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تازه های خبرســرمقــاله

جعفر شکوریان
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روزنامه

کمبود نیرو مشکل اصلی 
قوه قضائیه است

نایـب رییس کمیسـیون قضایـی و حقوقی 
مجلـس ابـاغ الکترونیکـی را گامـی موثـر در 
کاهـش اطالـه دادرسـی و زمان رسـیدگی به 

دانسـت. قضایی  پرونده هـای 
بـه گـزارش خانـه ملـت، محمـد کاظمـی 
الکترونیـک شـدن 50 درصـد  بـا  در رابطـه 
اباغیه هـای قـوه قضائیـه، گفـت: بـی شـک 
ایـن اقـدام در کاهـش هزینـه هـا، جلوگیری 
از سـوء اسـتفاده ها، اطاله دادرسـی و تسـریع 

فراینـد دادرسـی بسـیار موثـر اسـت.
شورای  مجلس  در  مایر  مردم  نماینده 
دغدغه های  از  یکی  را  دادرسی  اطاله  اسامی، 
قوه قضائیه دانست و با بیان اینکه برای تسریع 
در روند فرآیند دادرسی باید به سمت و سوی 
استفاده از فناوری پیشرفته و جدید گام برداشت، 
تصریح کرد: یکی از دالیل اطاله دادرسی برگشت 
اباغیه ها است از این رو اباغ الکترونیکی می تواند 

در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد.
وی درباره مصوبه مجلس در رابطه با موظف 
کردن دستگاه ها نسبت به الکترونیکی کردن 
کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی 
پایان  تا  مربوط،  اطاعاتی  بانکهای  تکمیل  و 
سال سوم برنامه ششم با بیان اینکه بسیاری 
از دفاتر دادسراها به سیستم اباغ الکترونیکی 
از  مناسبی  اقدامات  گفت:  است،  شده  مجهز 
کردن  الکترونیک  برای  قضا  دستگاه  سوی 
با  می رود  انتظار  و  شده  انجام  فعالیت ها 
تحقق  جهت  در  زیرساخت ها  نمودن  فراهم 
الکترونیک گام  این مصوبه و گسترش دولت 
بردارد.کاظمی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی 
فضا  و  اداری  کادر  نیرو،  کمبود  قضائیه،  قوه 
است، افزود: متاسفانه وضعیت جامعه به گونه 
به  رو  قضا  دستگاه  در  دعاوی  که  است  ای 
افزایش بوده و همچنین در محاکم و دادسراها 
بهتر  هستیم؛  پرونده ها  ورودی  افزایش  دچار 
مشکل  رفع  به  نسبت  اول  وهله  در  است 
کمبود نیرو و فضا در دستگاه قضا اقدام کرد 
و سپس در جهت الکترونیک کردن فعالیت ها 
اداری  کادر  و  نیرو  کمبود  زیرا  برداشت  گام 

مهمترین مشکل قوه قضائیه است.

ــاد  ــی ایج ــور کل ــه ط ــه ب ــد ک ــد دی بای
ــا بخــش  ــه عهــده دولــت اســت ی اشــتغال ب
ــردم  ــان م ــم در می ــور حاک ــی؟ تص خصوص
ــف  ــوع از وظای ــن موض ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــه  ــی در واقــع ایــن طــور ب دولــت اســت، ول
نظــر می رســد کــه اگرچــه دولت هــا موظــف 
بسترســازی  و  زیرســاخت ها  توســعه  بــه 
مناســب و باثبــات در اقتصــاد و دنیای کســب 
ــه  ــد ب ــی را بای ــه اصل ــتند، وظیف و کار هس

ــت. ــی دانس ــش خصوص ــده بخ عه
اصلـی  مشـکل  رکـود  حاضـر  حـال  در 
اشـتغال به شـمار مـی رود و تا زمانـی که این 
رکـود از جامعـه، کارخانه هـا و اقتصـاد نـرود 
دولـت موفقیتـی در اشـتغال نخواهـد داشـت 
.اولیـن کاری کـه بـرای اشـتغال بایـد انجـام 
دهیـم این اسـت کـه مشـکل اشـتغال و بازار 
کار را شناسـایی کنیـم سـپس بـر اسـاس آن 

طـرح بنویسـیم و برنامـه بریزیـم.
اخیــر  ســال های  در  کــه  کشــورهایی 
ــه پیشــرفت های چشــمگیری  ــد ب توانســته ان
ــاری  ــادی و تج ــف اقتص ــای مختل در زمینه ه
ــه  ــی ک ــل شــوند، همــواره بیشــترین عامل نای
تاثیــر چشــمگیری بــر موفقیــت آنهــا داشــته 
ــگ  ــعه فرهن ــد: توس ــواردی مانن ــت را م اس
کارآفرینــی و کســب و کار کوچــک، انجــام 
ارائــه  کارآفرینــان،  از  الزم  حمایت هــای 
ــام  ــان و انج ــه آن ــاز ب ــورد نی ــای م آموزش ه
تحقیقــات و پژوهش هــای الزم در ایــن زمینــه 
می داننــد. امــروزه همچنیــن، مســاله اشــتغال 
ــرای  ــت ب ــا و در نهای ــان، خانواده ه ــرای جوان ب
دولت هــا بــه یکــی از دغدغه هــای اصلــی 
تبدیــل شــده کــه بــه ســادگی نحــوه زندگــی 

ــت. ــرار داده اس ــر ق ــت تاثی ــا را تح آنه
همچنیـن دولت می توانـد از برنامه های در 
حـال اجـرای بخـش خصوصی حمایـت کرده 
و نتیجـه بخشـی آنهـا را تسـهیل کنـد. ایـن 
روش، سـاده تریـن روش اشـتغالزایی اسـت. 
ایـن موضـوع می توانـد رونـد اشـتغالزایی را 

سـرعت زیادی ببخشـد
دولــت در بحــث اشــتغال و تولیــد بایــد دو 
قــوه دیگــر را بــا خــود همســو کنــد تــا عــزم 
ــه وجــود  ــکاری ب ــا بی ــارزه ب ــرای مب ــی ب مل
ــیما  ــدا و س ــانه ها، ص ــت رس ــد و از ظرفی آی
ــگ کار و  ــج فرهن ــرای تروی ــگاهها ب و دانش

کارآفرینــی اســتفاده کنــد.

عزم ملی برای 
مبارزه با بیکاری

ــای  ــت و پیگیریه ــازمان حمای ــا ورود س ب
ــوق  ــتیفای حق ــتای اس ــده در راس ــام ش انج
اخــذ  وجــوه  اضافــه  ؛  کننــدگان  مصــرف 
شــده در قبــوض تلفــن ثابــت ، بابــت حداقــل 
ــن  ــام تلف ــت ن ــوق ثب ــی مع ــرد و بده کارک
ثابــت، جمعــاً بــه مبلــغ ۸۸ میلیــارد ریــال بــه 

ــد. ــت داده ش ــترکین بازگش مش
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم، در سـال 
فضـای  در  اخبـاری  انعـکاس  از  پـس   1395
رسـانه ای کشور و پیرو شـکوائیه ها و گزارشات 
متعـدد مردمـی مبنـی بر اخـذ وجـوه اضافی از 
سـوی برخـی از شـرکتهای مخابـرات اسـتانی 
سـازمان  ثابـت،  تلفـن  ثبت نـام  متقاضیـان  از 
تولیدکننـدگان  و  مصرف کننـدگان  حمایـت 

نسـبت بـه بررسـی موضـوع اقـدام کـرد.
سـوی  از  گرفتـه  صـورت  بررسـی های  در 
شـد  مشـخص  سـازمان،  ایـن  کارشناسـان 
براسـاس بنـد )6( مصوبـه کمیسـیون تنظیـم 
مقـررات و ارتباطـات رادیویـی ، حداقل کارکرد 
ماهانـه هر خط تلفـن ثابت اعـم از تماس ثابت 
بـه ثابـت درون اسـتان ، ثابـت بـه ثابـت بیـن 
اسـتانی و تمـاس بـا تلفـن همراه و تمـاس بین 
المللـی بـرای مشـترکین روسـتاها بـه میـزان 
200 دقیقـه مکالمـه درون اسـتانی معـادل 9 

هـزار ریـال و برای سـایر مشـترکین بـه میزان 
330 دقیقـه مکالمـه درون اسـتانی معادل 14 
هـزار و ۸50 ریـال تعیین و محاسـبه می شـود.

ایـن گـزارش حاکیسـت ، بـا بررسـی قبوض 
صـادره در دوره زمانـی مـرداد و شـهریور سـال 
کارکـرد  مـاک حداقـل  آنکـه  علیرغـم   ،  95
مجمـوع   ، مذکـور  مصوبـه  در  شـده  تعییـن 

کارکـرد خـط اعـم از تمـاس ثابـت بـه ثابـت 
درون و بـرون اسـتانی ، همـراه و بیـن الملـل 
می باشـد . شـرکت مخابـرات ، مبنـای حداقـل 
کارکـرد را فقـط براسـاس کارکـرد تلفـن ثابت 
بـه ثابـت درون اسـتانی لحـاظ کـرده و برایـن 
اسـاس ، صرفنظـر از سـایر کارکردهـای خـط 
تلفـن ، در آن دوره )تماسـهای بـرون اسـتانی 

، تمـاس بـا تلفـن همـراه و تماس بیـن الملل ( 
در صورتـی کـه کارکـرد قبض مشـترک ، صرفاً 
بـرای تمـاس ثابـت بـه ثابـت درون اسـتانی در 
شـهرها ، کمتـر از 14۸50 ریـال در مـاه )29 
هـزار و 700 ریـال قبـوض دوره 2 ماهـه ( و 
 1۸  ( ریـال  هـزار   9 از  کمتـر   ، روسـتاها  در 
کل   ، می باشـد   ) مـاه  دو  بـرای  ریـال  هـزار 
مبلـغ 29700 ریـال را از مشـترکین شـهری و 
1۸000 ریـال را از مشـترکین روسـتانی اخـذ 
و  سـازمان  ایـن  پیگیـری  بـا  کـه   ، می نمـود 
همـکاری شـرکت مخابرات رویـه مذکور اصاح 
و مابـه التفاوت وجـوه اضافه ماخـوذه ، به مبلغ 
و طـی  ریـال محاسـبه  میلیـارد  از 60  بیـش 
قبـوض بعدی با بسـتانکار کردن مشـترکین به 

گردید. عـودت  آنهـا 
براین اسـاس ؛ در همین بازه زمانی شـرکت 
مخابرات براسـاس تفسـیر خود از بند 2 مصوبه 
کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات ، اقـدام 
بـه اخذ مبلـغ 100 هـزار ریال با عنـوان بدهی 
معـوق ثبـت نـام تلفـن ثابـت از حـدود 2۸0 
هـزار مشـترک درشـهر تهـران ، کـرده بـود که 
بـا همکاری شـرکت مذکـور مبلـغ 2۸ میلیارد 
ریـال بـه ازای هر مشـترک 100 هـزار ریال در 

قبـوض بعدی ، به مشـترکین مسـترد شـد .

 مابه التفاوت وجوه اضافی اخذ شده تلفن ثابت 
به مشترکان استرداد شد
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طرح آموزش در 
محیط کار واقعی در رفع 

بیکاری کارآمد است

طرح ملی »آموزش مهارت در 
محیط واقعی کار« در کشور اجرا 

می شود

مردم نشــان دادنـد 
به شعارهای نشدنی 

بها نمی دهند

 در سال اشتغال و تولید باید این طرح به خوبی اجرایی شود
به نسبت توانایی و مهارت نیروی انسانی موجود شغل ایجاد شود

3
مهارت آموز باید حداقل 15 سال داشته باشد

بخش دولتی همیشه محدودیت منابع مالی دارد

طیفی از مخاطبان این طرح از مددجویان کمیته امداد هستند

5

امنیت انتخابات با وجود تهدیدهای خارجی و تروریستی عالی بود
مدیران کشور سرمایه نظام هستند

انتخابات الکترونیکی در ۶ شهر استان با موفقیت کامل همراه بود

2
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یادداشــت دیدگاه

محمدرضانجفیمنش

پرسـپولیس بـه عنـوان تنها نماینـده فوتبال 
لیـگ  نهایـی  یک چهـارم  مرحلـه  بـه  ایـران 
قهرمانـان آسـیا صعود کـرد تا حقایق بسـیاری 
روشـن شـود. بعـد از آن نمایـش بحث برانگیـز 
اسـتقال در برابـر العیـن، الزم بود غـرور ضربه 
خـورده خـود را ترمیم کنیم. تیم پرسـپولیس و 
اسـتقال خوزستان در یک شـب بازی داشتند.
در  خوزستان  استقال  شکست  به  توجه  با 
مسابقه ای که روی کاغذ، میزبانش بود، امید ما 
حال  این  با  بود.  شده  کم  برگشت  دیدار  برای 
باید به پورموسوی و شاگردانش تبریک گفت که 
با وجود همه کاستی ها و همه مشکات شدید 
پرقدرت  تیم  برابر  در  سزاوارانه  نمایشی  مالی، 
حریف ارائه کردند. اما پرسپولیس در برابر لخویا 
با تمام وجود بازی کرد. برانکو که از نبود کمال 
کامیابی نیا در داربی تهران ضربه سختی خورده 
برنامه  تلخ،  اتفاق  آن  نشدن  تکرار  برای  بود، 
تاکتیکی تازه ای در نظر گرفت تا به دلیل نبود 
به همان صورت  لخویا  با  بازی  در  هافبک  این 
مجازات نشود. چه محسن ربیع خواه و چه شهاب 

کرمی در این پست عالی بودند و عملکردی قابل 
دفاع داشتند تا بازیکنان عقب زمین فشار باالیی 

را متحمل نشوند.
دفاعی  خط  عملکرد  بازیکنان،  این  از  جدا 
رهبری  به  این خط  بود.  درخشان  پرسپولیس 
و  ماهینی  حضور  با  و  حسینی  سیدجال 
انصاری و محرمی از جان و دل بازی کردند و 
البته شانس هم دخیل بود تا دروازه پرسپولیس 
در این بازی بسته بماند. حاال پرسپولیس تنها 
نماینده باقیمانده ما در لیگ قهرمانان آسیاست 
در  باید  ایران  برتر  لیگ  بعدی  فصل  آغاز  از  و 
یک  مرحله  رفت  بازی  مرداد  روزهای  آخرین 
چهارم نهایی را برگزار کند. ضرورت دارد مدیران 
وزارت ورزش و مدیران باشگاه تمام تاش خود 
را برای حمایت از این نماینده انجام دهند. تیمی 
باید به مرحله یک چهارم نهایی برود که ایرادهای 
دو  از  جدا  باشد.  کرده  برطرف  را  قبل  مراحل 
بازیکنان  باید  خلیل زاده(،  و  )منشا  تازه  خرید 
جدیدی جذب شوند که در دیدارهای حساس و 

حیاتی مراحل باالتر به کمک تیم بیایند.

برخی برداشـت ها دربـاره واردات خودرو توسـط 
خودروسـازان بخصـوص دربـاره قراردادهای جدید 
اشـتباه اسـت. بـه این دلیـل کـه قبـل از راه اندازی 
کامـل خطـوط مونتـاژ طبیعی اسـت که تعـدادی 
از خودروهـای سـاخته شـده همان مدل از سـوی 

کارخانه هـای داخلی وارد شـود.
معموال چند 10 دستگاه از این خودروها برای 
امور مختلف مثل آموزش، تست، کنترل تولیدات 
وارد  فنی  موارد  دیگر  و  آنها  با  متناسب  داخلی 
قطعات  تناسب  به  هم  آن  از  پس  که  می شود 
موردنیاز وارد خواهد شد و خطوط تولید شروع 
وزارت  دستورالعمل  می کند.براساس  تولید  به 
صنعت، معدن و تجارت، باید ابتدا 40 درصد از 
قطعات خودروهای جدید با استفاده از تولیدات 
قطعه سازان داخلی صورت پذیرد که اکنون هم 
افتاده  اتفاق  این  خارجی  تائید شرکت  براساس 
است، اما نباید فراموش کنیم تولید یا مونتاژ یک 
خودرو امری نیست که در کوتاه مدت محقق شود 
و انتظار داشته باشیم می توانیم سریع محصوالت 
دلیل  به  رویه  کنیم.این  جاده ها  روانه  را  جدید 

این  از  باید  و  دارند  این است که دولت ها خرج 
فعالیت اقتصادی به نوعی هزینه های خود را نیز 
خودروهای  درباره  مثال  عنوان  به  کنند،  تأمین 
شود  تولید  داخل  در  است  قرار  که  جدیدی 
افزوده، 3  ارزش  بر  به 9 درصد مالیات  می توان 
از همه  و  عوارض گمرکی  درصد شماره گذاری، 
مهم تر هزینه تأمین منابع مالی که در ایران بسیار 
باالست، اشاره کرد. به همین دلیل با یک حساب 
سرانگشتی تقریبا 40 درصد بر قیمت تمام شده 

خودرو افزوده می شود.
مدل  دو  در  بخصوص  ایران  داخلی  تولیدات 
جدید پژو هنگام صادرات هزینه های مالیاتی نخواهد 
داشت و تقریبا نزدیک به قیمت بازارهای جهانی 
خواهد بود، به همین دلیل در بازارهای بین المللی 
می توانند رقابت مناسبی داشته باشند. به عنوان 
مثال درباره پراید، این خودرو به قیمت 6000 دالر 
به عراق صادر می شود، ولی مصرف کننده عراقی این 
خودرو را به قیمت 13 هزار دالر خریداری می کند؛ 
چون آن کشور هم برخی عوارض و مالیات هایی 

برای مصرف کننده در نظر خواهد گرفت.

امیرحاجرضایی

التیام غرور ضربه خورده خودرو، تولید یا مونتاژ؟

در گفتگوی اختصاصی با رئیس اسبق شورای اسالمی استان:

شوراها در وضعیت فعلی اختیارات 
محدودی دارند

هیچ عاملی نباید انگیزه خدمتی 
مدیران شهر را مخدوش کند

انجام 3260 کیلومتر لوله گذاری 
فاضالب در استان

دولت باید دانشگاه های دولتی 
را ادغام کند

آغاز اصالحات کاهش نرخ سود
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دادســتان کل کشــور بــا ابــراز بــی اطاعــی 
ــا داوری  ــت عبدالرض ــر بازداش ــه خب ــبت ب نس
ــات  ــت: تخلف ــی گف ــات انتخابات ــاره تخلف درب
ــود و برخــی از آنهــا درمحکمــه  ــاد ب بســیار زی

ــات اســت. ــل اثب قاب
االســام  حجــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
در  عصرچهارشــنبه  منتظــری  محمدجعفــر 
خانواده هــای  از  حمایــت  گلریــزان  جشــن 
جمــع  در  عمــد  غیــر  جرائــم  زندانیــان 
خبرنــگاران دربــاره تخلفــات انتخاباتــی، افــزود: 
ــه  ــه وصــول شــده ک ــن زمین گزارشــاتی در ای
گزارش هــای  از  دســته  آن  مــورد  حســب 
ایــن  بــه  تهــران،  دادســتانی  بــا  مرتبــط 
ــه  ــتانها ب ــه اس ــط ب ــوارد مرتب ــتانی و م دادس
اســت  ارســال شــده  اســتان ها  دادســتانی 
حیطــه  در  مــوارد  ایــن  از  برخــی  چــون 

صاحیــت تهــران نبــوده اســت.
دادســتان کل کشــور درپاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه آیــا فقــط از ســوی حجــت 
االســام رییســی شــکایت تخلــف واصــل شــده 
ــر  ــای دیگ ــرد: » از جاه ــه، اظهارک ــا ن اســت ی
از جملــه وزارت کشــور نیــز گزارشــاتی ارســال 

ــود«. ــده ب ش
منتظــری دربــاره میــزان آمــار تخلفــات 
انتخابــات اخیــر، گفــت: تخلفــات نســبتا زیــاد 
بــود امــا بــرای آمــار دقیــق احرازشــده ها بایــد 
صبــر کــرد؛ مــواردی کــه احــراز می شــود 
ــورد  ــح م ــا درمحکمــه صال ــد ت ــد منتظرمان بای

رســیدگی قــرار گیــرد بــا ایــن حــال بــه طــور 
کلــی مــوارد زیــادی از آنهــا در محکمــه قابــل 

ــات اســت. اثب
ــی از  ــه گزارش ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــری ب منتظ
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــه ریی ــی ب ــات انتخابات تخلف
ــائل  ــده، ریزمس ــه ش ــزارش ارای ــت: در گ گف

درصحنــه  قضائیــه  قــوه  کــه  اقداماتــی  و 
انتخابــات اعــم از تشــکیل جلســات جلوگیــری 
از تخلفــات و پیشــگیری از ایــن جرائم،جلســات 
شــورای عالــی امنیــت ملــی انجــام داده، آورده 

شــده اســت.
بــه گفتــه وی، درمجمــوع قــوه قضائیــه 

ــزار و  ــی برگ ــک هزارجلســه انتخابات ــش ازی بی
ــی در  ــات فراوان ــن جلســات مصوب جــدای از ای

ــتیم. ــی داش ــم انتخابات ــورد جرائ م
از  قبــل  اظهــارات  دربــاره  منتظــری 
انتخابــات ســخنگو و رییــس قــوه قضائیــه 
ــه بداخاقی هــای  ــر ســکوت نســبت ب مبنــی ب
انتخاباتــی ، گفــت: مســایلی کــه نبایــد مطــرح 
می شــد از ســوی نامزدهــا و یــا مســئوالن 
مرتبــط مطــرح شــد کــه برخــی از آنها،خــاف 

