 
ــرای مــردم مناطــق حاشیه نشــین نیــز ایفــاء  ب
ــن  ــز در پنجمی ــردم تبری ــب م ــم. منتخ کنی
ــن  ــه اصلی تری ــان ب ــهر در پای ــورای ش دوره ش
ــاره و  ــز اش ــز نی ــهر تبری ــای کالن ش چالش ه
خاطرنشــان کــرد: حاشیه نشــینی، ترافیــک، 
ــودن  ــن ب ــوا، پایی ــی ه ــت، آلودگ محیط زیس
ــردم،  ــدک م ــد ان ــبز، درآم ــای س ــرانه فض س
ــاد  ــی، اعتی ــائل اجتماع ــان، مس ــکاری جوان بی
ــای  ــده چالش ه ــا از عم ــکالت خانواده ه و مش
تبریــز اســت کــه بــه عنــوان اولویت هــای 
شــورای شــهر پنجــم تبریــز بایــد قــرار گیــرد.

ــک  ــی ی ــرد: مســائل اجتماع ــح ک وی تصری
پارامتــر نداشــته و تنهــا مختــص شــهرداری و 
شــورا نیســت بلکــه بــا همــکاری دســتگاه های 
دیگــر از جملــه بهزیســتی، اســتانداری، مســکن 
ــتگاه های  ــایر دس ــا و س ــازی، بانک ه و شهرس
ــی  ــوان از مســائل حــاد اجتماع ــی می ت خدمات
ــرد  ــری ک ــی جلوگی ــای اجتماع و ناهنجاری ه
مشــکالت  و  مســائل  رفــع  کــه  به طــوری 
ــورا  ــهرداری و ش ــه ش ــا وظیف ــی تنه اجتماع
ــی  ــز به تنهای ــت نی ــی دول ــه حت ــت بلک نیس
ــن  ــه در ای ــت بلک ــا نیس ــل آن ه ــه ح ــادر ب ق
ــتگاه ها  ــایر دس ــکاری س ــه هم ــاز ب ــه نی زمین

ــم. داری

منتخب مردم تبریز در شورای شهر:

اعضای منتخب شورای شهر تبریز هنوز 
برای انتخاب شهردار تصمیم نگرفته اند

آغـــاز  از  تبریـــز   3 منطقـــه  شـــهردار 
ــان  ــترده درختـ ــویی گسـ ــی و آبشـ سمپاشـ
معابـــر حـــوزه ایـــن منطقـــه خبـــر داد و 
گفـــت: ایـــن طـــرح بـــه صـــورت ویـــژه در 

ــت. ــد داشـ ــه خواهـ ــوزه ادامـ ــام حـ تمـ
ــاس  ــز عبـ ــهریار، پرویـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
ـــات  ـــزود: عملی ـــر اف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــژاد ب ن
ـــطح  ـــبز س ـــای س ـــان و فض ـــی درخت ـــم پاش س
ـــات  ـــا آف ـــارزه ب ـــه و مب ـــا هـــدف مقابل ـــه ب منطق
ــهرداری  ــبز شـ ــای سـ ــد فضـ ــط واحـ توسـ
ـــرح  ـــن ط ـــده و ای ـــروع ش ـــز ش ـــه 3 تبری منطق
ـــه  ـــوزه ادام ـــام ح ـــی و در تم ـــای آت ـــی روزه ط

ـــت. ـــد داش خواه
عوامـــل  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
متعـــددی نظیـــر فرارســـیدن فصـــل گرمـــا، 
ـــداوم و...  ـــهای م ـــار و بارش ـــرد و غب ـــود گ وج
در رشـــد موجـــودات وآفت هـــا نقـــش دارنـــد 
کـــه در مـــدت کوتاهـــی ســـطح درختـــان و 
ـــدم  ـــورت ع ـــانده و در ص ـــبز را پوش ـــای س فض
پیشـــگیری و مقابلـــه در نهایـــت منجـــر بـــه 
ــد  ــان خواهنـ ــه درختـ ــاندن بـ ــیب رسـ آسـ
ـــی  ـــت زدای ـــی و آف ـــم پاش ـــزود: در س ـــد، اف ش
ـــه  از  ـــطح منطق ـــبز س ـــای س ـــان و فض درخت
ســـم های اســـتاندارد کـــه بیشـــترین تاثیـــر 
ـــت  ـــد داش ـــات خواهن ـــردن آف ـــن ب را در از بی

اســـتفاده خواهیـــم کـــرد.
ــت  ــه نخسـ ــت: در مرحلـ ــار داشـ وی اظهـ
عملیـــات سمپاشـــی، درختـــان حـــوزه 5 
ــان،  ــای ابوریحـ ــامل خیابان هـ ــه 3 شـ منطقـ

ـــه زار  ـــه، الل ـــی، منظری ـــر، اهراب ـــلیمان خاط س
ـــدند. ـــی ش ـــت زدای ـــی و آف ـــی و.. سمپاش جنوب

ــه  ــالم اینکـ ــا اعـ ــه 3 بـ ــهردار منطقـ شـ
اکثـــراً ســـم پاشـــی درختـــان در شـــبانه 
ـــا  ـــالت م ـــت: رس ـــار داش ـــود، اظه ـــام می ش انج
ـــظ  ـــن حف ـــه ضم ـــوده ک ـــن ب ـــر ای ـــواره ب هم
ـــهروندان  ـــالمت ش ـــبز، س ـــای س ـــالمت فض س

ــز تضمیـــن شـــود. ــا نیـ و رضایـــت آنهـ
ـــهروندان  ـــه ش ـــالم اینک ـــا اع ـــژاد ب ـــاس ن عب

ـــی  ـــات  سمپاش ـــام عملی ـــگام انج ـــز در هن عزی
ـــواد  ـــل م ـــای حام ـــودن خودروه ـــارک نم از پ
ــوداری  ــی خـ ــای اصلـ ــی در خیابانهـ خوراکـ
ـــه  ـــم ب ـــری از ورود س ـــرای جلوگی ـــوده و ب نم
ــه  ــرف بـ ــای مشـ ــازل پنجره هـ ــل منـ داخـ
معابـــر اصلـــی را ببندنـــد، ادامـــه داد:  همچنیـــن 
ـــه  ـــم ک ـــز تقاضامندی ـــرم نی ـــهروندان محت از ش
ــت در  ــه آفـ ــر گونـ ــاهده هـ ــورت مشـ در صـ
را  مراتـــب  ســـریعا  خانگـــی  باغچه هـــای 

بـــه فضـــای ســـبز  منطقـــه اطـــالع رســـانی 
ــی  ــم پاشـ ــت سـ ــریعا جهـ ــا سـ ــد تـ نماینـ

اقـــدام شـــود.
ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــه اف وی در ادام
ترمیــم آســفالت خیابــان ســلیمان خاطــر، 
معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری منطقــه 3 
بــه صــورت جــدی و ضربتــی وارد عمــل شــده 
و ایــن مســیر را از اول خیابــان ســلیمان خاطــر 

ــرد. ــی ک ــارراه ابوریحــان اجرای ــا چه ت
مســـیر  افـــزود:    3 منطقـــه  شـــهردار 
ــی  ــی و عمرانـ ــه فنـ ــط مجموعـ ــوق توسـ فـ
ـــد  ـــده و بع ـــی ش ـــفالت تراش ـــر آس ـــا فینیش ب
بصـــورت اساســـی آســـفالت ریـــزی گردیـــد.

ــن  ــر ترددتریـ ــوق را از پـ ــیر فـ وی مسـ
و پرترافیـــک تریـــن خیابان هـــای ســـطح 
ــر  ــز ذکـ ــهر تبریـ ــه 3 و شـ ــوزه منطقـ حـ
کـــرده و گفـــت: بـــرای تســـهیل ترافیـــک و 
ــی  ــات احتمالـ ــیب و صدمـ ــت از آسـ ممانعـ
ـــیر و  ـــن مس ـــوری ای ـــه عب ـــایط نقلی ـــه وس ب
جلـــب رضایـــت شـــهروندان محتـــرم، ایـــن 
مســـیر بصـــورت ضربتـــی آســـفالت تراشـــی 
اساســـی  ریـــزی  آســـفالت  و  ترمیـــم  و 

گردیـــد.
عبـــاس نـــژاد افـــزود: تیـــم خدماتـــی 
ــه 3  ــهرداری منطقـ ــفالت شـ ــش آسـ در بخـ
بطـــور جـــدی و شـــبانه روزی در تـــالش 
ـــرع  ـــوزه در اس ـــن ح ـــای ای ـــا نیازه ـــتند ت هس
وقـــت برطـــرف شـــود و موجبـــات رضایـــت 

ــم. ــب نماییـ ــرم را جلـ ــهروندان محتـ شـ

فرماندار تبریز: 
هیچ تصمیمی برای بازشماری 

صندوق های رای شورا گرفته نشده است

کار  اینکــه  اعــالم  بــا  تبریــز  فرمانــدار 
رســیدگی نهایــی بــه شــکایات نامزدهــای 
شــوراهای شــهر را تمــام کردیــم، گفــت: 
فعــال هیــچ گونــه تصمیمــی بــرای بازشــماری 

اســت. نشــده  گرفتــه  صندوق هــا 
ــر روز  ــا، رحیــم شــهرتی ف ــه گــزارش ایرن ب
ــا  ــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: ب گذشــته ب
ــارت  ــی و نظ ــترک اجرای ــات مش ــور هی حض
ــن دوره شــوراهای شــهر  ــات پنجمی ــر انتخاب ب
و روســتا، رســیدگی بــه شــکایات را تمــام 
کردیــم و در شــکایات رســیده هیــچ مســتندی 

ــت. ــده اس ــت نش ــکار ثاب ــف آش ــر تخل دال ب
وی ادامــه داد: امــروز یــک جلســه مشــترک 
تشــکیل  نظــارت  و  اجرایــی  هیــات  بیــن 
می دهیــم تــا در خصــوص تنظیــم صــورت 

ــم. ــم بگیری ــات تصمی ــی انتخاب ــه نهای جلس
در روزهــای اخیــر برخــی از رســانه های 
محلــی مدعــی بازشــماری آرای پنجمیــن دوره 
ــهر 1.8  ــالمی کالن ش ــورای اس ــات ش انتخاب

ــد. ــز شــده بودن ــری تبری ــون نف میلی
ــن دوره  ــه پنجمی ــزد ورود ب ــر نام 545 نف

ــد. ــز بودن ــهر تبری ــورای ش ش
شــورای شــهر تبریــز دارای 13 عضــو اصلــی 
شــورای های  انتخابــات  پنجــم  دور  اســت. 
بــا  همزمــان  روســتا  و  شــهر  اســالمی 
دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری 

29 اردیبهشــت برگــزار شــد.
معاون حمل  ونقل وترافیک شهردار تبریز :

طراحی کارت بلیط های جدید 
با پشتیبانی بانک شهر 

ـــهردار  ـــک ش ـــل  و ترافی ـــل   و نق ـــاون حم مع
ـــترک  ـــط مش ـــی کارت بلی ـــت: طراح ـــز گف تبری
بـــرای اســـتفاده در سیســـتم حمل ونقـــل 
عمومـــی، نقطـــه عطفـــی در برنامه هـــا و 

خدمـــات ترافیکـــی شـــهر خواهـــد بـــود.
ــا  ــفی ب ــدی یوس ــهریار، مه ــزارش ش ــه گ ب
ــی  ــت: طراح ــار داش ــب اظه ــن مطل ــان ای بی
کارت بلیــط از جملــه تمهیــدات شــهرداری 
ــی و  ــتیبانی های مال ــا پش ــه ب ــت ک ــز اس تبری
ــی  ــون در مراحــل تکمیل محاســباتی، هــم  اکن
ــه زودی وارد  ــرار دارد و ب ــک شــهر ق ــی بان فن
ــی شــهر می شــود. ــل عموم سیســتم حمل و نق
ــات هوشــمند را ضــرورت  ــای خدم وی ارتق
ــد و  مهــم توســعه حمــل و نقــل عمومــی خوان
ــه ســمتی  ــد ب ــزود: خدمــات حمل و نقــل بای اف
هدایــت شــود کــه امــکان ســهولت و ســرعت 
ــرو،  ــه مت ــب یکپارچ ــه آن، در قال ــی ب دسترس
اتوبــوس و تاکســی فراهــم شــود؛ کارت بلیــط، 
ــورد  ــتا م ــن راس ــه در همی ــت ک ــده ای اس ای
توجــه قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه روان ســازی 
ــری در  ــه، نقــش موث ــد اخــذ وجــه کرای فرآین
ــاوگان  ــتفاده از ن ــه اس ــهروندان ب ــب ش ترغی

ــت. ــد داش ــی خواه ــل عموم حمل ونق
ــز  معــاون حمل  ونقل وترافیــک شــهردار تبری
ــه داد: در کنــار تقویــت زیرســاخت های  ادام
و  توســعه  متــرو،  پیشــرفت های  ترافیکــی، 
نــاوگان  نوســازی  و  اتوبوس رانــی  تجهیــز 
تاکســی، خدمــات نرم افــزاری و هوشمندســازی 
ــا حمایــت و مشــارکت  حمــل و نقــل شــهری ب
بانــک شــهر بــه عنــوان بانــک عامــل، پیگیــری 

می شــود.
طراحــی  بــا  داشــت:  اظهــار  یوســفی 
طریــق  از  آن  انبــوه  توزیــع  و  کارت بلیــط 
مراکــز پیــش بینــی شــده، شــهروندان در 
ــود،  ــد ب ــادر خواهن ــه میان مــدت، ق ــک برنام ی
ــا  ــوس ب ــرو، تاکســی و اتوب ــتم های مت از سیس
ــد. ــتفاده کنن ــترک، اس ــط مش ــک کارت بلی ی

همزمان با چهار کالنشهر ایران؛
اتصال فرودگاه تبریز به سامانه 

پرداخت عوارض خروج از کشور 
عــوارض  الکترونیــک  پرداخــت  ســامانه 
خــروج از کشــور بانــک ملــی ایــران عــالوه بــر 
تهــران، در چهــار شــهر دیگــر نیــز فعــال شــد.
ــر  ــه گــزارش شــهریار، هم اکنــون عــالوه ب ب
ــت  ــکان پرداخ ــی )ره(، ام ــرودگاه امام خمین ف
ــرای  ــور ب ــروج از کش ــوارض خ ــک ع الکترونی
ــای  ــردد از فرودگاه ه ــد ت ــه قص ــافرانی ک مس
شــیراز، اصفهــان، مشــهد و تبریــز را دارنــد نیــز 

فراهــم شــده اســت. 
خــروج  عــوارض  الکترونیــک  پرداخــت   
ــه  ــران ک ــی ای ــک مل ــق بان ــور از طری از کش
ــش  ــد، نق ــی ش ــته عملیات ــال گذش ــاه س آذرم
موثــری در تســهیل و تســریع امــور هموطنــان 

ایفــا می کنــد.

شهردار تبریز خبر داد:
تبریز میزبان سومین نشست 

 UCLG-MEWA سازمان جهانی

شــهردار تبریــز از برگزاری ســومین نشســت 
ســازمان شــهرهای متحــد و حکومت هــای 
محلــی منطقــه غــرب آســیا و خاورمیانــه 
ــال 97 در  ــت س )UCLG-MEWA( در اردیبهش

ــر داد. ــز خب تبری
بـه گـزارش شـهریار، دکتـر صـادق نجفی با 
بیـان ایـن مطلب اظهار داشـت: مجمـع عمومی 
حکومت هـای  و  متحـد  شـهرهای  سـازمان 
UCLG-(محلی منطقـه غرب آسـیا و خاورمیانه

موضـوع  خـود،  اخیـر  جلسـه   در   ،   )MEWA

و  بـه شـور گذاشـت  را  آینـده  میزبانـی سـال 
پـس از رای گیـری، تبریـز را بـه اتفـاق آرا بـه 
عنـوان میزبـان آتـی نشسـت در سـال 2018 
انتخـاب کـرد. وی اضافه کرد: سـومین نشسـت 
)UCLG-MEWA(  بـا حضـور 300 کالن شـهر 
مهـم خاورمیانـه، در تبریـز برگـزار می شـود و 
نتایـج آن در سـطح ملـی و بین المللـی حایـز 

اهمیـت خواهـد بـود.
متذکــر شــد: همچنیــن  نجفــی  دکتــر 
ــه  ــه کمیت ــات رییس ــای هی ــم اعض ــا تصمی ب
  )UCLG-MEWA( ســازمان  زیســت  محیــط 
، جلســه بعــدی ایــن کمیتــه همــراه بــا 
ــخ  ــز در تاری ــهر تبری ــی در ش ــع  عموم مجم
ــث  ــج آن، از حی ــه نتای ــود ک ــزار ش ــوق برگ ف
زیســت محیطی،  شــاخص های  و  تجربه هــا 

ــود. ــد ب ــت خواه ــز اهمی حای
UCLG- اخیـر  نشسـت  در  اسـت  گفتنـی 
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تبریـز  شـهرداری  از  نمایندگـی  بـه  تبریـز 
از  گزارشـی  و طـی سـخنانی،  داشـته  حضـور 
آخریـن شـاخص های توسـعه کالن شـهر تبریـز 
عمـران  خدمـات،  گردشـگری،  حوزه هـای  در 
آمادگـی  از  و  داده  ارائـه  سـرمایه گذاری  و 
ایـن شـهر بـرای میزبانـی گروه هـای فرهنگـی 
داد.اعضـای خبـر  گردشـگری  رویدادهـای  و 

جریـان  در  و  گذشـته  سـال   UCLG-MEWA

دومیـن نشسـت کمیتـه محیـط زیسـت ایـن 
سـازمان در اسـتانبول ترکیـه، شـهردار تبریـز 
را بـا حداکثـر آرا، بـه عنـوان نایب رییـس ایـن 
گسـترده ترین   UCLG برگزیده   اسـت.  سـازمان 
تشـکل در حـوزه حکمرانـی و مدیریت شـهری 
در جهـان اسـت کـه بیـش از 3 هـزار شـهر در 
آن عضویـت دارنـد . UCLG-MEWA اهـداف و 
برنامه هـای این تشـکل را در منطقـه خاورمیانه 

می دهـد. پوشـش 

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:
نخستین جلسه شورای پنجم تبریز ۱4 

مرداد برگزار می شود
رئیـس شـورای اسـالمی شـهر تبریـز گفـت: 
شـورای چهـارم تـا چهاردهـم مـرداد ماه سـال 

جـاری بـه فعالیـت خـود ادامـه خواهـد داد.
بـه گـزارش فـارس، شـهرام دبیری با اشـاره 
به اینکه الزم اسـت شـورای چهارم تا چهاردهم 
مـرداد ماه سـال جـاری بـه فعالیت خـود ادامه 
داد و جلسـات هفتگـی را برگـزار کنـد، اظهـار 
داشـت: بـا ایـن حـال اعتراضـات بوجـود آمـده 
در روزهـای پـس از اعـالم نتایج شـورای پنجم 
باعـث شـده کـه فعـال نتوانیـم جلسـات باقـی 
مانـده شـورای چهـارم را برگزار کنیم و جلسـه 

علنـی فـردا نیز برگـزار نمی شـود.
بـر  تاکیـد  بـا  تبریـز  رئیـس شـورای شـهر 
جلسـه  اولیـن  مـرداد   14 تاریـخ   در  اینکـه 
شـورای پنجـم برگـزار خواهـد شـد، گفـت: در 
همـان تاریـخ و بـا حضـور هیئت رئیسـه سـنی 
رای گیـری برای انتخاب هیئت رئیسـه شـورای 
پنجـم در سـال آتـی انجـام خواهـد شـد و پس 
انتخـاب  موضـوع  رئیسـه   هیئـت  انتخـاب  از 

شـهردار تبریـز مطـرح خواهـد شـد.
ایـن پرسـش فـارس  دبیـری در پاسـخ بـه 
کـه کـه چـرا پـس از مشـخص شـدن نتیجـه 
انتخابـات  تاکنـون موفـق به برگزاری جلسـات 
شـورای چهـارم نشـده اند، افـزود: بـا توجـه بـه 
اینکـه نتایـج ایـن دوره کمـی دور از انتظار بود 
و اعتراضاتـی در مـورد آن وجـود دارد بـا وجود 
تمایلمـان به برگزاری جلسـات هنوز نتوانسـتیم 

ایـن کار را انجـام دهیـم.

سمپاشی فضای سبز سطح حوزه 
شهرداری منطقه 3

نظـــارت  مرکـــزی  هیئـــت  رئیـــس 
برانتخابـــات شـــورای شهرورســـتا گفـــت: 
نتایـــج شـــمارش آرا در همـــه اســـتان ها 
اعـــالم شـــده اســـت، امـــا در هیـــچ اســـتانی 
ـــای  ـــط هیئت ه ـــات توس ـــت انتخاب ـــال صح فع
ـــالم  ـــا اع ـــه م ـــتان ب ـــارت شهرس ـــی و نظ اجرای
ــال  ــا در حـ ــه هیئت هـ ــت و همـ ــده اسـ نشـ

رســـیدگی بـــه شـــکایت ها هســـتند.
ـــودی  ـــد محم ـــزان، محم ـــزارش می ـــه گ ب
نهایـــی  نتیجـــه  دربـــاره  شاهنشـــین 
شـــمارش آرا در شـــهر اهـــواز بیـــان کـــرد: 
نتیجـــه آرا در اهـــواز مشـــخص شـــده و در 
ــه  ــتند کـ ــکایت ها هسـ ــت شـ ــال دریافـ حـ
تـــا ظهـــر امـــروز ایـــن شـــکایت ها بررســـی 

. د می شـــو
وی دربـــاره امـــکان ابطـــال صنـــدوق 
ــی  ــد از بررسـ ــزود: بعـ ــز افـ ــواز نیـ رای اهـ
نظـــر داده می شـــود کـــه آیـــا صنـــدوق 
رای در اهـــواز ابطـــال می شـــود یـــا خیـــر. 
عـــدد  اجرایـــی  و  نظـــارت  هیئت هـــای 
ـــری  ـــوزه رای گی ـــن ح ـــان در ای ـــع ش تجمی
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــد، بـ ــاوی می شـ ــد مسـ بایـ
ــری  ــتی یک سـ ــود بایسـ ــده بـ ــه نشـ اینکـ
ــمارش  ــه شـ ــد کـ ــمارش می کردنـ آرا را شـ
کردنـــد و نتایـــج آرا را اعـــالم کـــرده انـــد.

نظـــارت  مرکـــزی  هیئـــت  رئیـــس 

برانتخابـــات شـــورای شـــهرو روســـتا اذعـــان 
ـــئوالن  ـــواز مس ـــری اه ـــوزه رای گی ـــرد: در ح ک
ـــرای  ـــتند ب ـــت گذاش ـــاعت وق ـــه 48 س مربوط
کســـانی کـــه می خواهنـــد، شـــکایت کننـــد 

و بعـــد از 15 روز بـــه شـــکایت ها رســـیدگی 
ــوند. ــالم می شـ ــج اعـ ــده و نتایـ شـ

در  فعـــال  کـــرد:  تصریـــح  محمـــودی 
ــی 15  ــت نهایـ ــر وقـ ــا حداکثـ ــتان ها تـ اسـ

ـــج  ـــه نتای ـــکایت ها ب ـــی ش ـــغول بررس روز، مش
ـــا  ـــه م ـــون ب ـــی تاکن ـــورد خاص ـــتیم و م آرا هس

گـــزارش نشـــده اســـت.
ـــات  رئیـــس هیئـــت مرکـــزی نظـــارت برانتخاب
ـــای  ـــکایت آق ـــاره ش ـــتا درب ـــورای شهرورس ش
ـــز  ـــرای بازشـــماری 10 درصـــد آرا نی ـــران ب چم
گفـــت: بررســـی ایـــن موضـــوع بـــه هیئـــت 
ـــن  ـــود و از ای ـــده ب ـــپرده ش ـــران س ـــارت ته نظ

ـــم. ـــی نداری ـــوع اطالع موض
وی تاکیـــد کـــرد: نتایـــج شـــمارش آرا در 
همـــه اســـتان ها اعـــالم شـــده اســـت، امـــا 
در هیـــچ اســـتانی فعـــال صحـــت انتخابـــات 
توســـط هیئت هـــای اجرایـــی و نظـــارت 
شهرســـتان بـــه مـــا اعـــالم نشـــده اســـت و 
ــه  ــیدگی بـ ــال رسـ ــا در حـ ــه هیئت هـ همـ

هســـتند. شـــکایت ها 
ـــای  ـــرد: کاندیداه ـــان ک ـــودی خاطرنش محم
انتخابـــات شـــورای شـــهر وروســـتا از زمـــان 
اعـــالم نتایـــج شـــمارش آرا، 48 ســـاعت 
ــد  ــکایت کننـ ــه شـ ــد کـ ــته انـ ــت داشـ وقـ
ــه  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــا بـ ــی از حوزه هـ برخـ
شـــمارش آرایشـــان زود تمـــام شـــده بـــود، 
ـــیدگی  ـــرای رس ـــوم دوره 15 روزه ب وارد روز س
ــد  ــن رونـ ــد و ایـ ــده انـ ــکایت ها شـ ــه شـ بـ
ــه  ــکایت ها در همـ ــل شـ ــی کامـ ــا بررسـ تـ

اســـتان ها ادامـــه دارد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت برانتخابات شوراها:

تائید صحت انتخابات شورای شهر و روستا 
در همه استان ها در حال بررسی است
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ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــه اب ــژن زنگن بی
ایــران بتوانــد امســال بــا شــرکت توتــال 
مرســک  روســیه،  اویــل  لــوک  فرانســه، 
دانمــارک و احتمــاال پرتامینــای اندونــزی، 

قــرارداد امضــا کنــد.
وزیـــر نفـــت اعـــالم کـــرد کـــه انتخـــاب 
ـــس  ـــوان رئی ـــه عن ـــی ب ـــن روحان ـــاره حس دوب
می توانـــد  ایـــران،  اســـالمی  جمهـــوری 
زمینـــه ســـاز توافق هـــای نفتـــی جدیـــد در 

صنعـــت نفـــت ایـــران باشـــد.
بـــه گـــزارش ســـنا، بیـــژن زنگنـــه در 
ــران  ــرد: ایـ ــوان کـ ــرز عنـ ــا رویتـ ــو بـ گفتگـ
ـــر مثبـــت انتخـــاب  ـــا تأثی ـــه ب ـــدوار اســـت ک امی
ـــوان رئیـــس  ـــی بـــه عن دوبـــاره دکتـــر روحان
ـــا  ـــی ب ـــای تاریخ ـــد قرارداده ـــوری، بتوان جمه
ـــه  ـــی، از جمل ـــن الملل ـــزرگ بی ـــرکت های ب ش

توتـــال و لـــوک اویـــل، امضـــا کنـــد.
بیــژن زنگنــه گفــت: بــه لطــف قراردادهــای 
ــران  ــی، ای ــن الملل ــرکت های بی ــا ش ــد ب جدی
ــود را  ــد خ ــال تولی ــج س ــرف پن ــد ظ می توان

ــارم افزایــش دهــد. ــک چه ی
توســعه میدان هــای جدیــد در کنــار افزایش 
ــه  ــی، ب ــای قدیم ــت از میدان ه ــب بازیاف ضری
ــه  ــد روزان ــه تولی ــد داد ک ــکان خواه ــران ام ای
نفــت خــود را از چهــار میلیــون بشــکه بــه پنــج 

ــون بشــکه در روز برســاند. میلی
گازی  میعانــات  روزانــه  تولیــد  ظرفیــت 
ایــران نیــز از 600 هــزار بشــکه بــه یــک 

میلیــون بشــکه خواهــد رســید.
ــن،  ــک در وی ــت اوپ ــش از نشس ــه پی زنگن

ــود؛  ــات ب ــم، انتخاب ــک گام مه ــود: ی ــه ب گفت
زیــرا در ایــن انتخابــات مــردم ایــران بــه تعامــل 

ــد. ــه" گفتن ــا جهــان، "بل ســازنده ب
وی بــا اشــاره بــه اســتمرار تحریم هــای 
آمریــکا، گفــت: امیــدوارم کــه ایــن پیــام 
ــژه  ــه وی ــی درک شــود، ب ــه خوب ــات( ب )انتخاب

از ســوی ابرقــدرت جهــان.

زنگنـــه گفـــت: ایـــن )انتخابـــات( پیامـــی 
روشـــن بـــه جهـــان بـــود؛ بیـــش از 60 تـــا 
ـــط  ـــه متوس ـــوان، طبق ـــردم ج ـــد از م 65 درص
و دانشـــجویان، ایـــن پیـــام را فرســـتادند 
ــدی  ــا دیـ ــان آن را بـ ــه جهـ ــدوارم کـ و امیـ

مثبـــت دریافـــت کنـــد.
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــن اب وی همچنی

ایــران بتوانــد امســال بــا شــرکت توتــال 
مرســک  روســیه،  اویــل  لــوک  فرانســه، 
دانمــارک و احتمــاال پرتامینــای اندونــزی، 

قــرارداد امضــا کنــد.
ــاد  ــرکت های ی ــا ش ــو ب ــت و گ ــور گف مح
غــرب  یــادآوران،  آزادگان،  میــدان  شــده، 
ــی  ــه نفت ــور، و الی کارون، منصــوری و آب تیم

ــت.  ــی اس ــارس جنوب پ
بـــه گفتـــه وزیـــر نفـــت، افزایـــش تولیـــد 
ـــک  ـــا اوپ ـــران ب ـــکاری ای ـــی در هم ـــران خلل ای

ـــرد. ـــد ک ـــاد نخواه ایج
تصمیم هـــای  همـــه  گفـــت:  زنگنـــه 
ســـازمان کشـــورهای صادرکننـــده نفـــت 
مـــدت  کوتـــاه  تصمیم هـــای  )اوپـــک(، 
ــی از  ــد بخشـ ــت تولیـ ــا ظرفیـ ــتند؛ امـ هسـ

ماســـت. مـــدت  بلنـــد  برنامه هـــای 
وی همچنیـــن اعـــالم کـــرد: همـــکاری 
ــن  ــارکت ایـ ــک، مشـ ــب در درون اوپـ مناسـ
ــره  ــدی خیـ ــیه و پایبنـ ــا روسـ ــازمان بـ سـ
ــو  ــر عضـ ــو و غیـ ــورهای عضـ ــده کشـ کننـ
ـــگفتی  ـــد، ش ـــش تولی ـــق کاه ـــه تواف ـــک ب اوپ

آفریـــن بـــوده انـــد.
وزیــر نفــت گفــت: پــس از بیش از دو ســال، 
ــک  ــود کــه ی ــار ب ــم نخســتین ب گمــان می کن
ــور  ــاز حض ــتیم؛ آغ ــیه داش ــی حاش ــت ب نشس
ــش  ــال پی ــدود 20 س ــه ح ــک ب ــن در اوپ م
بــاز می گــردد و ایــن نخســتین بــار اســت 
کــه شــاهد پایبنــدی 100 درصــدی از ســوی 
ــه 100 درصــدی  اوپــک و پایبنــدی نزدیــک ب
از ســوی کشــورهای غیــر عضــو اوپــک بــوده ام.

وزیر نفت در گفتگو با رویترز:

افزایش 30 درصدی 
تولیدات نفتی طی 5 سال

شهرسـتان ورزقـان بـا داشـتن منابـع عظیم 
مختلـف از جملـه مـواد معدنی فـراوان، طبیعت 
حوزه هـای  در  بـاال  ظرفیـت  زیبـا،  و  بکـر 
گردشـگری، کشـاورزی، دامـداری . بـه عنـوان 
سـرزمین گنج هـای پنهـان ایران معروف اسـت.

بـه گـزارش فـارس، شهرســـتان ورزقـــان 
 813 و  هـزار   236 معـــادل  وســـعتی  بـــا 
کیلومترمربـــع کـه در حـدود 5.29 درصـــد 
آذربایجان شـرقی  اســتان  مســاحت  کل  از 
را بــه خــود اختصــاص داده و در واقـع ایـن 
شهرسـتان بـا داشـتن منابـع عظیـم مختلـف 
از جملـه مواد معدنـی فـراوان، طبیعـت بکـر و 
زیبـا، ظرفیـت بـاال در حوزه هـای گردشـگری، 
کشـاورزی، دامـداری و ... بـه عنـوان سـرزمین 

اسـت. مطـرح  ایـران  پنهـان  گنج هـای 
نظـر می آیـد در  بـه  اوصـاف  ایـن  بـا  ولـی 
سـوء  نامهربانی هـا،  برخـی  اخیـر  سـال های 
شـده،  باعـث  طبیعـی  بالیـای  مدیریت هـا، 
شهرسـتان ورزقـان از داشـتن حداقـل امکانات 
و زیرسـاخت های الزم محـروم باشـد و همچنان 
چشـم انتظـار همت مسـؤوالن و مدیران اسـت 
کـه توجـه ویـژه ای بـه توسـعه همه جانبـه ایـن 
شهرسـتان بـا توجه بـه ظرفیت هـای بالقوه این 

منطقـه داشـته باشـد.
ــش  ــرح پایــ ــج طــ ــال، نتایــ ــن ح ــا ای ب
ــتان نشــان  ــدن اســ ــت و مع بخــــش صنعــ
ــدود  ــان ح ــتان ورزق ــه در شهرس ــد ک می ده
ــداد  ــن تع ــه از ای ــار" وجــود دارد ک 40 "کانسـ
ــس،   ــی مـ ــاده معدنـ ــار" دارای مـ 29 "کانسـ
هفت "کانســـار" دارای مـــاده معدنـی طـال، سه 
"کانسـار" نیز دارای مـاده معدنـی سـرب و روی 
و  یک "کانســـار" دارای مـــاده معدنـــی طـال و 

مـــس اســت..

ورزقان؛ کلکسـیونی از
 مـواد معدنـی جهان

در حقیقـت بررســی های زمین شناســی در 
ایـن شهرسـتان نشـان می دهـد کـه وجـود29 
در  شـده  شـناخته  "کانسـار"   40 و  "اندیـس" 
شهرستان ورزقـان حاکـی از وجـود کلکسـیونی 

از مــواد معدنــی در این منطقــه است.
نبایــد فرامــوش کــرد ایــن شهرســتان هــم 
اکنــون بــه خاطــر قــرار گرفتــن در یــک 
ــر  ــواع عناص ــف ان ــز و کش ــدن خی ــه مع منطق
قیمتــی و بــا ارزش در ایــن معــادن، شهرســتان 
ــادی  ــی و اقتص ــر سوق الجیش ــان را از نظ ورزق

ــه مهمتریــن و غنی تریــن منطقــه در جهــان  ب
ــل کــرده اســت. تبدی

از معـادن فعال شهرســتان ورزقـان می توان 
طـالی  معـادن  ســونگون،  مـس  معـدن  بـه 
اندریـان و اســترگان و مزرعـه شــادی اشـاره 
کـرد کـه ایـن معـادن در نـوع خـود بی نظیـر 
هسـتند و از اهمیـت ویـژه ملـی، منطقـه ای و 

جهانـی برخـوردار هســتند.
مـس  "کانسـار"  نمانـد،  ناگفتـه  سـویی  از 
ورزقـان  شهرسـتان  شـمال  در  کـه  سـونگون 
قـرار گرفتـه اسـت، بزرگتریـن "اندیـس" مـس 
بزرگتریـن  از  یکـی  و  ایـران  شـمال غرب  در 
"کانسـارهای" مـس دنیـا بوده و قابل مقایسـه با 
معـادن بـزرگ دنیا ماننـد "بینگهـام" در آمریکا 

اسـت. شـیلی  در  "چوکی کوماتـا"  و 

سرزمین طالی سرخ ایران همچنان 
چشم انتظار توسعه و پیشرفت

ــن  ــه هــر حــال بعضــی کارشناســان در ای ب
ــرای بهره منــدی و  ارتبــاط توصیــه می کننــد ب
اســتفاده از ایــن همــه ظرفیت هــای بــاالی ایــن 
ــع کاســتی ها  ــرای رف ــژه ب ــه وی شهرســتان و ب
ورزقــان،  شهرســتان  عقب ماندگی هــای  و 
ــد و متخصــص  ــه توانمن ــک مجموع داشــتن ی
ــه  ــتی های منطق ــکالت و کاس ــه مش ــنا ب و آش

الزم و ضــروری اســت.

بـا  ورزقــان  شهرســتان  اینکـه  نهایـت  در 
وجود برخـورداری از مزیت هـای شـایان توجـه 
در حوزه هــای مختلـف اقتصـادی، اجتماعـی و 
ایـن  از جملـه در صنایـع معـدن،  فرهنگـی و 
شهرســتان های  جملـه  از  همچنـان  خطـه 

محـروم اســتان اسـت.
واقعیـت این اسـت که بخـــش معــدن این 
شهرستان به واســطه قــرار گرفتــن در "زون" 
جهانــی مــس همچنیــن ذخایر قابل توجــه 
طــال، اصلی تریـن مزیـت ایـن شهرسـتان بوده 
ولـی بـا ایـن وجـود در حـال حاضر مهمتریــن 
تأثیــر ایـن معـادن تخریــب محیـط زیســت 
ارزشــمند منطقــه بــدون تأثیــر عمــده در 
اشــتغال رفـاه و توسـعه منطقــه بـوده اسـت.

جالب تـر آنکـه همجــواری ایـن شهرسـتان 
بـرای  نیــز موهبتــی  ارس  آزاد  بــا منطقــه 

شـهروندان ایـن منطقـه نداشــته اســت.

چرخ دنده های صنعت ورزقان نمی چرخد
عــدم  موجـود،  اطالعـات  و  آمـار  براسـاس 
بهره گیــری از مزیت هــا، شهرســتان ورزقـان 
را بــه یکـی از شهرســتان های مهاجـر فرسـت 
اســتان تبدیــل کــرده اســت، به  طـوریکــه 
جمعیـت ایـن شهرسـتان در فاصلـه سـال های  

1385تــا 1390کاهــش یافتـه اسـت.
آن چـه مشـخص اسـت اینکـه از آنجایـی که 

وجــود شــهرک صنعتــی ورزقـان و شــهرک 
مـس،  دســت اقدام  در  تخصصـی  صنعتـی 
نزدیکـی بـه مررزهـای بین المللـی و دو کشـور 
آذربایجــان، ارمنسـتان و منطقـه آزاد صنعتی- 
تجـــاری ارس، وجود ذخایر فلـــزی متعـــدد 
)معـــادن عظیــم مــس ســـونگون، طــالی 
مزرعـــه شـــادی(  و  اســـترگان  اندریـــان، 
)ســـنگ های  متنـــوع  معدنـــی  و ذخایـــر 
تزئینـــی، ســـنگ آهـن، کائولـــن و ...( و بـه 
خصـوص برخــورداری از منابـع طبیعـی زیبا و 
بی نظیر در کنــار جاذبه های توریســتی قابــل 
مالحظـه، حاکـی از ظرفیت هـای قابـل توجـه 
ایـن شهرســتان بـه عنـوان مقصــدی بــرای 
گردشــگران داخلــی و خارجــی جهــت گام 
گذاشــتن در مسـیر توســعه است و در صورت 
برنامه ریــزی صحیــح در این حوزه ها می توانـد 
شهرسـتان ورزقــان را بـه شهرسـتانی توسـعه 
یافتـه متناســب بـا شــأن و جایــگاه تاریخی، 
فرهنگــی، جغرافیایی و اقتصــادی آن، با تأکید 
بــر ارتقـاء موقعیـت صنعتـی به ویـژه در صنایع 

معدنــی تبدیـل کند.

محرومیت؛ وصله ناجور ورزقان
در کنــار مــوارد بیــان شــده، آن چــه در 
ــن  ــد در ای ــت دارد، هرچن ــتا اهمی ــن راس ای
شهرســتان درســال های اخیــر و بــه ویــژه بعــد 
ــادی  ــا زی ــات و تالش ه ــه 1391، اقدام از زلزل
بــرای رشــد و توســعه آن صــورت گرفتــه، ولــی 
ــه  ــن هم ــه ای ــه ب ــا توج ــد ب ــر می آی ــه نظ ب
ــان  ــاز هــم مردم ــم خــدادادی ب ظرفیــت عظی
ــران،  ــار در ســرزمین طــالی ســرخ ای ــن دی ای
بــا کمتریــن امکانــات زیــر ســاختی، رفاهــی و 
خدماتــی، بــا فقــر و محرومیــت روزگار ســپری 
می کننــد و اهالــی ایــن منطقــه در همیــن 
راســتا همچنــان بــه دنبــال توســعه همــه  
و  نیمه تمــام  پروژه هــای  تکمیــل  و  جانبــه 
ــهری  ــاخت های ش ــام زیرس ــوص اتم ــه خص ب

ــتند. ــش هس ــتایی خوی و روس
واقعیـت این اسـت که بـرای رسـیدن به این 
حقیقـت کـه چـه قـدر زیرسـاخت ها، مسـائل 
در  شهرسـتان  ایـن  شـهروندان  مشـکالت  و 
حوزه هـای مختلـف عمرانـی، رفاهـی، خدماتی، 
بهداشـتی، اشـتغال و ... حل شـده، فقـط کافی 
اسـت مسـؤوالن و متولیـان امـر سـری بـه این 
مناطـق بزننـد و بـا مـردم و اهالـی ایـن منطقه 

باشـند. درد دلی داشـته 

چرخ دنده های صنعت ورزقان 
نمی چرخد موسی کاظم زاده

توقف توسعه خطوط PCM تلفن ثابت

معـــاون مشـــتریان شـــرکت مخابـــرات 
 PCM ـــوط ـــعه خط ـــت: نصـــب و توس ـــران گف ای
ــران  ــرات ایـ ــبکه مخابـ ــت در شـ ــن ثابـ تلفـ
ـــز  ـــر نی ـــال های اخی ـــده و در در س ـــف ش متوق
ـــه  ـــا ب ـــوردی و بن ـــورت م ـــه ص ـــب PCM ب نص

درخواســـت بـــوده اســـت.
ــاره  ــه گــزارش فــارس، داوود زارعیــان درب ب
ــات  ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــزام کمیس ال
 PCM بــرای حــذف و جمــع آوری خطــوط
تلفــن ثابــت و برنامــه شــرکت مخابــرات ایــران 
ــرای جایگزیــن کــردن ایــن خطــوط، اظهــار  ب
ــد ســال  داشــت: توســعه خطــوط PCM از چن
پیــش در شــبکه مخابــرات ایــران متوقــف 
 PCM ــز نصــب ــر نی ــال های اخی ــده و در س ش
ــت  ــه درخواس ــا ب ــوردی و بن ــورت م ــه ص ب

انجــام می شــد. 
ــرات ایــران  معــاون مشــتریان شــرکت مخاب
افــزود: پیــش از ایــن بخــش عمــده ای از 
ــن  ــور جایگزی ــر کش ــوط PCM در سراس خط
شــده و در حــال حاضــر تعــداد PCM هــا زیــاد 
نیســت امــا برنامــه تعویــض تمامــی PCMهــا را 

ــم.  ــتور کار داری در دس
ــرات  وی تأکیــد کــرد: برنامــه شــرکت مخاب
PCM و  تمــام خطــوط  ایــران، جمــع آوری 
ایــن  در  کــه  آنهاســت  کــردن  جایگزیــن 
ــد  ــزار ش ــه ای برگ ــته جلس ــه گذش ــاره هفت ب
و کمیتــه ای بــرای مطالعــه و تعییــن روش 
ــد  ــور ش ــوط مأم ــن خط ــردن ای ــن ک جایگزی
کــه نتیجــه ایــن کمیتــه 2 تــا 3 هفتــه آینــده 

می شــود.  مشــخص 
کــه  هســتند  خطوطــی   PCM خطــوط 
ــی از  ــل مس ــود کاب ــل کمب ــه دلی ــرات ب مخاب
طریــق آن خطــوط تلفــن را در اختیار مشــترک 
ــن خطــوط امــکان دریافــت  ــرار مــی داد و ای ق

ــد. ــت را ندارن ــن ثاب ــت روی تلف اینترن

برنامه امسال استان، پرورش 
بیش از یک هزار تن ماهی در قفس

معـــاون عمرانـــی اســـتاندار آذربایجـــان 
ـــهمیه  ـــفانه س ـــه متاس ـــان اینک ـــا بی ـــرقی ب ش
ـــال  ـــتان در س ـــی اس ـــرورش ماه ـــی پ 400 تن
ــه  ــا برنامـ ــد،گفت: بـ ــق نشـ ــته محقـ گذشـ
ریـــزی امســـال یـــک هـــزار و 200 تـــن 
پـــرورش ماهـــی در قفـــس انجـــام می شـــود.