ــت. ــوده اس ــع ب واق
وی ازامــه داد: برخــی دیگــر از اظهــارات 
ــکلی  ــه ش ــودن ب ــت ب ــورت درس ــای در ص ح
مطــرح شــده کــه بــه مصلحــت جامعــه نبــود؛ 
ــت  ــر آنچــه از دول ــه ه ــد ک ــن می مان ــل ای مث

ــم . ــان کنی ــم بی ــم بخواهی می دانی
ــت  ــن اسـ ــرد: ممکـ ــه کـ ــری اضافـ منتظـ
برخـــی از اعضـــای خانـــواده لغـــزش داشـــته 
باشـــند، امـــا نبایـــد درســـطحی مطـــرح 
می شـــد کـــه موجبـــات ســـو اســـتفاده 

ــود. ــمنان شـ دشـ
ـــور، بعضـــی  ـــتان کل کش ـــه گفتـــه دادس ب
نامزدهـــا مســـائلی مطـــرح کردنـــد کـــه 
موجـــب ســـو اســـتفاده دشـــمن از آنهـــا 
شـــد و دشـــمن از زبـــان آنهـــا گرفـــت ؛ در 
شـــبکه های اجتماعـــی و رســـانه های عربـــی 
روی ایـــن قضیـــه مانـــور دادنـــد کـــه البتـــه 
برخـــی از ایـــن اظهـــارات پاســـخ دارد و بـــه 

ــم. ــخ می دهیـ ــا پاسـ ــه آنهـ ــع بـ موقـ

دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران:

از بازداشت عبدالرضا پداوری 
اطالعی ندارم

و  ایــران  گفــت:  روســیه  رییس جمهــور 
ــازنده  ــردی س ــوریه رویک ــال س ــه در قب ترکی

ــد. دارن
فیــگارو  روزنامــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــر پوتیــن،  ــا والدیمی ــه ای اختصاصــی ب مصاحب
ــت و او  ــام داده اس ــیه انج ــور روس رئیس جمه
ــان  ــه می ــادی ک ــه از بی اعتم ــن مصاحب در ای
همچنیــن  و  دارد  وجــود  غــرب  و  روســیه 
از موضوعاتــی همچــون ســوریه و اوکرایــن 
ــاره  ــاری درب ــای ج ــرده و تردیده ــت ک صحب
انتخابــات  نفــوذ در  بــرای  تــاش روســیه 

ریاســت جمهوری در آمریــکا یــا فرانســه را 
ــی کــرده اســت. ــی« ارزیاب »داســتان های خیال

ــود از  ــخنان خ ــن در س ــه پوتی ــن ک ــا ای ب
اوکرایــن و روابــط روســیه و آمریــکا و اتهاماتــی 
ــاره ترامــپ مطــرح اســت،  ــکا درب کــه در آمری
صحبــت کــرده ولــی بیشــترین بخــش اظهارات 
ــوط اســت  ــه مرب ــه مســایل خاورمیان پوتیــن ب
کــه خاصــه ای از موضوعــات مطــرح شــده در 

ــد: ــر می خوانی ــن را در زی ــارات پوتی اظه
ــه یــک رویکــرد  - قبــل از هرچیــز مایلــم ب
ســازنده از ســوی ترکیــه و ایــران اشــاره کنــم. 
مســلما ضــرورت دارد کــه دولــت ســوریه نیــز 
ــد.  ــاغ کن ــی را اب ــه آتش بس ــود ک ــرح ش مط
مســلما ایــن موضــوع بــدون حضــور نیروهــای 

ــود. ــر نمی ش ــوریه امکان پذی ــلح س مس
- ایــن اولیــن قدمــی بــود که مــا برداشــتیم. 
اهمیت تــر  کــم  ایــن  از  هــم  گام  دومیــن 
ــاره مناطــق متشــنج توافــق  ــد درب نیســت. بای
ــوریه  ــا االن در س ــود. م ــش انجــام ش ــع تن رف
ــد  ــم. تاکی ــوع داری ــن ن ــه از ای ــار منطق چه
ــح  ــوی صل ــه س ــت دارد ب ــه اهمی ــم ک می کن
ــه  ــوان ب ــس نمی ت ــدون آتش ب ــرا ب ــم زی بروی

ــید. ــی رس ــل سیاس راه ح
مـا  از  یـک  هـر  بـرای  جدیـدی  وظیفـه   -
درسـت شـده اسـت. بایـد از نظر فنی بـه  وجود 
آوردن ایـن مناطـق رفـع تنـش را نهایـی کـرد. 
روی  و  کـرد  درسـت  را  جغرافیایـی  مرزهـای 
کارکـرد نهادهـای غیـر متمرکـز توافـق کـرد. 

ارتباطـات آنهـا بـا جهـان بیرونـی را نیـز تامین 
کـرد. مـا در ایـن خصـوص بـا آقـای ماکـرون 
ارسـال  ایشـان هـم روی  و  صحبـت کرده ایـم 
تاکیـد  انسان دوسـتانه  کاروان هـای کمک هـای 
کـرده اسـت. حـق بـا وی اسـت و مـن در ایـن 
بـاره بـا او موافـق هسـتم. ایـن یکـی از نقـاط 
اختافـی اسـت کـه مـا می توانیـم روی آن کار 
کنیـم ولـی وقتـی مناطـق رفـع تنـش محقـق 
شـدند، امیـدوارم کـه فقـط همکاری هـای مـا 
بـا دولـت فقـط در سـطح ابتدایـی باشـد میـان 
کنتـرل  را  مناطـق  آن  کـه  کسـانی  و  دولـت 
می کننـد. من می خواهـم از این موضـوع پرهیز 
شـود کـه این مناطـق الگوهایـی یـا نمونه هایی 
برای تقسـیم سـرزمینی سـوریه باشـند. بلکه بر 
عکـس امیـدوارم کـه مدیـران این مناطـق رفع 
تنـش بتوانند بـا مقامات رسـمی دولت سـوریه 

وارد تعامـل شـوند.
 این هـا مقدمـات همکاری هسـتند. در ادامه 
نیـز رونـد سیاسـی باید بـه کار خـود ادامه دهد 
یعنـی یک آشـتی سیاسـی صـورت گیـرد و اگر 
بشـود قانـون اساسـی بـه روز شـود و انتخابـات 

برگزار شـود.

پوتین: 

رویکرد ایران در قبال سوریه 
سازنده است

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ به 
ســخنان روز گذشــته نبویــان گفــت: متاســفانه 
ــی  ــای ب ــذب و دروغ گویی ه ــات ک ــاب اتهام ب

پــروا هــر روز گســترده تــر می شــود.
ایرنا، بهرام قاسمی در واکنش به  به گزارش 
نشست خبری  در  نبویان  آقای  اظهارات جدید 
کذب  اتهامات  باب  متاسفانه  گفت:  خود  دیروز 
تر  گسترده  روز  هر  پروا  بی  گویی های  دروغ  و 
تشویش  هدف  با  و  عامدانه  ای  عده  و  می شود 
افکار عمومی و دامن زدن به شکاف و خشونت، 
مطرح  را  ای  پایه  بی  و  کذب  کاما  مطالب 
سوءاستفاده  موجبات  سو  یک  از  که  می نمایند 
دشمنان را فراهم می آورد و از سوی دیگر بستر 
فعالیت های سالم اقتصادی در کشور را تخریب 
می کند و از همه بدتر وهن ملت شریف و بزرگ 

ایران است.
ــال  ــه در کان ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــان  ــای نبوی ــی خــود نوشــت: اصــرار آق تلگرام
ــر  ــه خط ــه و ب ــال پردازن ــای خی ــر دروغ ه ب

ــر اســاس توهمــات و  ــی ب ــع مل انداختــن مناف
ــا  ــه تنه ــه ن ــت، ک ــت اس ــن دس ــا از ای افتراه
ــای شــرع و انصــاف و اخــاق را  ــی مرزه تمام
ــز  ــل از هــر چی ــذارده، بلکــه قب پشــت ســر گ
توهیــن بــه شــعور میلیون هــا ایرانــی بــه 

ــی رود. ــمار م ش
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه درخصـوص 
گـروه ویـژه اقـدام مالـی و نحـوه تعامـل بـا آن 
نیـز گفـت: بـر خـاف آنچـه آقـای نبویـان بـه 
دروغ امـا با قسـم جالـه در سـخنرانی خود در 
خانـه خـدا ادعا کـرده بودنـد، اوال طـرف تعامل 
کشـورها در گـروه ویـژه اقـدام مالـی یـا همـان 
FATF، یـک نهـاد بیـن المللی اسـت و نه دولت 
آمریـکا؛ ثانیـا گـروه ویژه اقـدام مالـی هیچگونه 
سـازوکاری در رابطـه بـا افـراد نـدارد. اصوال در 

نظام هـای  مـورد  در  مالـی  اقـدام  ویـژه  گـروه 
مالـی و بانکـی صحبـت می شـود نـه افـراد، چه 
رسـد بـه اینکـه از کسـی نام برده شـده باشـد.

وی افـزود: البتـه ایشـان در نشسـت خبـری 
دیـروز شـان، از ادعـای خـود که با قسـم جاله 
گفتـه بودنـد کـه: 'بـه خـدا قسـم! رفتـن تعهد 
دادن بـه FATF ، سـروران عزیـز، درFATF وزیـر 
مملکـت رفتـه به آمریـکا تعهد داده حاج قاسـم 
سـلیمانی رو کـت بسـته تحویل بده، اسـم حاج 
قاسـم تـو FATF اومـده'، یـک پله عقب نشـینی 
کـرده و قبول می کنند که نام سـردار سـلیمانی 
در FATF نیسـت. امـا بجـای پذیـرش اشـتباه، 
ادعـای کـذب جدیـدی مطـرح می کنـد مبنـی 
بـر اینکـه نتیجه اجـرای تعهـدات FATF تحویل 
دادن امثـال سـردار سـلیمانی اسـت. البتـه بـر 

ایشـان کـه در بخـش دیگـری از سـخنان خود 
مرکـز غنـی سـازی فـردو را »نیـروگاه« فـردو 
نامیـده اسـت )!( حرجـی نیسـت، امـا کسـانی 
کـه از حداقلـی از فهـم صادقانـه حقوقـی و بین 
المللـی برخـوردار باشـند، متوجـه هسـتند کـه 
FATF یـک سـازوکار مالـی بیـن المللـی اسـت 
بیـن  اتبـاع  اسـترداد  بـا  ارتباطـی  هیـچ  کـه 
کشـورها نـدارد و اسـترداد اتبـاع تنهـا در قالب 
کـه  می پذیـرد  دوجانبـه صـورت  معاهده هـای 
چنیـن  ایـران  اسـامی  البتـه جمهـوری  صـد 
توافقـی هیچـگاه بـا آمریـکا نداشـته و نخواهـد 

داشت.
قاسـمی در پایـان گفـت: حـال کـه انتخابات 
ریاسـت جمهوری با حضور حماسـی و پرشـکوه 
مردم به سـرانجام رسـیده اسـت انتظـار می رود 
همـه جناح هـای سیاسـی در کشـور بـه سـمت 
بـرادری و اخـوت اسـامی روی آورده و تخریب 
بـرای سـازندگی کشـور  بـا تـاش  را  گری هـا 

کند. جایگزیـن 

پاسخ قاسمی به سخنان دیروز نبویان:

FATF ارتباطی با استرداد افراد ندارد

آذربایجان  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
به  و  دادند هوشیارند  نشان  مردم  شرقی گفت: 
مالی  نشدنی  و  شعاری  و  اساس  بی  وعده های 

بها نمی دهند.
به گزارش ایرنا، سعید شبستری در نشستی 
خبری اظهارکرد: مردم با اعتماد به دولت دکتر 

روحانی نشان دادند به ثبات عاقه مندند.
وی با بیان اینکه دولت در چهار سال گذشته 
کارهای بزرگی انجام داده است، گفت: خدمات 
دولت در این سال ها برای مردم ملموس بود و 
در بعضی حوزه ها کارهای انجام شده با کل طول 

بعد از انقاب برابری می کرد.
نظام  شبستری گفت: مدیران کشور سرمایه 
هستند و تخریب آنها حرکت در مسیر دشمن و 

دو قطبی کردن جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: بر خاف ادعای عده ای 
رییس جمهوری منتخب برای همه مردم است 
زمینه های  در  دولت  خدمات  از  مردم  همه  و 

مختلف بهره مند می شوند .
انتقاد  با  شرقی  آذربایجان  استاندار  معاون 
اینکه عده ای همچنان به سیاه نمایی ادامه  از 
می دهند، تاکیدکرد: رقابت های انتخاباتی باید از 

این پس به رفاقت تبدیل شود.
وی با اشاره به مشارکت 60 هزار نفر عوامل 
اجرایی و نظارتی از استان اذربایجان شرقی در 
انتخابات 29 اردیبهشت، گفت: امنیت انتخابات 
عالی  تروریستی  و  خارجی  تهدیدهای  وجود  با 

بود و هیچ گونه مشکل امنیتی نداشتیم.
فرمانداران  فعالیت  اینکه  بیان  با  شبستری 
منافاتی  دولت  عملکرد  تبیین  در  بخشداران  و 
و شک  شبهه  جای  هیچ  و  نداشت  انتخابات  با 
نداشت،  خاصی  فرد  یا  جناح  از  طرفداری 
چهارساله  عملکرد  کسانی  وقتی  اظهارکرد: 

دولت را تخریب می کردند، وظیفه فرمانداران و 
بخشداران دفاع از عملکرد دولت بود.

وی در عین حال با اشاره به اینکه 2 تن از 
فرمانداران برای ارایه توضیح احضار شدند، اعام 

کرد:
از 100 مورد دخالت برخی نهادها در  بیش 
و  شد  اعام  قضایی  دستگاه  به  انتخابات  روند 
به  نیز  را  اجرایی خودمان  حتی رییس دستگاه 
انتخاباتی  تخلفات  و  جرایم  از  پیشگیری  ستاد 

معرفی کردیم.
دادگاه  به  این ها  از  برخی  گفت:  شبستری 

نظامی یا دادگاه روحانیت ارجاع داده شده اند.
 30 تعرفه  توزیع  میزان  اینکه  اعام  با  وی 
درصد بیشتر از میانگین دوره قبلی بود و با این 
وجود یکی از پایگاه های خبری به دروغ خبری 
از شعب  تعدادی  در  تعرفه  کمبود  با  رابطه  در 
و  جوسازی  یک  اقدام  این  گفت:  کرد،  منتشر 
پیگیر  دادستانی  از  اکنون  و  بود  خبری  شانتاژ 

مسأله هستیم.
رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با غذر 
اخذ  درهای شعب  پشت  که  کسانی  از  خواهی 
رای مانده و از مشارکت محروم شدند، یادآوری 
کرد: بر اساس قانون اخذ رای پس از ساعت 24 

غیرقانونی بود.
وی با اعام اینکه از 2 میلیون و 5۸ هزار و 
شرقی  آذربایجان  استان  در  ماخوذه  رای   23۸

صحیح  رای   110 و  هزار   9۸5 و  میلیون  یک 
انتخابات  در  مردم  مشارکت  میزان  گفت:  بود، 
قبلی در استان 66.6 درصد بود که این دوره به 

70 درصد رسید.
از  روحانی  دکتر  آرای  اظهارکرد:  شبستری 
 65 به  قبلی  دوره  در  استان  در  درصد   55.7

درصد در این دوره افزایش یافت.
وی همچنین گفت: کمترین میزان مشارکت 
در دوره قبل در تبریز با 54 درصد در شهرستان 
تبریز بود که در این دوره به 61 درصد افزایش 
انتخابات  اینکه  بیان  با  در  شبستری  یافت. 
کافی  سامت  و  شفاف  از  جمهوری  ریاست 
برخوردار بود، گفت: روسای ستادهای نامزدها را 
دعوت کردیم و به صورت زنده و مراحل مختلف 
انجام انتخابات را به آنان نشان دادیم و بر این 

اساس شک و شبهه ای وارد نیست.
در  ثبت  برای  آرا  تجمیع  اظهارکرد:  وی 
سیستم وزارت کشور با حضور مشترک مجریان 
هیأت  و  فرمانداری  در  و  شده  انجام  ناظران  و 
نظارت نیز این صورتجلسه ها باهم تطبیق داده 
با  گفت:  استان  انتخابات  ستاد  رییس  شدند. 
اعتماد بیشتر صندوق هایی که  برای  این حال 
رای  بودند  مدعی  شوراها  انتخابات  معترضان 
شأن در آنها کم شمرده شده است، شمارش و 
هیچ تغییری در تعداد آرای ماخوذه حاصل نشد.

وی در زمینه فیلمی که توسط یک نفر با نگاه 

افکار عمومی  و مشوش ساختن  آفرینی  تهمت 
در فضای عمومی منتشر شده است، گفت: این 
پرونده در دادستانی باز است و متهم باید توضیح 
دهد. شبستری در زمینه استعفای اعضای هیأت 
نظارت بر انتخابات، اظهارکرد: تا استعفا پذیرش 
همان  و  نمی شود  مسوولیت  سلب  من  نشود، 
کسانی که استعفا دادند هم نتیجه انتخابات را 
تایید کردند. معاون سیاسی استاندار آذربایجان 
با  تبریز  اینکه خوشبختانه مردم  بیان  با  شرقی 
رای ندادن به عکس های روتوش شده بار دیگر 
نشان  را  خود  باالی  سیاسی  شعور  و  آگاهی 
دادند، اعام کرد: در پنجمین انتخابات شوراهای 
اسامی شهر و روستا 71 خانم موفق به کسب 
صندلی شدند که 23 تن شهری و بقیه روستایی 
تحصیات  نظر  از  گفت:  همچنین  وی  هستند. 
1۸ تن از نامزدهای انتخابات شوراهای اسامی 
شهرهای استان دکتری، 65 تن ارشد و 160 تن 

کارشناس و 6 تن حوزوی هستند.
شوراهای  انتخابات  در  گفت:  شبستری 
دیپلم،  تن   600 لیسانس،  تن   432 روستایی 

چهار تن حوزوی و بقیه زیر دیپلم بودند.
وی گفت: بیشترین طیف سنی منتخبان این 
دوره در شهرها 45-41 سال و در روستاها نیز 

همین طیف با 1140 نفر است.
شبستری اظهارکرد: انتخابات الکترونیکی در 
6 شهر این استان با موفقیت کامل همراه بود و 
حتی در یک مورد نیز که یک نفر معترض بود، 
پس از شمارش مشاهده شد که حتی یک رای 

نیز تغییر حاصل نشد.
دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و دور 
همچنین  و  اسامی  شوراهای  انتخابات  پنجم 
انتخابات میان دوره ای مجلس دهم به صورت 

همزمان 29 اردیبهشت برگزار شد.

معاون استاندارآذربایجان شرقی: 

مردم نشان دادند به شعارهای 
نشدنی بها نمی دهند

معاون فرهنگی قوه قضاییه:
آرای انتخابات حالل است

معــاون فرهنگــی قــوه قضائیــه گفــت: آرای 
انتخابــات حــال و در خدمــت نظــام اســت. آرا 
حــال اســت امــا آنچــه کــه مهــم اســت نحــوه 

کســب آراســت.
حجت االســـام  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
والمســـلمین هـــادی صادقـــی در نوزدهمیـــن 
ـــز  ـــان مرک ـــواده زندانی ـــت از خان ـــن حمای جش
ـــاج، کاری  ـــار بســـیار محت ـــت از اقش گفت:حمای
خداپســـندانه اســـت و در آیـــات قـــران ایـــن 
مهـــم را می بینیـــم. در جای جـــای قـــرآن 
آمـــده اســـت از مـــال پـــاک انفـــاق کنیـــد. 
گاهـــی فکـــر می کنیـــم وقتـــی می خواهیـــم 
ــان  ــال مومنـ ــه دنبـ ــد بـ ــم بایـ ــاق کنیـ انفـ
ـــه  ـــن گون ـــت ای ـــل بی ـــیره اه ـــا س ـــم ام بگردی

نشـــان نمی دهـــد.
ــه داد:  ــه ادام ــوه قضایی ــی ق ــاون فرهنگ مع
مســاله حمایــت از زندانیــان و خانــواده آنــان از 
امــور شــریفی اســت کــه مــورد حمایــت اهــل 
ــال  ــه ح ــا ب ــت. خوش ــه اس ــرار گرفت ــت ق بی
ــواده  ــت از خان ــتای حمای ــه در راس ــانی ک کس

ــد. ــان گام بردارن زندانی
ــردم  ــاد م ــه آح ــه هم ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
حــق دارنــد در انتخابــات شــرکت کننــد، 
ــا  ــه آنه ــت و هم ــردم اس ــق م ــت: رای ح گف
ــا آن  ــام اســت ام ــه نظ ــت ب حــال و در خدم
ــن آراســت. چــه مهــم اســت نحــوه کســب ای

پزشکیان نائب رئیس مجلس ماند، 
فرهنگی دبیر شد

ــز،  معســود پزشــکیان، نماینــده مــردم تبری
ــورای  ــم ش ــس ده ــهر در مجل ــکو و آذرش اس
اســامی در دومیــن دوره انتخابــات هیــات 
ــس اول  ــب رئی ــان نائ ــس همچن ــه مجل رئیس
مانــد و محمدحســین فرهنگــی نماینــده دیگــر 

ــر شــد. ــه دبی ــن حــوزه انتخابی ای
ـــا  ـــکیان ب ـــعود پزش ـــا، مس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
کســـب 179 رای بـــه عنـــوان نائـــب رئیـــس 
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــن دوره مجل اول دهمی

ـــد. ـــاب ش انتخ
ـــال  ـــز س ـــده تبری ـــکیان نماین ـــعود پزش مس
ـــری  ـــی مطه ـــا 15۸ رای و عل ـــز ب ـــته نی گذش
ـــا 133 رای  ـــته ب ـــال گذش ـــران س ـــده ته نماین
ـــب  ـــوان نای ـــه عن ـــتند ب ـــوع 273 توانس از مجم
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــس اول و دوم مجل ریی

ـــوند. ـــاب ش انتخ
در روزهـــای اخیـــر اخبـــاری مبنـــی بـــر 
ــی  ــرای معرفـ ــد بـ ــیون امیـ ــاع فراکسـ اجمـ
ـــه  ـــت خان ـــزد ریاس ـــوان نام ـــه عن ـــکیان ب پزش

ــد. ــر شـ ــانه ها منتشـ ــت در رسـ ملـ
محمدحســین فرهنگــی، نماینــده دیگــر 
حــوزه انتخابیــه تبریــز، اســکو و آذرشــهر نیــز 
ــد. ــاب ش ــر انتخ ــوان دبی ــه عن ــا 1۸2 رای ب ب

مســـعود پزشـــکیان یکـــی از شـــش نماینـــده 
ـــا  ـــهر ب ـــکو و آذرش ـــز، اس ـــه تبری ـــوزه انتخابی ح

ـــت اســـت. ـــر جمعی ـــون نف ـــش از دو میلی بی

سخنگوی وزارت کشور:
شورای نگهبان صحت انتخابات 
میاندوره ای مجلس را تایید کرد

وصـــول  از  کشـــور  وزارت  ســـخنگوی 
ــور  ــه وزارت کشـ ــان بـ ــورای نگهبـ ــه شـ نامـ
انتخابـــات  صحـــت  تاییـــد  خصـــوص  در 
میانـــدوره ای مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــن  ــوع ایـ ــه موضـ ــوزه انتخابیـ ــر 4 حـ در هـ

انتخابـــات خبـــر داد.
ــامانی  ــلمان سـ ــنا، سـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
گفـــت: در نامـــه دبیـــر محتـــرم شـــورای 
نگهبـــان کـــه در آخریـــن ســـاعت دهـــم 
خـــرداد مـــاه بـــه وزارت کشـــور واصـــل 
ـــات  ـــون انتخاب ـــاده 73 قان ـــرای م ـــد، در اج ش
ـــات  ـــت انتخاب ـــامی، صح ـــورای اس ـــس ش مجل
اولیـــن میانـــدوره ای دهمیـــن دوره مجلـــس 
ــه  ــای انتخابیـ ــامی در حوزه هـ ــورای اسـ شـ
ـــتک  ـــه، بس ـــان، بندرلنگ ـــس، اصفه ـــر و هری اه
ــد  ــیر تاییـ ــه و عجب شـ ــیان، و مراغـ و پارسـ

شـــده اســـت.