محمـــد صـــادق پورمهـــدی در جلســـه 
ـــرد:  ـــار ک ـــتان اظه ـــزی اس ـــه ری ـــورای برنام ش
متاســـفانه ســـال گذشـــته ســـهمیه اســـتان 
بـــرای پـــرورش ماهـــی در قفـــس 400 تـــن 

بـــود کـــه یـــک دهـــم آن محقـــق شـــد.
وی ادامــه داد: امســال برنامــه ریــزی و 
هــدف گــذاری بــرای پــرورش ماهــی در قفــس 
ــران  ــا جب ــرر شــده ب ــه مق ــن اســت ک 800 ت
400 تــن ســال گذشــته ایــن میــزان بــه یــک 

ــد. ــش یاب ــن افزای ــزار و 200 ت ه
ــل  ــوص تبدیـ ــت: در خصـ ــدی گفـ پورمهـ
ــه  ــت، بهینـ ــوی کشـ ــر الگـ ــی و تغییـ اراضـ
ـــیوه های  ـــتفاده از ش ـــرف آب و اس ـــازی مص س
ــات  ــته اقدامـ ــال گذشـ ــاری سـ ــن آبیـ نویـ

خوبـــی انجـــام شـــده اســـت.
ــال  ــد امسـ ــر می رسـ ــه نظـ ــزود: بـ وی افـ
بایـــد گام هـــای بلندتـــری برداشـــته شـــود و 
دســـتگاه های مختلـــف وارد عمـــل شـــوند 
و در ایـــن زمینـــه اســـتانداری نیـــز حمایـــت 

می کنـــد.
معـــاون عمرانـــی اســـتاندار آذربایجـــان 
ــی  ــات خوبـ ــرد: تصمیمـ ــان کـ ــرقی اذعـ شـ
درخصـــوص تعییـــن تکلیـــف مصـــرف آب 
ــاورزی  ــرای کشـ ــع آب بـ ــص منابـ و تخصیـ
درحـــوزه پایـــاب ســـدها، دریاچـــه ارومیـــه و 

ــت. ــده اسـ ــه شـ رود ارس گرفتـ
پورمهـــدی بـــا اشـــاره بـــه تفاهـــم نامـــه 
و هماهنگـــی بیـــن وزارت نیـــرو و جهـــاد 
کشـــاورزی گفـــت: ایـــن همکاری هـــا باعـــث 
شـــد در حـــوزه مـــرز ارس 18 هـــزار هکتـــار 
از اراضـــی مـــا زیـــر کشـــت آبـــی بـــه روش 

مکانیـــزه بـــرود.
ــرد: 10  ــان کـ ــر نشـ ــن خاطـ وی همچنیـ
هـــزار هکتـــار از اراضـــی پاییـــن دســـت 
ــر  ــت زیـ ــرار اسـ ــز قـ ــوش نیـ ــد آیدوغمـ سـ
ـــار آن  ـــزار هکت ـــه 2 ه ـــرود ک ـــی ب ـــت آب کش
ـــهیالت  ـــه تس ـــتاییان و اری ـــارکت روس ـــا مش ب
ـــاد  ـــوض جه ـــای بالع ـــن و کمک ه ـــک زمی بان
ـــی  ـــده و تعاون ـــه ش ـــن کار نهادین ـــاورزی ای کش

آب در آنجـــا تشـــکیل شـــده اســـت.

افزایش  یک هزار و 32۱ هکتار 
به مساحت شهرک های صنعتی استان

شـــهرک های  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ـــا توجـــه  ـــت: ب ـــی آذربایجـــان شـــرقی گف صنعت
ــهرک های  ــعه شـ ــات توسـ ــاز عملیـ ــه آغـ بـ
صنعتـــی تقاضـــا محـــور،  یـــک هـــزار و 321 
هکتـــار بـــه مســـاحت شـــهرک های صنعتـــی 

ــود. ــزوده می شـ ــتان افـ ــن اسـ ایـ
ـــد  ـــیدمرتضی نیرومن ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
اســـکویی در جمـــع خبرنـــگاران، اظهارکـــرد:  
ـــاد  ـــت های اقتص ـــه سیاس ـــل ب ـــتای عم در راس
مقاومتـــی و فراهـــم کـــردن زمینه هـــای 
ســـرمایه گـــذاری، توســـعه شـــهرک های 
ــت کاری  ــور در اولویـ ــا محـ ــی تقاضـ صنعتـ
ـــرار داشـــته و در ســـال جـــاری  ـــن شـــرکت ق ای
ـــن موضـــوع بودجـــه خـــود را  ـــر ای ـــز ب ـــا تمرک ب

هزینـــه خواهیـــم کـــرد.
ــتگاه  ــای دس ــی از حمایت ه ــا قدردان وی ب
قضایــی در برخــورد بــا معارضــان شــهرک های 
صنعتــی و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
ــهرک  ــاری ش ــعه 485 هکت ــرد: توس ــالم ک اع
صنعتــی ســلیمی، 286 هکتــاری شــهرک 
صنعتــی عالــی نســب، 100 هکتــاری شبســتر، 
340 هکتــاری بنــاب 2 و 40 هکتــاری شــورگل 
ــال  ــه امس ــت ک ــی اس ــه های ــه برنام از جمل

ــرد. ــم ب پیــش خواهی
ــت  ــی آیـ ــهرک صنعتـ ــرد: شـ وی اظهارکـ
ـــی از  ـــوان یک ـــه عن ـــنجانی ب ـــمی رفس اهلل هاش
شـــهرک های تقاضـــا محـــور اســـتان مطـــرح 
ـــرای توســـعه 70  ـــوده و اقدامـــات مطالعاتـــی ب ب
ـــم  ـــه امیدواری ـــه ک ـــورت گرفت ـــاری آن ص هکت
ـــی  ـــتگاه های اجرای ـــکاری دس ـــش هم ـــا افزای ب
ـــه  ـــر چ ـــز ه ـــی آن نی ـــات اجرای ـــط، عملی مرتب

ـــود. ـــاز ش ـــر آغ ـــریع ت س

ضمانــت  صنــدوق  مدیرعامــل  مشــاور 
ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک گفــت: 
ــد  ــد در کشــور بای ــرای ایجــاد اشــتغال جدی ب
ــت. ــش داش ــن بخ ــه ای ــه ب ــای نوآوران نگاه ه

بـــه گـــزارش ایرنـــا، »ســـید روح الـــه 
غضنفـــری« در همایـــش تحـــول و نـــوآوری 
ــورد تاکیـــد  ــتغال از مباحـــث مـ گفـــت: اشـ
ـــت  ـــوده و دول ـــالب ب ـــم انق ـــر معظ ـــژه رهب وی
ــاد  ــرای ایجـ ــی را بـ ــای جامعـ ــز برنامه هـ نیـ
ــرده  ــزی کـ ــه ریـ ــور برنامـ ــتغال در کشـ اشـ
ـــد کســـب و  اســـت. وی گفـــت: در فضـــای جدی
ـــه  ـــگاه خالقان ـــه ن ـــد ک ـــق ترن ـــرادی موف کار، اف
داشـــته باشـــند کـــه خـــود موجـــب ایجـــاد 

شـــغل های جدیـــد می شـــود.
و  اینترنتــی  فضــای  افــزود:  غضنفــری 
شــبکه های اجتماعــی، فرصت هــای زیــادی 
ــرای اشــتغال جدیــد فراهــم آورده و کســانی  ب
ــد  ــند، می توانن ــته باش ــو داش ــای ن ــه ایده ه ک

ــد. ــق کنن ــدی خل ــای جدی فرصته
مشــاور مدیرعامل صنــدوق ضمانت ســرمایه 
گــذاری صنایــع کوچــک گفــت: بایــد به ســمت 
ایجــاد ظرفیت هــا و بســترهای جدیــد اشــتغال 
ــه ششــم  ــداف برنام ــه اه ــا ب ــم ت حرکــت کنی
توســعه دســت یابیــم. وی گفــت: صنایــع 
ــی  ــد، توانای ــه دارن ــای ک ــا ویژگی ه ــک ب کوچ
خلــق اشــتغال های پایــدار را دارا هســتند و 
ــول  ــای تح ــز نگاه ه ــش نی ــن بخ ــد در ای بای

ــو ایجــاد شــود. گــرا و ن
ــع  ــگاه صنای ــه جای ــاره ب ــا اش ــری ب غضنف
کوچــک در ایجــاد اشــتغال، ارزش افــزوده 
ــرای  ــت ب ــرد: دول ــان ک ــادرات خاطرنش و ص
برنامه هــای  کوچــک  صنایــع  از  حمایــت 
ــا  ــز ب ــه و در آینــده نی حمایتــی در نظــر گرفت

ــد داد. ــه خواه ــتر ادام ــوت بیش ق
وی بــا اشــاره بــه بــی اطالعــی برخــی 
از  کشــور  صنعتــی  و  اقتصــادی  فعــاالن 
ــگران  ــت از تالش ــای دول ــی حمایت ه چگونگ
ــد صنعتگــران و  ــرد: بای ــح ک اقتصــادی ، تصری
ــررات  ــن و مق ــن قوانی ــدگان از آخری تولیدکنن

خدمــات  و  دولــت  حمایتــی  برنامه هــای  و 
صندوق هــای مختلــف کــه بــرای حمایــت 
ــی  ــالع کاف ــد، اط ــده ان ــاد ش ــت ایج از صنع

ــند. ــته باش داش
ــا اشــاره بــه خدمــات  ایــن مقــام مســئول ب
ــع  ــذاری صنای ــرمایه گ ــت س ــدوق ضمان صن
ــم  ــرای فراه ــدوق ب ــن صن ــزود: ای ــک، اف کوچ
بخــش  گــذاری  ســرمایه  توســعه  آوردن 
ــاه کــردن  غیردولتــی در صنایــع کوچــک، کوت
ــتغالزا و  ــای اش ــرای طرح ه ــان اج ــدت زم م
ــق  ــت مناط ــا اولوی ــادی ب ــه اقتص دارای توجی
کمتــر توســعه یافتــه و تضمیــن و تســهیل در 
توثیــق تســهیالت اعطایــی بــه صنایــع کوچــک 

ــده اســت. ــاد ش ایج
متنــوع  محصــوالت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت:  ــع کوچــک، گف ــرای صنای ــدوق ب ــن صن ای
ــرای واحدهــای  ــت نامه هــای مختلفــی ب ضمان
می توانــد  کــه  می شــود  صــادر  تولیــدی 
کمــک شــایانی بــه واحدهــای تولیــدی باشــد.

ضمانــت  صنــدوق  مدیرعامــل  مشــاور 
ــه داد:  ــک ادام ــع کوچ ــذاری صنای ــرمایه گ س
از ابتــدای امســال خدمــات ایــن صنــدوق 
بــه صــورت الکترونیکــی انجــام می شــود و 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــت می توانن ــان صنع صاحب
ســایت صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری 
و  خدمــات  فرآیندهــا،  از  کوچــک  صنایــع 

محصــوالت صنــدوق مطلــع شــوند.

نوآوری در ایجاد اشتغال جدید 
برای کشور ضروری است

دادستان دیوان محاسبات خبر داد:
عودت طلب 4 میلیارد و ۱05 میلیون 
دالری دولت از یک شرکت اماراتی 

دیـــوان  دادســـتان  شـــجاعی  فیـــاض 
محاســـبات از عودت طلب 4 میلیارد و 105 
میلیون و 219 هـــزار و 136 دالری دولت از 
شـــرکت اماراتی اینوک به خزانـــه خبر داد.

ــاض شــجاعی  ــت، فی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
بــا اشــاره بــه برداشــت 4 میلیــارد و 105 
ــدوق  ــزار و 136 دالر از صن ــون و 219 ه میلی
توســعه ملــی توســط بانــک مرکــزی و تســویه 
ــا  ــک ب ــع ارزی بان ــل مناب ــغ از مح ــن مبل ای
ــال 96  ــوع در س ــن موض ــت: ای ــدوق گف صن
ــت  ــرا دول ــه چ ــود ک ــات روز ب ــی از مناقش یک
علیرغــم ممنوعیــت قانونــی دولــت ایــن مبلــغ 
ــرده  ــت ک ــی برداش ــعه مل ــدوق توس را از صن
ــی  ــرکت امارات ــود را از ش ــات خ ــرا مطالب و چ

ــت. ــرده اس ــی ک ــده تلق ــول ش ــوک وص این
بیــان  بــا  محاســبات  دیــوان  دادســتان 
اینکــه ایــن برداشــت از صنــدوق توســعه 
ــبات و  ــوان محاس ــط دی ــه توس ــی بالفاصل مل
دادســتان دیــوان پیگیــری شــد، افــزود: نتیجــه 
پیگیری هــای دیــوان محاســبات کشــور منجــر 
ــتان  ــوی دادس ــت از س ــدور دادخواس ــه ص ب
ــده  ــخ 18/9/93 ش ــبات در تاری ــوان محاس دی
و دادخواســت دادســتانی پــس از طــرح در 
ــر  ــخ 9/6/94 منج ــاری در تاری ــات مستش هی
ــی  ــه محکومیــت مســئوالن ذی مدخــل مبن ب
ــن وجــوه از شــرکت  ــر پیگیــری و وصــول ای ب

ــد. ــی ش ــکار خارج بده
بانــک  مســئوالن  داد:  ادامــه  شــجاعی 
ــه  ــی ک ــام های ــا و اهتم ــا تالش ه ــزی ب مرک
در راســتای اجــرای رأی دیــوان محاســبات 
ــب  ــن طل ــق شــدند ای ــا موف ــد نهایت داشــته ان
را از شــرکت بدهــکار خارجــی اینــوک وصــول 
کــرده و بــه حســاب های بانــک مرکــزی واریــز 

ــد. کنن
دادســتان دیــوان محاســبات بــا بیــان اینکــه 
در حــال حاضــر حســاب فیمابیــن خزانــه، 
صنــدوق توســعه ملــی و بانــک مرکــزی تســویه 
شــد، تصریــح کــرد: بــه همیــن ترتیــب بدهــی 
ــویه  ــول و تس ــی وص ــرکت خارج ــت از ش دول
ــز  ــه واری ــه حســاب خزان شــد و هــم اکنــون ب

شــده اســت.

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
 04۱3۵2۵8222 
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سفره های ساده افطارم 
آرزوست معصومه درخشان

کارگران دیدن دود 
کارخانه ها را می خواهند

ـــد:  ـــری می گوی ـــئول کارگ ـــام مس ـــک مق ی
ـــا  ـــدن کارخانه ه ـــته ش ـــری از بس ـــرای جلوگی ب
ـــاد  ـــت ایج ـــی وضعی ـــه بررس ـــک کمیت ـــد ی بای
ـــی  ـــن آمادگ ـــری ای ـــکل های کارگ ـــود و تش ش
ــایی  ــه وزارت کار در شناسـ ــه بـ ــد کـ را دارنـ

کارخانه هـــای مشـــکل دار کمـــک کننـــد.
ـــار  ـــوی اظه ـــادی اب ـــنا، ه ـــزارش ایس ـــه گ ب
کـــرد: اگـــر همراهـــی و عـــزم جـــدی بـــرای 
مقابلـــه بـــا تعطیلـــی کارخانه هـــا وجـــود 
کارگـــری  تشـــکل های  باشـــد،  داشـــته 
ــت و وزارت کار  ــا دولـ ــکاری بـ ــی همـ آمادگـ
را دارنـــد تـــا کارخانه هـــای راکـــد و دارای 
و  ورشکســـتگی  از  قبـــل  تـــا  را  مشـــکل 

ــد. ــایی کننـ ــی شناسـ تعطیلـ
ــری  ــه کارگـ ــه جامعـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
می خواهـــد دود کارخانه هـــا را ببینـــد نـــه 
ــران  ــزود: کارگـ ــا را افـ ــر آنهـ ــل و زنجیـ قفـ
نبایـــد زیـــر فشـــار دســـتورالعمل ها، اوضـــاع 
ــا از  ــوء مدیریتهـ ــادی و سـ ــرایط اقتصـ و شـ
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــار م ـــد و انتظ ـــن برون بی
از نظـــرات تشـــکل های کارگـــری بـــرای 
بررســـی وضعیـــت کارخانه هـــا اســـتفاده 

شـــود.
انجمن هـــای  عالـــی  کانـــون  دبیـــرکل 
صنفـــی کارگـــران درعیـــن حـــال بـــا اشـــاره 
بـــه تبصـــره 2 مـــاده 7 قانـــون کار از دولـــت 
ـــای  ـــت در کاره ـــای موق ـــا قرارداده ـــت ت خواس
ــه  ــه نتیجـ ــد و بـ ــاماندهی کنـ ــم را سـ دائـ

برســـاند.
او افـــزود: دولـــت وظیفـــه دارد مشـــاغل غیـــر 
دائـــم را شناســـایی و لیســـت آنهـــا را ارائـــه 
دهـــد. اگـــر آیین نامـــه ایـــن مـــاده قانونـــی 
ـــم از  ـــم و غیردائ ـــای دائ ـــود و کاره ـــن ش تدوی
ـــران  ـــورت کارگ ـــوند در آن ص ـــک ش ـــم تفکی ه
ــه و  ــه ماهـ ــای سـ ــران قراردادهـ ــر نگـ دیگـ

شـــش ماهـــه نخواهنـــد بـــود.
ـــری،  ـــئول کارگ ـــام مس ـــن مق ـــه ای ـــه گفت ب
ـــی  ـــای اصل ـــی از دغدغه ه ـــغلی یک ـــت ش امنی
ــن  ــی رود و در ایـ ــمار مـ ــه شـ ــران بـ کارگـ
ـــد،  ـــت تولی ـــه کیفی ـــغلی الزم ـــات ش ـــیر ثب مس

ـــت. ـــادی اس ـــد اقتص ـــی و رش ـــاه اجتماع رف

ویزیت رایگان 350 نفر 
از روستائیان مراغه

ـــگاه های  ـــجویی دانش ـــیج دانش ـــئول بس مس
ــگان  ــت رایـ ــرح ویزیـ ــرای طـ ــه از اجـ مراغـ
ایـــن  روســـتائیان  از  نفـــر   350 بـــرای 
ـــون  ـــاری تاکن ـــال ج ـــدای س ـــتان از ابت شهرس

ــرداد. خبـ
ــا خاکـــی  ــا، محمدرضـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
افـــزود: طـــرح ویزیـــت رایـــگان در مناطـــق 
محـــروم روســـتائی در قالـــب طرح هـــای 
محرومیـــت زدایـــی و اردوهـــای جهـــادی 
بـــا همـــکاری بســـیج دانشـــجویی و بســـیج 
جامعـــه پزشـــکی ایـــن شهرســـتان در ســـه 
ـــا  ـــوان علی ـــاز و چ ـــره ن ـــهری، ق ـــتای یایش روس

اجـــرا شـــد.
وی ادامـــه داد: در ایـــن طـــرح 10 کادر 
ســـیار،  گروه هـــای  قالـــب  در  درمانـــی 
ـــگان،  ـــت رای ـــه ویزی ـــکی از جمل ـــات پزش خدم
ـــکی،  ـــات دندانپزش ـــگان دارو، معاین ـــع رای توزی
ـــکان متخصـــص  ـــه پزش ـــی ب ـــری و معرف غربالگ

بـــرای روســـتائیان ارائـــه کردنـــد.
ـــتای  ـــرح در راس ـــن ط ـــرد: ای ـــه ک وی اضاف
و  بهداشـــتی  خدمـــات  عادالنـــه  توزیـــع 
کمتـــر  و  محـــروم  مناطـــق  در  درمانـــی 
ـــورت دوره ای در  ـــه ص ـــتایی ب ـــوردار روس برخ
ـــود. ـــرا می ش ـــتان اج ـــن شهرس ـــتاهای ای روس
ـــت  ـــرح ویزی ـــرای ط ـــه اج ـــاره ب ـــا اش وی ب
رایـــگان در مناطـــق روســـتایی در ســـال 
گذشـــته گفـــت: در طـــول ســـال 95، ایـــن 
طـــرح در 12 روســـتایی ایـــن شهرســـتان اجـــرا 
ـــاکنان  ـــر از س ـــزار نف ـــک ه ـــش از ی ـــده و بی ش
ـــن  ـــه شـــده در ای ـــات ارائ ـــن مناطـــق از خدم ای

ـــدند. ـــد ش ـــره من ـــرح، به ط
ــراجو  ــزی و سـ ــش مرکـ ــه از 2 بخـ مراغـ
تشـــکیل شـــده و دارای 173 روســـتا شـــامل 
ـــتا  ـــزی و 99 روس ـــش مرک ـــتا در بخ 74 روس

در بخـــش ســـراجو اســـت.

ـــد  ـــرا می رس ـــه ف ـــان ک ـــارک رمض ـــاه مب م
ــر در  ــار دیگـ ــز بـ ــالت نیـ ــی از تجمـ موجـ
ســـفره های افطـــار ایرانیـــان خـــود را بـــه رخ 

دیگـــران می کشـــد.
بـــه گـــزارش فـــارس، ســـفره های افطـــار 
ــدن  ــدارک چیـ ــه در تـ ــود همـ ــن می شـ پهـ
ــول  ــه ای طـ ــتند لحظـ ــار هسـ ــفره افطـ سـ
نمی کشـــد ســـفره افطـــار بـــا انـــواع غذاهـــا 
مزیـــن می شـــود و صـــدای ربنـــا بـــه گـــوش 
هســـتند  تکاپـــو  در  همـــه  و  می رســـد 
امـــا در ایـــن میـــان خبـــری از لحظـــات 

آرامش بخـــش افطـــار نیســـت.
در  افطـــار  بخـــش  آرامـــش  لحظـــات 
تـــدارک ســـفره های رنگیـــن ایـــن مـــاه 
ـــه  ـــای اینک ـــه ج ـــت. ب ـــه اس ـــاد رفت ـــز از ی عزی
ـــَک  َ ـــَمّ ل ـــم » اَللُّه ـــه کنی ـــود زمزم ـــق وج از عم
ـــْل ِمّنـــا  ُصْمنـــا َوَعلـــی ِرْزقِـــَک اَْفَطْرنـــا َفَتَقَبّ
ـــمیُع الَْعلیـــُم« بـــه تعریـــف  اِنَّـــَک اَنْـــَت الَسّ
ــاز  ــن دلبـ ــفره رنگیـ ــن سـ ــد از ایـ و تمجیـ
ــن  ــا ایـ ــدر بـ ــم و چقـ ــا می پردازیـ و دلگشـ
کارهایمـــان زخـــم می زنیـــم بـــر دل آنهایـــی 
کـــه می بیننـــد و تـــوان مالـــی ندارنـــد و دم 

ننـــد. نمی ز
ـــد  ـــرا می رس ـــه ف ـــان ک ـــارک رمض ـــاه مب  م
انـــگار بـــرای چیـــدن ســـفره های رنگیـــن و 

ـــود. ـــوان می ش ـــالم فراخ ـــی اع تجمالت
فلســـفه  کـــم  کـــم  مـــا  جامعـــه  در 
ــه  ــارک بـ ــان المبـ ــاری دادن در رمضـ افطـ
دســـت فراموشـــی ســـپرده می شـــود مگـــر 
ــنگی  ــنگی و تشـ ــفه گرسـ ــه فلسـ ــه اینکـ نـ
ــر و  ــرای صبـ ــالش بـ ــان تـ ــاه رمضـ در مـ
تحمـــل در برابـــر گرســـنگی و تشـــنگی 
ـــنگان  ـــنگان و تش ـــاد گرس ـــه ی ـــه ب ـــت ک اس
و افـــراد فقیـــر بیافتیـــم و طعـــم گرســـنگی 
را بچشـــیم تـــا مـــا نیـــز بـــا آنهـــا هم نـــوا 
شـــویم و حـــال و روز آنهـــا را درک کنیـــم.