ترامپ قانون انتقال سفارت آمریکا به 
قدس اشغالی را وتو می کند

کردنـد،  اعـام  سـفید  کاخ  در  منابعـی 
قانـون  دارد  نظـر  در  آمریـکا  رئیس جمهـوری 
انتقـال سـفارت ایـن کشـور از تل آویـو به قدس 
اشـغالی را بـه مـدت 6 مـاه بـه حـال تعلیـق 

درآورد.
کاخ  در  منابعـی  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
ترامـپ«  »دونالـد  کـه  کردنـد  اعـام  سـفید 
انتقـال  دارد  قصـد  آمریـکا  رئیس جمهـوری 
سـفارت آمریـکا از تل آویـو بـه بیت المقـدس را 

درآورد. تعلیـق  حـال  بـه  مـاه   6 مـدت  بـه 
طبـق گفتـه ایـن منابـع، رئیـس کاخ سـفید 
درصـدد اسـت از اختیـارات خـود یعنـی نقـض 
وتـو اسـتفاده کنـد تـا بدیـن ترتیـب نمایندگی 

دیپلماتیـک آمریـکا در تل آویـو باقـی بمانـد.
کنگـره آمریکا در سـال 1995 قانـون انتقال 
سـفارت این کشـور از تل آویو به قدس اشـغالی 
و »جـورج  کلینتـون«  »بیـل  کـرد.  تصـوب  را 
دبلیـو بـوش« رؤسـای جمهوری اسـبق آمریـکا، 
نیـز در خـال فعالیت هـای انتخاباتی شـان بـه 
 منظـور جلب آراء طرفداران رژیم صهیونیسـتی، 
وعـده مشـابهی مطـرح کـرده بودند امـا پس از 
بـه قـدرت رسـیدن، نظـر خـود را تغییـر دادند 
و بـه منظـور جلوگیـری از »تشـدید تنـش در 
اوضـاع خاورمیانـه«، رونـد انتقال سـفارت را به 

حـال تعلیـق درآوردند.
آخریـن بـاری کـه انتقـال سـفارت آمریکا به 
مـدت 6 مـاه بـه حـال تعلیـق درآمـد، در اواخر 
دوره ریاسـت جمهوری »بـاراک اوباما« در سـال 

بود.  2016
طبـق ایـن گـزارش، دونالـد ترامـپ تاکنـون 
تصمیـم نهایـی خـود را درخصوص این مسـئله 

اسـت. نگرفته 
بیت المقـدس  بین المللـی  جامعـه  دیـد  از 
فلسـطینیان  اشـغالی  از سـرزمین های  بخشـی 
بـه شـمار می آیـد و بسـیاری از کشـورها ایـن 
شـهر را به عنـوان پایتخـت رژیـم صهیونیسـتی 

نمی شناسـند. رسـمیت  بـه 

توضیحات ظریف درباره اولویت  
وزارت امور خارجه در دولت  12

کشــورمان  دیپلماســی  دســتگاه  رئیــس 
اولویت هــای وزارت امــور خارجــه در دولــت 

ــرد. ــریح ک ــم را تش دوازده
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه دربــاره 
اینکــه مهم تریــن چالــش وزارت  امــور خارجــه 
ــود، اظهــار  در دولــت دوازدهــم چــه خواهــد ب
داشــت: مهمتریــن چالشــی کــه بــا آن مواجــه 
ــا  ــت و از آن ج ــه اس ــت منطق ــتیم وضعی هس
کــه سیاســت خارجــی منحصــر بــه وزارت 
خارجــه نیســت، بنابرایــن کل کشــور بایــد 
ــه  ــات در منطق ــح و ثب ــه صل ــک ب ــرای کم ب

بســیج شــود.
وزیـــر امـــور خارجـــه کشـــورمان افـــزود: 
جمهـــوری اســـامی نیـــروی ثبـــات بخـــش 
ــن  ــت ایـ ــوده و الزم اسـ ــا بـ ــه مـ در منطقـ
ـــکاری  ـــی و هم ـــا هماهنگ ـــی را ب ـــات بخش ثب
ــش  ــتر پیـ ــایگانمان بیشـ ــی همسـ و همراهـ
ــه  ــر می کنـــم وضعیـــت منطقـ ببریـــم و فکـ
ـــه در  ـــه در وزارت خارج ـــده ای ک ـــوع عم موض

پیـــش خواهیـــم داشـــت.

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

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

همـکاری دعـوت می نماید.
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 
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ــتمرار  ــزوم اسـ ــر لـ ــز بـ ــهردار تبریـ شـ
ــی  ــه مدیریتـ ــت مجموعـ ــاش و ممارسـ تـ
شـــهر، بـــدون توجـــه بـــه حواشـــی تاکیـــد 
کـــرد و گفـــت: پیمـــان خدمت  رســـانی 
شـــهر، بـــدون تاثیرپذیـــری از فضاســـازی ها 

ادامـــه خواهـــد داشـــت.
صــادق  دکتــر  شــهریار،  گــزارش  بــه 
شــهرداران  و  مدیــران  جمــع  در  نجفــی، 
مناطــق بــا بیــان ایــن مطلــب، تاکیــد کــرد: 
غیرمنصفانــه ای  فضاســازی های  علی رغــم 
علیــه  محافــل،  برخــی  ســوی  از  کــه 
ــان اســت، هیــچ  خدمتگــزاران شــهر در جری
ــهر را  ــئولیتی ش ــزه مس ــد انگی ــی نبای عامل

دهــد. قــرار  تحت الشــعاع 
وی متذکـــر شـــد: شـــهروندان بهتریـــن 
ناظـــران و تحلیل گـــران شـــهر هســـتند 
اخیـــر  اثرگـــذار ســـال های  اقدامـــات  و 
عمـــران،  مختلـــف  بخش هـــای  در 
زیســـت محیطی  پروژه هـــای  خدمـــات، 
و حمل  ونقـــل، بـــه خوبـــی در معـــرض 
ارزیابـــی مســـتمر شـــهروندان واقـــع شـــده 

ــت.  اسـ
ــران  ــه مدیـ ــاب بـ ــی خطـ ــر نجفـ دکتـ
ــل  ــچ عامـ ــد: هیـ ــر شـ ــهرداری متذکـ شـ
و آتیـــه ای نبایـــد در روحیـــه خدمـــت و 
مســـئولیت پذیری، خلـــل ایجـــاد کنـــد؛ 
ــد  ــه ای، بازدیـ ــات محلـ ــای خدمـ برنامه هـ
از محـــات ســـطح شـــهر، تکریـــم اربـــاب 
رجـــوع و طرح هـــای فرهنگـــی و آموزشـــی 
ــیدن  ــا رسـ ــد تـ ــتانی، بایـ تعطیـــات تابسـ

بـــه نقطـــه مطلـــوب هدایـــت شـــود.
بـــه  اشـــاره  بـــا  تبریـــز  شـــهردار 
چشـــم انداز پیشـــرفت و آبادانـــی شـــهر، 
گفـــت: تـــا رســـیدن بـــه نقطـــه ایـــده آل 
ــم و  ــش رو داریـ ــعه راه  درازی در پیـ توسـ

ظرفیت هـــای  و  امکانـــات  تمـــام  بایـــد 
ــوف  ــهرداری را معطـ ــوی شـ ــادی و معنـ مـ

رســـیدن بـــه آن نقطـــه کنیـــم.
دکتـــر نجفـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه 
خدماتـــی،  و  عمرانـــی  برنامه هـــای 

خدمتگـــزاری  از  وجـــه  مهم تریـــن 
ــال های  ــت: در سـ ــت، گفـ ــهرداری اسـ شـ
راس  در  کوشـــش،  و  جدیـــت  اخیـــر، 
خدمتگـــزاری،  و  توســـعه  یرنامه هـــای 
نهادینـــه شـــده اســـت، بـــر ایـــن اســـاس 
عمرانـــی  پروژه هـــای   اجـــرای  شـــاهد 
در بهتریـــن کیفیـــت و کمتریـــن زمـــان 
ــزه  ــن انگیـ ــد همیـ ــم. بایـ ــن بوده ایـ ممکـ
مدیریـــت،  مختلـــف  ســـطوح  در  را 
برنامه ریـــزی و اجـــرا، تقویـــت کـــرده و 
پروژه هـــای عمرانـــی و خدماتـــی را بـــه 
ویـــژه در مناطـــق کم برخـــوردار شـــهر 

توســـعه دهیـــم.
ــن  ــر ایـ ــد بـ ــا تاکیـ ــز بـ ــهردار تبریـ شـ
اظهـــار داشـــت: بســـترهای مناســـبی کـــه 
ــوص در  ــه خصـ ــرو بـ ــعه متـ ــرای توسـ بـ
ـــت  ـــا جدی ـــد ب ـــده، بای ـــوط 1و 2 ایجادش خط
ــوب  ــه مطلـ ــه نقطـ ــتر بـ ــه بیشـ ــر چـ هـ
ـــل  ـــهر، تکمی ـــذاری ش ـــت: هدفگ ـــد، گف برس
ـــت،  ـــن اس ـــان ممک ـــن زم ـــط 1 در کمتری خ
متـــرو  تاثیرگـــذاری  صـــورت  ایـــن  در 
در ترافیـــک، آلودگـــی هـــوا و تســـهیل 

ــود. ــد بـ ــارز خواهـ ــتر بـ ــهروندان بیشـ شـ
ـــت دادن  ـــه دخال ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــی  ـــی، اقدام ـــث جناح ـــه مباح ـــهرداری ب ش
کـــرد:  خاطرنشـــان  اســـت،  نســـنجیده 
ـــی  ـــث حزب ـــه مباح ـــد از ورود ب ـــران بای مدی
ـــد  ـــازه ندهن ـــرده و اج ـــز ک ـــی، پرهی و سیاس
رویکردهـــای عمرانـــی و خدماتـــی، بـــه 

ــود. ــیه ای آلـــوده شـ مباحـــث حاشـ

و  بهینـه  اداره  در  را  شـوراها  نقـش 
کارآمد جامعـه چگونه ارزیابـی می کنید؟

ـــی  ـــوراها و نقش ـــگاه ش ـــه جای ـــه ب ـــا توج ب
کـــه قانـــون اساســـی بـــرای ایـــن شـــوراها 
ـــی  ـــر یک ـــاد ب ـــن نه ـــت، ای ـــرده اس ـــف ک تعری
ــه دارای  ــهری کـ ــم شـ ــیار مهـ از ارکان بسـ
ـــه  ـــادی ک ـــی و اقتص ـــی، عمران ـــرد فرهنگ کارک
ـــت  ـــذار اس ـــر گ ـــت، تاثی ـــهرداری اس ـــان ش هم
ـــر  ـــت غی ـــز دارای اهمی ـــا نی ـــن مبن ـــر همی و ب

ـــت. ـــکاری اس ـــل ان قاب
ـــور  ـــت در کش ـــر داش ـــد در نظ ـــویی بای از س
مـــا دولـــت نقـــش اساســـی را در اداره امـــور 
ـــن  ـــر گرفت ـــا در نظ ـــد و ب ـــا می کن ـــی ایف اجرای
ـــی  ـــر خصوص ـــه ب ـــی ک ـــون اساس ـــل 44 قان اص
ســـازی تاکیـــد دارد، می تـــوان گفـــت در 
ـــردم  ـــور م ـــازی و حض ـــتر س ـــی بس ـــت کل حال
ــد از  ــعه ای می توانـ ــای توسـ در راس برنامه هـ
ـــع  ـــد در واق ـــرانجام رس ـــه س ـــوراها ب ـــال ش کان
ـــش  ـــت و بخ ـــن دول ـــل بی ـــه واص ـــورا حلق ش

ـــت.  ـــی اس خصوص
البتـــه بایـــد بـــه ایـــن امـــر نیـــز توجـــه 
ــت  ــوراها در وضعیـ ــه شـ ــیم کـ ــته باشـ داشـ
ــرا  ــد، چـ ــارات محـــدودی دارنـ فعلـــی اختیـ
ـــون  کـــه بســـیاری از اختیـــارات مصرحـــه در قان
تـــا بحـــال از ســـوی دولـــت بـــه ایـــن نهـــاد 
واگـــذار نشـــده اســـت. امـــروز بـــا گذشـــت 
4 دوره از عمـــر شـــوراها در کشـــور بهتریـــن 
ـــبت  ـــا نس ـــت ت ـــت اس ـــش روی دول ـــت پی فرص
ـــرده  ـــدام ک ـــارات اق ـــن اختی ـــذاری ای ـــه واگ ب
و از ایـــن رهگـــذر هـــم بـــار مالـــی دولـــت 
ـــردم در  ـــش م ـــال نق ـــم ح ـــه و ه ـــش یافت کاه

اداره بهتـــر کشـــور پررنـــگ تـــر شـــود. 

در طـی 4 دوره گذشـته شـاهد فـراز و 
فرودهایـی در جایـگاه شـوراها بوده ایـم، 

علـت را چـه می دانیـد؟
کشـــور  ســـطح  در  گذشـــته  دوره  در 
ــد  ــکیل شـ ــوراهایی تشـ ــم شـ ــاهد بودیـ شـ
کـــه بـــر مبنـــای عـــدم شـــناخت تشـــکیل 
ــز  ــاس نیـ ــن اسـ ــر همیـ ــود و بـ ــده بـ شـ
ــی  ــکوی پرتابـ ــاد را سـ ــن نهـ ــده ای ایـ عـ
بـــرای خـــود پنداشـــتند و برخـــی نیـــز 
ـــام  ـــا انج ـــتغال ی ـــرای اش ـــی ب ـــوراها را محل ش
ــورا در  ــداف ذاتـــی شـ ــر از اهـ ــوری غیـ امـ
ـــر داشـــت  ـــد در نظ ـــا بای ـــد. اساس نظـــر گرفتن
ـــد،  ـــر باش ـــن ت ـــورا همگ ـــب ش ـــه ترکی هرچ
اثـــر گـــذاری ایـــن نهـــاد بیشـــتر خواهـــد 
شـــد. البتـــه در ایـــن بیـــن بحـــث نظـــارت 
ـــی  ـــتگاه های نظارت ـــوی دس ـــوراها از س ـــر ش ب
ـــود  ـــال خ ـــن ح ـــود و در عی ـــت ش ـــد تقوی بای
ــارت  ــود نظـ ــر خـ ــت بـ ــوراها می بایسـ شـ
ــر ترکیـــب  ــد. از ســـویی بایـــد در نظـ کننـ
و  اســـت  شـــخص  بـــه  قائـــم  شـــوراها 
بـــر همیـــن اســـاس نیـــز ویژگی هـــای 
ـــت  ـــر اس ـــاد موث ـــن نه ـــر ای ـــا ب ـــردی اعض ف
متاســـفانه در دوره چهـــارم شـــاهد بودیـــم 
ـــو  ـــه نح ـــردی ب ـــای ف ـــن ظرفیت ه ـــه از ای ک

ــد. ــتفاده نشـ ــوب اسـ مطلـ

شـوراها  کـه  اقداماتـی  مهمتریـن 
می تواننـد در راسـتای کاهـش مشـکالت 
چـه  را  دهنـد  انجـام  اسـتان  و  شـهر 

؟ نیـد ا می د
ــاد  ــن نهـ ــه ایـ ــی کـ ــن نقشـ ــی تریـ اصلـ
تعامـــل  ایجـــاد  کنـــد  ایفـــا  می توانـــد 
میـــان مـــردم و مســـئولین اســـت کـــه اگـــر 
ایـــن نقـــش بـــه خوبـــی ایفـــا شـــود، شـــورا 
می توانـــد در راســـتای کاهـــش مشـــکات و 
ـــریع  ـــه و س ـــم هزین ـــای ک ـــه راهکاره ـــز ارائ نی
االجـــرا بـــرای مشـــکات اقدامـــات موثـــری 
انجـــام داده و ماحصـــل آن را بـــه مســـئولین 
منتقـــل کنـــد. در عیـــن حـــال شـــورا 
می توانـــد همبســـتگی مردمـــی را در امـــوری 
ــه  ــرا دارد بـ ــرای آنـ ــد اجـ ــه دولـــت قصـ کـ

ـــع  ـــور، مرتف ـــن ام ـــد ای ـــه برآین ـــراه آورد ک هم
شـــدن مشـــکات خواهـــد بـــود کـــه هـــدف 
ــوری  ــه جمهـ ــاد و مجموعـ ــن نهـ ــی ایـ غایـ

اســـامی ایـــران اســـت.

اساسـًا نقـش شـوراهای اسـالمی را در 
تصمیـم سـازی های کالن اسـتانی چگونه 

ارزیابـی می کنیـد؟
قطعـــا شـــوراها می تواننـــد بـــا توجـــه بـــه 
ـــزایی در  ـــه س ـــش ب ـــود نق ـــاالی خ ـــت ب ظرفی
ـــن  ـــر ای ـــروط ب ـــد مش ـــا کنن ـــه ایف ـــن زمین ای
ـــی،  ـــاظ زمان ـــه لح ـــم ب ـــورا ه ـــای ش ـــه اعض ک
ــه کار  ــص و روحیـ ــاظ تخصـ ــه لحـ ــم بـ هـ
تیمـــی تـــوان مناســـبی داشـــته باشـــند و در 
ـــز  ـــی نی ـــور اجرای ـــد در ام ـــال بتوانن ـــن ح عی
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــردن دسـ ــراه کـ ــا همـ بـ
ــدن  ــی شـ ــکان عملیاتـ ــاد، امـ ــن نهـ ــا ایـ بـ
خواســـته های مـــردم را از کانـــال ایـــن نهـــاد 
ـــه  ـــا توج ـــتان  ب ـــورای اس ـــد. ش ـــم آورن را فراه
ـــاء  ـــد منش ـــود می توان ـــی خ ـــگاه قانون ـــه جای ب
ــه  ــن زمینـ ــی در ایـ ــایان توجهـ ــرات شـ اثـ

ـــد. باش

بـا توجـه بـه سـابقه دو دوره ریاسـت 
اسـتان  اسـالمی  شـورای  بـر  شـما 
آذربایجـان شـرقی، چـه راهبـردی را به 
اعضـای ایـن شـورا پیشـنهاد می دهید؟

ــو هیئـــت  ــول دوره  دوم عضـ ــده در طـ بنـ
رئیســـه و در دوره ســـوم رئیـــس شـــورای 
اســـامی اســـتان بـــودم  و بنـــا بـــر تجربـــه 
می توانـــم بـــه اعضـــای محتـــرم شـــورا ایـــن 
توصیـــه دوســـتانه را داشـــته باشـــم کـــه 
خدمـــت در شـــورای اســـامی اســـتان را 
ـــه  ـــد و ن ـــمار آورن ـــه ش ـــدس ب ـــئولیتی مق مس
یـــک شـــغل. اعضـــای شـــورا می بایســـت بـــا 
عشـــق و عاقـــه و بـــا تمـــام وجـــود بـــرای 
ـــن  ـــد و در ای ـــت کنن ـــتان فعالی ـــرفت اس پیش
ـــام  ـــز اهتم ـــی نی ـــود نظارت ـــث خ ـــه بح ـــن ب بی

ویـــژه ای داشـــته باشـــند.