رســـول گرامـــی اســـالم در خطبـــه غـــراء 
ســـنت های  از  یکـــی  دربـــاره  شـــعبانیه 
زیبـــا در مـــاه رمضـــان ســـخن گفتـــه و بـــر 
ـــا  ـــک خرم ـــدازه ی ـــه ان ـــی ب ـــه آن حت ـــل ب عم
یـــا جرعـــه شـــربت آبـــی ســـفارش جـــدی 

. می کننـــد
ــعبانیه  ــه شـ ــدا)ص( در خطبـ ــول خـ رسـ
دربـــاره زنـــده نگه داشـــتن افطـــاری دادن 

چنیـــن می فرماینـــد: "بدانیـــد کـــه خداونـــد 
بـــه عـــزت خـــود قســـم یـــاد کـــرده اســـت 
را  ســـجده کننده گان  و  نمازگـــزاران  کـــه 

عـــذاب نکنـــد.
ــما روزه دار  ــی از شـ ــر کسـ ــردم! هـ ای مـ
ـــه  ـــت ک ـــان اس ـــد، چن ـــار ده ـــی را افط مؤمن
ــد از  ــرده، و خداونـ ــده ای را آزاد کـ ــا بنـ گویـ
لغزش هـــای گذشـــته اش می گـــذرد، یـــک 
نفـــر  عـــرض کـــرد ای رســـول خـــدا، همـــه 
مـــا قـــدرت افطـــاری دادن و ســـیرکردن 
ـــود:  ـــدا فرم ـــر خ ـــراد را نداریم،پیامب ـــکم اف ش
بـــا پـــاره  خرمـــا و مقـــداری آب، آتـــش را از 

خـــود دور کنیـــد.«
ــن  ــفه ایـ ــان، فلسـ ــوی زمـ ــا در فراسـ امـ
ـــه  ـــی ب ـــگ فراموش ـــه رن ـــز در جامع ـــاه عزی م
ـــه  ـــبت ب ـــال نس ـــر س ـــت و ه ـــه اس ـــود گرفت خ
ـــی بیشـــتر و بیشـــتر  ـــه طبقات ـــل فاصل ســـال قب
می شـــود فقـــرا فقیرتـــر می شـــوند و اغنیـــا 
و ثروتمنـــدان نیـــز روز بـــه روز بـــر ثـــروت 
خـــود می افزاینـــد و ایـــن چنیـــن می شـــود 
ـــون  ـــا خ ـــال ب ـــر س ـــار ه ـــفره های افط ـــه س ک

ــود. ــن می شـ ــرا رنگیـ دل فقـ

ـــن  ـــر په ـــار )ع( ب ـــه اطه ـــه ائم ـــی  ک در حال
بی آالیـــش  و  ســـاده  ســـفره های  کـــردن 
امـــا  کرده انـــد  تأکیـــد  بســـیار  افطـــار 
ــن  ــا از فرامیـ ــروز مـ ــه امـ ــفانه جامعـ متأسـ
دیـــن اســـالم و ســـیره ائمـــه اطهـــار فاصلـــه 

گرفتـــه اســـت.
چیـــدن ســـفره های افطـــار بـــا غذاهـــای 
باغ هـــا،  بـــه  پایـــش  کـــه  گران قیمـــت 
تاالرهـــا و رســـتوران های مجلـــل بـــاز شـــده 
اســـت حـــس برتری طلبـــی و فخر فروشـــی را 

در ذهـــن مهمانـــان تداعـــی می کنـــد.
ـــای  ـــزاری افطاری ه ـــر در برگ ـــت نفس گی رقاب
ـــت  ـــفه و نی ـــه فلس ـــه ب ـــدون توج ـــی ب تجمالت
افطـــاری دادن باعـــث شـــده اســـت تـــا 
ـــارک  ـــاه مب ـــوی م ـــالمی و معن ـــای اس ارزش ه
رمضـــان فرامـــوش شـــود و خانواده هایـــی 
کـــه به صـــورت ســـاده اقـــدام بـــه برگـــزاری 
مهمانی هـــای ســـاده افطـــار می کردنـــد از 
ایـــن قافلـــه عقـــب مانـــده و ســـال بعـــد از 
گردونـــه ایـــن مهمانی  هـــا حـــذف می شـــوند.

تجمـــل و تفاخـــر در ســـفره های رنگیـــن 
افطـــار بـــا انـــواع نوشـــیدنی ها، دســـرها، 

مختلـــف   و  متنـــوع  غذاهـــای  کوکوهـــا، 
و  می شـــود  اســـراف  و  اتـــالف  موجـــب 
همـــه  نمی تواننـــد  مهمان هـــا  مطمئنـــاً 
ــی  ــده غذایـ ــک وعـ ــا را در یـ آن خوراکی هـ
نوش جـــان کننـــد. بـــا ایـــن کارهـــا موجـــب 
اســـراف منبـــع عظیمـــی از مـــواد غذایـــی شـــده 
و آنهـــا را راهـــی ســـطل آشـــغال می کننـــد. 
ــده  ــد وعـ ــد چنـ ــه می توانـ ــی کـ غذاهایـ
غذایـــی مـــردم فقیـــر و گرســـنگان باشـــد. 
افـــراد  زندگـــی  ســـبک  روزهـــا  ایـــن 
مصـــرف  و  شـــده  تغییـــر  دســـت خوش 
گرایـــی در جامعـــه مـــا و رقابـــت بـــر ســـر 
ـــی  ـــس و تجمالت ـــوازم لوک ـــا و ل ـــواع برنده ان
ـــده  ـــایه افکن ـــا س ـــی م ـــاد زندگ ـــام ابع در تم
ـــه  ـــی ب ـــی حت ـــی و تجمل گرای ـــت مدگرای اس
ارزش هـــای دینـــی نیـــز رســـوخ کرده اســـت 
بـــه طوری کـــه ســـفره های ســـاده افطـــاری 
ــبک  ــن سـ ــی از همیـ ــه تأسـ ــز بـ ــا نیـ مـ
زندگـــی مصرف گرایانـــه باعـــث رواج  چشـــم 
هـــم چشـــمی، اســـراف و تبذیـــر و حیـــف و 
میـــل کـــردن نعمت هـــای الهـــی باشـــد . در 
ـــت  ـــزال برک ـــفره الی ـــی س ـــت اله ـــاه ضیاف م
ـــتردگی  ـــه گس ـــمان و ب ـــعت آس ـــه وس ـــی ب اله
ـــه  ـــان ب ـــت و زمینی ـــده اس ـــوده ش ـــن گش زمی
ـــوان گســـترده   ـــن خ ـــود از ای ـــت خ ـــطه نی واس

بهره منـــد می شـــوند. الهـــی 
خـــدای  بـــه  تقـــرب  مـــاه  رمضـــان 
یکتاســـت و لحظه هـــا و ثانیه هایـــی کـــه 
ـــدن  ـــه خوابی ـــان ک ـــد و انس ـــبیح می گوین تس
ـــوب  ـــادت محس ـــز عب ـــیدنش نی ـــس کش و نف

. د می شـــو
ــی  ــت الهـ ــای رحمـ ــاه درهـ ــن مـ  در ایـ
بـــه روی بنـــدگان گشـــوده شـــده اســـت و 
چـــه بهتـــر اســـت در ایـــن مـــاه پرفیـــض 
نفـــس  تزکیـــه  بـــه  معنویت الهـــی  و 
ــای  ــود را از پیرایه هـ ــه و خـ ــود پرداختـ خـ
ــز  ــا پرهیـ ــم. و بـ ــه دور نگه داریـ ــوی بـ دنیـ
از اســـراف، تبذیـــز، چشـــم و هم چشـــمی 
بـــه دور  و  از حاشـــیه ها  و تجمل گرایـــی 
ســـعی کنیـــم گوهـــر و گنـــج ساده زیســـتی  
از  را  خـــود  افطـــار  ســـفره های  در  را 
دســـت ندهیـــم، کاری کنیـــم کـــه صفـــای 
ســـفره های افطـــار و دســـت های دعـــا را در 

ــم ــتجو نکنیـ ــود جسـ ــرات خـ خاطـ

ـــرقی  ـــداد آذربایجان ش ـــه ام ـــرکل کمیت مدی
ـــی  ـــرای معرف ـــه ب ـــه خیری ـــدازی بازارچ از راه ان
ــده در  ــا شـ ــان خودکفـ ــدات مددجویـ تولیـ
پـــارک ائـــل گولـــی تبریـــز در طـــول مـــاه 
ـــن  ـــت: در ای ـــر داد و گف ـــان خب ـــارک رمض مب
بازارچـــه محصـــوالت تولیـــدی مددجویـــان 
ـــروش  ـــه ف ـــی و ب ـــی، بازاریاب ـــر معرف ـــالوه ب ع

ـــید.  ـــد رس خواه
ــی  ــد کالمـ ــنا، محمـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
بـــا اشـــاره بـــه برنامه هـــای کمیتـــه امـــداد 
ـــان،  ـــارک رمض ـــاه مب ـــی)ره( در م ـــام خمین ام
ـــاری در  ـــفره های افط ـــه س ـــرد: ارائ ـــار ک اظه
مســـاجد، دیـــدار بـــا خانواده هـــای نیازمنـــد 
ــام  ــه، ثبت نـ ــاح الجنـ ــرح مفتـ ــب طـ در قالـ
از حامیـــان فرزنـــدان خانواده هـــای نیازمنـــد 
ـــره  ـــت جی ـــنین و دریاف ـــرح محس ـــب ط در قال
ــر  ــره از دیگـ ــارات و زکات فطـ خشـــک، کفـ
ـــارک  ـــاه مب ـــداد در م ـــه ام ـــای کمیت برنامه ه

رمضـــان اســـت . 
ــزار  ــرای 10 هـ ــی بـ ــن حامـ وی از یافتـ
فرزنـــد محســـنین در طـــول مـــاه رمضـــان 
خبـــر داد و افـــزود: از مـــردم و خیـــران 
اســـتان خواســـتاریم در مـــاه رمضـــان چتـــر 

حمایتـــی خـــود را بـــر ایـــن فرزنـــدان 
نیازمنـــد بگســـترانند . 

ـــه  ـــاح الجن ـــرح مفت ـــرای ط ـــی از اج کالم
ـــکالت  ـــئوالن از مش ـــنایی مس ـــدف آش ـــا ه ب

ـــان در طـــول مـــاه رمضـــان خبـــر داد  مددجوی
ـــران  ـــن طـــرح مســـئوالن و خی و گفـــت: در ای
ــد  ــد بازدیـ ــای نیازمنـ ــتان از خانواده هـ اسـ
ــه عمـــل  ــاعدت های الزم را بـ ــرده و مسـ کـ

می آورنـــد . وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
ــی  ــته 721 حامـ ــال گذشـ ــان سـ در رمضـ
در قالـــب طـــرح اکـــرام از 957 یتیـــم و 
یـــک هـــزار و 481 حامـــی نیـــز در قالـــب 
ـــد  ـــزار و 749 فرزن ـــنین از یک ه ـــرح محس ط
خانـــوار نیازمنـــد حمایـــت کردنـــد، افـــزود: 
ارائـــه ســـفره های افطـــاری در مســـاجد، 
بازدیـــد از خانواده هـــای نیازمنـــد در قالـــب 
طـــرح مفتـــاح الجنـــه، ثبت نـــام ازحامیـــان 
در  نیازمنـــد  خانواده هـــای  فرزنـــدان 
قالـــب طـــرح محســـنین و دریافـــت جیـــره 
خشـــک، کفـــارات و زکات فطـــره از دیگـــر 
مـــاه  در  امـــداد  کمیتـــه  برنامه هـــای 

رمضـــان اســـت . 
توزیـــع  بـــه  اشـــاره  بـــا  کالمـــی 
کیســـه های ســـبد غذایـــی در قالـــب طـــرح 
"همیـــان مـــوال" بیـــن نیازمنـــدان، تاکیـــد 
کـــرد: طـــرح همیـــان مـــوال عبـــارت از 
جمـــع آوری مـــواد غذایـــی در کیســـه ها 
ــات،  ــردم، موسسـ ــژه از مـ ــته های ویـ و بسـ
ادارات و کارخانجـــات و رســـاندن آن بـــه 
افـــراد نیازمنـــد در مـــاه مبـــارک رمضـــان 

اســـت.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی خبر داد

راه اندازی بازارچه خیریه برای معرفی تولیدات 
مددجویان خودکفا شده ی آذربایجان شرقی

پرویز افشار:
ساماندهی معتادان متجاهر 

سراسری شد

توســـعه  و  تقاضـــا  کاهـــش  معـــاون 
ــا  ــارزه بـ ــتاد مبـ ــارکت های مردمـــی سـ مشـ
ـــادان متجاهـــر  ـــواد مخـــدر از ســـاماندهی معت م
ـــن  ـــت:  از ای ـــرداد و گف ـــور خب ـــر کش در سراس
پـــس، طـــرح ســـاماندهی معتـــادان و خـــرده 
فروشـــان در کل کشـــور بـــه اجـــرا گذاشـــته 

می شـــود.
ــرد  ــه فـ ــا، درصورتی کـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــرای  ــب بـ ــتر مناسـ ــود بسـ ــا وجـ ــاد بـ معتـ
ـــات حاضـــر نشـــد  ـــه امکان ـــان و وجـــود هم درم
ـــناخته  ـــر ش ـــد، متجاه ـــدام کن ـــرک اق ـــرای ت ب
ـــد او  ـــر بای ـــرایطی ناگزی ـــن ش ـــده و در چنی ش

ـــاع داد. ـــاری ارج ـــان اجب ـــز درم ـــه مراک را ب
ــاس  ــرد: براسـ ــار کـ ــار اظهـ ــز افشـ پرویـ
تصمیـــم ســـتاد مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر، 
طـــرح ســـاماندهی معتـــادان متجاهـــر در 
ایـــام نـــوروز در 12 اســـتانی کـــه معتـــادان 
بیشـــتری داشـــتند بـــه اجـــرا درآمـــد کـــه 
موفقیـــت آمیـــز بـــود و اینـــک قـــرار اســـت 
ـــی شـــود. ـــد و اجرای ـــه کل کشـــور تســـری یاب ب

وی اعـــالم کـــرد: از20 اســـفند 95 تـــا 
ـــدود  ـــا ح ـــال مجموع ـــت امس ـــل اردیبهش اوای
ـــاماندهی  ـــر س ـــاد متجاه ـــزار و 884 معت 19 ه

و جمـــع آوری شـــدند.
ــادان  ــوع معتـ ــه داد: از مجمـ ــار ادامـ افشـ
ـــر  ـــزار و60 نف ـــداد 3 ه ـــده تع ـــع آوری ش جم
ـــی در  ـــاده 16 ومابق ـــاد م ـــرک اعتی ـــز ت در مراک
ـــده و  ـــرش ش ـــاده 16 پذی ـــره 2 م ـــز تبص مراک

ـــد. ـــه ان ـــرار گرفت ـــان ق ـــت درم تح
توســـعه  و  تقاضـــا  کاهـــش  معـــاون 
ــا  ــارزه بـ ــتاد مبـ ــارکت های مردمـــی سـ مشـ
ـــار  ـــبختانه آم ـــرد: خوش ـــالم ک ـــدر اع ـــواد مخ م
معتـــادان زن انـــدک اســـت و مجموعـــا 150 
ــر زن، تحـــت پوشـــش  ــاد متجاهـ ــر معتـ نفـ

قـــرار گرفتـــه اســـت.
میـــزان  از  دقیقـــی  آمـــار  همچنیـــن 
ــود  ــور وجـ ــاد در کشـ ــان معتـ ــت زنـ جمعیـ
نـــدارد، امـــا بـــر اســـاس برخـــی پژوهش هـــا 
9.6درصـــد از معتـــادان کشـــور را زنـــان 

می دهنـــد. تشـــکیل 

کاظمی:
انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه 

به مصلحت نیست

نایـــب رئیـــس کمیســـیون قضایـــی و 
ــازمان  ــزاع سـ حقوقـــی مجلـــس گفـــت: انتـ
ـــه  ـــه ب ـــوه قضایی ـــالک از ق ـــناد و ام ـــت اس ثب
مصلحـــت نیســـت زیـــرا در شـــرایط کنونـــی 

ایـــن ســـازمان مشـــکلی نـــدارد.
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمـــد 
کاظمـــی در خصـــوص طـــرح الحـــاق انتـــزاع 
ســـازمان ثبـــت اســـناد و امـــالک کشـــور از 
ـــور،  ـــه وزارت کش ـــاق آن ب ـــه و الح ـــوه قضائی ق
ــناد و  ــت اسـ ــازمان ثبـ ــزاع سـ ــت:  انتـ گفـ
امـــالک از قـــوه قضاییـــه بـــه مصلحـــت 
نیســـت زیـــرا در شـــرایط کنونـــی ایـــن 
ـــه وزارت  ـــه آن را ب ـــدارد ک ســـازمان مشـــکلی ن

کشـــور الحـــاق کنـــد.
ـــس شـــورای  ـــر در مجل ـــردم مالی ـــده م نماین
اســـالمی تصریـــح کـــرد: ماهیـــت کار ثبـــت، 
ـــف  ـــه وظای ـــا اینک ـــی اســـت کم ـــی حقوق ماهیت
ســـازمان ثبـــت اســـناد و امـــالک در طیـــف 
وظایـــف قـــوه قضاییـــه می گنجـــد هرچنـــد 
ــر ایـــن  ــرح بـ ــان ایـــن طـ برخـــی از طراحـ
ـــی  ـــث حاکمیت ـــناد بح ـــت اس ـــه ثب ـــد ک باورن
ـــرار  ـــه ق ـــوه مجری ـــار ق ـــد در اختی ـــت و بای اس
ــوه  ــازمان از قـ ــن سـ ــد ایـ ــذا بایـ ــرد لـ گیـ
قضاییـــه منفـــک شـــده و بـــه قـــوه مجریـــه 

الحـــاق شـــود.
ـــن طـــرح در صحـــن  ـــه ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــزود:  ـــید، اف ـــد رس ـــب نخواه ـــه تصوی ـــی ب علن
ـــناد  ـــت اس ـــازمان ثب ـــای س ـــت فعالیت ه ماهی
ـــالک  ـــرز ام ـــد و م ـــن ح ـــد تعیی ـــالک مانن و ام
ـــن  ـــتر و همچنی ـــرح کاداس ـــرای ط ـــردم، اج م
ــای  ــردم مبنـ ــت مـ ــناد مالکیـ ــی اسـ بررسـ

ـــی دارد. ـــی و قضای حقوق
قضایـــی  کمیســـیون  رئیـــس  نایـــب 
ـــادآور  ـــالمی، ی ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل وحقوق
ـــت  ـــازمان ثب ـــت س ـــه ماهی ـــه ب ـــا توج ـــد: ب ش
ـــه  ـــن مجموع ـــر ای ـــور اگ ـــالک کش ـــناد و ام اس
ـــرد مشـــکالتی  ـــرار گی زیرنظـــر وزارت کشـــور ق
ـــن  ـــت بنابرای ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــادی ب زی

نمی توانـــد موفـــق عمـــل کنـــد.

ــال از  ــل انتق ــای قاب ــس اداره بیماری ه ریی
حیــوان بــه انســان وزارت بهداشــت بــه برخــی 
شــایعات دربــاره طغیــان بیمــاری تــب کریمــه 
ــد  ــن چن ــان و همچنی ــتان اصفه ــو در اس کنگ

اســتان دیگــر پاســخ داد.
عرفانــی  حســین  ایســنا،  گــزارش  بــه 
درخصــوص آخریــن وضعیــت شــیوع بیمــاری 
تــب کریمــه کنگــو در کشــور گفــت: از ابتــدای 
امســال تاکنــون در مجمــوع 28 نفــر بــه ایــن 
بیمــاری مبتــال شــده اند کــه 15 نفــر آن 
ــه یــک طغیــان کوچــک در یکــی از  ــوط ب مرب
ــود.  ــدان ب ــهر زاه ــی ش ــتارگاه های صنعت کش
ایــن طغیــان بــه دلیــل اشــکال در ســالن 
ــی  ــه حت ــود ک ــتارگاه ب ــن کش ــرد ای پیش س

ــت. ــم نداش ــی ه ــورد فوت ــک م ی
ــدای  ــه از ابت ــر ک ــن 28 نف ــزود: از ای وی اف
ســال تاکنــون مبتــال شــده اند، تنهــا دو مــورد 
ــت آن  ــه عل ــته ایم ک ــتان داش ــی در دو اس فوت
نیــز تاخیــر در تشــخیص بیمــاری بــوده اســت. 
ــد  ــا 60 درص ــار 30 ت ــول انتظ ــور معم ــه ط ب
مــرگ در ایــن بیمــاری را داریــم، امــا نســبت 
فــوت مبتالیــان از ابتــدای ســال تاکنــون تنهــا 
7.4 درصــد بــوده اســت و البتــه انتظــار داریــم 
ــال  ــد.  س ــاق نیفت ــز اتف ــورد نی ــن دو م همی
گذشــته نیــز 62 مــورد بــه صــورت قطعــی بــه 
ایــن بیمــاری مبتــال شــدند و کل مــوارد مــرگ 
ــر از 10  ــی کمت ــورد یعن ــش م ــر آن ش و می

درصــد گــزارش شــد.
عرفانــی در خصــوص برخــی اخبــار منتشــر 
شــده در فضــای مجــازی دربــاره طغیــان ایــن 
بیمــاری در اســتان اصفهــان توضیــح داد و 
ــاق  ــان اتف ــتان اصفه ــه در اس ــه ک ــت: آنچ گف
افتــاده بســتری تنهــا یــک مــورد قطعــی مبتــال 
بــه بیمــاری در چــادگان اســتان اصفهان اســت. 
ایــن بیمــار بــا عالئــم بیمــاری بــه بیمارســتان 
مراجعــه کــرده و انستیتوپاســتور نیــز بیمــاری 

را قطعــی اعــالم کــرد و البتــه پــس از درمــان 
بــا حــال عمومــی خــوب مرخــص شــد.

ــال از  ــل انتق ــای قاب ــس اداره بیماری ه رئی
ــا تاکیــد  حیــوان بــه انســان وزارت بهداشــت ب
بــر اینکــه در حــال حاضــر هیــچ مــوردی 
از طغیــان و اپیدمــی ایــن بیمــاری اتفــاق 
ــدارد،  ــود ن ــز وج ــی نی ــای نگران ــاده و ج نیفت
گفــت: تشــخیص ســایر مــوارد بســتری در 
ــاری  ــه بیم ــال ب ــال ابت ــان، احتم ــتان اصفه اس
بــوده اســت و نتایــج آزمایــش آنهــا طــی امــروز 

و فــردا اعــالم می شــود.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه احتمــال افزایش 

مــوارد ابتــال بــه ایــن بیمــاری در فصــل گرمــا، 
ــا  ــا شــروع گرم ــی ب ــه کــرد: از نظــر فصل اضاف
ــا توجــه  ــم ب ــاه اردیبهشــت، انتظــار داری در م
ــوارد  ــداد م ــا تع ــت کنه ه ــش فعالی ــه افزای ب
ــش  ــز افزای ــو نی ــه کنگ ــب کریم ــه ت ــال ب ابت
ــن  ــز ای ــاری نی ــد. بررســی ســیر بیم ــدا کن پی
افزایــش شــیوع فصلــی را نشــان می دهــد. 
ــات  ــد  از ارتباط ــردم بای ــل م ــن دلی ــه همی ب
ــر  ــد و اگ ــودداری کنن ــا دام خ ــروری ب غیرض
ــه همــراه تــب  ــم شــدید ســرماخوردگی ب عالئ
داشــتند و ســابقه تمــاس بــا دام یــا کنــه نیــز 
وجــود دارد، حتمــا بــه پزشــک مراجعــه کننــد. 

عرفانــی تاکیــد کــرد کــه وزارت بهداشــت 
ــن  ــه ای ــال ب ــوارد ابت ــام م ــان تم ــاده درم آم
ــان  ــخیص و درم ــر تش ــت و از نظ ــاری اس بیم
ــر  ــات الزم در نظ ــور امکان ــام کش ــز در تم نی
ــی خاصــی  ــای نگران ــده اســت و ج ــه ش گرفت
وجــود نــدارد. رئیــس اداره بیماری هــای قابــل 
ــه انســان وزارت بهداشــت  ــوان ب ــال از حی انتق
ــو  ــه کنگ ــب کریم ــرد: ت ــح ک ــن تصری همچنی
ــان  ــه انس ــوان ب ــال از حی ــل انتق ــاری قاب بیم
ــوب  ــران محس ــی ای ــوارد بوم ــزو م ــت و ج اس
مــورد  اولیــن  کــه   78 ســال  از  می شــود. 
ــا امــروز هــر  قطعــی آن تشــخیص داده شــد ت
ــن  ــه ای ــال ب ــوارد ابت ــدادی از م ــا تع ــاله ب س

ــتیم.  ــه هس ــاری مواج بیم
ــوارد  ــاری م ــن بیم ــف تشــخیص ای در تعری
مظنــون یــا مشــکوک بــه کســانی گفتــه 
می شــود کــه بــا عالمــت بالینــی مرتبــط 
ــندروم  ــا س ــردرد ی ــی، س ــب، کوفتگ ــد ت مانن
ــا خونریــزی از هــر  ــزا و شــاید همــراه ب آنفلوآن
ــد و در  ــه کنن ــه پزشــک مراجع ــدن ب ــای ب ج
ــا دام،  ــاس ب ــابقه تم ــز س ــال وی نی ــرح ح ش
فــرآورده دامــی، کنــه یــا اقامــت در منطقــه ای 
ــات، مشــاهده  ــن مواجه ــا احتمــال وجــود ای ب
شــود. ایــن فــرد بایــد در شــرایط خاصــی 

ــد. ــش CBC ده آزمای
ــود  ــخص ش ــر مش ــی، اگ ــه عرفان ــه گفت ب
ــر  تعــداد پالکت هــا از عــدد 150 هــزار پایین ت
ــدد 3000  ــفید از ع ــای س ــا گلبول ه ــت ی اس
ــرده  ــدا ک ــش پی ــزار افزای ــا از 10 ه ــر ی کمت
اســت، فــرد کاندیــد می شــود کــه بــه فوریــت 
ــه  ــود. بالفاصل ــتری ش ــه بس ــرایط ایزول در ش
پــس از ایــن بررســی، نمونــه خــون دیگــری از 
شــخص گرفتــه شــده و بــه آزمایشــگاه مرکــزی 
در انستیتوپاســتور ارســال می شــود. بعــد از 
ایــن اقــدام منتظــر جــواب قطعــی نمی مانیــم 

ــم. ــاز می کنی ــان را آغ و درم

پاسخ وزارت بهداشت 
به شایعه "طغیان تب کریمه کنگو"
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کاریکاتور
سر بی مایه و کاله برای 

سپرده گذاران! 

محمد کارگر- تسنیم

جزئیاتی جدید از فساد مالی در بانک سرمایه 
/ پرونـده فسـاد مالی در بانک سـرمایه کـه از آن 
به عنـوان بزرگ تریـن فسـاد بانکـی تاریـخ ایران 
یـاد می شـود، هرچقـدر جلوتـر مـی رود، ابعـاد 
تـازه ای از ظلـم و جور رفتـه بر مردم و فرهنگیان 

را نشـان می دهد. 

بزرگان موسیقی ایران
استاد جالل ذوالفنون

در   1316 سـال  در  ذوالفنـون  جـالل 
آبـاده متولـد شـد. در کودکـی بـا خانـواده به 
تهـران آمـد، تـار پـدر و ویلـن بـرادرش او را 
بـا موسـیقی آشـنا کـرد و از ده سـالگی بـه 
سـه تـار پرداخـت. بـرای ادامـه موسـیقی بـه 
هنرسـتان موسـیقی ملـی رفـت، در آنجا سـه 
تـار چنـدان مـورد اسـتفاده نبـود و او اجبـاراً 
تـار را برگزیـد، بـا سـازهای دیگر چـون ویلن 
نیـز آشـنا شـد و آن را نـزد بـرادرش محمـود 
ذوالفنـون آموخـت و در ایـن حـال سـه تـار 
از  هنرسـتان  در  می نواخـت.  همچنـان  را 
رهنمودهـای مرحـوم موسـی خـان معروفـی 
در زمینـه تکنیـک سـه تـار برخـوردار شـد و 
بـه ایـن ترتیـب هشـت سـال آمـوزش وی در 
هنرسـتان بـه فراگیـری سـه تـار، تـار و ویلن 
گذشـت. همزمان با تاسـیس رشـته موسـیقی 
دانشـکده هنرهـای زیبـا بـه آنجـا راه یافـت و 
بـا چهره هـای شـاخص موسـیقی ایـران نظیر 
مرحـوم نورعلـی خان برومنـد و دکتر داریوش  
صفوت آشـنا شـد. این آشـنایی به وی امکانی 
داد تـا شـناخت تـازه ای از موسـیقی اصیـل و 
امکانات وسـیع سـه تار به دسـت آورد. از این 
زمـان بـود کـه وی تمرکـز و توجـه خـود را 
بـر آموختـن و گسـترش ایـن سـاز معطـوف 
سـاخت. در ادامـه راه از روشـهای اسـاتیدی 
چـون مرحـوم صبـا و مرحـوم ارسـالن خـان 
ارزنـده  راهنماییهـای  همچنیـن  و  درگاهـی 
دکتـر صفـوت بهره فـراوان یافـت. از ذوالفنون 
کتابـی بـا عنـوان گل صدبـرگ منتشـر شـده 
برخـی  و  زندگـی  و  دیدگاه هـا  کـه  اسـت 
خاطـرات او از زیسـت موسـیقایی و حرفـه ای 
اش را بیـان می کنـد. پـس از اتمـام دانشـکده 
واشـاعه  حفـظ  مرکـز  نیـز  و  جـا  همـان  در 
موسـیقی ملـی بـه تدریس سـه تـار پرداخت. 
حضـور در ایـن مرکـز موهبـت کسـب فیـض 
از محضـر اسـاتیدی چـون سـعید هرمـزی و 
یوسـف فروتـن را برایـش بـه همـراه داشـت.

پـس از انقـالب ذوالفنـون در چنـد حیطـه 
تاثیـر گـذار بـود ، ابتـدا آشـنا سـاختن عموم 
مـردم بـا سـاز درقالـب همـکاری هایـی که با 
شـهرام ناظـری و برخـی دیگـر از هنرمنـدان 
داشـت که اوج آن انتشـار آلبـوم گل صدبرگ 
و  ناظـری  شـهرام  بـا  نیسـتان  در  آتـش  و 
صدیـق  صـدای  بـا  یـاران  نـگاه  از  آلبومـی 
تعریـف بـود. برخـی از آثـار ذوالفنـون همانند 
پـرواز و پرنیان بـه صورت آلبوم تکنوازی سـه 

تـار نیـز منتشـر شـده اند.
آموزش  برای  کتابی  تدوین  دیگر  حیطه 
موسیقی  به  عالقه مند  جوانان  به  تار  سه 
تالیف  که  بود  تار  سه  ساز  و  ایرانی  اصیل 
فراگیر  در  جدی  سهمی  زمینه  این  در  وی 
کتاب  ذوالفنون  از  کرد.  ایفا  ساز  این  ساختن 
»گل صدبرگ« که مجموعه ای از نوشت ها و 
خاطراتش درباره موسیقی است به بازار کتاب 
راه یافته است. وی با اغلب هنرمندان طراز اول 
کشور همکاری جدی و مستمر داشته است و 
واجرای  نوری  خواجه  داریوش  با  همکاری  با 
است.  پرداخته  هنرمند  این  با  مشترک  آثار 
ذوالفنون در جشنواره بیست و هفتم موسیقی 
فجر به عنوان چهره برگزیده موسیقی انتخاب 
شد. او اوایل اسفند به جراحی قلب باز پرداخت 
و سه هفته بعد در عصر روز 28 اسفند 1390 
به دلیل خونریزی داخلی در بیمارستان البرز 

کرج دار فانی را وداع گفت.
اسـتاد  یـک  تنهـا  ذوالفنـون،  اسـتادجالل 
موسـیقی نیسـت. مجموعه ای اسـت از دانش، 
تسـلط بـه فـن اجـرا و جهـان بینـی خـاص 
کـه هنرمندانـی چـون او دارنـد. واقـع بینـی 
آمیختـه بـه تخیلی کنتـرل شـده، خیالی آزاد 
و درعیـن حـال مقید بـه انگاره هـای فرهنگ 
و  قلنـدری  اصیلـی کـه در آن رشـد کـرده، 
شـوریدگی وسـلوکی کـه انـگار پایانی نـدارد. 
صـدای سـه تـار او، هنگامی هم که دیگر سـه 
تـار نمـی نـوازد، در گـوش و هـوش مخاطـب 

هایـش طنیـن انداز اسـت.

امـــام جمعـــه هریـــس بـــا بیـــان اینکـــه 
ــد در  ــی بایـ ــارت یابـ ــوزی و مهـ ــه آمـ حرفـ
ــرد،  ــرار گیـ ــرورش قـ ــوزش و پـ اولویـــت آمـ
گفـــت: اجـــرای طـــرح ' هـــر دانـــش آمـــوز 
ـــت. ـــر اس ـــه موث ـــن زمین ـــارت' در ای ـــک مه ی

بـــه گـــزارش ایرنـــا، حجـــت االســـالم 
شـــورای  جلســـه  در  احمـــدی  قهرمـــان 
آمـــوزش و پـــرورش هریـــس افـــزود: تعامـــل 
بیشـــتر مرکـــز آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای 
بـــا آمـــوزش و پـــرورش نقـــش بـــه ســـزایی 
ــا  ــوزان ایفـ ــش آمـ ــوزی دانـ ــه آمـ در حرفـ
ــتا  ــار کـــرد: در ایـــن راسـ می کنـــد.وی اظهـ
بـــرای پرکـــردن اوقـــات فراغـــت دانـــش 
آمـــوزان بهتریـــن راه برگـــزاری کالس هـــای 
آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای توســـط مراکـــز 
آمـــوزش فنـــی حرفـــه ای ایـــن شهرســـتان 

اســـت.
ــرد:  ــادآوری کـ ــس یـ ــه هریـ ــام جمعـ امـ
ــن  ــی و تعییـ ــش اساسـ ــازمان نقـ ــن سـ ایـ
ـــدان و  ـــرورش فرزن ـــت و پ ـــده ای در تربی  کنن
ـــده دارد از  ـــر عه ـــور ب ـــاز کش ـــده  س ـــل آین نس
ـــرح،  ـــن ط ـــق ای ـــرای دقی ـــا اج ـــد ب ـــن رو بای ای
افـــرادی بـــا مهارت هـــای گوناگـــون تحویـــل 

جامعـــه دهـــد.
ـــاره  ـــا اش ــدی ب ــالم احمـ ـــت االسـ حج
بـــه اهمیـــت اجـــرای ایـــن طـــرح در ایجـــاد 
اشـــتغال در جامعـــه، ادامـــه داد: بـــا اجـــرای 
ایـــن طرح  هـــا و اهتمـــام مدیـــران مجموعـــه 
آمـــوزش  و پـــرورش، امیـــد اســـت در آینـــده 
ـــه  ـــوان جامع ـــل ج ـــی نس ـــد و تعال ـــاهد رش ش

باشـــیم.
عـــدم  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ــش  ــق دانـ ــه عالیـ ــه بـ ــنجی و توجـ نیازسـ
آســـیب  های  از  دانشـــجویان  و   آمـــوزان 
ـــت:  ـــت، گف ـــا اس ـــه م ـــی جامع ـــی کنون آموزش
بایـــد بـــا احصـــاء و اولویـــت  بنـــدی عالیـــق 
ـــده  ـــل آین ـــجویان و نس ـــوزان، دانش ـــش  آم دان
 ســـاز، آن هـــا را بـــه ســـمت  حرفه آمـــوزی در 
زمینه هایـــی کـــه بـــه آن هـــا عالقه منـــد 

ــوق داد. ــتند، سـ هسـ
ـــه  ـــرد: ادام ـــار ک ـــس اظه ـــه هری ـــام جمع ام

ـــا  ـــای صرف ـــی و آموزش ه ـــدرک  گرائ ـــد م رون
ـــدت  ـــی در بلندم ـــرد عمل ـــدون کارب ـــری ب نظ
ـــه  ـــه بدن ـــری را ب ـــران  ناپذی ـــارت های جب خس
نیـــروی کار فعـــال و متخصـــص جامعـــه وارد 

می کنـــد.
حجـــت االســـالم احمـــدی افـــزود: ایـــن 
ــادی  ــارت اقتصـ ــه مهـ ــر بـ ــا منجـ مهارت هـ
ــت  ــدم موفقیـ ــورت عـ ــا در صـ ــود تـ می  شـ
در رشـــته تحصیلـــی مـــورد نظـــر، بتواننـــد 
ـــش   ـــه در دوران دان ـــی ک ـــر مهارت ـــه ب ـــا تکی ب
آمـــوزی کســـب کردنـــد کارآفرینـــی داشـــته 

باشـــند.
وی نـــوع نـــگاه تعصبـــی خانواده  هـــا بـــه 
برخـــی رشـــته  های تحصیلـــی را چالشـــی 
ـــش  ـــی دان ـــت تحصیل ـــت درس ـــزرگ در هدای ب
ــه  ــا بـ ــت: خانواده  هـ ــوزان دانســـت و گفـ  آمـ
ــا  ــدان آن هـ ــه فرزنـ ــد کـ ــختی می  پذیرنـ سـ
در رشـــته  های فنـــی و حرفـــه  ای و کار و 
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــد در صورت ـــل کنن ـــش تحصی دان
ـــتان را  ـــن شهرس ـــال ای ـــروی کار فع ـــر نی تقک
بـــه ســـمت مـــدرک  گرایـــی صـــرف ســـوق 

می  دهـــد.
فرمانـــدار هریـــس نیـــز در ایـــن جلســـه 
ـــط  ـــه مختل ـــود 84 مدرس ـــه وج ـــاره ب ـــا اش ب
در مقاطـــع مختلـــف تحصیلـــی در ایـــن 
ـــط  ـــدارس مختل ـــود م ـــت: وج ـــتان گف شهرس
ــر  ــل امـ ــتایی مخـ ــق روسـ ــژه در مناطـ بویـ
آمـــوزش و آرامـــش روانـــی دانـــش آمـــوزان 

اســـت.
صابـــر تقویمـــی از وجـــود 5 مدرســـه 
ــش  ــس در بخـ ــتقر در کانکـ ــتایی مسـ روسـ
ـــرود:  ـــر داد و اف ـــتان خب ـــن شهرس ـــزی ای مرک
ـــران و  ـــت خی ـــذب و هدای ـــا ج ـــت ب ـــد اس امی
ـــاهد  ـــتان ش ـــدارس اس ـــازی م ـــت اداره نوس هم
ــال  ــروع سـ ــا شـ ــا تـ ــن واحدهـ ــداث ایـ احـ

تحصیلـــی جدیـــد باشـــیم.
خیـــران  همـــت  از  قدردانـــی  بـــا  وی 
ــز 11  ــازی و تجهیـ ــاز در بازسـ ــه سـ مدرسـ
واحـــد مدرســـه ایـــن شهرســـتان در ســـال 
ـــار  ـــه ی ـــران مدرس ـــت خی ـــر هدای ـــته، ب گذش
ـــزات  ـــی و تجهی ـــای آموزش ـــع نیازه ـــرای رف ب
مـــدارس تاکیـــد و اظهـــار کـــرد: ایـــن امـــر 

ـــرای  ـــب ب ـــای مناس ـــاد فض ـــاز ایج ـــه س زمین
ـــی  ـــت آموزش ـــای کیفی ـــوزان و ارتق ـــش آم دان
برنامه هـــای  از  اســـتفاده  بـــا  منطقـــه 

ــت. ــی اسـ ــردی و عملـ کاربـ
فرمانـــدار هریـــس، احـــداث 14 بـــاب 
ـــر  ـــه ب ـــتان ک ـــن شهرس ـــتایی ای ـــه روس مدرس
ـــه ســـال 91  ـــن ســـاله و زلزل ـــر قدمـــت چندی اث
ـــه  ـــا تکی ـــده ب ـــدی دی ـــیب ج ـــا آس ـــب ی تخری
بـــر همـــت خیـــران و کمـــک اداره نوســـازی 
ـــده 35  ـــی ش ـــش بین ـــار پی ـــا اعتب ـــدارس ب م
ـــی  ـــی آت ـــال تحصیل ـــرای س ـــال ب ـــارد ری میلی

را خواســـتار شـــد.
ــای  ــاماندهی فضـ ــن سـ ــی همچنیـ تقویمـ
آموزشـــی منطبـــق بـــر نیازهـــای آموزشـــی، 
ـــن  ـــر ای ـــت ب ـــالح و مدیری ـــه، ص ـــت صرف رعای
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــانی بـ ــروی انسـ ــا و نیـ فضاهـ
ـــس در  ـــوزی هری ـــش آم ـــت دان ـــش جمعی کاه
ـــوزان  ـــش آم ـــع دان ـــطه و تجمی ـــع متوس مقاط
ـــر  ـــود از نظ ـــدارس موج ـــی م ـــی مکان و ارزیاب
معیارهـــا و ضوابـــط بـــرای ســـال تحصیلـــی 
آتـــی را از اولویت هـــای آمـــوزش و پـــرورش 

ایـــن شهرســـتان اعـــالم کـــرد.
رییـــس شـــورای آمـــوزش و پـــرورش 
ــش  ــت دانـ ــات فراغـ ــورد اوقـ ــس در مـ هریـ
ـــه  ـــت: برنام ـــال گف ـــتان امس ـــوزان در تابس ام
ریـــزی بـــرای اوقـــات فراغـــت یعنـــی کاری 
کنیـــم کـــه گذرانـــدن وقـــت بـــا فعالیـــت و 
ـــات  ـــزود: اوق ـــی اف ـــد. تقویم ـــدف خـــاص باش ه
ــمی  ــت غیررسـ ــع دوره تربیـ ــت در واقـ فراغـ
دانـــش آمـــوزان اســـت کـــه تاثیـــر موثـــری 
ــند  ــته باشـ ــود داشـ ــار خـ ــد در رفتـ می توانـ
ــا پرکـــردن اوقـــات فراغـــت  و در ارتبـــاط بـ
ـــد  ـــوزان بای ـــش آم ـــدان و دان ـــر فرزن ـــا نظ حتم

مدنظـــر قـــرار گیـــرد.
وی از برگـــزاری کالس هـــای ورزشـــی، 
ــات  ــد از کارخانجـ ــردش و بازدیـ ــری، گـ هنـ
ناحیـــه صنعتـــی شهرســـتان  شـــهرک و 
هریـــس بـــا توجـــه بـــه ارتقـــا و شناســـاندن 
حـــرف و مشـــاغل بـــه دانـــش آمـــوزان 
ــتان  ــه ای در تابسـ ــی و حرفـ ــته های فنـ رشـ

ــر داد. ــال خبـ امسـ

امام جمعه هریس: 