یکـــی از مهمتریـــن مـــواردی کـــه بـــرای 
موفقیـــت شـــوراها الزم اســـت همـــکاری 
و همدلـــی اعضـــای شـــوراهای اســـامی 
اســـت کـــه می تواننـــد در راســـتای انتقـــال 
تجربیـــات از آن اســـتفاده شـــود و در عیـــن 
حـــال از ظرفیـــت نماینـــدگان مجلـــس و 
ــد.  ــتفاده کننـ ــز اسـ ــتان نیـ ــئولین اسـ مسـ
ایـــن مـــوارد می بایســـت  بـــا  همزمـــان 
فعالیت هـــای خـــود را انعـــکاس دهنـــد  و 

ــد.  ــردم نداننـ ــدا از مـ ــود را جـ خـ

در  می تواننـد  حـد  چـه  تـا  شـورا ها 
زمینـه مطالبـه گـری نقـش ایفـا کننـد؟

یکـــی از مهمتریـــن کارکردهـــای ایـــن 
نهـــاد مطالبـــه گـــری اســـت کـــه می توانـــد 
در زمینه هایـــی ماننـــد مطالبـــات اعتبـــارات 
ـــن در  ـــود. همچنی ـــق ش ـــی محق ـــتانی و مل اس
زمینـــه جلـــب مشـــارکت و نیـــز جـــذب بودجـــه 
ـــد.  ـــا کن ـــی ایف ـــیار پررنگ ـــش بس ـــد نق می توان
ـــت  ـــوان بودجـــه ای دول ـــد در نظـــر داشـــت ت بای
ــاد شـــورا می توانـــد از  محـــدود اســـت و نهـ
ــف را  ــن ضعـ ــارکت ایـ ــذب مشـ ــال جـ کانـ
ـــه  ـــوان ب ـــه می ت ـــرای نمون ـــد.  ب ـــش ده پوش
بخش هـــای کشـــاورزی، صنعـــت، خدمـــات، 
حوزه هـــای  و  ورزش  فرهنـــگ،  اقتصـــاد، 
عمرانـــی اشـــاره کـــرد کـــه بـــا اســـتفاده از 
مشـــارکت های مردمـــی از طریـــق شـــوراهای 
اســـامی می توانـــد بـــه طـــور اساســـی 

متحـــول شـــود.

مهمتریـن نقاط ضعـف و قوت شـوراها 
را چـه می دانیـد؟

ـــاختار  ـــیم س ـــته باش ـــر داش ـــد نظ ـــد م بای
ـــای آن از  ـــاب اعض ـــوراها و انتخ ـــتم ش و سیس
ـــل  ـــه در مقاب ـــال آن ک ـــت ح ـــه باالس ـــن ب پائی
قوانیـــن، اباغیه هـــا و حکومـــت متمرکـــز از 
ـــاس  ـــن اس ـــر همی ـــت و ب ـــن اس ـــه پائی ـــاال ب ب
ـــنامه ها و  ـــن، بخش ـــتیم قوانی ـــاهد هس ـــز ش نی
آئین نامه هـــای اجرایـــی از بـــاال )وزارتخانـــه( 

ـــیوه  ـــان ش ـــه هم ـــود ک ـــاغ می ش ـــورا اب ـــه ش ب
ابـــاغ بـــاال بـــه پائیـــن محســـوب می شـــود. 
بـــا توجـــه بـــه ایـــن امـــر می تـــوان گفـــت 
شـــوراها بـــرای اســـتفاده از ظرفیت هـــای 
ـــت  ـــد می بایس ـــار دارن ـــه در اختی ـــدودی ک مح
ـــا در  ـــد و تنه ـــل کنن ـــمندانه عم ـــیار هوش بس
ایـــن صـــورت اســـت کـــه می تـــوان انتظـــار 
ـــه  ـــبت ب ـــمت را نس ـــر دو س ـــگاه ه ـــود در ن بهب

ـــت.  ـــری داش دیگ

بـا توجـه بـه عمـر کوتـاه شـوراها در 
کشـور مـا، آیـا می تـوان نمـره قبولی به 

داد؟ نهـاد  این 
ــه  ــره قبولـــی را بـ ــوان نمـ ــا می تـ مطمئنـ
ـــت  ـــه داش ـــد توج ـــاد داد. بای ـــن نه ـــرد ای عملک
عمـــر ایـــن نهـــاد در کشـــور مـــا 1۸ ســـال 
اســـت و در طـــی زمـــان ایـــن نهـــاد تعالـــی 
یافتـــه و بـــه تدریـــج جایـــگاه واقعـــی خـــود 
ـــی  ـــت کل ـــد آورد. در حال ـــت خواه ـــه دس را ب
ــک  ــر دوره یـ ــت در هـ ــن اسـ ــا ایـ آرزوی مـ
ـــته  ـــل برداش ـــه دوره قب ـــبت ب ـــت نس گام مثب
شـــود تـــا ایـــن نهـــاد در گـــذر زمـــان بـــه 
نهـــادی قدرتمنـــد و اثرگـــذار بـــدل شـــود. 

ــی  ــیم طـ ــته باشـ ــر داشـ ــد نظـ ــد مـ بایـ
همیـــن مـــدت زمـــان کوتـــاه نیـــز شـــوراها 
باالخـــص در روســـتاها و شـــهرهای کوچـــک 
ــل  ــرات قابـ ــاء تغییـ ــت منشـ ــته اسـ توانسـ
توجهـــی باشـــد. هرچنـــد کاســـتی هایی نیـــز 
ــت  ــته اسـ ــود داشـ ــا وجـ ــی دوره هـ در برخـ
کـــه ایـــن کاســـتی ها بـــر عملکـــرد شـــورای 
ــت  ــت. در نهایـ ــته اسـ ــر گذاشـ ــدی تاثیـ بعـ
ـــان  ـــل می ـــش تعام ـــه افزای ـــر ب ـــر منج ـــن ام ای
ــق  ــن طریـ ــده و از ایـ ــت شـ ــردم و دولـ مـ
ــانی  ــات رسـ ــر خدمـ ــد بهتـ ــت می توانـ دولـ
ــردم  ــدگاه مـ ــال دیـ ــن حـ ــرده و در عیـ کـ
نیـــز نســـبت بـــه نظـــام مقـــدس جمهـــوری 
اســـامی مثبـــت تـــر از گذشـــته می شـــود.

بـه  نسـبت  مـردم  عمومـی  دیـدگاه 
چـه  اخیـر  سـال های  طـی  شـوراها 

اسـت؟ داشـته  تغییراتـی 
ــتی  ــه راسـ ــا بـ ــور اعضـ در دوره اول حضـ
ــه  ــا توجـ ــه بـ ــه رفتـ ــود و رفتـ ــه بـ صادقانـ
بـــه رونـــد حاکمیـــت دموکراســـی و پیـــش 
تعالـــی  شـــاهد  رونـــد،  ایـــن  نیاز هـــای 
انســـان های  حضـــور  هســـتیم.  شـــورا ها 
متخصـــص و توانـــا و متعهـــد می تواننـــد 
ــه را  ــای جامعـ ــداف و برنامه هـ ــی از اهـ برخـ
ـــم  ـــاهد خواهی ـــج ش ـــه تدری ـــد و ب ـــی کن عمل
ــاد در  ــن نهـ ــل ایـ ــد و تکامـ ــا رشـ ــود بـ بـ
ــاد در  ــن نهـ ــدان دور ایـ ــه چنـ ــده ای نـ آینـ
ـــورها  ـــایر کش ـــد س ـــه مانن ـــز ب ـــا نی ـــور م کش
ــی  ــا دارای قدمتـ ــورا در آنهـ ــاد شـ ــه نهـ کـ
ـــی  ـــگاه اصل ـــت، جای ـــرن اس ـــه دو ق ـــک ب نزدی
ــور  ــذاری آن در امـ ــه و تاثیرگـ ــود را یافتـ خـ
مدیریـــت شـــهری افزایـــش خواهـــد یافـــت.

مـردم،  بـا  صحبتـی  اگـر  پایـان  در 
مسـئولین و خوانند گان داریـد بفرمایید.

ــمندم در  ــه خواهشـ ــردم عاجزانـ اوال از مـ
ــورا  ــی شـ ــرای نمیاندگـ ــراد بـ ــاب افـ انتخـ
ــتیبانی  ــان پشـ ــاب، از آنـ ــر انتخـ ــاوه بـ عـ
کـــرده و بـــه آنـــان کمـــک کننـــد و در 
ــمندم  ــز خواهشـ ــال از دولـــت نیـ عیـــن حـ
بـــه بهتریـــن  از ظرفیـــت شـــوراها  تـــا 
نحـــو در راســـتای اهـــداف دســـتگاه های 
اجرایـــی کـــه همـــان خدمـــت بـــه مـــردم و 
ـــرا  ـــد چ ـــتفاده کن ـــت، اس ـــور اس ـــعه کش توس
نماینـــدگان شـــوراها بـــا مشـــکات شـــهر، 
روســـتا و یـــا اســـتان خـــود آشـــنا هســـتند 
ـــن  ـــه بهتری ـــکات را ب ـــن مش ـــد ای و می توانن
ـــه  ـــا ب ـــد ت ـــال دهن ـــئولین انتق ـــه مس ـــو ب نح
ـــن  ـــان ای ـــن زم ـــی و در کمتری ـــورت اصول ص

مشـــکات مرتفـــع گـــردد.

نجفی:

هیچ عاملی نباید انگیزه خدمتی 
مدیران شهر را مخدوش کند

نگاهی به ظرافت های یک خانه تاریخی
حیدرزاده، خانه ای با
 ارسی هایی روح بخش

مقصودیــه از محله هــای قدیمــی تبریــز 
اســت و به راحتــی می توانیــد بــا گشــت و 
گــذار در آن، خانه هــای تاریخــی و زیبــای 
بســیاری پیــدا کنیــد کــه یکــی از آن هــا 

خانــه ی حیــدرزاده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری 
منطقــه ۸، خانــه تاریخــی حیــدرزاده در ســمت 
ــرار گرفتــه اســت  ــز ق ــی شــهرداری تبری جنوب
ــه   ــه  تاریخــی دیگــر ماننــد خان ــن خان و چندی
ــه  گنجــه ای زاده  ــام، خان ــه  بهن سلماســی، خان
ــد. در  ــه  قدکــی در اطــراف آن قــرار دارن و خان
مــورد تاریــخ دقیــق ســاخت ایــن بنــا اطاعــات 
و اســنادی در دســت نیســت امــا کارشناســان 
میــراث فرهنگــی بــر اســاس مطالعــات میدانــی 
ــه 130  ــه ب ــت خان ــه قدم ــد ک ــا می کنن ادع
»حــاج  می شــود  گفتــه  می رســد.  ســال 
حبیــب لــک« معمــار ایــن بنــا بــود و در نقشــه  
ــام  ــه ن ــاختمان ب ــن س ــز ای ــلطنه  تبری دارالس
خانــه  »حــاج قلــی خــان ســرتیپ« آورده شــده 

اســت.
مســاحت خانــه 900 متــر مربــع بــوده و در 
دو طبقــه ســاخته شــده اســت کــه ســاختمان 
ــرار دارد.  ــی ق ــی و بیرون ــاط اندرون ــان حی می
ــده  ــده کاری ش ــی و کن ــا چوب ــی پنجره ه تمام
هســتند و در قســمت باالیــی، شیشــه های 
ــادابی و  ــه ش ــن خان ــه ای ــه ب ــد ک ــی دارن رنگ
ــای  ــی از ویژگی ه ــد و یک ــرزندگی می بخش س
منحصــر بــه فــرد ایــن خانــه همــان ارســی های 
مشــبک و رنگیــن آن اســت کــه مرمــت آنهــا 

ــرد. ــه تنهایــی دو ســال زمــان ب ب
ــای  ــر خانه ه ــد اکث ــدرزاده مانن ــه حی خان
ــک  ــا ی ــه ای ب ــن حوض خان ــار، در زیرزمی قاج
و  دیوارهــا  و  دارد  وجــود  فــواره  و  حــوض 
قســمت های  شــده اند.  آجــرکاری  طاق هــا 
ــر راه  ــه یکدیگ ــالن ب ــط س ــه توس ــر خان دیگ
ــان  ــا هم ــه ی ــن خان ــی ای ــاق اصل ــد و ات دارن
ایــن عمــارت  اتــاق  زیباتریــن  شاه نشــین، 
اســت. ایــن خانــه در ســال 137۸ در فهرســت 
میــراث ملــی ایــران بــا شــماره 2524 بــه 
بازســازی  ســال 13۸0  در  و  رســید  ثبــت 
ــانی  ــز اطاع رس ــوان مرک ــروزه به عن ــد و ام ش
ــورد  ــرقی م ــتان آذربایجــان ش گردشــگری اس

اســتفاده قــرار می گیــرد.
خانــه حیــدرزاده در ایــام تعطیــات نــوروز و 
فصــل گردشــگری تابســتانی بــه مرکــز اطــاع 
و  می یابــد  اختصــاص  گردشــگری  رســانی 
ــی  ــف و عکاس ــگاه های مختل ــزاری نمایش برگ
ــای  ــه برنامه ه ــی از جمل ــای محل ــا لباس ه ب

ــام گردشــگری اســت. ــه در ای ــن خان ای

کارت بلیت مترو تبریز در دستور کار 
شرکت بهره برداری قطار شهری 

ــرداری  ــره بـ ــرکت بهـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
ــدازی کارت  ــز از راه انـ ــهری تبریـ ــار شـ قطـ
بلیـــت متـــرو تبریـــز خبـــر داد و گفـــت: 
کارت بلیـــط مشـــترک بـــرای اســـتفاده در 
نقطـــه  عمومـــی،  حمل ونقـــل  سیســـتم 
ــی  ــات ترافیکـ ــا و خدمـ ــی در برنامه هـ عطفـ

ــود. ــد بـ ــهر خواهـ شـ
ــد  ــوب وحیـ ــهریار، یعقـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
ـــای  ـــزود: ارتق ـــب اف ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــا ب کی
خدمـــات هوشـــمند ضـــرورت مهـــم توســـعه 
ــات  ــت و خدمـ ــی اسـ ــل عمومـ ــل و نقـ حمـ
ـــود  ـــت ش ـــمتی هدای ـــه س ـــد ب ـــل بای حمل و نق
کـــه امـــکان ســـهولت و ســـرعت دسترســـی 

فراهـــم شـــود.
ــرداری  ــره بـ ــرکت بهـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
ــرد: در  ــح کـ ــز تصریـ ــهری تبریـ ــار شـ قطـ
ـــروش  ـــرح ف ـــن ط ـــرای ای ـــی اج ـــل ابتدای مراح
بلیت هـــای تـــک ســـفره پـــس هیـــد ســـعید 
ـــش  ـــان پی ـــغ 500 توم ـــه مبل ـــال ب ـــر امس فط

بینـــی شـــده اســـت.
وحیـــد کیـــا گفـــت: مراحـــل بعـــدی 
ـــهری  ـــار ش ـــت قط ـــروش بلی ـــرح ف ـــرای ط اج
ـــی  ـــارژ الکترونیک ـــورت کارت ش ـــه ص ـــز ب تبری
و بهـــره منـــدی از کارت منزلـــت شـــهروندی 

خـــواه بـــود.
ـــگان  ـــات رای ـــه خدم ـــه ارائ ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــز از پنجـــم شـــهریور  حمـــل و نقـــل متـــرو تبری
ــد از  ــن 20 درصـ ــت: تامیـ ــار داشـ 94 اظهـ
ــد در  ــت صـ ــداری و تقویـ ــای نگهـ هزینه هـ
صـــدی زیرســـاخت های ایمنـــی سیســـتم 
ـــرای  ـــد اج ـــز نیازمن ـــهری تبری ـــار ش ـــی قط ریل

ـــت. ـــت اس ـــروش بلی ـــرح ف ط
ــرداری  ــره بـ ــرکت بهـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
قطـــار شـــهری تبریـــز ادامـــه داد: در حـــال 
حاضـــر فـــاز یـــک و دو خـــط یـــک قطـــار 
شـــهری تبریـــز از ایســـتگاه ائـــل گولـــی تـــا 
ـــرار  ـــرداری ق ـــره ب ـــورد به ـــاعت م ـــدان س می
می گیـــرد و روزانـــه یـــک هـــزار و ۸00 نفـــر 

جابجـــا می شـــود.

بررسی طرح پارک بزرگ تبریز 
درکمیته فنی شهرداری تبریز

جلســه کمیتــه فنــی شــهرداری تبریــز کــه 
ــهردار و  ــی، ش ــه فن ــای کمیت ــور اعض ــا حض ب
معــاون عمرانــی شــهرداری منطقــه چهــار 
ــی و  ــاون فن ــت مع ــه ریاس ــرح ب ــاور ط و مش
ــز تشــکیل  ــی شــهرداری کانشــهر تبری عمران
ــز  ــزرگ تبری ــارک ب ــه بررســی طــرح پ شــد ب

ــت. ــان پرداخ ــدان آذربایج ــع در می واق
ــت  ــل از معاون ــه نق ــهریار ب ــزارش ش ــه گ ب
فنــی و عمرانــی شــهرداری تبریــز، در ابتــدای 
ــی را  ــرح توضیحات ــاور ط ــده مش ــه نماین جلس
ــه  ــزرگ برگرفت ــارک ب ــرح پ ــوص  ط در خص
ــت  ــز، مالکی ــهر تبری ــایت در ش ــت س از موقعی
ــم ســایت،  ــع و حرای اراضــی، تاسیســات ، موان
ــاز و  ــازهای مج ــاخت و س ــود و س ــع موج وض
غیــر مجــاز ســایت، آلترناتیوهــا، نقشــه بــرداری 

ــه کــرد. وضــع موجــود و... ارائ

بازدید رئیس دانشگاه پیام نور از 
مرکز دفن فنی و مهندسی پسماند

رئیـــس دانشـــگاه پیـــام نـــور اســـتان 
آذربایجـــان شـــرقی از مرکـــز دفـــن فنـــی و 
مهندســـی ســـازمان مدیریـــت پســـماندهای 

ــرد. ــد کـ ــز بازدیـ ــهرداری تبریـ شـ
مدیریـــت  ســـازمان  گـــزارش  بـــه 
ــز، معصومـــی  ــهرداری تبریـ ــماندهای شـ پسـ
اســـتان  نـــور  پیـــام  دانشـــگاه  رئیـــس 
آذربایجـــان شـــرقی بـــه همـــراه مســـعودی 
از  جمعـــی  و  حراســـت  رئیـــس  نیـــا 
ـــه  ـــور از مجموع ـــام ن ـــگاه پی ـــان دانش کارشناس
ـــازمان  ـــردازش س ـــل و پ ـــه، لندفی ـــه خان تصفی

مدیریـــت پســـماند بازدیـــد کردنـــد.
در ایـــن بازدیـــد معصومـــی ضمـــن قدردانـــی 
ـــهرداری  ـــماندهای ش ـــت پس ـــازمان مدیری از س
ــهر  ــی شـ ــظ و پاکیزگـ ــه در حفـ ــز کـ تبریـ
تبریـــز تـــاش فراوانـــی را انجـــام میدهنـــد 
ـــیرابه  ـــه ش ـــه خان ـــتم تصفی ـــرد: سیس ـــار ک اظه
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــماند را ب ـــت پس ـــازمان مدیری س
ــا  ــن آوری روز دنیـ ــن فـ ــه از جدیدتریـ اینکـ
ـــن  ـــوان مدرنتری ـــوان بعن ـــده ، میت ـــتفاده ش اس

تصفیـــه خانه هـــای کشـــور معرفـــی کـــرد.
ـــزود  ـــتان اف ـــور اس ـــام ن ـــگاه پی ـــس دانش رئی
: تنظیـــف و پاکیزگـــی شـــهر تبریـــز زبانـــزد 
شـــده اســـت و عـــاوه بـــر اینکـــه نظافـــت و 
بهداشـــت در شـــهر رعایـــت میشـــود ، دفـــن 
ـــا  ـــه صـــورت کام ـــم ب ـــوط ه پســـماندهای مرب

ـــرد . ـــام میگی ـــتی انج ـــی و بهداش مهندس
ـــد  ـــه بازدی ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــی در پای معصوم
خـــود از طـــرح درختـــکاری در محـــدوده 
ـــکاری  ـــوه درخت ـــا حجـــم انب ـــل گفـــت : ب لندفی
ـــدان دور  ـــه چن ـــده ای ن ـــده ، در آین ـــام ش انج
ـــل  ـــا تبدی ـــی زیب ـــه جنگل ـــزی ب ـــه گاه مرک زبال

ـــد. ـــد ش خواه
شـــایان ذکـــر میباشـــد در جریـــان ایـــن 
بازدیـــد علیرضـــا اصغـــری مدیـــر عامـــل 
ســـازمان مدیریـــت پســـماندهای شـــهرداری 
برنامه هـــا و فعالیت هـــای آتـــی   ، تبریـــز 

ــرد. ــریح کـ ــازمان را تشـ سـ

محمـد حسـین منافـی رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی گوگان و از چهره هـای شـاخصی 
علمـی و اجرایـی اسـتان می باشـد. وی کـه عناوینـی همچـون ریاسـت شـورای اسـامی 
اسـتان آذربایجـان شـرقی، عضویـت شـوراهای سـامت اسـتان، حفاظـت از اراضـی ملـی 
اسـتان، آمـوزش و پرورش اسـتان و کمیسـیون حوادث غیـر مترقبه اسـتان را در کارنامه 
اجرایـی خـود دارد. منافـی از سـال 1386 ریاسـت دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد گـوگان را 
برعهـده دارد، از ایـن رو مصاحبـه ای بـا ایشـان در بـاره عملکـرد شـوراهای اسـامی ترتیب 

دادیـم کـه مشـروح آن از نظـر خواننـدگان گرامـی می گـذرد:

در گفتگوی اختصاصی با رئیس اسبق شورای اسالمی استان:

شوراها در وضعیت فعلی 
اختیارات محدودی دارند

جعفرشکوریان

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
 04135258222 

موبایل: 09143010573



روزنامه عجب شیر شنبه 13 خرداد ماه 96- سال سوم - شماره  143 اقتصاد و صنعت4

تفاوت بازار بورس و فرابورس 
چیست؟

ورود شـــرکت ها بـــه بـــازار ســـرمایه 
ــرکت و  ــد شـ ــان دهنده رشـ ــواره نشـ همـ
معرفـــی آنهـــا در ســـطح کشـــور اســـت. 
در  سهامشـــان  کـــه  شـــرکت هایی 
ـــرار  ـــتد ق ـــورد داد و س ـــی م ـــای مال بازار ه
می گیـــرد از درجـــه اعتبـــار باالتـــری 

برخـــوردار هســـتند.
بـــر اســـاس دســـتورالعمل پذیـــرش 
در  بهـــادار  اوراق  انتقـــال  و  عرضـــه 
ـــازار  ـــورس دارای 9 ب ـــران، فراب ـــورس ای فراب
ــه ب،  ــف، پایـ ــه الـ ــوم، پایـ اول، دوم، سـ
ــک و  ــرکت های کوچـ ــازار شـ ــه ج، بـ پایـ
ـــن  ـــای نوی ـــازار ابزاره ـــتقه، ب ـــط، مش متوس

ــی اســـت. مالـ
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــاع رســـانی 
بـــازار ســـرمایه )ســـنا(، تقســـیم بندی 
ـــه  ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه ای ـــازار ب ـــن 9 ب ای
ــام در  ــهامی عـ ــرکت های سـ ــرش شـ پذیـ
بـــازار اول و بـــازار دوم و پذیـــرش ســـایر 
ــای  ــازار ابزارهـ ــاً در بـ ــادار صرفـ اوراق بهـ

ــرد. ــورت می پذیـ ــی صـ ــن مالـ نویـ
ــا  ــه یکجـ ــت عرضـ ــوم جهـ ــازار سـ بـ
بـــازار  و  بهـــادار  اوراق  پذیره نویســـی  و 
ــهام  ــال سـ ــت درج و نقل وانتقـ ــه جهـ پایـ
شـــرکت هایی اســـت کـــه بـــر اســـاس 
الـــزام بنـــد ب مـــاده 99 قانـــون برنامـــه 
ــزد  ــت نـ ــمول ثبـ ــعه، مشـ ــم توسـ پنجـ
ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار بـــوده و 
ــای  ــی از بازارهـ ــرش در یکـ ــکان پذیـ امـ

ــد. ــورس را ندارنـ ــا فرابـ ــورس یـ بـ
ــی  ــورس به طورکلـ ــازار بـ ــل بـ در مقابـ
ـــود. ـــیم می ش ـــازار اول و دوم تقس ـــه دو ب ب

دو  ایـــن  تشـــکیل  به عبارتی دیگـــر 
ــن را  ــرد فعالیـ ــوی عملکـ ــه نحـ ــازار بـ بـ
ـــق  ـــن طری ـــه ای ـــرد؛ ب ـــد ک ـــخص خواه مش
ـــرد  ـــازار اول عملک ـــرکتی در ب ـــر ش ـــه اگ ک
ــازار دوم  ــه بـ ــد بـ ــته باشـ ــی نداشـ خوبـ
منتقـــل خواهـــد شـــد و در مقابـــل اگـــر 
ـــی از  ـــرد خوب ـــازار دوم عملک ـــرکتی در ب ش
ـــل  ـــازار اول منتق ـــه ب ـــد ب ـــه ده ـــود ارائ خ

خواهـــد شـــد.
ضمـــن اینکـــه اگـــر شـــرکتی در بـــازار 
دوم چنـــدان رضایت بخـــش عمـــل نکنـــد 

ـــد ـــد ش ـــراج خواه ـــازار اخ از ب

ــه اقتصاد و بورس ــاره ب ــا اش ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ریی
اینکــه اصاحــات در جهــت کاهــش نــرخ ســود 
بانکــی آغــاز شــده اســت، گفــت: تــک نرخــی 
ــزی  ــک مرک ــای بان ــزو برنامه ه ــردن ارز ج ک
ــان امســال  ــا پای ــاد ت ــال زی ــه احتم اســت و ب

انجــام خواهــد شــد.
ــا  ــیف ب ــه س ــی ال ــر،  ول ــزارش مه ــه گ ب
ــر انجــام برخــی اصاحــات در نظــام  ــد ب تاکی
بانکــی بــرای کاهــش نــرخ ســود، گفــت: 
اصاحــات الزم آغــاز شــده و نتایــج خوبــی نیــز 

ــت. ــده اس ــل ش حاص
وی افــزود: البتــه برخــی بــه اشــتباه نگرانــی 
ــردم  ــان م ــی می ــاره سیســتم بانک ــی درب کاذب
ــه هیــچ وجــه صحیــح  ایجــاد می کننــد کــه ب

نیســت.
رییــس کل بانــک مرکــزی اظهارداشــت: 
بانــک مرکــزی بــر همــه بانک هــا نظــارت دارد 
ــرای  ــود ب ــای خ ــان برنامه ه ــرور زم ــه م و ب
پایــداری نظــام بانکــی را اجرایــی خواهــد کــرد.

ــری  ــه اینکــه شــکل گی ــا اشــاره ب ســیف ب
موسســات غیرمجــاز مربــوط بــه گذشــته 
ــات  ــن موسس ــری ای ــکل گی ــت: ش ــت، گف اس
ــور و  ــی کش ــام پول ــی در نظ ــی نظم ــث ب باع

ــت. ــده اس ــا، ش ــتفاده ه ــوء اس ــی س برخ
ــکاری  ــا هم ــبختانه ب ــه داد: خوش وی ادام
ــذاران  ــپرده گ ــت س ــی، وضعی ــع قضای مراج
فرشــتگان در حــال تعییــن تکلیــف اســت 
ــن  ــوال ای ــایی ام ــر شناس ــزی ب ــک مرک و بان
ســوء  مــورد  تــا  دارد  تمرکــز  موسســات 
اســتفاده قــرار نگیــرد و هــدف ایــن اســت کــه 
ــل آن  ــوان از مح ــا بت ــود ت ــت ش ــوال تثبی ام

ــد. ــاز گردان ــردم را ب ــی م دارای
ــه  ــاره ب ــا اش ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ریی
اینکــه طــی شــدن ایــن فرآینــد زمانبــر اســت، 
ــذاران  ــپرده گ ــف س ــن تکلی ــت: کار تعیی گف
آغــاز شــده و اکنــون حســاب های 100 و 200 

میلیــون ریالــی )10 و 20 میلیــون تومانــی( در 
دســتور کار اســت و بــه تدریــج ارقــام بزرگتــر 

ــرد. ــرار می گی ــت ق در نوب
ــه  ــار در ادام ــول و اعتب ــورای پ ــس ش ریی
ــاره زمــان صــدور دســته چک هــای صیــاد  درب
ــکاوک از  ــامانه چ ــدازی س ــت: راه ان اظهارداش
ــک  ــر در بان ــال اخی ــه س ــات س ــه اقدام جمل
ــادل  ــزی اســت باعــث ایجــاد نظــم در تب مرک
چک هــای بانکــی ایجــاد کــرد و ســرعت و 

ــرد. ــاال ب ــا ب ــدور چک ه ــت را در ص دق
ــرای  ــی ب ــکاوک را عامل ــامانه چ ــیف س س
بازگشــتن اعتبــار بــه حــوزه چــک عنــوان کــرد 
و افــزود: یکــی از مراحــل تکمیــل ایــن ســامانه، 

ــداء صــدور  ــایی چــک از مب ــکان شناس ــه ام ب
آن بــه شــکل الکترونیکــی اســت کــه نیازمنــد 
ــطح  ــک س ــت ی ــا رعای ــی ب ــک های ــدور چ ص
اســتانداردهای خــاص اســت کــه چــاپ آن در 

ــرار دارد. دســتور کار ق
رییــس شــورای پــول و اعتبــار دربــاره 
راه انــدازی بــورس ارز توضیــح داد: بــورس 
ارز می توانــد بــه شــامل دو حــوزه فــروش 
فیزیکــی ارز و نیــز بــورس مشــتقات ارزی 
ــتقات ارزی در  ــورس مش ــدازی ب ــد. راه ان باش
ــیده  ــب رس ــه تصوی ــورس ب ــی ب ــورای عال ش
ــوان آن را راه  ــت می ت ــن فرص ــت و در اولی اس

ــرد. ــدازی ک ان

رییــس کل بانــک مرکــزی بــا اعــام اینکــه 
بــرای خریــد و فــروش ارز نیــز ســامانه ای 
شــبیه بــورس طراحــی شــده کــه البتــه 
ــه  ــا ب ــی اســت و بانک ه ــن بانک ــامانه ای بی س
عنــوان خریــداران عمــده ارز و بانــک مرکــزی 
در آن حضــور دارنــد و بــه زودی ایــن ســامانه 
ــردن  ــک نرخــی ک ــاره ت ــود، درب ــی می ش نهای
ارز، گفــت: ایــن کار جــزو برنامه هــای مــا 
ــان امســال  ــا پای ــاد ت ــال زی ــه احتم اســت و ب

ــد. ــد ش ــام خواه انج
ســیف در ادامــه دربــاره نــرخ رشــد اقتصادی 
ســال 95 توضیــح داد: رشــد اقتصــادی بــرای 9 
ماهــه ســال گذشــته 11.6 درصــد اعــام شــده 
ــت  ــن اس ــر ای ــی ب ــا مبن ــی م ــش بین ــا پی ام
کــه ایــن نــرخ بــرای کل ســال 95 بــاالی 10 

درصــد و رشــد دو رقمــی اســت.
ســیف دربــاره پیــش بینــی رشــد اقتصــادی 
ــد  ــرخ رش ــه ن ــا ک ــت: از آنج ــال 96 گف در س
ــار  ــود، انتظ ــت ب ــش نف ــر از بخ ــته متاث گذش
بخــش  ایــن  در  امســال  اســت کــه  ایــن 
محدودیــت هایــی خواهیــم داشــت؛ امــا رشــد 
ــت  ــژه صنع ــادی بوی ــای اقتص ــایر بخش ه س

ــت. ــده اس ــول ش متح
ــق  ــاس طب ــن اس ــر همی ــه داد: ب وی ادام
پیــش بینی هــا، رشــد اقتصــادی ســال جــاری 
ــد  ــازه دهی ــی اج ــد ول ــد باش ــش از 6 درص بی
ارزیابــی بخش هــای  بــا  و  بــه مــرور  کــه 
مختلــف اقتصــادی در ایــن زمینــه اطــاع 

ــود. ــانی ش رس
ــه  ــاره ب ــا اش ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ریی
ــرای کاهــش منطقــی  اینکــه یکــی از کارهــا ب
نــرخ ســود، متناســب بــودن آن بــا نــرخ تــورم 
ــور  ــورم در کش ــروز ت ــی ام ــزود: وقت ــت، اف اس
ــد  ــم بای ــود ه ــرخ س ــت، ن ــی اس ــک رقم ت
ــک  ــاوت ی ــد و تف ــدوده آن باش ــی در مح رقم

ــت. ــول اس ــل قب ــدی قاب ــا دو درص ت

سیف اعالم کرد:

آغاز اصالحات کاهش 
نرخ سود

ــا  ــاون ب ــت تع ــدوق ضمان ــل صن مدیرعام
اشــاره بــه اینکــه بــرای طرح هــای اشــتغالزایی 
تــا ســقف 600 میلیــارد تومــان آمادگــی 
صــدور ضمانــت نامــه داریــم گفت:ســقف 
ــدای  ــهیات درابت ــه تس ــت نام ــدور ضمان ص
ــه در  ــود ک ــان ب ــون توم ــک میلی ــت ی فعالی
پایــان دولــت ایــن میــزان بــه 10میلیــون 

ــت. ــیده اس ــان رس توم
ــین  ــدی حسـ ــنیم، مهـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
نژاد،مدیرعامـــل صنـــدوق ضمانـــت ســـرمایه 
ــای  ــت اتحادیه هـ ــاون در نشسـ ــذاری تعـ گـ
سراســـری، تعاونی هـــای بـــزرگ و فراســـتانی 
کـــه شـــامگاه چهارشـــنبه بـــا حضـــور وزیـــر 
ـــد،  ـــزار ش ـــی برگ ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف تع
گفـــت: در ابتـــدای دولـــت یازدهـــم میـــزان 
ضمانـــت نامه هـــای صـــادر شـــده بـــرای 
بخـــش تعـــاون 120 میلیـــارد تومـــان بـــود 
ـــم  ـــت یازده ـــان دول ـــزان در پای ـــن می ـــه ای ک
ــن  ــید ضمـ ــان رسـ ــارد تومـ ــه700 میلیـ بـ
ـــرای  ـــه ب ـــت نام ـــدور ضمان ـــقف ص ـــه س اینک
ـــون  ـــک میلی ـــهیات ی ـــرای تس ـــش ب ـــن بخ ای
تومانـــی بـــود کـــه در پایـــان دولـــت ایـــن 
ــش  ــان افزایـ ــون تومـ ــه 10میلیـ ــزان بـ میـ
یافت.مدیرعامـــل صنـــدوق ضمانـــت ســـرمایه 
ــزان  ــه میـ ــان اینکـ ــا بیـ ــاون بـ ــذاری تعـ گـ

ســـال  در  صـــادره  نامه هـــای  ضمانـــت 
گذشـــته 3۸۸ میلیـــارد تومـــان بـــود گفـــت: 
امســـال عـــاوه بـــر حمایت هـــای اقتصـــادی 
از بخـــش تعـــاون در نظـــر داریـــم امتیـــازات 
مثبـــت نیـــز بـــرای فعالیت هـــای اجتماعـــی 
تعاونی هـــا در نظـــر بگیریـــم تـــا در بخـــش 

ـــزه  ـــی انگی ـــئولیت های اجتماع ـــه مس ـــل ب عم
داشـــته باشـــند.

وی بـــا تاکیـــد بـــر نـــگاه ویـــژه بـــه 
از   96 ســـال  در  تعاونی هـــا  و  اتحادیه هـــا 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــت س ـــدوق ضمان ـــی صن آمادگ
ــای  ــت نامه هـ ــدور ضمانـ ــرای صـ ــاون بـ تعـ

ـــن  ـــدف تامی ـــا ه ـــن ب ـــد ِدی ـــات و خری معام
مالـــی تعاونی هـــا خبـــر داد.

حســین نــژاد همچنیــن ادامــه داد: در زمینه 
اشــتغال نیــز صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری 
را  الزم  حمایت هــای  دارد  آمادگــی  تعــاون 
از طرح هــای اشــتغالزای وزارت کار از جملــه 
طــرح تکاپــو داشــته باشــد ضمــن اینکــه 
ــش  ــعه بخ ــرای توس ــه ب ــت نام ــدور ضمان ص
ــز  ــان نی ــارد توم ــقف600 میلی ــا س ــتغال ت اش

ــم. ــرده ای ــذاری ک هدفگ
ســرمایه  ضمانــت  صنــدوق  مدیرعامــل 
ــه  ــرای برنام ــن از اج ــاون همچنی ــذاری تع گ
ــی جمعــی  ــج مــدل تامیــن مال توســعه و تروی
ــی  ــن مال ــای تامی ــی از روش ه ــوان یک ــه عن ب
ــا  بخــش تعــاون خبــر داد و گفــت: امــروز دنی
ــود  ــارکت خ ــا مش ــی ب ــن مال ــت تامی در جه
ــد در  ــا نیــز بای مــردم حرکــت می کنــد کــه م

ــم. ــش گام برداری ــن بخ ای
وی بــا اشــاره بــه رتبــه بنــدی شــرکت های 
ــا  ــک ت ــرح از ی ــن ط ــت: ای ــز گف ــی نی تعاون
ــت از  ــود. حمای ــاز می ش ــده آغ ــه آین دو هفت
طرح هــای دانــش بنیــان و طرح هــای مناطــق 
برنامه هــای  مهمتریــن  از  یکــی  محــروم 
صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری تعــاون 

ــود. ــد ب خواه

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون:

آمادگی صدور ضمانت نامه 
طرح های اشتغالی تا 600 میلیارد تومان

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــرح رجیســتری  ــی شــدن ط ــال اجرای از احتم
ــر  ــاه خب ــان خردادم ــراه از پای ــای هم تلفن ه

داد.
ــداهلل صادقــی ضمــن  ــه گــزارش ایســنا، ی ب
تاکیــد بــر اهمیــت اجــرای ایــن طــرح در 
کاهــش قاچــاق موبایــل، اظهــار کــرد: اجــرای 
دو  دارای  تلفــن همــراه  طــرح رجیســتری 
ــه  ــا ب ــن بخش ه ــه یکــی از ای بخــش اســت ک
ــه زیرســاخت های  ــری ب ــد تجــاری و دیگ قواع

ــود. ــوط می ش ــی مرب فن
ــد  ــن و قواع ــوزه قوانی ــه داد: در ح وی ادام
تجــاری مــا در وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
اقداماتــی را در دســتور کار قــرار داده ایــم، امــا 
ــوع در  ــی موض ــاخت های فن ــش زیرس در بخ
ــات  ــاوری اطاع ــار وزارت ارتباطــات و فن اختی
قــرار دارد تــا بــا اســتفاده از دســتگاه های 
خــاص شــرایطی ایجــاد شــود کــه امــکان 
ــود  ــراه وج ــای هم ــام تلفن ه ــتری تم رجیس

داشــته باشــد و در عیــن حــال در مــوارد 
ــروش آن،  ــد و ف ــراه و خری ــن هم ــه تلف مبادل

ــه نشــود. ــا مشــکلی مواج ــرد ب ف
ــرای  ــه در اج ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــی ب صادق
ــه مشــکل  ــردم ب ــار نشــدن م ــرح دچ ــن ط ای
ــت:  ــت، گف ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی از اهمی
برهمیــن اســاس طــی ماه هــای گذشــته وزارت 
ــف در  ــکاران مختل ــذب پیمان ــا ج ــات ب ارتباط

ــن بخــش اســت. ــام ای ــال انج ح
ــی وزارت  ــادی و بازرگان ــور اقتص ــاون ام مع
افــزود: طبــق  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
اطاعاتــی کــه از ســوی ســتاد مرکــزی مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال بــه دســت مــا رســیده، ظاهــرا 
امــور مربــوط بــه ایــن بخــش در حــال انجــام 

اســت و بــه احتمــال زیــاد تــا پایــان خردادمــاه 
ــود. ــی می ش ــرح اجرای ــن ط ای

ــر رجیســتری  ــاوه ب ــزارش ایســنا، ع ــه گ ب
تلفــن همــراه، ســامانه ای نیــز بــه تازگــی 
طراحــی شــده و طبــق آییــن نامه هــای مــدون 
ــزم شــده اند از  ــدگان تلفــن همــراه مل واردکنن
کاالی  جــاری  ســال  اردیبهشــت ماه  پایــان 
ــد. ــت شناســه خــاص وارد کنن ــا ثب خــود را ب

ــزی  ــتاد مرک ــخنگوی س ــن س ــش از ای پ ی
آخریــن  در  ارز  و  کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه 
روزهــای ســال گذشــته از اجرایــی شــدن 
ــر  ــا تی ــراه ت ــای هم ــتری تلفن ه ــرح رجیس ط
مــاه 1396 خبــر داده بــود، محمــود واعظــی-

وزیــر ارتباطات-هــم در آخریــن اظهــار نظرهای 

ــا وزارت  ــود: ب ــه ب ــه گفت ــن زمین ــود در ای خ
ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــع و س صنای
هماهنــگ کردیــم و امیدواریــم ایــن فرآینــد تــا 

ــی شــود. ــاه اجرای ــر م تی
ــادآور شــده  ــه را هــم ی ــن نکت ــه ای وی البت
ــام  ــتری انج ــوت رجیس ــه پایل ــه مرحل ــود ک ب
شــده و دســتگاه های ذی ربــط خریــداری 
شــده و بدیــن ترتیــب مســائل ســخت افــزاری 
ــوز  ــزاری هن ــرم اف ــد ن ــا در بع ــده ام ــل ش ح
مشــکاتی وجــود  دارد کــه امیدواریــم تــا تیــر 

ــه نتیجــه برســد. ــاه 1396 ب م

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

احتمال اجرای رجیستری موبایل 
از اول تیرماه

حاشــیه  در  ترکمنســتان  نیــروی  وزیــر 
انــرژی« در  همایــش بین المللــی »منشــور 
ــت  ــور جه ــن کش ــی ای ــق آباد« از آمادگ »عش
ــال  ــت انتق ــران« جه ــا »ته ــال ب ــکاری فع هم
ــر داد. ــث خب ــورهای ثال ــه کش ــرق ب ــرژی ب ان

بــه گــزارش فــارس، »چاریمــراد پورچک اف« 
ــش  ــرو ترکمنســتان در حاشــیه همای ــر نی وزی
ــرژی« در »عشــق آباد«  ــی »منشــور ان بین الملل
از آمادگــی ایــن کشــور جهــت همــکاری فعــال 
ــه  ــرق ب ــرژی ب ــال ان ــت انتق ــران« جه ــا »ته ب

کشــورهای ثالــث خبــر داد.
ــن 2  ــال بی ــات فع ــه تعام ــاره ب ــا اش وی ب
کشــور در زمینــه خریــد و فــروش بــرق، تصریح 
کــرد: عشــق آباد آمــاده  اســت از طریــق ایــران 

ــه خصــوص  ــه ب ــث و منطق ــه کشــورهای ثال ب
ــود را  ــرق خ ــتان ب ــه و ارمنس ــتان، ترکی پاکس
ــوری  ــت: جمه ــک اف گف ــد. پورچ ــل کن منتق
اســامی ایــران شــریک اصلــی ترکمنســتان در 

زمینــه خریــد و فــروش بــرق اســت.
ایـن مقـام عالـی رتبـه دولـت ترکمنسـتان 
افـزود: هم اکنـون براسـاس قـرارداد بـا شـرکت 
ترکمنسـتان  بـرق  انـرژی  انتقـال  »توانیـر«، 
بـه ایـران در حـال انجـام اسـت و عشـق آبـاد 
از همـکاری در زمینـه انـرژی بـرق بـا تهـران 
بـه خصـوص اجـرای تأسیسـات جدیـد، جـذب 
سـرمایه گـذاری و انتقال برق اسـتقبال می کند.