حرفه آموزی و مهارت یابی باید در 
اولویت آموزش و پرورش باشد

رئیـــس اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی 
ــباران را  ــاه ارسـ ــنواره تئاتـــر کوتـ اهـــر جشـ
ـــی  ـــطح مل ـــری در س ـــم هن ـــداد مه ـــک روی ی
برشـــمرد و برگـــزاری قدرتمنـــد یازدهمیـــن 
ـــباران  ـــاه ارس ـــر کوت ـــری تئات ـــنواره سراس جش
را نیازمنـــد حمایت هـــای مـــردم و مســـئوالن 

ـــرد. ـــوان ک عن
بــه گــزارش فــارس، مهــدی زارعــی با اشــاره 
بــه پیشــینه فرهنگــی هنــری منطقه ارســباران 

برگــزاری ایــن جشــنواره را گامــی عملــی بــرای 
ــن  ــری ای ــی هن ــای فرهنگ ــی ظرفیت ه معرف
ــزاری  ــت: برگ ــار داش ــمرد و اظه ــه برش منطق
ایــن جشــنواره در ســطح ملــی نیاز مســاعدت و 
همراهــی مســئوالن و آحــاد مختلــف مــردم بــا 
دســت انــدرکاران امــر برگــزاری ایــن جشــنواره 
ــر  ــا تدبی ــر ب ــن ام ــم ای ــد و امیدواری می باش
شایســته مســئولین اســتان و شهرســتان و 
ــر  ــاء خی ــوی منش ــادی و معن ــای م حمایت ه

ــر باشــد. وبرکــت درحــوزه فرهنــگ و هن
ــن  ــه ایـ ــرد کـ ــدواری کـ ــار امیـ وی اظهـ
جشـــنواره کـــه یازدهمیـــن ســـال برگـــزاری 
ـــره  ـــا به ـــم ب ـــد بتوانی ـــه می کن ـــود را تجرب خ
گیـــری از کمک هـــای خیریـــن عالقـــه منـــد 

ـــک  ـــزاری ی ـــاهد برگ ـــر ش ـــگ و هن ـــه فرهن ب
جشـــنواره پـــر محتـــوی از لحـــاظ کمـــی و 

کیفـــی باشـــیم.
ـــری  ـــنواره سراس ـــئول جش ـــام مس ـــن مق ای
از  یکـــی  را  ارســـباران  کوتـــاه  تئاتـــر 
ـــباران  ـــه ارس ـــری منطق ـــم هن ـــای مه رویداده
ـــه  ـــاء هم ـــاهد ارتق ـــال ش ـــر س ـــه ه ـــمرد ک برش
جانبـــه نســـبت بـــه ســـال های گذشـــته 
هســـتیم و امســـال نیـــز بـــا هماهنگی هـــای 
ــه و  ــدن دبیرخانـ ــال شـ ــده و فعـ ــام شـ انجـ
شـــورای سیاســـتگذاری تـــالش داریـــم از 
تمـــام ظرفیت هـــای کشـــوری، اســـتانی و 
منطقـــه ای بـــرای برگـــزاری هرچـــه بهتـــر 
ـــم.  ـــی را ببری ـــره الزم و کاف ـــنواره به ـــن جش ای

ـــه فـــرد و گـــروه و  وی افـــزود: ایـــن جشـــنواره ب
ـــه منطقـــه  ـــق ب تشـــکلی وابســـته نبـــوده و متعل
و همـــه مـــردم عالقه منـــد فرهنـــگ و هنـــر 
ـــرای  ـــردم را ب ـــاد م ـــام آح ـــت تم ـــوده و دس ب
ـــم  ـــنواره می طلبی ـــن جش ـــه ای ـــانی ب ـــاری رس ی
و امیدواریـــم ایـــن جشـــنواره بـــا برگـــزاری 
هرچـــه بـــا شـــکوه تر بـــه اهـــداف متعالـــی 
ـــری  ـــای هن ـــاندن ظرفیت ه ـــه شناس ـــود ک خ
ـــت  ـــی اس ـــی و بین الملل ـــطح مل ـــه در س منطق

دســـت یابـــد.
کوتـــاه  تئاتـــر  سراســـری  جشـــنواره 
ــای  ــدی از ظرفیت هـ ــا بهره منـ ــباران بـ ارسـ
ــبانه روزی اهالـــی  ــای شـ ــه و تالش هـ منطقـ
دوره   10 شهرســـتان  هنـــر  و  فرهنـــگ 
جشـــنواره را بـــه صـــورت شهرســـتانی و 
ـــته و  ـــر گذاش ـــت س ـــه ای پش ـــتانی و منطق اس
ـــاری  ـــال ج ـــنواره در س ـــن جش ـــت ای ـــرار اس ق
ــد  ــورت تمهیـ ــی و در صـ ــورت ملـ ــه صـ بـ
بین المللـــی  بـــه صـــورت  مقدمـــات الزم 

ــود. ــزار شـ برگـ

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اهر:

جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران یک 
رویداد مهم هنری در سطح ملی است

مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی 
ــتین  ــزاری نخسـ ــرقی از برگـ ــان شـ آذربایجـ

ــر داد. ــز خبـ ــم تبریـ ــنواره فیلـ جشـ
ـــور در  ـــد محمدپ ـــارس، محم ـــزارش ف ـــه گ ب
جلســـه شـــورای سیاســـت گذاری نخســـتین 
ــاره بـــه  ــز بـــا اشـ ــنواره فیلـــم تبریـ جشـ
نامگـــذاری ایـــن جشـــنواره، اظهـــار داشـــت: 
جشـــنواره فیلـــم تبریـــز بـــا توجـــه بـــه 
ــن  ــی ایـ ــابقه تاریخـ ــت و سـ ــگاه، هویـ جایـ
شـــهر بـــه ماننـــد جشـــنواره های مختلـــف و 
ـــه  ـــن، برگرفت ـــنواره ک ـــل جش ـــا مث ـــر دنی معتب

از نـــام تبریـــز اســـت.
ـــز  ـــم تبری ـــی جشـــنواره فیل ـــزود: برپای وی اف
ــمار  ــه شـ ــا بـ ــرای مـ ــه بـ ــتین تجربـ نخسـ
ـــدی  ـــر توانمن ـــا ب ـــه م ـــه در آن تکی ـــی رود ک م
ـــذاری  ـــت گ ـــورای سیاس ـــای ش ـــابقه اعض و س
ـــه  ـــر چ ـــای ه ـــاهد غن ـــا ش ـــت ت ـــنواره اس جش

بیشـــتر در برپایـــی آن باشـــیم. 
ــا موفقیـــت  محمدپـــور تصریـــح کـــرد: بـ
 ، فیلـــم »ائـــو« و »حیـــوان«  چشـــمگیر 
ـــتان  ـــم اس ـــه فیل ـــه جامع ـــس ب ـــه نف ـــاد ب اعتم
ـــت  ـــر دو موفقی ـــن ه ـــه م ـــت ک ـــته اس بازگش
را خدمـــت جامعـــه فیلـــم اســـتان تبریـــک 
فیلـــم  امیـــدوارم جشـــنواره  و  می گویـــم 
تبریـــز فرصتـــی باشـــد تـــا خـــود را محـــک 

ــم.  ــز کنیـ زده و آنالیـ
ـــدوارم روزی  ـــه امی ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــرای  ـــاری ب ـــد اعتب ـــز برن ـــم تبری ـــنواره فیل جش
ـــه  ـــر چ ـــی ه ـــت: برپای ـــد، گف ـــهر باش ـــن ش ای
بهنـــر ایـــن جشـــنواره ســـبب می شـــود 
تـــا همـــه بـــرای مشـــارکت در برگـــزاری آن 
ـــرای  ـــه ای ب ـــد و جرق ـــئولیت کنن ـــاس مس احس
حضـــور بخش هـــای مختلـــف در برپایـــی آن 

ـــد.  باش
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی 
آذربایجـــان شـــرقی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد 
ــت  ــنواره تقویـ ــن جشـ ــی را در ایـ خوداتکایـ
کنیـــم، خاطرنشـــان کـــرد: یکـــی از عمـــده 
ــم  ــنواره فیلـ ــی جشـ ــا در برپایـ ــداف مـ اهـ
تبریـــز ، تربیـــت شـــخصیت های مطـــرح 
ــت. ــنواره اسـ ــن جشـ ــایه ایـ ــتانی در سـ اسـ

وی احیـــای جایـــگاه تاریخـــی تبریـــز، 

خالقیـــت و نـــوآوری را از دیگـــر اهـــداف 
ایـــن جشـــنواره دانســـته و افـــزود: در ایـــن 
ــتعدادهای  ــا کشـــف اسـ ــوان بـ ــیر می تـ مسـ
ـــراد  ـــن اف ـــرای ورود ای ـــه ای ب ـــان زمین درخش

ــازیم. ــه ای فراهـــم سـ ــه کار حرفـ بـ
انجمـــن  مدیـــره  هیئـــت  رئیـــس 
ـــن  ـــز در ای ـــرقی، نی ـــان ش ـــینماگران آذربایج س
ـــی  ـــنواره را اتفاق ـــن جش ـــزاری ای ـــه برگ جلس
ـــرده  ـــوان ک ـــز عن ـــینمای تبری ـــرای س ـــوب ب خ
ــی  ــا زمانـ ــینما تـ ــوع سـ ــت: در موضـ و گفـ
کـــه صحبت هـــای تئـــوری منجـــر بـــه 
ـــژه ای  ـــاق وی ـــاهد اتف ـــود، ش ـــم نش ـــد فیل تولی

نخواهیـــم بـــود.
ـــتین  ـــه داد: نخس ـــار ادام ـــر افتخ ـــی اکب عل
جشـــنواره فیلـــم تبریـــز می توانـــد موجـــب 
ـــد  ـــرای تولی ـــازان ب ـــب فیلمس ـــویق و ترغی تش
فیلـــم و دیـــده شـــدن ایـــن فیلم هـــا باشـــد.

ـــث،  ـــا، بح ـــم ه ـــش فیل ـــه وی، نمای ـــه گفت ب
بررســـی و نقـــد و... موجـــب ارتقـــای کیفـــی 
ــود و  ــه نمـ ــود کـ ــا می شـ ــث فیلم هـ مباحـ
ـــتان،  ـــطح اس ـــوان در س ـــذاری آن را می ت اثرگ

ـــرد. ـــاهده ک ـــا مش ـــی دنی ـــور و حت کش
اشـــاره  بـــا  ســـینمایی  فعـــال  ایـــن 
موفقیت هـــای اخیـــر ســـینماگران اســـتان در 
عرصه هـــای بیـــن المللـــی ، تصریـــح کـــرد: 
موفقیـــت فیلـــم ائـــو در جشـــنواره جهانـــی 
ــوان در  ــم حیـ ــر و موفقیـــت فیلـ ــم فجـ فیلـ
ـــن  ـــانگر ای ـــه نش ـــه و هم ـــن هم ـــنواره ک جش
ـــی  ـــال ط ـــتان در ح ـــینمای اس ـــه س ـــت ک اس
کـــردن پله هـــای رشـــد و موفقیـــت اســـت.

افتخـــار بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه جشـــنواره 
ــر  ــاوت از دیگـ ــی متفـ ــز محفلـ ــم تبریـ فیلـ
ــت،  ــتان اسـ ــینمایی در اسـ ــای سـ رویدادهـ
ـــن دوره جشـــنواره  ـــن چندی گفـــت: پیـــش از ای

ســـیب برگـــزار شـــده ولـــی تمـــام آنهـــا در 
قالـــب همایـــش فیلـــم محســـوب می شـــد و 
ـــاوت  ـــه ای متف ـــز تجرب ـــم تبری ـــنواره فیل جش

تـــر از گذشـــته اســـت.
ـــار  ـــز اظه ـــز نی ـــم تبری ـــنواره فیل ـــر جش دبی
ـــک  ـــزاری ی ـــتارت برگ ـــه اس ـــال ک ـــت: ح داش
ـــن  ـــده، ای ـــتان زده ش ـــم در اس ـــنواره فیل جش
ـــن  ـــاال و بهتری ـــطحی ب ـــد در س ـــنواره بای جش

ـــود.  ـــزار ش ـــن برگ ـــکل ممک ش
نخســـتین  برپایـــی  موتضـــوی  امیـــر 
ــم  ــی مهـ ــز را اتفاقـ ــم تبریـ ــنواره فیلـ جشـ
ـــزود:  ـــرد و اف ـــوان ک ـــز عن ـــرای ســـینمای تبری ب
ـــن جشـــنواره در ســـطح  ـــدا ای ـــد در ابت ـــر چن ه
اســـتان برپـــا می شـــود ولـــی چشـــم انـــداز 
ـــه ای  ـــطوح منطق ـــی آن در س ـــرای برپای ـــا ب م

ــت. ــی اسـ ــال های آتـ ــی در سـ و ملـ
ــی  ــه طـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــوی بـ مرتضـ
روزهـــای آینـــده فراخـــوان ایـــن جشـــنواره 
ــنواره  ــت: جشـ ــود، گفـ ــر می شـ ــز منتشـ نیـ
ـــرداد  ـــا13 م ـــای 10 ت ـــز طـــی روزه ـــم تبری فیل

ــود. ــزار می شـ ــاری برگـ ــال جـ سـ
دبیـــر جشـــنواره فیلـــم تبریـــز همچنیـــن 
بـــه برنام هـــای جنبـــی ایـــن جشـــنواره 
ــی از  ــت: میزبانـ ــته و گفـ ــاره داشـ ــز اشـ نیـ
اســـاتید و ســـینماگران برجســـته در تبریـــز، 
ـــا،  ـــم ه ـــی فیل ـــد و بررس ـــات نق ـــی جلس برپای
کارگاه هـــای متعـــدد آموزشـــی و... از جملـــه 

ــی رود. ــمار مـ ــه شـ ــا بـ ــن برنامه هـ ایـ
ـــنواره  ـــی جش ـــوان اصل ـــی اســـت، فراخ گفتن
ـــز  ـــم تبری ـــنواره فیل ـــس جش ـــوان تندی و فراخ

ـــود. ـــر می ش ـــده منتش ـــای آین ـــی روزه ط
ـــور  ـــا حضـــور محمـــد محمدپ  ایـــن جلســـه ب
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد آذربایجـــان 
ـــت  ـــس هیئ ـــار رئی ـــر افتخ ـــی اکب ـــرقی، عل ش
مدیـــره انجمـــن ســـینماگران آذربایجـــان 
ـــری اداره  ـــاون هن ـــی مع ـــی محرم ـــرقی، عل ش
کل فرهنـــگ و ارشـــاد، حســـن وحدانـــی 
ــز،  ــوان تبریـ ــینمای جـ ــن سـ ــس انجمـ رئیـ
ــری  ــداهلل نوعصـ ــژاد و یـ ــفی نـ ــر یوسـ اصغـ
پیشکســـوتان ســـینمای اســـتان و امیـــر 
مرتضـــوی دبیـــر نخســـتین جشـــنواره فیلـــم 

تبریـــز برگـــزار شـــد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

نخستین جشنواره فیلم تبریز 
برگزار می شود

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان :
آستان مطهر امام زادگان آذربایجان 

شرقی آماده ماه مبارک رمضانند

مدیـرکل اوقـاف و امورخیریه آذربایجان شـرقی 
گفـت: ضریح و آسـتان مطهر امـام زادگان اسـتان 
غبارروبـی شـدند و آمـاده برگزاری مراسـمات 
مبـارک  مـاه  روزهـای  و  شـب ها  در  معنـوی 

رمضـان هسـتند.
علـی  حجت االسـالم  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
مصائبـی در گفت وگـو باخبرنـگاران با اشـاره به 
غبارروبی مسـاجد در دهه پایانی شـعبان،اظهار 
در  آمـده  وجـود  بـه  معنـوی  فضـای  داشـت: 
پـی غبارروبـی چشـم نـواز اسـت و مـردم بهره 
بیشـتری از ایـن فضـای حاصـل شـده خواهند 
بـرد.وی افـزود: دهـه تکریـم کـه مصـادف بـا 
دهـه پایـان ماه شـعبان اسـت، آئیـن غبارروبی 
انجـام  اماکـن مذهبـی  امامزاده هـا و  مسـاجد، 
می گیـرد تـا شـرایط بهره منـدی از فضائـل مـاه 
مبـارک رمضـان در ایـن فضاهـای مذهبـی بـه 

خوبـی فراهـم شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: ضریح و آسـتان مطهر 
کرجـان،  )ع(  کججانـی  سـیدمحمد  امـام زاده 
بقعـه سـیدحمزه تبریـز، امـام زاده سـیدابراهیم 
و  میانـه  اسـماعیل  سـید  امـام زاده  مراغـه، 
امـام زاده سـیدمحمدآقا جلفـا و امـام زاده بزرگ 
برگـزاری  آمـاده  و  شـدند  غبارروبـی  سـراب 
مراسـمات معنـوی در شـب ها و روزهـای مـاه 

مبـارک رمضـان هسـتند.
مصائبـی توسـل بـه امامـزادگان را توسـل به 
فیـض الهـی دانسـت و ادامه داد: توسـل به ائمه 
اطهـار )ع( و امامـزادگان کـه از اولیـای الهـی 

هسـتتد، توسـل به واسـط فیـض الهی اسـت.
مدیـرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شـرقی 
یـادآور شـد: امـروزه امامـزادگان و بقـاع متبرکـه 

قطـب ترویـج دیـن و ارزش های دینی هسـتند.
متنـوع  برنامه هـای  اجـرای  لـزوم  از  وی 
در امامـزادگان گفـت و افـزود: بایـد بـا اجـرای 
در  امامـزادگان  در  فرهنگـی  برنامه هـای 
مناسـبت های ملـی و مذهبـی بقـاع متبرکـه و 
امامـزادگان را سـر زنـده و بـا نشـاط نگهـداری 
شـوند.مصائبی بـا اشـاره بـه نقـش امامـزادگان 
در ایـران اسـالمی تاکیـد کـرد: امامـزادگان در 
ایـران اسـالمی همچـون سـتارگانی اطـراف دو 
حضـرت  و  )ع(  رضـا  امـام  نورانـی  شـخصیت 

می درخشـند. )س(  معصومـه 
فرماندار: 

'طرح هردانش آموز یک مهارت' در 

مدارس عجب شیر اجرا می شود
فرمانـدار عجـب شـیر بـا اشـاره بـه اجـرای 
طـرح 'هـر دانـش آمـوز یـک مهـارت' در ایـن 
شهرسـتان گفـت: در ایـن طرح هـر دانش آموز 
دوره دبیرسـتان در هـر سـال یک مهـارت را فرا 
می گیـرد تـا همزمان با فـارغ التحصیلـی و اخذ 
مـدرک دیپلـم٫ گواهـی پایـان دوره 6 مهارت را 

نیـز دریافـت کند.
بـه گزارش ایرنا، سـید شـمس الدیـن مراثی 
ایـن  پـرورش  و  آمـوزش  شـورای  جلسـه  در 
شهرسـتان اظهـار کـرد: طـرح 'هردانـش آمـوز 
یـک مهـارت' از جملـه طـرح هایـی اسـت کـه 
در کنـار تحـول نظام آموزشـی کشـور، به حرفه 

آمـوزی دانـش آمـوزان نیـز کمـک می کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه حرفـه  آمـوزی و مهـارت 
 یابـی بایـد در دسـتور کار آمـوزش  و پـرورش 
قـرار گیـرد، گفت: این سـازمان نقش اساسـی و 
تعییـن  کننـده ای در تربیت و پـرورش فرزندان 
و نسـل آینده  سـاز کشـور بـر عهـده دارد از این 
رو بایـد بـا اجـرای دقیـق این طـرح، افـرادی با 

مهارت هـای گوناگـون تحویـل جامعـه دهد.
فرماندار عجب شیر با اشاره به اینکه اجرای 
آثار  می  تواند  مهارت'  یک  دانش آموز  'هر  طرح 
مثبتی در اشتغال داشته باشد، افزود: با اجرای 
این طرح  ها و اهتمام مدیران مجموعه آموزش  و 
پرورش، امیدواریم در آینده شاهد رشد و تعالی 
نسل جوان جامعه باشیم. مراثی با اشاره به اینکه 
عدم نیازسنجی و توجه به عالیق دانش  آموزان 
و دانشجویان یکی از آسیب  های آموزشی امروزه 
اولویت  و  احصاء  با  باید  گفت:  است،  ما  جامعه 
 بندی عالیق دانش  آموزان، دانشجویان و نسل 
آینده  ساز، آنها را به سمت  و سوی حرفه آموزی 
هستند  عالقه مند  آنها  به  که  زمینه هایی  در 
و  گرائی  مدرک   روند  ادامه  زیرا  دهیم  سوق 
آموزش های صرفاً نظری بدون کاربرد عملی در 
بلندمدت خسارت های جبران  ناپذیری را به بدنه 
نیروی کار فعال و متخصص جامعه وارد خواهد 
مهارت ها  این  کرد:  خاطرنشان  مراثی  ساخت. 
منجر به مهارت اقتصادی می  شود تا در صورت 
نظر،  مورد  تحصیلی  رشته  در  موفقیت  عدم 
دانش   دوران  در  که  مهارتی  بر  تکیه  با  بتوانند 
باشند.  داشته  کارآفرینی  کردند  کسب  آموزی 
برخی  به  را  خانواده  ها  تعصبی  نگاه  نوع  وی 
هدایت  در  بزرگ  چالشی  تحصیلی  رشته  های 
درست تحصیلی دانش  آموزان دانست و تصریح 
کرد: خانواده  ها به سختی می  پذیرند که فرزندان 
آنها در رشته  های فنی و حرفه  ای و کار و دانش 
نیروی  تقکر  این  تحصیل کنند، در صورتی که 
مدرک  گرایی  به سمت  را  فعال شهرستان  کار 