وی تصریـح کرد: صـادرات برق ترکمنسـتان 
بـه ایـران در حـال افزایـش اسـت و در زمینـه 
بیـن  بـرق  انتقـال  جدیـد  خطـوط  احـداث 
عملیـات  و  شـد  اعـام  مناقصـه ای  کشـور   2

و  »مرو«-»مشـهد«  مسـیر   2 از  آن  اجـرای 
شـد. خواهـد  آغـاز  »بالکان آباد«-»گنبـد« 

گفتنـی اسـت همایـش بیـن المللی منشـور 
انـرژی تحـت عنـوان »موافقتنامـه چنـد جانبه 
ترانزیـت حامل هـای انـرژی« کـه روز گذشـته 
در عشـق آبـاد بـا حضـور هیـأت اعزامـی ایران 
بـود،  آغـاز شـده  دنیـا  از 50 کشـور  بیـش  و 
امـروز بـا برگزاری یـک همایش رسـانه ای با نام 

»مدیـا فـوروم« بـه کار خـود پایـان داد.
فاحتیـان«  »هوشـنگ  نشسـت  ایـن  در 
معـاون وزیـر نیـرو ایـران در امـور بـرق و انرژی 
کارشناسـی شـرکت  هیـأت سیاسـی  رأس  در 
کـرده و در روز اول این همایش سـخنرانی کرد.

همایـش منشـور انـرژی در عشـق آبـاد در 
سـازمان های  ارشـد  کارشناسـان  وزرا،  سـطح 
گاز  و  نفـت  انـرژی،  تشـکل های  و  مربوطـه 

کشـورهای عضو و ناظر سـازمان پیمان منشـور 
و  مالـی  نهادهـای  از  ویـژه  مهمانـان  انـرژی، 
اعتبـاری بیـن المللـی، سـازمان ملـل، سـازمان 
و  رسـانه  اصحـاب  اروپـا،  همـکاری  و  امنیـت 
خبرنگاران از ده ها کشـور خارجی و شـبکه های 

برگـزار شـد. تلویزیـون  و  رادیـو  بین المللـی 
ایـن همایـش بیشـتر بـا محوریـت چگونگی 
برگـزار  بـازار  بـه  انـرژی  حامل هـای  ترانزیـت 
هفتمیـن  و  بیسـت  در  ترکمنسـتان  می شـود. 
انـرژی  منشـور  بین المللـی  پیمـان  اجـاس 
کـه در اواخـر سـال گذشـته میـادی در شـهر 
»توکیـو« پایتخـت ژاپن برگزار شـد، بـه عنوان 
رئیـس دوره ای ایـن نهـاد بـرای سـال جـاری 

میـادی انتخـاب شـد.
ــه  ــک موافقتنام ــرژی ی ــور ان ــان منش پیم
دســامبر ســال  در  کــه  اســت  بین المللــی 
ــال 199۸  ــل س ــد و در آوری ــا ش 1994 امض

ــت. ــی یاف ــدرت اجرای ــادی ق می
تاکنـون 52 کشـور بـه ایـن پیمـان ملحـق 
شـدند و بـا توجـه بـه عضویـت اتحادیـه اروپا و 
جامعـه انرژی اتمـی اروپا در این پیمـان، تعداد 

اعضـای آن در حـال حاضـر 54 عضـو اسـت.

وزیر نیروی ترکمنستان:

»عشق آباد« آماده همکاری با ایران 
جهت انتقال برق به کشورهای ثالث است

رویترز:
صادرات نفت ایران به کشورهای 

آسیایی 1۸ درصد کاهش یافت

رویتـرز اعام کرد:میزان صـادرات نفت ایران 
بـه کشـورهای آسـیایی نسـبت بـه ماه گذشـته 
1۸ درصـد کاهـش یافت، منابـع می گویند تمام 
شـدن ذخایـر نفـت روی آب ایـران عامـل ایـن 

کاهش اسـت.
بـه گـزارش فـارس، میـزان صـادرات نفـت 
ایـران بـه منطقه آسـیا از ماه مـارس 1۸ درصد 
کاهـش یافـت.  براسـاس ایـن گـزارش، ایـران 
اکثـر نفـت ذخیره روی آب خـود را که در زمان 
تحریم هـا ذخیـره کـرده بـود به فروش رسـانده 
افزایـش صـادرات  امـکان  بـه همیـن دلیـل  و 

بیشـتر نفـت را نـدارد.
ایـن  از  حاکـی  رویتـرز  گـزارش  همچنیـن 
آسـیا  خریـداران  آوریـل  مـاه  در  کـه  اسـت 
روزانـه 1.6 میلیـون بشـکه در روز از ایران نفت 
خریـداری کردنـد کـه در مقایسـه با یک سـال 

دارد.  افزایـش 23 درصـدی  گذشـته 
ایـران در توافـق اوپـک از کاهـش تولید نفت 
معـاف شـد و به همیـن دلیل توانسـت در طول 

ایـن مدت، تولیـد خـود را افزایش دهد. 
ایـران بـه دنبـال افزایـش تولید نفـت خود و 
نیـز امضـای قرارداد با شـرکت های بـزرگ نفتی 

ماننـد توتـال و لوک اویل اسـت. 
براسـاس آمارها، در مـاه آوریل میزان واردات 
چیـن از ایـران 671 هزار بشـکه در روز بوده که 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته کاهش 
4.5 درصـدی داشـته اسـت.  بیشـترین خریدار 
نفـت ایـران در منطقـه آسـیا بعـد از چین، هند 
بـا روزانـه 392 هـزار و 900 بشـکه در روز و 
کمتریـن واردات را ژاپـن بـا روزانـه 19 هـزار و 

161 بشـکه در روز انجـام داده اسـت.

نخستین شناور کاتاماران
 ساخت ایران تحویل ترکیه شد

ــوان  ــه عن ــاران ب ــناور کاتام ــد ش ــک فرون ی
ــه ارزش  ــران ب ــی ای ــناور صادرات ــتین ش نخس
10 میلیــون دالر بــه طــرف ترکیــه ای تحویــل 

ــد. داده ش
شـناور  تحویـل  مراسـم  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
بـا  تنـدرو  مسـافربری  )شـناورهای  کاتامـاران 
در  ای  ترکیـه  طـرف  بـه  آلومینیومـی(  بدنـه 
سـازمان تامیـن اجتماعی )شسـتا( برگزار شـد.

در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور »سـید رضـا 
نـوروززاده« مدیرعامل شـرکت سـرمایه  گذاری 
ایلمـاز«  »فـرات  )شسـتا(،  اجتماعـی  تأمیـن 
»مـاف  گـذاری  سـرمایه  شـرکت  مدیرعامـل 
مدیرعامـل  کلیکلـی«  »زینـل  و  اینوسـت« 
شـرکت کشـتی سـازی »شـوز ماکینـا« برگزار 
شـد، سـند تحویـل امضـا شـد. فناوری سـاخت 
شـناورهای  بـه  کـه  کاتامـاران  شـناورهای 
آلومینیومـی  بدنـه  دارای  تنـدرو  مسـافربری 
کشـورهای  اختیـار  در  تنهـا  می شـود  اطـاق 
محـدودی در دنیـا قـرار دارد کـه بـا دسـتیابی 
ایـران بـه فنـاوری سـاخت ایـن شـناور، ایـران 
در جمـع هفـت کشـور دارای فنـاوری سـاخت 
شـناورهای کاتامـاران قرار گرفت. سـند تحویل 
شـناور کاتاماران میان مسـئوالن ارشـد شرکت 
سـرمایه گذاری تأمیـن اجتماعی ایـران و »ماف 
اینوسـت« ترکیـه شـامگاه دیشـب امضـا شـد.

کاتامـاران  شـناور  سـاخت  قـرارداد  ارزش 
بدنـه  بـا  تنـدرو  مسـافربری  )شـناورهای 
اسـت. دالر  میلیـون   10 حـدود  آلومینیومـی( 
شـرکت  مدیرعامـل  زاده  نـوروز  رضـا  سـید 
سـرمایه  گـذاری تأمیـن اجتماعـی )شسـتا( در 
ایـن مراسـم، بـا اشـاره بـه ظرفیت های کشـتی 
خلیـج  منطقـه  در  گفـت:  ایـران،  در  سـازی 
فـارس، زمینـه کاری گسـترده ای بـرای تولید، 

دارد. وجـود  کشـتی  نگاهـداری  و  تعمیـر 
وی افـزود: بخـش خصوصـی ایـران تـا چهار 
سـال آینـده، بیـش از پنـج میلیون تـن متانول 
تولیـد خواهـد کـرد کـه بـرای حمـل آن بـه 

کشـتی های مخصـوص نیـاز اسـت.
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه  گـذاری تأمیـن 
فنـی،  نظـر  از  ایـران  کـرد:  اضافـه  اجتماعـی 
مهندسـی، علمـی، منابـع نفتـی و زیرزمینـی و 
زیرسـاخت از ظرفیت هـا و امکانات گسـترده ای 
برخـوردار اسـت کـه می توانـد زمینـه همکاری 
را فراهـم کنـد. نـوروز زاده ادامـه داد: ایـران در 
مرکـز منطقـه ای قـرار گرفته کـه 300 میلیون 
و  شـرکت ها  بنابرایـن،  دارد،  جمعیـت  نفـر 
سـرمایه گذارانـی که بـه ایران می آینـد نه فقط 

بـه ایـران بلکـه بایـد بـازار منطقه بندیشـند.
**تمایل ترکیه برای مشارکت با ایران در 

کشتی سازی
»زینـل کلیکلی« مدیرعامل شـرکت کشـتی 
سـازی »شـوز ماکینـا« نیـز در ایـن مراسـم به 
توانایـی ایـران در سـاخت کشـتی اشـاره کرد و 
گفـت: بـا وجود این کـه ایران درگیر مشـکاتی 
ماننـد تحریم بوده، توانسـته اسـت، شـناوری با 

کیفیـت و اسـتاندارد جهانـی تولید کند.
زمینـه  در  داریـم  تمایـل  شـد:  یـادآور  وی 
سـاخت، تعمیـر و نـگاه داری کشـتی بـا ایـران 
مشـارکت کـرده و از تجربیـات ایـران در ایـن 

زمینـه اسـتفاده کنیـم.

بهمنی:
ادغام بانک ها و موسسات مالی 

راهکار تقویت سرمایه

عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس، 
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــا ادغـــام بانک هـــا 
نواقـــص پیـــش روی شـــبکه بانکـــی کاهـــش 
می یابـــد، گفـــت: هـــر چـــه شـــعب بانک هـــا 
ـــی  ـــای کیف ـــوند نیروه ـــر ش ـــاد ت ـــور زی در کش

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــا کمت م
ـــی  ـــت، محمـــود بهمن ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــام  ـــر ادغ ـــی ب ـــا مبن ـــی زمزمه ه ـــاره برخ درب
بانـــک هـــا، گفـــت: بـــا ادغـــام بانک هـــا بـــه 
ـــرمایه  ـــاری، س ـــی و اعتب ـــات مال ـــژه موسس وی
ـــر  ـــوی ت ـــک ق ـــک بان ـــده و ی ـــت ش ـــا تقوی آن ه

ـــد. ـــد ش خواهن
ــان و  ــاوجباغ، طالقـ ــردم سـ ــده مـ نماینـ
ـــامی  ـــورای اس ـــم ش ـــس ده ـــاد در مجل نظرآب
بـــا بیـــان اینکـــه بـــا ادغـــام بانک هـــا افـــراد 
و مدیـــران بهتـــری می تواننـــد مســـئولیت ها 
را بپذیرنـــد، افـــزود: وجـــود چندیـــن شـــعبه 
ــه مشـــخص  از یـــک بانـــک در یـــک منطقـ

ماننـــد میـــدان توجیـــه منطقـــی نـــدارد.
ــود  ــه وجـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــی بـ بهمنـ
ــود  ــه و نبـ ــک منطقـ ــک در یـ ــن بانـ چندیـ
ــا از  حتـــی یـــک شـــعبه در برخـــی مکان هـ
ـــح  ـــت، تصری ـــا اس ـــش روی بانک ه ـــص پی نواق
ــتفاده  ــردم در اسـ ــایش مـ ــرای آسـ ــرد: بـ کـ
از خدمـــات بانکـــی بایـــد وجـــود شـــعب 
مناطـــق  نیـــاز  بـــا  متناســـب  بانک هـــا 

ــد. ــور باشـ ــای کشـ ــف جغرافیـ مختلـ
ـــا  ـــام بانک ه ـــا ادغ ـــه ب ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــه  ـــف ب ـــای مختل ـــازاد، در جاه ـــران م ، مدی
ــه  ــر چـ ــزود: هـ ــود، افـ ــری می شـ کار گیـ
شـــعب بانک هـــا در کشـــور زیـــاد تـــر 
ـــد  ـــر خواه ـــا کمت ـــی م ـــای کیف ـــوند نیروه ش

ـــود. ب
ـــس  ـــادی مجل ــیون اقتص ـــو کمیسـ عض
شـــورای اســـامی، بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
بهینه ســـازی  جهـــت  بانک هـــا  ادغـــام 
ــده  ــری پذیرفته شـ ــی امـ ــاختارهای مالـ سـ
تصریـــح  اســـت،  بین المللـــی  عـــرف  در 
ایـــران  در  بانک هـــا  ادغـــام  بـــا  کـــرد: 
ـــی  ـــهیات ده ـــده و تس ـــت ش ـــداری تقوی بانک

ــت. ــد گرفـ ــورت خواهـ ــتری صـ بیشـ
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اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: بــا 
توجــه بــه اینکــه بســیاری از مشــاغل مــا 
ــک  ــگاهی و آکادمی ــاغل دانش ــتان مش در اس
ــه ســینه منتقــل نشــود  ــر ســینه ب نیســت اگ
ــذا  ــت، ل ــد رف ــن خواه ــان از بی ــول زم در ط
ــی روشــی  ــط کار واقع ــوزش در محی طــرح آم
ــه هاســت. ــن حرف ــتن ای ــده نگهداش ــرای زن ب

ــارزاده در  ــا، اســماعیل جب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــزود:  ــتان اف ــتغال اس ــی اش ــروه تخصص کارگ
ــه  ــا ب ــتان م ــتغال در اس ــای اش ــی از راه ه یک
اســتاد  روش  گذشــته  در  ســنتی  صــورت 
شــاگردی بــود و در صنــوف و صنایــع مختلــف، 
صاحــب کار متناســب بــا دامنــه و گســتره کار 

ــرد. ــاب می ک ــاگرد انتخ ــد ش ــود چن خ
وی ادامــه داد: درایــن روش شــاگردان ایــن 
ــد  ــوزش می دیدن ــر را آم ــه و هن ــارت، حرف مه
ــای  ــا آموزش ه ــب ب ــل متناس ــس از تکمی و پ
ــی و شــغل  ــرای خــود کارآفرین ــده شــده ب دی

ــد. ــاد می کردن ایج
ــیله  ــن وس ــه ای ــرد: ب ــار ک ــارزاده اظه جب
صنایــع دســتی و صنایــع مهــم همچــون 
تراشــکاری و فلــزکاری در زمانــی کــه ســازمان 
ــه ای وجــود نداشــت در  آمــوزش فنــی و حرف

اســتان آمــوزش داده می شــد.
ــف دارای  ــزار صن ــرد: 120 ه ــه ک وی اضاف
پروانــه در اســتان وجــود دارد و هریــک از ایــن 
ــان اســتان را  صنــوف حتــی یــک نفــر از جوان
ــر  ــزار نف ــد 120 ه ــوزش جــذب کنن ــرای آم ب

ــد. در اســتان جــذب و آمــوزش خواهنــد دی
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: 
اگـــر تنهـــا 10 درصـــد از جوانـــان بـــه ایـــن 
ـــر  ـــزار نف ـــوند 12 ه ـــوزش ش ـــذب آم روش ج
از جوانـــان اســـتان در کنـــار اســـتادکاران 
ـــا  ـــاغل و حرفه ه ـــن مش ـــت ای ـــد توانس خواهن

ــد. را آمـــوزش ببیننـ
ــه از  ــی ک ــت های ــه مقاوم ــاره ب ــا اش وی ب
ســوی کارفرمایــان بــرای اجــرای طــرح اســتاد 
ــا  ــی انه ــت: نگران ــاد، گف ــاق افت ــاگردی اتف ش
نســبت بــه موضــوع بــه دلیــل حــق و حقــوق 
بیمــه ایــن شــاگردان و دیگــر موضوعاتــی بــود 
کــه موجــب شــد ایــن طــرح در طــول چهــار 

ــی نشــود. ســال گذشــته اجرای
ــون طــرح  ــرد: اکن ــارزاده خاطرنشــان ک جب
اســتاد شــاگردی بــا پیگیــری هایــی کــه انجــام 
و تغییراتــی کــه اعمــال شــد بــا عنــوان 'طــرح 
ــور  ــی کار ' در کش ــط واقع ــوزی در محی کارآم

بــه تصویــب رســیده و آمــاده اجراســت.
وی ادامــه داد: حداکثــر زمــان آمــوزش 
ــی کار،  ــط واقع ــوزی در محی ــرح کارآم در ط
یکســال در نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن زمــان 
بــرای آمــوزش حرفــه ای کافــی نیســت و ولــی 
بــاز قدمــی مثبــت بــرای حرفــه آمــوزی اســت.

افــزود:  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــه  ــت ک ــرح آن اس ــن ط ــرای ای ــدف از اج ه
ــود  ــی خ ــد صنف ــه در واح ــی ک ــر کارفرمای ه
ــرای خــود شــاگردی  ــد ب عاقمنــد باشــد بتوان

ــد. ــاب کن انتخ
ــادی  ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ وی از مع

اســتانداری آذربایجــان شــرقی خواســت تــا بــا 
برگــزاری جلســه ای بــا اعضــای اتــاق بازرگانی، 
اتحادیه هــای صنــوف مختلــف اعــام شــود تــا 
ــعت  ــا وس ــب ب ــن روش متناس ــتناد ای ــه اس ب
کار شــاگرد جــذب شــود و آن واحــد از ســوی 
اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه عنــوان 

مربــی تاییــد شــود.
جبــارازده گفــت: در ســال اشــتغال و تولیــد 
ــی شــود و  ــی اجرای ــه خوب ــرح ب ــن ط ــد ای بای
ــود  ــرح وج ــان ط ــد زم ــه تمدی ــاز ب ــر نی اگ
ــره ای  ــاد تبص ــا ایج ــوان ب ــد می ت ــته باش داش
دوره آموزشــی را بیــش از مــدت اســتاندارد در 

ــرد. ــد ک ــه شــده تمدی نظــر گرفت
وی افــزود: تمــام مســئوالن و مدیــران و 
نماینــدگان بخــش خصوصــی همــکاری کننــد 
تــا از قبــل ایــن روش تعــدادی از جوانــان 
جویــای کار را در اختیــار اســاتید قــرار دهیــم 

ــه  ــاگردان ارائ ــه ش ــود را ب ــای خ ــا مهارت ه ت
ــود. ــاد ش ــغل ایج ــق ش ــن طری ــد و از ای دهن

ــوص  ــرقی در خص ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــازار کار اســتان، نیــز  نظــام جامــع اطاعــات ب
گفــت: بــرای اجــرای ایــن طــرح نیــاز بــه یــک 
ــات الزم در  ــه اطاع ــد ک ــه می باش ــد خان رص

ــع آوری شــود. آن جم
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از موضوعــات 
ایــن رصدخانــه مربــوط بــه رصــد نیــروی 
ــتقرار  ــل اس ــزود: مح ــد، اف ــتان می باش کار اس
ایــن رصــد خانــه در ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــم  ــتان اع ــات اس ــام اطاع ــد و تم ــتان باش اس
از نیــروی کار،تولیــد، صنعــت، کشــاورزی و 

ــد. ــب کن ــات را کس خدم
ـــه از  ـــن رصدخان ـــرد: ای ـــار ک ـــارازده اظه جب
چنـــد بخـــش ایجـــاد شـــده کـــه بخشـــی از 
آن مربـــوط بـــه اطاعـــات جامـــع بـــازار کار 
ــه  ــامانه همـ ــود و در سـ ــد بـ ــتان خواهـ اسـ
اطاعـــات مـــورد نیـــاز اســـتان ثبـــت و بـــه 

ــود. ــته می شـ ــش گذاشـ نمایـ
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  گفــت:  وی 
اســتان متولــی بــه روز رســانی اطاعــات ایــن 
رصدخانــه می باشــد و نقشــه اســتان بایــد 
ــا  ــهر ب ــه ش ــهر ب ــدی ش ــه بع ــورت س ــه ص ب
ــش گذاشــته شــود. ــه نمای ــل ب ــات کام اطاع

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: یکــی از 
ــرای  ــکاری اســت و ب ــا بی ــه م معضــات جامع
اینکــه بــر ایــن معضــل فائــق آییــم بایــد افــراد 
ــب  ــایی و متناس ــتان شناس ــای کار در اس جوی

بــا اســتعداد آنهــا کار ایجــاد کنیــم.
ــتان در  ــداران اس ــرد: از فرمان ــار ک وی اظه
خواســت کــرده ایــم کــه تعــداد بیــکاران هــر 
شهرســتان را بــر اســاس ترکیــب ســنی و 
ــا در ســمت  ــد ت ــع آوری کنن ــی جم تحصیات
ســرمایه  و  توســعه  و  تدبیــر  ســند  دهــی 
گــذاران بــه نســبت ایــن اطاعــات واحــد 
آن  بــه  خدماتــی  و  کشــاورزی  تولیــدی، 

شهرســتان هدایــت شــود.
ــبت  ــه نس ــد ب ــرد: بای ــد ک ــارزاده تاکی جب
توانایــی و مهــارت نیــروی انســانی موجــود 

ــود. ــاد ش ــغل ایج ش

استاندار آذربایجان شرقی:

طرح آموزش در محیط کار واقعی 
در رفع بیکاری کارآمد است

مدیــرکل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
نظــام  طــرح  اجــرای  از  آذربایجان شــرقی 
جامــع اطاعــات بــازار کار اســتان بــرای اولیــن 
ــن طــرح  ــت: ای ــر داد و گف ــار در اســتان خب ب
در قالــب ســند تدبیــر توســعه اســتان پیشــنهاد 
ــز  ــا دانشــگاه تبری ــن رابطــه ب شــده کــه در ای
قــراردادی بســته شــد تــا نظــام اطاعــات بــازار 
ــردی  ــی و کارب ــورت علم ــه ص ــتان را ب کار اس

ــد. ــاده کنن پی
بــه گــزارش فــارس، میراحــد حســینی 
اشــتغال  تخصصــی  کار گــروه  نشســت  در 
ــرح  ــوص ط ــرقی در خص ــتان آذربایجان ش اس
بــا  واقعــی  کار  محیــط  در  مهارت آمــوزی 
بیــان اینکــه ایــن طــرح در گذشــته به عنــوان 
ــود  ــده ب ــرح ش ــاگردی مط ــتاد- ش ــام اس نظ

کــه پــس از بررســی های الزم بــا دســتور 
وزیــر بــرای اجــرا ارســال شــد، اظهــار داشــت: 
ــتاندار  ــکار اس ــا ابت ــاگردی ب ــتاد -ش ــرح اس ط
تصویــب  وی  پیشــنهاد  و  آذربایجان شــرقی 
ــا بیــان اینکــه متولــی اجــرا  شــده اســت.وی ب
و حرفــه ای در  فــی   و  آمــوزش  ادارات کل 
ــاً  ــه بعض ــان ک ــزود: آنچن ــتند، اف ــتان هس اس
ــرح  ــن ط ــا ای ــی ب ــد و مخالفت های ــر می ش فک
در ابتــدا شــد، ایــن طــرح برگشــت بــه گذشــته 

نیســت و قصــد نداریــم بــه گذشــته برگردیــم.
مدیــرکل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
از  دیگــری  بخــش  در  آذربایجان شــرقی 
ــع  ــام جام ــرای طــرح نظ ســخنان خــود از اج
ــار  ــن ب ــرای اولی ــتان ب ــازار کار اس ــات ب اطاع
ــرح در  ــن ط ــت: ای ــرداد و گف ــتان خب در اس
ــتان پیشــنهاد  ــر توســعه اس ــب ســند تدبی قال
ــز  ــا دانشــگاه تبری ــن رابطــه ب شــده کــه در ای
قــراردادی بســته شــد تــا نظــام اطاعــات بــازار 

کار اســتان را به صــورت علمــی و کاربــردی 
ــد. ــاده کنن پی

حاضــر  حــال  در  کــرد:  اضافــه  وی 
بــه  رو  و  اجــرا  حــال  در  طــرح  مقدمــات 
اتمــام اســت،موفقیت پــروژه جــز بــا همــکاری 
ــود و  ــد ب ــر نخواه ــه میس ــتگاه های مربوط دس
ــوت  ــوان پایل ــه به عن ــن طــرح ک ــا اجــرای ای ب
ــتاوردهای  ــه دس ــود، ب ــرا می ش ــتان اج در اس
مهمــی از جملــه تنظیــم بــازار کار بــا رویکــرد 

ــرد. ــم ک ــدا خواهی ــت پی ــی دس مهم
ــا  ــات ب ــرد: مکاتب ــان ک ــینی خاطرنش حس
البتــه همــکاری  انجــام شــده،  دانشــگاه ها 
همــه دانشــگاه ها در ایــن زمینــه ضــروری 
ــارات در  ــا تخصیــص اعتب ــم ب ــوده و امیدواری ب
ــی شــود. ــن طــرح اجــرا و عملیات ســال 96 ای

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

اجرای طرح نظام جامع اطالعات بازار کار 
برای نخستین بار در آذربایجان شرقی

مدیـرکل فنـی و حرفـه ای آذربایجان شـرقی 
ابـاغ طـرح »مهـارت آمـوزی در محیـط واقعی 
کار« از سـوی وزارت کار بـه تمامـی اسـتان ها 
ایـن طـرح پیشـنهاد  را یـادآور شـد و گفـت: 
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـود که بـه عنوان 
آخریـن مـدل آموزشـی مهـارت در دنیـا مطرح 

ست. ا
در  نماینـده  یعقـوب  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
جلسـه کارگـروه تخصصـی اشـتغال آذربایجـان 
شـرقی کـه در اسـتانداری برگـزار شـد، ابـاغ 
طـرح »مهـارت آمـوزی در محیـط واقعـی کار« 
را  اسـتان ها  تمامـی  بـه  کار  وزارت  سـوی  از 
یادآور شـد و اظهار داشـت: این طرح پیشـنهاد 
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـود که بـه عنوان 
آخریـن مـدل آموزشـی مهـارت در دنیـا مطرح 
اسـت و بـا چکـش کاری الزم بـه عنـوان یـک 

طـرح ملـی اباغ شـد.
مدیـرکل فنـی و حرفـه ای آذربایجان شـرقی 
بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن سـازمان 4 طـرح 
جـدی برای مهـارت افزایی نیـروی کار پیگیری 
می شـود، افـزود: »کارورزی دانـش آموختـگان 
کار  محیـط  در  مهـارت  »آمـوزش  جـوان«، 
واقعـی«، »اوقـات فراغـت فرصتـی بـرای ایجاد 
پروژه هـای  اجـرای  در  »همـکاری  و  مهـارت« 

تکاپـو« در اسـتان اجـرا می شـوند.
مقاومتـی،  اقتصـاد  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
فنـاوری و نـوآوری بـرای توسـعه اشـتغال های 
بـه روز مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت، گفت: 
بخـش دولتـی همیشـه محدودیت منابـع مالی 

از  بایـد در آمـوزش و توسـعه اشـتغال  دارد و 
ظرفیـت مـردم نیـز اسـتفاده کـرد.

نماینـده با اشـاره بـه اینکه در طـرح آموزش 
مهـارت در محیـط کار واقعی، مهـارت آموز باید 
حداقـل 15 سـال داشـته باشـد، ابـراز داشـت: 
مراکـز یادگیـری ایـن طـرح بایـد پروانه کسـب 
یـا بهـره بـرداری داشـته باشـد و اگـر حداقـل 
از یـک سـوم ظرفیـت مهـارت آموزی اسـتفاده 
نکنـد، پروانـه آن واحـد صنفی یا تولیـدی قابل 

نیسـت. تمدید 
ایـن مقام مسـئول آموزش مهارت در اسـتان 
بـا تاکیـد بـر اینکـه تمامـی کارآمـوزان فنـی و 
پوشـش  تحـت  خصوصـی  بخـش  و  حرفـه ای 
»بیمـه حـوادث« هسـتند، ادامـه داد: پرداخـت 
برعهـده  آمـوزان  مهـارت  تمامـی  بیمـه  حـق 

سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـت.
مدیرکل آمـوزش فنی و حرفـه ای آذربایجان 
شـرقی بـا اشـاره بـه بـرش تعهـدات ایـن طرح 

در آذربایجـان شـرقی کـه بیـش از 2670 نفـر 
از 50 هـزار نفـر کل کشـور اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: ظرفیـت اسـتان بیـش از ایـن رقم اسـت 
بنابرایـن بـه سـرعت بـه تعهـد برش مـورد نظر 
خواهیـم رسـید، ضمـن اینکه سـهم و برش هر 
شهرسـتان نیـز در اسـتان تعییـن و اباغ شـده 

ست. ا
وی بـا بیـان اینکـه طیفـی از مخاطبـان این 
طـرح از مددجویـان کمیتـه امـداد هسـتند که 
وارد مذاکـره شـده ایم، افـزود: بخشـی از ارتباط 
ایـن طـرح هـم بـا میـراث فرهنگـی در حـوزه 
تولیـد صنایـع دسـتی و مهـارت آمـوزی در این 
زمینـه اسـت کـه بـه صـورت جـدی در حـال 

اسـت. پیگیری 
بزرگ تریـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نماینـده 
آسـیب این طـرح این اسـت کـه کارفرمایان در 
اجـرای طـرح از عواقـب احتمالی موضـوع بیمه 
اجتماعـی هـراس دارنـد، ادامـه داد: کارفرمایان 
بایـد در ایـن زمینـه توجیـه شـده و نگرانی آنها 

شـود. برطرف 
وی نگرانـی و آسـیب دیگر اجـرای این طرح 
را همزمانـی اجـرای طـرح »آموزش مهـارت در 
محیـط واقعـی کار« بـا طـرح »کاج« اسـت که 
ویـژه فارغ التحصیـان دانشـگاهی بـوده و پولی 
بـرای آن پرداخـت خواهـد شـد، عنـوان کـرد و 
گفـت: طرح آمـوزش مهـارت در محیـط واقعی 
زیردیپلـم  و  دیپلـم  افـراد  مخصـوص  کـه  کار 
اسـت و بایـد برای اجـرا از تمام توان دسـتگاه ها 

کنیم. اسـتفاده 

مدیرکل فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:

طرح ملی »آموزش مهارت در محیط 
واقعی کار« در کشور اجرا می شود

تاکید امام جمعه عجب شیر بر 
رواج افطاری ساده در جامعه

امـــام جمعـــه عجـــب شـــیر گفـــت: 
ـــر)ص(  ـــنت پیامب ـــاده س ـــاری س ـــی افط برپای
ـــگ  ـــد فرهن ـــوده و بای ـــار )ع( ب ـــه اطه و ائم
بیـــن  و  جامعـــه  در  ســـاده  افطـــاری 

یابـــد. رواج  خانواده هـــا 
ــام  ــت االسـ ــا، حجـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــاری  ــم افطـ ــربیانی در مراسـ ــود شـ محمـ
ـــزوم  ـــر ل ـــتان ب ـــن شهرس ـــع ای ـــجد جام مس
ـــاده  ـــاری س ـــج افط ـــازی و تروی ـــگ  س فرهن
در محـــات و اماکـــن مذهبـــی تأکیـــد 
ــاده  ــاری سـ ــی افطـ ــت: برپایـ ــرد و گفـ کـ
بـــا محوریـــت اماکـــن مذهبـــی و مســـاجد 
ـــاده  ـــگ س ـــج فرهن ـــری در تروی ـــش مؤث نق
زیســـتی دارد و مـــروج ســـبک زندگـــی 
مصـــرف  گرایـــی  از  دوری  و  اســـامی 

افراطـــی اســـت.
ــن  ــر مؤمـ ــت اگـ ــزود: در حقیقـ وی افـ
ــان  ــاه از گناهـ ــک مـ ــد یـ روزه  دار می  توانـ
ـــوی  ـــی معن ـــمت تعال ـــه س ـــرده و ب دوری ک
ـــال  ـــام س ـــر ای ـــرا در دیگ ـــد، چ ـــت کن حرک
نتوانـــد ســـبک زندگـــی خـــود را رمضانـــی 
کنـــد و بایـــد مؤمنـــان روزه  دار ســـبک 
زندگـــی ایمانـــی خـــود را از رمضـــان بـــه 

تمـــام ســـال نشـــر دهنـــد.
ــاره  ــا اشـ ــیر بـ ــه عجب شـ ــام  جمعـ امـ
ـــرب  ـــی غ ـــط غذای ـــای غل ـــج الگوه ـــه تروی ب
ـــرف  ـــه از مص ـــدن جامع ـــران و دور ش در ای
ــد  ــرد: بایـ ــح کـ ــنتی تصریـ ــای سـ غذاهـ
الگوهـــای ســـالم غذایـــی حـــال و پـــاک 
ـــای  ـــه غذاه ـــرا ک ـــم، چ ـــظ کی ـــود را حف خ
هویـــت  از  جزئـــی  ســـنتی  و  اصیـــل 
ایرانـــی اســـامی ملـــت ایـــران محســـوب 

. می  شـــود
ســـمت  بـــه  جامعـــه  گرایـــش  وی 
عادت  هـــای غلـــط ســـبک زندگـــی غربـــی 
مختلـــف  بحران  هـــای  بـــروز  عامـــل  را 
ـــی در  ـــامتی و فرهنگ ـــی، س ـــادی، روان اعتق
جامعـــه دانســـت و افـــزود: عـــدم گرایـــش 
بـــه ســـبک زندگـــی غربـــی، بـــه معنـــای 
دوری از پیشـــرفت های روز نیســـت، بلکـــه 
دوری جســـتن از فرهنـــگ، اعتقـــادات و 

ســـبک زندگـــی غربـــی اســـت.
ـــا  ـــن ب ـــربیانی همچنی ـــام ش ـــت االس حج
بیـــان اینکـــه هجمـــه فرهنگـــی دشـــمنان 
در قالـــب جنـــگ نـــرم بایـــد رصـــد شـــده 
ـــرد،  ـــه ک ـــب مقابل ـــکل مناس ـــه ش ـــا آن ب و ب
تصریـــح کـــرد: برنامه  هـــا و تهدید هـــای 
علیـــه  دشـــمنان  فرهنگـــی  مختلـــف 
ــورت  ــه  صـ ــران بـ ــامی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ـــتا  ـــن راس ـــه دارد و در ای ـــبانه  روزی ادام ش
ـــی  ـــازی فرهنگ ـــون  س ـــه مص ـــدام ب ـــد اق بای

و ارائـــه راهـــکار عملـــی کـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه رمضـــان 
مـــاه مهمانـــی خـــدا، دل بریـــدن از لذایـــذ 
جســـمانی و نزدیـــک شـــدن بـــه صفـــات 
ـــنت  های  ـــزود: از س ـــت، اف ـــانی اس واالی انس
ـــه  ـــاری دادن ب ـــاه، افط ـــن م ـــندیده در ای پس
روزه  داران حتـــی بـــا یـــک خرمـــا اســـت 
کـــه نـــزد خداونـــد متعـــال دارای قـــرب و 

ارزش باالیـــی اســـت.
حجـــت  االســـام شـــربیانی بـــا تأکیـــد 
بـــر عمـــل بـــه فرمایشـــات رهبـــر معظـــم 
ــای  ــزاری افطاری هـ ــاره برگـ ــاب دربـ انقـ
ســـاده، یـــادآور شـــد: اگـــر افطاری  هـــا 
ــه   ــود نـ ــزار شـ ــی برگـ ــنگین و تجماتـ سـ
ــت  ــد داشـ ــی نخواهـ ــی در پـ ــا ثوابـ تنهـ
ــرف  ــراف و صـ ــه اسـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ بلکـ
هزینه  هـــای گـــزاف در مکتـــب اســـام 

هـــم مذمـــوم اســـت.
ــاره  ــا اشـ ــیر بـ ــه عجب شـ ــام  جمعـ امـ
بـــه برگـــزاری افطاری  هـــای ســـاده در 
مـــاه رمضـــان از ســـوی برخـــی اشـــخاص 
و نهادهـــا، ادامـــه داد: در همیـــن راســـتا 
ــی  ــرح برپایـ ــران، طـ ــت خیـ ــه همـ و بـ
ــر و  ــاده در معابـ ــاری سـ ــفره  های افطـ سـ
مســـاجد رونـــق گرفتـــه کـــه ایـــن امـــر 
ـــامی  ـــوری اس ـــام جمه ـــرکات نظ ـــز از ب نی

اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکه ســـنت حســـنه 
ســـبک  و  ســـادگی  اســـاس  بر  افطاری 
زندگی اســـامی دور از تجمل و اســـراف 
نهادینه  جامعـــه  در  بیشـــتر  چه  هر  باید 
نیـــز  شـــود، گفـــت: در شهرســـتان  ها 
ســـفره  های افطـــاری ســـاده در نقـــاط 
مختلف شـــهر و در مســـاجد گســـترده 
شـــده کـــه مؤمنـــان و روزه  داران از این 
بهره منـــد   الهـــی  نعمـــت  ســـفره های 

می شـــوند.

در پل جانبازان تبریز
جزئیات بیشتر از نجات دختر جوانی 

که قصد خودکشی داشت

جزئیـــات  آذربایجان شـــرقی  بهزیســـتی 
ـــد  ـــه قص ـــی ک ـــر جوان ـــات دخت ـــتر از نج بیش
ـــز  ـــازان تبری ـــدان جانب ـــل می ـــی در پ خودکش

را داشـــت، منتشـــر کـــرد.
بــه گــزارش فــارس، دختــر جوانــی بــه 
نــام » م- ز« کــه در پــل جانبــازان تبریــز 
قصــد خودکشــی داشــت، توســط کارشناســان 
ــز و  ــتی تبری ــی اداره بهزیس ــس اجتماع اورژان

ــت. ــات یاف ــاوره نج مش
در ایــن مشــاوره، کارشناســان اورژانــس 
اجتماعــی اداره بهزیســتی تبریــز دختــر جــوان 
را کــه دچــار بیمــاری روانــی حــاد بــود و ســال 
گذشــته نیــز اقــدام بــه خودکشــی کــرده بــود، 

تبریــز نجــات دادنــد.

سقوط 2 کارگر از باالبر در تبریز 
حادثه آفرید

بــه گــزارش ایســنا، مســئول روابــط عمومــی 
ــت:  ــرقی گف ــان ش ــتان آذربایج ــس اس اورژان
ــر دو کارگــر  امــروز چهارشــنبه ســقوط از باالب
ــردوس  ــوی ف ــه کاره در ک ــاختمانی نیم در س

ــه کشــاند.  ــه صحن ــس را ب ــز اورژان تبری
ــر 54 و  ــزود: دو کارگ ــا اف ــد شــادی نی وحی
5۸ ســاله کــه دچــار مصدومیــت شــده بودنــد 
ــان  ــای کارشناس ــات و مراقبت ه ــت اقدام تح
اورژانــس بــه بیمارســتان امــام رضــا )ع( تبریــز 

انتقــال داده شــدند.
کاه  از  اســتفاده  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــط  ــی در محی ــوارد ایمن ــت م ــی و رعای ایمن
ــای کاری  ــدت مصدومیت ه ــش ش کار در کاه

ــت. ــر اس موث
مدیرکل اوقاف آذربایجان شرقی: 

تنها 50 درصد موقوفات استان
 احیا شد

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجــان 
ــش از 50  ــر بی ــال حاض ــت: در ح ــرقی گف ش
درصــد از موقوفــات ایــن اســتان احیــا نشــده و 

هنــوز در دســت مــردم اســت.
حجــت االســام علــی مصائبــی در نشســت 
توجیهــی و هــم اندیشــی بــا مبلغــان اعزامی در 
ــی در  ــت اله ــت ضیاف ــای معرف ــرح خیمه ه ط
محــل آســتان مقــدس ســیدحمزه )ع( تبریــز، 
ــه  ــش از س ــا بی ــیدی ب ــع رش ــه رب ــه موقوف ب
هــزار هکتــار کــه در اختیــار دســتگاه های 
ــی  ــزود: وقت ــرد و اف ــاره ک ــت اش ــف اس مختل
ــث  ــه بح ــتگاه های مربوط ــا دس ــاله ب ــن مس ای
ــد کــه مگــر می شــود  شــد آنهــا تعجــب کردن

ــه باشــد. اینجــا موقوف
وی، از روحانیـون و مبلغیـن حاضـر در ایـن 
نشسـت خواسـت در بحث هـای تبلیغـی احکام 
وقـف را مطـرح نمایند تـا مردم بداننـد اگر یک 
نفـر در ملـک وقفـی بنشـیند بـدون اذن متولی 
تکلیفـش چیسـت، چـون مردم متدین هسـتند 

و این مسـائل برایشـان مهم اسـت.
ــاری  ــمه ج ــک چش ــف ی ــه داد: وق وی ادام
ــه باقــی تبدیــل می کنــد  اســت کــه فانــی را ب

ــرای انســان اســت. و باقیــات صالحاتــی ب
ــی  ــان اعزام ــه مبلغ ــان اینک ــا بی ــی ب مصائب
ــاخص  ــزادگان ش ــت امام ــای معرف در خیمه ه
و  حســینه ها  منابــر  مســاجد،  شهرســتان، 
اظهــار  فعالیــت می پردازنــد،  بــه  پارک هــا 
کــرد: هــدف از ایــن نشســت تبــادل افــکار بــا 
ــا  ــن خیمه ه ــی در ای ــی و مذهب ــان دین مبلغ
اســت تــا بتوانیــم بــا همدلــی و همــکاری 

ــم. ــاه را ببری ــن م ــره در ای ــترین به بیش
وی ادامـه داد: از تمامی مبلغـان و روحانیون 
اعزامـی بـه خیمه هـای معرفـت در مکان هـای 
منظـم  و  موثـر  حضـور  می خواهیـم  مشـخص 
در ایـن برنامه داشـته باشـند.مصائبی افـزود: با 
توجـه بـه اینکـه دغدغـه اصلـی مبلغـان دینی، 
تبلیـغ اسـت پـس از ایـن فرصـت بهره جسـته 
و نقـش کلیـدی روحانیـت را ایفـا کنیـم و این 
برنامـه صرفا جهـت رفع تکلیـف و تهیه گزارش 

کار نباشـد.