صرف سوق می  دهد.
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آگهی فقدان سند مالکیت 
ـــی از 17  ـــماره 8539 فرع ـــالک ش پ
ــه  ــش ده مراغـ ــع در بخـ ــی واقـ اصلـ
عجـــب شـــیر ششـــدانگ اعیانـــی 
یکبـــاب مغـــازه بـــه انضمـــام 2/5 
ـــل  ـــه ذی ـــه ک ـــهم عرص ـــهم از 13 س س
ـــه 384- 278  36789 - 36787 صفح
ـــی  ـــه بن ـــم صفی ـــام خان ـــر 208 بن دفت
ـــادر  ـــت ص ـــند مالکی ـــت و س ـــم ثب هاش
و تســـلیم گردیـــده اســـت و شـــخص 
ــهاد  ــه استشـ ــا ارایـ ــر بـ ــر الذکـ اخیـ
محلـــی بشـــرح نامـــه شـــماره 3408 
مورخـــه 96/2/21 در اثـــر ســـرقت 
مالکیـــت  ســـند  فقـــدان  مدعـــی 
ـــند  ـــدور س ـــای ص ـــده و تقاض ـــور ش مزب
ــت  ــوده اسـ ــی را نمـ ــت المثنـ مالکیـ
مراتـــب در اجـــرای تبصـــره یـــک 
ــه  ــن نامـ ــاده 120 آییـ ــی مـ اصالحـ
قانـــون ثبـــت در یـــک نوبـــت آگهـــی 
می شـــود. مدعیـــان و معترضـــان بـــه 
ــد  ــور می تواننـ مالکیـــت پـــالک مذکـ
دعـــاوی و اعتراضـــات خـــود را کتبـــا 
انتشـــار  از  پـــس  روز(  )ده  بمـــدت 
آگهـــی بـــه اداره ثبـــت عجـــب شـــیر 
ـــس  ـــت پ ـــی اس ـــد بدیه ـــلیم نماین تس
ـــه  ـــبت ب ـــی نس ـــدت قانون ـــای م از انقض
ـــدام  ـــی اق ـــت المثن ـــند مالکی ـــدور س ص
ـــد از  ـــات بع ـــه اعتراض ـــد و ب ـــد ش خواه
ـــر داده  ـــب اث ـــده ترتی ـــن ش ـــدت تعیی م

نخواهـــد شـــد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

عجبشیر - رحمت اله پور

م الف: 0۵77
شماره:96/۱04/2/۱9794
تاریخ انتشار: 96/03/08

آگهی فقدان سند مالکیت
ــی  ــالک 355 فرعـ ــگ پـ ــش دانـ شـ
ــرح  ــه شـ ــز بـ ــش 5 تبریـ از 7896 بخـ
نـــام  بـــه   703 دفتـــر   54 صفحـــه 
محســـن جاویـــد مجلـــل ثبـــت و ســـند 
صـــادر ســـپس نامبـــرده بـــا ارائـــه 
استشـــهاد محلـــی پیوســـتی مدعـــی 
فقـــدان ســـند مالکیـــت مزبـــور بـــه 
علـــت اســـباب کشـــی گردیـــده انـــد و 
ـــوده  ـــت نم ـــند مالکی ـــدور س ـــای ص تقاض
ـــوق  ـــب ف ـــه مرات ـــه ب ـــا توج ـــذا ب ـــد ل ان
ـــود  ـــه وج ـــبت ب ـــی نس ـــس ادعائ ـــر ک ه
اوراق مالکیـــت یـــا انجـــام هرگونـــه 
ــد  ــود دارد می توانـ ــزد خـ ــه را نـ معاملـ
اعتـــراض خـــود را کتبـــا بـــه مـــدت ده روز 
ـــه اداره  ـــی ب ـــار آگه ـــخ انتش ـــس از تاری پ
ــت  ــی اسـ ــد بدیهـ ــلیم نمایـ ــت تسـ ثبـ
ـــبت  ـــی نس ـــدت قانون ـــای م ـــس از انقض پ
ــی  ــت المثنـ ــند مالکیـ ــدور سـ ــه صـ بـ
ـــات وارده  ـــد و اعتراض ـــد ش ـــدام خواه اق
ـــر  ـــب اث ـــی ترتی ـــدت قانون ـــارج از م در خ

داده نخواهـــد شـــد شـــده اســـت.
رئیس ثبت تبریز - گلشنی 

م الف:۵88
تاریخ:96/3/6

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانــم معصومــه قاســم زاده اصــل بــاروق 
ــرح  ــه ش ــماره 2899 ب ــنامه ش دارای شناس
ــن  ــه 960261 از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه دادگاه درخواس
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــنامه 305  ــماره شناس ــه ش ــان ب ــال فالح لی
اقامتــگاه دائمــی  تاریــخ 93/6/28 در  در 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ

ــه : ــرا ب ــوم منحص ــوت آن مرح الف
شــماره  بــه  خادمــی  تــا  مــه   -1
شناســنامه 5060240959 متولــد 1388 
دختــر متوفــی  2- ســهراب خادمــی قواقلــو 
بــه شــماره شناســنامه 1488 متولــد 1363 
ــم زاده  ــه قاس ــی  3- معصوم ــر متوف همس
ــه شــماره شناســنامه 2899  ــاروق ب اصــل ب

ــی  ــادر متوف ــد 1338 م متول
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــا هرکســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت مینمای
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــک روز  ــاه و ی ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش
ــی صــادر  ــم دارد و اال گواه ــه دادگاه تقدی ب

خواهــد شــد.
قاضی شورای حل اختالف واحد یک 

شهرستان عجبشیر - ناصر حضرتی 

برگزاری مسابقه دوچرخه سواری 
تریال به میزبانی تبریز

فتـح  بـه مناسـبت گرامـی داشـت سـالروز 
خرمشـهر مسـابقه دوچرخـه سـواری تریـال به 

میزبانـی تبریـز برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ورزش 
و جوانـان اسـتان آذربایجـان شـرقی، ایـن دوره 
دانهیـل،  فروشـگاه  همـکاری  بـا  مسـابقات  از 
سـالمت سـرا و کمیتـه تریـال در محـل دائمی 

پیسـت تریـال برگزار شـد.
در ایــن مســابقات، اتابــک رضاپــور از تبریــز 
ــام  ــز مق ــام اول و رضــا حبیــب زاده از تبری مق
ــام ســوم و  ــی از زنجــان مق دوم و محمدرحمت
ــد  ــارم و نوی ــام چه ــز مق ــجادموالیی از تبری س
فرجــی از مراغــه مقــام پنجــم و شــاهین 
ــب  ــم را کس ــام شش ــز مق ــدزاده از تبری احم

ــد. کردن
رشــته دوچرخــه تریــال تلفیقــی از دوچرخه 
کوهســتان بــا دوچرخــه bmx بــه وجــود آمده 
و عالقــه منــدان می تواننــد بــا دوچرخــه تریــال 
حــرکات نمایشــی در محیط کوهســتان و شــهر 
ــادل  ــر تع ــل ب ــال اص ــد. در تری ــه کنن را تجرب

اســت.
بـا  بیشـتر  سـوار  دوچرخـه  رشـته  ایـن  در 
انجـام حـرکات تعادلـی و جفـت کشـیدن هـا، 
دوچرخـه را از روی یـک مانـع بـه روی مانعـی 

می پرانـد. دیگـر 

مذاکره سرمربی تیم تراکتورسازی 
تبریز با علی دایی

ســـرمربی تیـــم تراکتورســـازی تبریـــز در 
ـــد. ـــره نماین ـــی مذاک ـــی دای ـــا عل ـــر دارد ب نظ
ـــوان؛  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
یحیـــی گل  محمـــدی بـــه عنـــوان ســـرمربی 
ــرای  ــز بـ ــازی تبریـ ــم تراکتورسـ ــد تیـ جدیـ

لیـــگ هفدهـــم انتخـــاب شـــده اســـت.
 یکـــی از  مشـــکالت ســـرمربی جدیـــد 
عـــدم جـــذب بازیکـــن جدیـــد بـــه واســـطه 
بنابرایـــن  اســـت،  فیفـــا  محرومیـــت 
ـــل  ـــان فص ـــت بازیکن ـــم اس ـــدی مصم گل محم

گذشـــته را در تیمـــش حفـــظ کنـــد.
ـــیانو  ـــرار و لوس ـــم ک ـــی جاس ـــد از جدای  بع
ــال  ــه دنبـ ــازی بـ ــاال تراکتورسـ ــو حـ ادینهـ
تمدیـــد قـــرارداد بـــا ســـایر بازیکنـــان خـــود 
ـــربازی  ـــام س ـــا اتم ـــن ب ـــن بی ـــند. در ای می باش
ـــن  ـــاری ای ـــا اخب ـــد رض ـــی و محم ـــعید آقای س
ـــود  ـــدا خ ـــای مب ـــه تیم ه ـــد ب ـــن بای دو بازیک

بازگردننـــد.
ـــر  ـــا ه ـــازی ب ـــگاه تراکتورس ـــئوالن باش  مس
ـــرای  ـــوالد ب ـــترش ف ـــایپا و گس ـــگاه س دو باش
ــن  ــن دو بازیکـ ــه ایـ ــت نامـ ــت رضایـ دریافـ
ــی  ــن یحیـ ــن بیـ ــد. در ایـ ــه کرده انـ مکاتبـ
گل محمـــدی کـــه روابـــط صمیمـــی بـــا 
علـــی دایـــی داشـــته در نظـــر دارد در مـــورد 
ـــره  ـــایپا مذاک ـــد س ـــرمربی جدی ـــا س ـــاری ب اخب
ـــاری  ـــه اخب ـــت نام ـــی رضای ـــه نوع ـــا ب ـــرده ت ک

را بگیـــرد.
 حـــاال بایـــد منتظـــر مانـــد و دیـــد آیـــا 
علـــی دایـــی حاضـــر اســـت درخواســـت 
ــرده و  ــول کـ ــود را قبـ ــن خـ ــت دیریـ دوسـ
ــا  ــازی دهـــد و یـ ــه تراکتورسـ ــاری را بـ اخبـ
ــم  ــان در تیـ ــن دروازه بـ ــازی ایـ ــده بـ پرونـ

می شـــود. بســـته  تراکتورســـازی 

جودوکار استان مقام سوم مسابقه های 
قهرمانی آسیا - اقیانوسیه

ـــز  ـــدال برن ـــرقی م ـــان ش ـــودوکار آذربایج ج
کـــم  و  نابینایـــان  جـــودوی  رقابت هـــای 
ـــه  ـــیه را ب ـــیا - اقیانوس ـــی آس ـــان قهرمان بینای

گـــردن آویخـــت.
ــی اداره کل  ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ـــرقی،  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــان اس ورزش و جوان
ــی  ــم بنـ ــرم ›میثـ ــی 60 کیلوگـ در وزن منفـ
طبـــا‹ نخســـتین نماینـــده کشـــورمان در 
ــر حریفـــی از  ــه بـ ــا غلبـ ــدار نخســـت بـ دیـ

ــد. ــی دور دوم شـ ــتان راهـ قزاقسـ
وی در دور دوم نماینـــده چیـــن تایپـــه 
را نیـــز از میـــان برداشـــت و در دور ســـوم و 
مـــا قبـــل فینـــال مقابـــل نمـــازاف حریـــف 
ـــدال  ـــده م ـــتان دارن ـــود از ازبکس ـــد خ قدرتمن
ـــد  ـــوب ش ـــر مغل ـــک ریودوژانی ـــالی پارالمپی ط
و در نهایـــت بـــرای کســـب نشـــان برنـــز 
مقابـــل حریـــف هنـــدی قـــرار گرفـــت و وی 

را ضربـــه فنـــی کـــرد.
ــز در  ــدال برنـ ــن مـ ــا ایـ ــا بـ ــی طبـ بنـ
رنکینـــگ A پارالمپیـــک قـــرار گرفـــت.

از  روز  نخســـتین  در  ترتیـــب  بدیـــن 
رقابت هـــای قهرمانـــی آســـیا - اقیانوســـیه از 
ــی  ــی 66 و منفـ ــی 60 ، منفـ ــه وزن منفـ سـ
ـــک  ـــال و ی ـــک ط ـــورمان ی ـــدگان کش 73 نماین

برنـــز را بـــه خـــود اختصـــاص دادنـــد.
ــال  ــتان در حـ ــابقه ها در ازبکسـ ــن مسـ ایـ

برگـــزاری اســـت.

اتومبیل رانی  رئیس هیئت موتورســـواری و 
همایـــش  دوره  ســـومین  گفـــت:  تبریـــز 
آزادسازی  ویژه  اتومبیل رانی  و  موتورســـواری 
با  شـــرکت کننده   300 حضور  با  خرمشـــهر 

پایان رســـید.
ــش 2 روزه  ــنیم، همایـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
اتومبیل رانـــی و موتورســـواری بـــه مناســـبت 
ســـالروز آزادســـازی خرمشـــهر در تبریـــز 

برگـــزار شـــد.
ایــن همایــش بــا حضور و حــرکات نمایشــی 
انــواع موتورهــای ریــس، انــدرو، کــراس و 
اســپورت،  اســپورت،  ســوپر  اتومبیل هــای 
کالســیک و ... بــه مــدت 2 روز در پیســت 
ورزشــگاه یــادگار امــام )ره( تبریــز برگــزار شــد.

اقشــار  موردتوجــه  کــه  همایــش  ایــن 
مختلــف مــردم قرارگرفتــه بــود، بانظــم و 
ــن  ــه همی ــزار شــد، ب شورونشــاط خاصــی برگ
بــا مســئول برگــزاری  بهانــه گفت وگویــی 
همایــش، ســیامک امیــر خیــزی ترتیــب دادیــم 

کــه در ادامــه مشــاهده می کنیــد:

هــدف از برگــزاری ایــن همایــش چــه 
بــود؟

ــازی  ــتیم آزادس ــز خواس ــر چی ــش از ه پی
خرمشــهر و قهرمانــان واقعــی کشــورمان را 
یــاد کنیــم و در کنــار آن، برنامــه ای مناســب و 
جــذاب برگــزار کنیــم کــه در نهایــت تصمیــم 
گرفتیــم در روزهــای 4 و 5 خردادمــاه ایــن 

ــم. ــزار کنی ــش را برگ همای
و  اتومبیل رانــان  همایــش،  ایــن  در 
امــروز  تــا  کــه  رشــته هایی  موتورســواران 
موفــق بــه احیــای آنهــا شــده ایم حضــور 
ــن  ــا چنی ــه م ــت ک ــال اس ــد س ــتند. چن داش
مختلــف  مناســبت های  در  را  همایش هایــی 
ــام  ــه تم ــی ک ــی همایش ــم ول ــزار می کنی برگ
ــرای  ــند ب ــته باش ــا در آن حضورداش کمیته ه
نخســتین بــار در تبریــز صــورت گرفتــه و 
را  همایــش  ایــن  از  دوره  ســومین  امســال 

برگــزار کردیــم.

اســتقبال مــردم از ایــن همایــش 
بــود؟ رضایت بخــش 

ایـــن  نخســـت  روز  اینکـــه  علی رغـــم 
ـــه  ـــه ب ـــای کاری هفت ـــی از روزه ـــش یک همای
ــه  ــتقبال قابل توجـ ــا اسـ ــد امـ ــمار می آمـ شـ
ـــتقبالی  ـــاهد اس ـــم ش ـــی ه ـــود و در روز پایان ب
ـــال  ـــه س ـــی ک ـــم.  در همایش ـــاده بودی فوق الع
گذشـــته برگـــزار کردیـــم، در 2 روز میزبـــان 
حـــدود 20 هـــزار نفـــر بودیـــم امـــا در ایـــن 
ــور  ــاهد حضـ ــی شـ ــط در روز پایانـ دوره، فقـ
ـــدا  ـــا در ابت ـــم. م ـــر بودی ـــزار نف ـــدود 13 ه ح
ــابقات درگ  ــتیم یـــک دوره مسـ ــد داشـ قصـ
ـــکالت  ـــه مش ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــم ام ـــزار کنی برگ
موجـــود، تصمیـــم گرفتیـــم ایـــن همایـــش 
را جایگزیـــن کنیـــم بـــه همیـــن دلیـــل 
ـــه  ـــبی در رابط ـــانی مناس ـــتیم اطالع رس نتوانس
بـــا برگـــزاری ایـــن همایـــش 2 روزه داشـــته 
ـــان  ـــور جوان ـــتقبال پرش ـــود اس ـــیم بااین وج باش

و اقشـــار مختلـــف، امیدوارکننـــده بـــود.

پیش ازایـن همایـش، چـه برنامه هایـی 
در سـال 96 برگـزار کرده ایـد؟

بــا  همزمــان  و  اردیبهشــت ماه  در  مــا 
جشــنواره عشــایری ارســباران، بــا حضــور 
بــا  همایشــی  ورزشــکار   40 و  خــودرو   20
نــام آفــرودکاران ســبز بــرای اتومبیل هــای 
آفــرود برگــزار کردیــم. متأســفانه در جشــنواره 
ــذاب  ــنواره های ج ــی از جش ــه یک ــایری ک عش

محســوب می شــود، زباله هــای زیــادی بــر 
حیــات  کــه  بــود  باقی مانــده  زمیــن  روی 
ــن  ــه همی ــرد ب ــد می ک ــز تهدی ــی را نی طبیع
ــن زباله هــا  ــا درحرکتــی فرهنگــی، ای دلیــل م
ــن کار  ــم و در مســیر هــم همی را جمــع کردی

ــم. ــه دادی را ادام
ــش،  ــن همای ــم ای ــای مه ــی از برنامه ه یک
جلســاتی بــود کــه بــرای آمــوزش ورزشــکاران 
و راننــدگان در نظــر گرفته شــده بــود تــا 
روش هــای صحیــح اســتفاده از خودروهــای 
بــا طبیعــت  و هماهنگــی خــودرو  آفــرود 
ــت  ــب طبیع ــا از تخری ــود ت ــانی ش اطالع رس
فکــر  شــود.  جلوگیــری  خــودرو  توســط 
ــظ  ــه حف ــه در زمین ــش ک ــن همای ــم ای می کن
ــود. ــر ب ــر ثم ــزار شــد، مثم محیط زیســت برگ

مشـکالت شـما در هیئـت اتومبیلرانی 
بیشـتر به چه مسـائلی بازمی گـردد و چه 

برنامـه ای برای سـال 96 دارید؟
متأســفانه مــا از گذشــته، مشــکالت زیــادی 
اتومبیل رانــی  و  موتورســواری  هیئــت  در 
ــاب  ــا حضــور جن ــه خوشــبختانه ب ــتیم ک داش
ســرهنگ علیپــور به عنــوان رئیــس هیئــت 
ــیه ای از  ــائل حاش ــان، مس ــتانی و مدیریتش اس
ــا  بیــن رفتــه و اعضــای کمیته هــای مختلــف ب
همدلــی خاصــی حرکــت روبه جلــو دارنــد. مــا 
در ســال 95 تصمیــم داشــتیم مشــکالت مالــی 
را رفــع کنیــم و امســال نیــز تــالش می کنیــم 
مســابقات  و  همایش هــا  مــداوم  به صــورت 
ــود  ــی کمب ــا به نوع ــم ت ــزار کنی ــی برگ مختلف
نیــز جبــران کــرده  را  ســال های گذشــته 
ــا  ــرودکاران م ــر، آف ــای اخی ــیم. در روزه باش
ــن شــرکت  ــی قزوی نیــز در مســابقات بین الملل
کردنــد و توانســتند مقــام ســوم ایــن مســابقات 

ــد. را کســب کنن

ــام )ره(،  ــادگار ام ــت ی ــر از پیس غی
مــکان مناســبی بــرای برگــزاری همایش 
و مســابقات موتورســواری و اتومبیلرانــی 

ــود دارد؟ وج
ــم  ــالش کردی ــل، ت ــال قب ــدود 10 س از ح
ــای  ــرای موتوره ــب ب ــت مناس ــک پیس ــا ی ت
کــراس ایجــاد کنیــم کــه اگــر امــروز بخواهیــم 
ایــن کار را انجــام دهیــم بــا 500 میلیــون هــم 
ــفانه  ــا متأس ــرد ام ــی ک ــوان آن را اجرای نمی ت
ســند مالکیــت ایــن زمیــن بــا مشــکالتی 
ــم بیــش از  ــه نمی توانی مواجــه شــده اســت ک

ــم. ــه کنی ــت هزین ــن در آن پیس ای
از ســوی دیگــر بــا همــکاری اداره کل ورزش 
ــار  ــاحت 27 هکت ــه مس ــی ب ــان، زمین و جوان
ــی در  ــواری و اتومبیلران ــت موتورس ــرای هیئ ب
نظــر گرفته شــده اســت کــه از 3 ســال پیــش 
ــل آن  ــل اداری و تحوی ــام مراح ــال انج در ح
هســتیم. امــا متأســفانه ایــن زمیــن معارضانــی 
دارد کــه نیازمنــد ورود مســئوالن اســتانی 
هســتیم تــا بتوانیــم مشــکالت موجــود را 
کنیــم.  احــداث  پیســت جدیــدی  و  رفــع 
در حــال حاضــر نیــز به صــورت موقــت در 
پارکینــگ ورزشــگاه یــادگار امــام )ره( فعالیــت 
می کنیــم کــه می توانــد جوابگــوی تمریــن 
ــر،  ــد هــر چــه زودت ــا بای ورزشــکاران باشــد ام
دهیــم.  توســعه  را  الزم  ســاخت های  زیــر 
ــه کمبودهــای موجــود،  ــا توجــه ب متأســفانه ب
آن طــور کــه بایــد نمی توانیــم از زحمــات 

خــود بهره بــرداری کنیــم.

چـه  همایش هایـی  چنیـن  برگـزاری 
تأثیری در نشـاط اجتماعـی جوانان دارد؟

ـــر  ـــا تأثی ـــن همایش ه ـــن، ای ـــاد م ـــه اعتق ب
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــه دارد و ب ـــادی در جامع زی
هـــم مشـــکالت موجـــود را تحمـــل کـــرده ام. 
ـــی  ـــزرگان برخ ـــد ب ـــر صالحدی ـــته بناب درگذش
ـــا  ـــا ب ـــتند ام ـــت نداش ـــازه فعالی ـــا اج از موتوره
ــوان آن  ــئله، نمی تـ پـــاک کـــردن صورت مسـ
ــزاری  ــا برگـ ــا به نوعـــی بـ ــرد، مـ را حـــل کـ
ایـــن  توانســـته ایم  همایش هـــا  ایـــن 
مشـــکالت را نیـــز حـــل کنیـــم. در ایـــن راه 
بایـــد از نیـــروی انتظامـــی اســـتان و تبریـــز 
ــه  ــم کـ ــته باشـ ــژه ای داشـ ــکر ویـ ــم تشـ هـ
همیشـــه بـــدون چشم داشـــت در کنـــار مـــا 
هســـتند و شـــماره پالک هایـــی کـــه هیئـــت 
در نظـــر گرفتـــه اســـت را بـــه رســـمیت 

می شناســـند.

تماشــاگران،  بــا  گفت وگــو  در 
بیشــترین گالیه هــا از نبــود جایــگاه 
ــای  ــرای تماش ــب ب ــکوهای مناس و س
ــه  ــه چ ــن رابط ــود، در ای ــا ب برنامه ه

برنامــه ای داریــد؟
موقــت  به صــورت  مــا  اینکــه  علی رغــم 
ــا مشــخص  ــم ام ــن پیســت حضــور داری در ای
نیســت تــا چــه زمانــی در ایــن محــل حضــور 
خواهیــم داشــت. مــن به نوبــه خــودم شــرمنده 
تماشــاگران و عالقه منــدان بــه ایــن ورزش 

ــک  ــه کم ــه ب ــن رابط ــا در ای ــی م ــتم ول هس
مســئوالن اســتانی نیازمندیــم. مــا بــرای انجــام 
کارهــای کوچــک بــا مشــکالت زیــادی مواجــه 
ــی و مشــکالت  ــود منابــع مال ــتیم. کمب هس
زیرســاخت ها و از ســوی دیگــر گســتردگی 
موتورســواری  هیئــت  مختلــف  رشــته های 
برنامه ریــزی  نیازمنــد  کــه  اتومبیلرانــی  و 
ــع مالــی بســیار باالیــی اســت  گســترده و مناب
ــادی مواجــه می ســازد.   ــا مشــکالت زی ــا را ب م
تالش هــای مــا در صورتــی نتایــج دلخواهمــان 
ــورد  ــن م ــه در ای ــرد ک ــد ک ــرآورده خواه را ب
بتوانیــم همــکاری مســئوالن رده بــاالی اســتانی 
ــال  ــی به هرح ــیم ول ــته باش ــوری را داش و کش
ــات  ــه امکان ــا رفته رفت ــم ت ــالش می کنی ــا ت م
و  ورزشــکاران  رفــاه  جهــت  در  را  هیئــت 

ــم. ــش دهی ــاگران را افزای تماش

بیش از 300 شرکت کننده در سومین دورهٔ 
همایش ویژه آزادسازی خرمشهر 

بابـــک مولـــوی، مدیـــر اجرایـــی همایـــش 
2 روزه موتورســـواری و اتومبیلرانـــی یـــادواره 
آزادســـازی خرمشـــهر در رابطـــه بـــا اهـــداف 
ـــا از  ـــدف م ـــت: ه ـــش گف ـــن همای ـــزاری ای برگ
ـــن گرامیداشـــت  ـــش، ضم ـــن همای ـــزاری ای برگ
یـــاد و خاطـــره آزادســـازی خرمشـــهر و 
شـــهدای کشـــور، ایجـــاد فرصـــت بـــرای 
ـــرای  ـــبی ب ـــکان مناس ـــه م ـــت ک ـــی اس جوانان
اســـتفاده از اتومبیل هـــا و موتورهـــای خـــاص 
ــهر،  ــطح شـ ــور در سـ ــا حضـ ــد و بـ را ندارنـ
ــران  ــود و دیگـ ــالمت خـ ــد سـ ــث تهدیـ باعـ

می شـــوند.
وی افــزود: یکــی دیگــر از اهــداف مــا، 
مختلــف  کمیته هــای  و  رشــته ها  معرفــی 
مربــوط بــه موتورســواری و اتومبیلرانــی اســت. 
اســتقبال مردمــی نیــز قابل قبــول بــوده و 
بیــش از 10 هــزار نفــر در ایــن همایــش 

ند. حضورداشــته ا
اتومبیل هـــای  مـــورد  در  مولـــوی 
حاضـــر در ایـــن همایـــش گفـــت: در بخـــش 
از 200 خـــودرو در  بیـــش  اتومبیل رانـــی، 
ــپورت،  ــرود، اسـ ــیک، آفـ ــته های کالسـ رشـ
ســـوپر اســـپورت و ... شـــرکت کردنـــد کـــه 
واقعـــاً بـــرای حضـــور در ایـــن همایـــش 
ـــش  ـــد. در بخ ـــیده بودن ـــادی کش ـــات زی زحم
ــش از  ــز بیـ ــواری نیـ ــه موتورسـ ــوط بـ مربـ
ـــور  ـــدرو حض ـــراس و ان ـــس، ک ـــور ری 100 موت
پررنگـــی داشـــتند و حـــرکات نمایشـــی و 
ــا  ــد. بـ ــام دادنـ ــم انجـ ــی هـ ــه ای خوبـ حرفـ
ـــکر  ـــدا را ش ـــود، خ ـــرات موج ـــه خط ـــه ب توج
ــن  ــه ای در ایـ ــچ صدمـ ــه هیـ ــم کـ می کنیـ

ــیم. ــش نداشـ همایـ
ــت  ــی هیئـ ــای آتـ ــورد برنامه هـ وی در مـ
ـــان  ـــز خاطرنش ـــی نی ـــواری و اتومبیلران موتورس
ـــارک  ـــاه مب ـــان م ـــس از پای ـــاءا... پ ـــرد: انش ک
متـــری   400 درگ  مســـابقات  رمضـــان 
شـــمالغرب را در پیـــش داریـــم کـــه هـــم در 
ـــف  ـــای مختل ـــم در کالس ه ـــواری و ه موتورس
ـــر  ـــالوه ب ـــد. ع ـــد ش ـــزار خواه ـــی برگ اتومبیلران
ـــم  ـــر ه ـــش دیگ ـــد همای ـــابقات، چن ـــن مس ای

برگـــزار خواهیـــم کـــرد.
مولـــوی در رابطـــه بـــا تشـــکیل کمیتـــه 
اتومبیل هـــای رادیـــو کنترلـــی نیـــز گفـــت: 
ــن  ــی ایـ ــت روز پایانـ ــکات مثبـ ــی از نـ یکـ
رادیـــو  اتومبیل هـــای  حضـــور  همایـــش، 
ـــه  ـــکیل کمیت ـــن تش ـــه ضم ـــود ک ـــی ب کنترل
ـــابقاتی  ـــد مس ـــرر ش ـــا، مق ـــوع خودروه ـــن ن ای

نیـــز در ایـــن رابطـــه برگـــزار شـــود.
گفت و گو از حامد زاهدی

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی تبریز اعالم کرد

حضور  300 شرکت کننده در همایش 
موتورسواری و اتومبیل رانی تبریز

ـــر  ـــه مدی ـــگ ب ـــازمان لی ـــس س ـــه ریی نام
ـــه  ـــی ب ـــوک عجیب ـــازی، ش ـــگاه تراکتورس باش

ـــود. ـــم ب ـــن تی ـــداران ای طرف
ــکالت  ــا مشـ ــارس، گویـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
و  نداشـــته  پایانـــی  تراکتورســـازی  تیـــم 
ــا  ــید بـ ــر می رسـ ــه نظـ ــه بـ ــی کـ در حالـ
ــم  ــن تیـ ــدی ایـ ــی گل محمـ ــاب یحیـ انتخـ
ـــه  ـــی رود، نام ـــش م ـــاحل آرام ـــوی س ـــه س ب
ـــر  ـــال خب ـــر فوتب ـــگ برت ـــازمان لی ـــس س ریی
ـــراه  ـــه هم ـــم ب ـــن تی ـــی ای ـــای طوفان از روزه
ــه  ــاعات اداری هفتـ ــن سـ ــت. در آخریـ داشـ
ـــیون  ـــس فدراس ـــب ریی ـــد نای ـــته بهارون گذش
فوتبـــال و رییـــس ســـازمان لیـــگ نامـــه ای 
ـــازی  ـــگاه تراکتورس ـــر باش ـــو مدی ـــه آجرل را ب

ارســـال کـــرد.
ــه  ــر بـ ــت نظـ ــده اسـ ــه آمـ ــن نامـ در ایـ
نامـــه پیوســـتی امـــور حقوقـــی فدراســـیون 
فوتبـــال بـــه تاریـــخ 3 خـــرداد، ضروریســـت 

ـــخ  ـــه از تاری ـــک هفت ـــر ی ـــدت حداکث ـــی م ط
ــناد  ــاره اسـ ــه فوق االشـ ــن نامـ ــت ایـ دریافـ
مربوطـــه را بـــه ایـــن ســـازمان ارســـال 
ــه  ــا توجـ ــورت بـ ــر این صـ ــد. در غیـ فرماییـ
ــیون  ــی فدراسـ ــور حقوقـ ــه امـ ــه تاییدیـ بـ
باشـــگاه   1396-97 فصـــل  در  فوتبـــال 
ـــر  ـــت ناص ـــت مدیری ـــز تح ـــازی تبری تراکتورس
ــد.  ــفق( می باشـ ــینلو)ناصر شـ ــی حسـ حاجـ
ایـــن نامـــه تراکتورســـازی را در شـــوک 
ـــق  ـــال 88 موف ـــفق س ـــرد. ناصـــر ش ـــی ب عجیب
ـــه  ـــازی را ب ـــد تراکتورس ـــراز کمالون ـــا ف ـــد ب ش
ـــا  ـــر ب ـــگ برت ـــاند. وی در لی ـــر برس ـــگ برت لی
شـــرکت تراکتورســـازی بـــرای اداره ایـــن 
باشـــگاه مبلغـــی را بـــه توافـــق رســـید کـــه 

ـــش  ـــد کاه ـــع 20 درص ـــن ملب ـــال ای ـــر س ه
یافتـــه و وی باشـــگاه را بایـــد خودگـــردان اداره 
می کـــرد. ضمـــن اینکـــه امکانـــات ســـخت 
افـــزاری باشـــگاه نیـــز در اختیـــار وی بـــود. امـــا 
ـــفق  ـــکاری ش ـــور وی هم ـــوم حض ـــال س در س
و تراکتورســـازی قطـــع و مالکیـــت تیـــم 
تغییـــر یافـــت. بـــا اعـــالم واگـــذاری تیـــم 
تراکتورســـازی از ســـپاه، بعـــد از ســـال ها 
ایـــن پرونـــده بـــه جریـــان افتـــاده و شـــفق 
در فدراســـیون فوتبـــال موفـــق شـــد ثابـــت 

کنـــد کـــه مالکیـــت تیـــم بـــا وی اســـت.
ــا طوفانـــی  تراکتورســـازی کـــه هنـــوز بـ
از مشـــکالت ناشـــی از محرومیـــت فیفـــا 
ـــگ  ـــا جن ـــاال ب ـــت ح ـــان اس ـــه گریب ـــت ب دس

ــران  ــا بحـ ــگاه، بـ ــن باشـ ــی در ایـ مدیریتـ
بزرگتـــری مواجـــه شـــده اســـت.

ـــو  ـــناد آجرل ـــه اس ـــر ارائ ـــد منتظ ـــاال بای ح
مانـــد و دیـــد آیـــا مالکیـــت تراکتورســـازی 
ــا  ــد یـ ــی می مانـ ــه قبلـ ــار مجموعـ در اختیـ
ــگاه رخ  ــن باشـ ــت ایـ ــی در مدیریـ تغییراتـ

ــد داد. خواهـ

جنگ مدیریتی در تراکتورسازی

مهـــدی قریشـــی بسکتبالیســـت تیـــم 
ـــم  ـــی تی ـــه اردوی آمادگ ـــز ب ـــهرداری تبری ش

ملـــی بســـکتبال جوانـــان دعـــوت شـــد.
ـــی  ـــم مل ـــی تی ـــا، کادر فن ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــه  ـــت را ب ـــان 20 بسکتبالیس ـــکتبال جوان بس

ـــت. ـــرده اس ـــوت ک ـــی دع ـــم مل اردوی تی
اســـامی دعـــوت شـــدگان بـــه شـــرح 

ــت: ــل اسـ ذیـ
1_ رافی درغو کاسیان )شیمیدر تهران(

2_ امیرحسین آذری )شیمیدر تهران(
3_ احسان صمدی )شیمیدر تهران(
4_ مهران رضایی) شیمیدر تهران(

5_ اشکان جعفری )شیمیدر تهران(
6_ امیرحسین رضایی فر )مهرام تهران(

 7_ امیر حسین خندان پور )مهرام تهران( 
8_ محمد صادق تقی نیا )مهرام تهران( 
9_ علیرضا بدیع الزمانی )نیروی زمینی( 

10_ محمدحسین جعفری ) دانشگاه آزاد اسالمی(
11_ محمدرضا بهرام زاد )پتروشیمی بندر امام( 

12_ فرشاد غالمی )پتروشیمی بندر امام(

13_ امیرحسین رحیم زاد) پتروشیمی بندرامام(
14_ امیرضا شه روش )البرزقزوین(

15_ شـایان پور کاوه ) لوله آ.اس شیراز( 
16_ احســـان دلیرزهان ) پارسامشهد(

17_ محمدمتین مرشدی )شهرداری کاشان( 
18_ محمدامین کمالوند ) قطران کاوه گرگان(

19_ مهدی قریشی )شهرداری تبریز(
20_ میثم عابدی )خرداد اصفهان(

ـــان  ـــکتبال جوان ـــی بس ـــم مل ـــی تی کادر فن
ـــت: ـــر اس ـــرح زی ـــه ش ـــم ب ه

ـــت(  ـــژاد )سرپرس ـــی ن ـــا فدای ـــد رض 1-محم

ـــران ته
2-محمد رضا نوری )سرمربی(مازندران
3-علی محمد خان محمدی )مربی(گیالن
4- کریم محمدپور )فیزیوتراپ(تهران

5-سعید صالح نیا )بدنساز(البرز
6-امین موزرمی )انالیزور(

اردوی آمادگـــی تیـــم ملـــی بســـکتبال 
 16 ســـاعت  راس  روز جمعـــه  از  جوانـــان 
مورخـــه 12خـــرداد ســـال جـــاری در ســـالن 
بســـکتبال مجموعـــه ورزشـــی آزادی تهـــران 
ـــرداد  ـــنبه 24 خ ـــا روز چهارش ـــده و ت ـــاز ش آغ

ــد. ــه می یابـ ــاری ادامـ ــال جـ سـ
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، مهـــران 
بســـکتبال  تیـــم  ســـرمربی  حاتمـــی 
ـــرمربی  ـــوان س ـــه عن ـــز ب ـــز نی ـــهرداری تبری ش
ـــاب  ـــاالن انتخ ـــکتبال بزرگس ـــی بس ـــم مل تی

ــت. ــده اسـ شـ

دعوت از بسکتبالیست تیم شهرداری 
تبریز به اردوی تیم ملی جوانان
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اوقات شرعی

بــا  عضــو کمیســیون عمــران مجلــس، 
ــرخ اجــاره  ــدون ضابطــه ن ــش ب ــاد از افزای انتق
ــا  ــه ب ــه مقابل ــتگاهی ب ــد دس ــت: بای ــا، گف به
ــبی در آن  ــات نس ــه و ثب ــا پرداخت ــن نرخ ه ای

ــد. ــم بزن را رق
بــه گــزارش خانــه ملــت، اقبــال محمدیــان 
بــا تاکیــد بــر ضــرورت ســاماندهی بــازار اجــاره 
ــدرت  ــش ق ــه کاه ــه ب ــا توج ــت: ب ــا، گف به
ــه  ــل ب ــر تمای ــال های اخی ــردم در س ــد م خری

ــه اســت. ــش یافت اجــاره نشــینی افزای
در  رامشــیر  و  رامهرمــز  مــردم  نماینــده 
ــه  ــان اینک ــا بی ــالمی، ب ــورای اس ــس ش مجل
متاســفانه نــرخ مشــخصی در بحــث بــازار 
اجــاره بهــا حاکــم نیســت، افــزود: اعمــال 
ــکان و برخــی  ــاوت از ســوی مال ــای متف نرخ ه
ســردرگمی  بــه  منجــر  امــالک  مشــاوران 

مســتاجران شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ورود ســازمان 
ــرات  ــن ســازمان تعزی ــی و همچنی ــور مالیات ام

حکومتــی بــه موضــوع اجــاره بها در ســاماندهی 
ایــن بــازار موثــر اســت، تصریــح کــرد: مالــکان 
و موجــران بایــد بداننــد کــه بــه ازای افزایــش 
ــد  ــرخ اجــاره بهــا و رهــن بای ــدون ضابطــه ن ب
مالیــات بیشــتری پرداختــه و در صــورت لــزوم 

ــد شــد. جریمــه هــم خواهن
ــام اوج  ــا در ای ــاره به ــازار اج ــاماندهی ب س

ــت ــاالت الزم اس ــل و انتق ــری نق گی
محمدیــان بــا بیــان اینکــه ایجــاد باالنســی 
در قیمت هــا از ســوی دســتگاه های متولــی 
بــرای ســاماندهی بــازار اجــاره بهــا الزم اســت، 
ادامــه داد: بایــد علــت افزایــش بــی رویــه نــرخ 
ــام نقــل  ــژه ای ــه وی اجــاره بهــا در هــر ســال ب
و انتقــال مشــخص شــده و بــا عامــالن آن 

برخــورد شــود.
ــا  ــردم در مجلــس دهــم، ب ــده م ــن نماین ای
تاکیــد بــر اینکــه نبــود مبنایــی مشــخص بــرای 
ــت  ــا دس ــاره به ــث اج ــذاری در بح ــت گ قیم
مشــاوران امــالک بــرای نــرخ گذاری هــای 

ــد  ــت: بای ــت، گف ــرده اس ــاز ک ــلیقه ای را ب س
نرخــی مــدون و مشــخص بــرای اجــاره بهــا در 
مناطــق مختلــف کشــور در نظــر گرفتــه شــود 
تــا چنــد دســتگی در ایــن حــوزه کاهــش یابــد.

ــاره  ــرخ اج ــن ن ــه داد: تعیی ــان ادام محمدی
همچنیــن  و  ملــک  مالــک  نظــر  بــا  بهــا 
ــی را  ــارهای مضاعف ــی فش ــای معامالت بنگاه ه

بــر مســتاجران وارد کــرده اســت.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
ــتمری  ــت های مس ــزاری نشس ــالمی، از برگ اس
بــا مســئوالن بــرای ضابطــه منــد کــردن نــرخ 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــر داد و گف ــا خب ــاره به اج
ــازار بــه طــور  آشــفتگی های موجــود در ایــن ب
حتــم امســال کمیســیون عمــران مجلــس بــه 
ــا ورود  ــاره به ــرخ اج ــردن ن ــد ک ــه من ضابط

خواهــد کــرد.

مالیات اهرمی برای مقابله 
با نرخ های افسارگسیخته اجاره بها

ــدگان  ــی وارد کنن ــن کارفرمای ــس انجم رئی
خــودرو، گفــت: بــا رویــه فعلــی تردیــدی 
خودروســازان  بــا  همــکاری  کــه  نداریــم 
ــد مشــترک منجــر نخواهــد  ــه تولی خارجــی ب
ــد. ــد مان ــی خواه ــرف باق ــد ح ــد و در ح ش

بــه گــزارش تســنیم، میثــم رضایــی با اشــاره 
ــای  ــودرو در قرارداده ــترک خ ــد مش ــه تولی ب
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــی گف ــدی خودروی جدی
چیــزی بــه عنــوان ســی کــی دی وجــود نــدارد 
ــول  ــورت ف ــه ص ــوالت ب ــن محص ــاً ای و بعض
ــه  ــی ب ــوند و حت ــور می ش ــارج وارد کش از خ
ــرای آنهــا رخ  میــزان 5 درصــد هــم ســاخت ب

ــداده اســت. ن
ــا  ــودرو ب ــدگان خ ــن واردکنن ــس انجم رئی
بیــان اینکــه در تولیــد مشــترک بایــد براســاس 
ــول از 40  ــر محص ــازی ه ــی س ــون داخل قان

ــا 80 درصــد برســد،  ــه 60 ت ــاز و ب درصــد آغ
گفــت: اتفاقــی کــه در مشــارکت بــا خارجی هــا 
در حــد حــرف باقــی مانــد و مشــکالت تولیــد 
از یــک طــرف و ســود واردات از ســوی دیگــر 
ــا خودروســاز داخلــی را ترغیــب  باعــث شــد ت

ــد. ــد کن ــن تولی ــا واردات را جایگزی کــرده ت
رضایــی در ادامــه از کاهــش درآمدهــای 
دولــت و آســیب رســاندن بــر تولیــد و اشــتغال 
خودروســازان  توســط  خــودرو  واردات  در 
خبــر داد و افــزود: بــرای فــول وارد کــردن 
یــک خــودرو در کشــور 40 تــا 45 درصــد 
حقــوق عــوارض گمرکــی بــه دولــت پرداخــت 
ــی کــه وقتــی ســی کــی دی  می شــود در حال
و ســاخت مشــترک بــرای خــودرو صــورت 
ــت  ــت پرداخ ــه دول ــه ب ــی ک ــرد عوارض میگی
ــه ایــن  ــا 4 درصــد اســت؛ ب میشــود تنهــا 3 ت

ــای  ــادی درآمده ــار اقتص ــه رفت ــی ان ک معن
ــد. ــش می ده ــدت کاه ــه ش ــز ب ــت را نی دول
رونــد  ادامــه  کــرد:  تاکیــد  رضایــی 
واردات خودروهــای ســاخته شــده از ســوی 
بــه  آســیب جــدی  داخلــی  خودروســازان 
توانمنــدی تولیــد داخــل وارد می کنــد و در 
آینــده ای نــه چنــدان دور ایــران بــه بزرگتریــن 
مونتــاژکار خــودرو در منطقــه تبدیــل خواهــد 

ــد. ش
نمونــه  عنــوان  بــه  کــرد:  تصریــح  وی 
ــران را در دوران  ــژو ای ــرکت پ ــه ش ــی ک زمان
ــژو 206  ــد پ ــط تولی ــرد خ ــرک ک ــم ت تحری
ــن  ــه ای ــود ک ــی ب ــن درحال ــد، ای ــال خوابی عم
خــودرو ســالها در ایــران تولیــد می شــد و ایــن 
ــن خــودرو  ــد ای ــده تولی ــر وابســتگی عم بیانگ
ــه اســت کــه طــی  ــود حــاال چگون ــران ب در ای
مــدت کوتاهــی بــدون اینکــه پلــت فــرم خاصی 
ــای  ــاره برنده ــه یکب در کشــور ایجــاد شــود ب
مختلــف فرانســوی در داخــل تولیــد می شــود.

رئیس انجمن کارفرمایی وارد کنندگان خودرو:

خودروسازان دست از واردات بکشند