معـاون توسـعه مشـارکت های مردمی کمیته 
امـداد گفـت: در حـال حاضـر 200 هـزار یتیـم 
تحت پوشـش کمیتـه امداد هسـتند و هر یتیم 

بـه طور متوسـط پنج حامـی دارد.
 بـه گـزارش ایسـنا، علی محمد ذوالفقـاری در 
برنامـه ضیافـت افطار با مددجویـان کمیته امداد 
و خیـران با اشـاره بـه وجود یک میلیـون حامی 
در طـرح اکـرام ایتـام، اظهـار کرد: حامیان سـال 
گذشـته حـدود 404 میلیـارد تومـان بـه صورت 
نقـدی و غیرنقـدی به ایتـام تحت پوشـش خود 
کمـک کردنـد و امیدواریم که حامیان هم راسـتا 
بـا افزایـش اطاعـات خود، بـه موضوعـات دیگر 
ایتـام از جملـه تامیـن هزینـه تحصیـل، درمـان 
و جهیزیـه ورود پیـدا کننـد. البتـه خوشـبختانه 
دایـره ارتبـاط ایتـام و حامیـان طوری گسـترش 
یافتـه کـه حامیـان بخشـی از وظایف پـدر فوت 

شـده یتیـم را انجـام می دهند.

وی با بیان اینکه آرامش نسبی در خانواده های 
در  داد:  ادامه  است،  شده  ایجاد  پوشش  تحت 
بهره مند هستیم  وجود کسی  از  ما  حال حاضر 
که 12 هزار یتیم را تحت پوشش خود قرار داده 
و این جای خوشحالی دارد. حامی واژه زیبایی 
از همه  باقی می ماند و  ایتام  است که در ذهن 

مهم تر آنکه ایتام فقط مشکات مادی ندارند.
منزوی  نباید  ایتام  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
که  مباحثی  مهم ترین  از  یکی  افزود:  باشند، 
امروز مطرح می شود این است که یتیم فقط به 
فکر سیر کردن شکمش نیست و متاسفانه برخی 
کودکان یتیم حتی از داشتن ساده ترین اسباب 

بازی ها هم محروم هستند.

ذوالفقـاری بـا بیـان اینکـه متاسـفانه یتیـم 
تحـت پوشـش کمیتـه امـداد، طعـم یتیمـی را 
همـراه بـا فقر می چشـد، یادآور شـد: متاسـفانه 
امـروز ازدواج بـا دختـران یتیم جـزو ارزش های 
جامعه محسـوب نمی شـود و این معضل اسـت. 
مناطـق  در  سـاکن  یتیمـان  ایـن،  بـر  عـاوه 

محـروم زندگـی سـخت تری دارنـد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا تــاش کمیتــه 
ــود  ــارم خ ــزد مح ــان ن ــی از یتیم ــداد جمع ام
زندگــی می کننــد، خاطرنشــان کــرد: بایــد 
بــرای افزایــش تعــداد حامیــان تــاش کنیــم و 
مــروج ایــن حســنه باشــیم. خوشــبختانه ایــن 
طــرح در اســتان های مختلــف بــه اشــکال 

متعــدد اجــرا می شــود و هــر کــدام از مــا 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی از هزینه ه ــم بخش می توانی
ــه حســاب  ــه خــود را ب ــه و فطری ــار، ولیم افط

ــم. ــز کنی ــام واری ایت
وی تصریـح کـرد: متاسـفانه تعـداد زیادی از 
یتیمـان قبـل از فـوت پدران شـان هـم شـرایط 
مطلوبـی ندارنـد و بایـد تـاش کنیـم کـه سـن 
حامیـان کاهـش یابـد. همچنین بهتر اسـت که 
بـه جـای فـرد حامـی، خانواده ها به دیـدار ایتام 

برونـد تـا درد دل هـا راحت تـر صـورت بگیرد.
ذوالفقـاری بـا تاکیـد بـر اینکـه ایتام هـر ماه 
نقـدی و غیرنقـدی  انتظـار کمک هـای  چشـم 
حامیـان هسـتند، خاطرنشـان کرد: بهتر اسـت 
کـه سـقف مبالـغ پرداختـی خـود را بـا افزایش 
تـورم، افزایـش دهیم. البته حامـی حق دارد که 
از کمیتـه امداد بیـان دریافت کنـد و از هزینه 

کـرد مبالـغ واریزی خـود مطمئن شـود.

200 هزار یتیم تحت پوشش 
کمیته امداد هستند
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کاریکاتور

مجلس باز هم علی الریجانی را 
انتخاب کرد

محمدعلی رجبی - فارس

بزرگان موسیقی ایران
استاد ابوالحسن صبا

ابوالحسـن صبـا در سـال 12۸1 در تهـران 
بـه دنیا آمد پدرش ، ابوالقاسـم کمال السـلطنه ، 
فرزنـد محمـد جعفرخـان صدرالحکمـا، فرزند 
محمودخـان صبـا، شـاعر و نقـاش بلنـد آوازه 
عهـد ناصـری  و از مـردان فاضل و هنردوسـت 

عصـر خویـش بود.
کمال السـلطنه طبیـب و ادیب و دوسـت دار 
موسـیقی بود. سـه تار را دل نشـین می نواخت 

و اولین اسـتاد پسـرش بود. 
ــزرگ  ــا از اســاتید ب اســتاد ابوالحســن صب
ــاوه  ــا ع ــران اســت . صب ــل ای ــیقی اصی موس
ــاخت  ــز می س ــگ نی ــی ، گاه آهن ــر نوازندگ ب
ــیک  ــات کاس ــیقی ، ادبی ــر موس ــاوه ب و ع
ایــران را بــه خوبــی می شــناخت و زبــان 
نخســتین  صبــا  می دانســت .  را  انگلیســی 
پویه هــای موســیقی را از پــدرش فــرا گرفــت. 
او نــزد میــرزا عبــداهلل فراهانــی، درویــش خان 
نــزد  و ســه تار،  تــار  وزیــری  علی نقــی  و 
ــین  ــزد حس ــن، ن ــن ویول ــین هنگ آفری حس
اســماعیل زاده کمانچــه، نــزد علــی اکبرخــان 
ــزد  ــی و ن ــان ن ــزد اکبرخ ــنتور، ن ــاهی س ش

ــت. ــرب را آموخ ــان ض ــی خ حاج
نواخـت،  ابوالحسـن صبـا، 40 سـال سـاز 
تعلیـم داد، در ارکسـترها شـرکت کـرد، کتاب 
نوشـت و درتمـام جریان هـای موسـیقی ایران 
تأثیـر مسـتقیم و مثبـت داشـت. وی در تمام 
سـایر  حتـی  و  ایـران  موسـیقی  رشـته های 
و  نقاشـی  و  سـاز  سـاختن  همچـون  هنرهـا 
ادبیـات مهـارت داشـت و دانشـنامه ای جامـع 

از علـم و عمـل موسـیقی ایرانـی بـود. 
ــه آن را  ــود ک ــن ب ــی وی ویول ــاز اصل س
ــت .  ــن فراگرف ــگ آفری ــین خان هن ــزد حس ن
علی اکبــر  نــزد  را  ســنتور  هم چنیــن 
ــزد  ــه را ن ــماعی ، کمانچ ــب س ــاهی و حبی ش
حســین خان اســماعیل زاده ، ضــرب را نــزد 
ــان ،  ــزد اکبرخ ــی را ن ــی ، ن ــان ضرب حاجی خ
ــه  ــری و س ــی وزی ــتاد علی نق ــزد اس ــار را ن ت
ــداهلل و  ــرزا عب ــتاد می ــب اس ــار را در مکت ت
ــت.  ــال فراگرف ــه کم ــش ب ــین دروی غامحس
کمال الملــک  مدرســه  بــه  جوانــی  در 
رفــت و نقاشــی را فراگرفــت . هم چنیــن ، 
ــاری ،  ــوهان کاری ، نج ــون س ــی چ مهارت های
خاتــم کاری  و  معــرق کاری  ریخته گــری ، 
ــاختن آالت  ــداً در س ــه بع ــه دســت آورد ک ب

ــت. ــه کار بس ــیقی ب موس
ابوالحسـن صبـا، در سـال 1306 از طـرف 
در  تـا  شـد  مأمـور  وزیـری  علینقـی  اسـتاد 
رشـت مدرسه ای مخصوص موسـیقی تأسیس 
کنـد. او نزدیـک 2 سـال در رشـت مانـد و در 
آنجـا ضمن آمـوزش موسـیقی، به روسـتاها و 
کوهپایه هـای شـمال رفـت و بـه جمـع آوری 
آهنگ هـای محلـی پرداخـت و ارمغان هایی از 

این سـفر بـه همـراه آورد. 
چوبـی  رقـص  دیلمـان،  آهنگ هـای 
قاسـم آبادی، کوهسـتانی و امیـری مازندرانـی 
یـادگار ایـن دوره از زندگی اوسـت. شـاگردان 
تجویـدی،  علـی  از:  عبارتنـد  صبـا  معـروف 
فرامـرز پایـور، حسـین تهرانی، حسـین ملک، 
محمـد  بنـان،  غامحسـین  کسـایی،  حسـن 
بهارلـو، ابراهیـم قنبـری، رحمـت اهلل بدیعـی، 
مهـدی خالدی، عطاء اهلل خـرم، همایون خرم، 
داریـوش صفـوت، لطف اهلل مفخم پایـان و ... .

و  نیمـا  آثـار  بـزرگ،  موسـیقیدان  ایـن 
شـهریار  و  نیمـا  بـا  و  می خوانـد  را  هدایـت 
روابـط نزدیـک داشـت. او بـا شـهریار از ایـام 

بـود. دوسـت  جوانـی 
 ایــن دوســتی تــا پایــان عمــر او دوام کــرد 
ــر بالیــن او  و در زمــان مــرگ نیــز شــهریار ب
حضــور داشــت. اســتاد ابوالحســن صبــا پــس 
ار ســال ها کوشــش و پــرورش شــاگردان 
فــراوان، در ســال 1336 و بــه علــت ناراحتــی 
قلبــی در ســن 55 ســالگی چشــم از جهــان 
فروبســت و در قبرســتان ظهیرالدولــه بــه 
ــتاد،  ــرگ اس ــد از م ــد. بع ــپرده ش ــاک س خ
ــل  ــر تجلی ــه خاط ــت وی و ب ــق وصی ــر طب ب
و قدردانــی از ایــن هنرمنــد نامــی ، خانــه 
ــل  ــوزه تبدی ــه م ــان 1353، ب وی در 29 آب
ــدان  ــک فرزن ــه کم ــان ب ــر ایش ــد و همس ش
ــتاد را  ــه اس ــق ب ــوازم متعل ــیا و ل ــتاد، اش اس

ــد. ــدا کردن ــوزه اه ــه م ــع آوری و ب جم

ــز  ــگاه تبریـ ــی دانشـ ــأت علمـ ــو هیـ عضـ
ــگاه های  ــد دانشـ ــت بایـ ــت دولـ ــد اسـ معتقـ

ــام کنـــد. دولتـــی را ادغـ
ـــر  ـــد باق ـــر محم ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــه گ ب
بهشـــتی در خصـــوص انتظـــارات جامعـــه 
ـــرد:  ـــان ک ـــم، بی ـــت دوازده ـــگاهی از دول دانش
ـــاوه  ـــه ع ـــن اســـت ک ـــت ای ـــان از دول انتظاراتم
ــی در  ــائل علمـ ــراردادن مسـ ــر قـ ــر مدنظـ بـ
تمامـــی تصمیمـــات، در مدیریت هـــای کان، 
میانـــی و پایـــه از نیروهـــای پـــاک دســـت و 

حرفـــه ای اســـتفاده کنـــد. 
ـــای  ـــا توانایی ه ـــب ب ـــه داد:متناس وی ادام
ـــت  ـــان پس ـــه آن ـــراد، ب ـــه ی اف ـــی و تجرب علم
ـــر  ـــت در ه ـــه دول ـــوری ک ـــه ط ـــود؛ ب داده ش
ـــتفاده  ـــص اس ـــراد متخص ـــوان اف ـــوزه از ت ح

ـــد. کن
تعـــداد  اینکـــه  بیـــان  بـــا  بهشـــتی 
نیـــاز  از  بیـــش  ایـــران  در  دانشـــگاه ها 
جامعـــه اســـت، عنـــوان کـــرد: دولـــت بایـــد 
در چارچـــوب اهـــداف و برنامـــه آمایـــش 
ســـرزمینی و اســـناد باالدســـتی، نســـبت 
بـــه ادغـــام دانشـــگاه های دولتـــی اقـــدام 
کنـــد؛ همچنیـــن کیفیـــت ســـطح آموزشـــی 
ــز  ــرو نیـ ــت نیـ ــاال رود و تربیـ ــگاه ها بـ دانشـ

ــد. ــه باشـ ــای جامعـ ــا تقاضـ ــب بـ متناسـ

وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـئوال کـــه 
جامعـــه  در  را  نشـــاط  چگونـــه  دولـــت 
دانشـــگاهی افزایـــش دهـــد، گفـــت: بـــر 
اســـاس آموزه هـــای دینـــی، بـــر وجـــود 

نشـــاط اجتماعـــی بـــه ویـــژه بیـــن جوانـــان 
ـــا  ـــدم ب ـــده معتق ـــه بن ـــت ک ـــده اس ـــد ش تأکی
ـــکاری  ـــکات بی ـــل مش ـــادی و ح ـــق اقتص رون
ـــردد. ـــاز می گ ـــه ب ـــه جامع ـــاط ب ـــان، نش جوان

ـــط  ـــتغال، محی ـــاد اش ـــزود: ایج ـــتی اف بهش
ـــرده  ـــارج ک ـــی روح خ ـــت ب ـــگاه را از حال دانش
و نشـــاط و امیـــد بـــه آینـــده را بیشـــتر 

 . می کنـــد
وی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد نســـبت بـــه 
ـــام  ـــی اهتم ـــی و  مل ـــن های دین ـــزاری جش برگ
ـــد نیســـتیم جشـــن را  ـــم، گفـــت: واقعـــاً بل بورزی
ـــن ها از  ـــد در جش ـــم، بای ـــزار کنی ـــه برگ چگون

پتانســـیل جوانـــان اســـتفاده کنیـــم. 
ـــا  ـــز ب ـــگاه تبری ـــی دانش ـــأت علم ـــو هی عض
ــای  ــبرد برنامه هـ ــرای پیشـ ــه بـ ــان اینکـ بیـ
دانشـــگاهی نیـــاز بـــه تغییـــر مســـئوالن 
نیســـت، خاطرنشـــان کـــرد: اگـــر انتخـــاب 
مدیریـــت  روش  اســـاس  بـــر  مدیـــران 
ـــبرد  ـــد، در پیش ـــه باش ـــام گرفت ـــودی انج عم
ــه  ــکل مواجـ ــا مشـ ــگاهی بـ ــداف دانشـ اهـ

ــد.  ــم شـ نخواهیـ
ــابقه ی  ــه سـ ــردی کـ ــت: فـ ــتی گفـ بهشـ
مدیریـــت در ســـطوح پاییـــن را در کارنامـــه 
ــه  ــز بـ ــر نیـ ــطح باالتـ ــد در سـ دارد، می توانـ
خوبـــی مدیریـــت کنـــد، بـــه عنـــوان مثـــال 
ـــگاه  ـــی را در دانش ـــت گروه ـــه مدیری ـــی ک کس
انجـــام داده، بـــا مـــرور زمـــان، می توانـــد 
در  را  بزرگتـــری  مجموعه هـــای  مدیریـــت 

دانشـــگاه برعهـــده گیـــرد.

انجام 3260 کیلومتر لوله گذاری 
فاضالب در استان

فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 
شـــرکت  ایـــن  گفـــت:  آذربایجان شـــرقی 
تاکنـــون بیـــش از 3 هـــزار و 260 کیلومتـــر 
لوله گـــذاری فاضـــاب در ســـطح اســـتان 
انجـــام داده و در طـــول ســـال گذشـــته 
ــذاری  ــر لوله گـ ــش از 170 کیلومتـ ــز بیـ نیـ
فاضـــاب از جنـــس پلی ایتلـــن دوجـــداره 

ــت . ــرده اسـ ــرا کـ اجـ
ــو  ــا ایمانلـ ــارس، علیرضـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
اظهـــار داشـــت: در ســـال گذشـــته و بـــا 
خـــدوم  پرســـنل  شـــبانه روزی  کوشـــش 
کارهـــای ارزنـــده ای در بخـــش فاضـــاب در 
ـــت. ـــیده اس ـــام رس ـــه انج ـــتان ب ـــهرهای اس ش

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 
ــرکت در  ــن شـ ــزود: ایـ ــرقی افـ آذربایجان شـ
ـــت  ـــد جمعی ـــدود 60 درص ـــال 95 ح ـــان س پای
ـــغ  ـــی بال ـــا جمعیت ـــتان ب ـــهری در ســـطح اس ش
ــت  ــر را تحـ ــزار نفـ ــزار و 6۸0 هـ ــر یک هـ بـ
پوشـــش شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب قـــرار 
داده و بـــا واگـــذاری  بالـــغ بـــر 65 هـــزار و 
ــاب  در  ــد فاضـ ــعاب جدیـ ــره انشـ 540 فقـ
ـــتان  ـــطح اس ـــان در س ـــه متقاضی ـــال 95 ب س
کل انشـــعابات فاضـــاب بـــا آحـــاد بـــه 691 
ـــم  ـــن رق ـــه ای ـــد ک ـــره می رس ـــزار و 695 فق ه
ـــل  ـــد قاب ـــوری رش ـــط کش ـــه متوس ـــبت ب نس

ــد. ــان می دهـ ــتان نشـ ــی را در اسـ توجهـ
فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل   
اســـتان بـــا اشـــاره بـــه لوله گـــذاری شـــبکه 
ـــاب  ـــبکه فاض ـــه ش ـــهرهایی ک ـــاب در ش فاض
در آنهـــا اجـــرا می شـــود، گفـــت: ایـــن 
ــزار و 260  ــش از 3 هـ ــون بیـ ــرکت تاکنـ شـ
ــطح  ــاب در سـ ــذاری فاضـ ــر لوله  گـ کیلومتـ
اســـتان انجـــام داده و در طـــول ســـال گذشـــته 
نیـــز بیـــش از 170کیلومتـــر لوله گـــذاری 
فاضـــاب از جنـــس پلی اتیلـــن دوجـــداره 

اجـــرا کـــرده اســـت.
ــن  ــر ایـ ــش از 91 کیلومتـ ــزود: بیـ وی افـ
لوله گـــذاری در کان شـــهر تبریـــز بـــوده 
ــرا  ــایر شـــهرهای اســـتان اجـ و بقیـــه در سـ

شـــده اســـت.

مشارکت 6 درصدی جوانان استان 
در برنامه های اوقات فراغت!

مدیـــرکل امـــور اجتماعـــی اســـتانداری 
ــا از  ــفانه مـ ــت: متاسـ ــرقی گفـ آذربایجان شـ
کل جمعیـــت جـــوان اســـتان، تنهـــا شـــش 
درصـــد را در برنامه هـــای اوقـــات فراغـــت 
جـــذب کرده ایـــم کـــه امیـــد اســـت در ایـــن 
ـــا  ـــود ت ـــام ش ـــی انج ـــزی خوب ـــتا برنامه ری راس

بـــه حـــد مطلـــوب برســـیم.
بـــه گـــزارش ایســـنا، حســـن اســـتوارآذر 
ـــان  ـــور جوان ـــاماندهی ام ـــتاد س ـــه س در جلس
ــه  ــت کـ ــر اسـ ــرد: بهتـ ــار کـ ــتان، اظهـ اسـ
جلســـات ســـتاد ســـاماندهی امـــور جوانـــان 
ــاً جلســـه ی گزارش دهـــی نباشـــد و در  صرفـ
ـــرد  ـــرار گی ـــورتی ق ـــزی و مش ـــور برنامه ری مح

تـــا بـــه ســـرانجام مطلـــوب برســـیم.
ـــت  ـــف جمعی ـــه نص ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
را جوانـــان تشـــکیل می دهنـــد،  اســـتان 
گفـــت: در ســـه ســـال اخیـــر اقدامـــات 
بســـیاری در ایـــن راســـتا انجـــام شـــده و در 
ـــت  ـــده اس ـــت ش ـــز دق ـــال نی ـــدازی پورت راه ان
ـــج  ـــه نتای ـــج ب ـــه تدری ـــده ب ـــده ی بن ـــه عقی و ب

می رســـیم. خوبـــی 
بـــه اهمیـــت  بـــا اشـــاره  اســـتوارآذر 
ـــور  ـــرد:  ام ـــان ک ـــان، بی ـــور جوان ـــاماندهی ام س
ـــوده  ـــم  ب ـــایل مه ـــه مس ـــوان از جمل ـــل ج نس
ـــل  ـــن نس ـــطه بی ـــه ی واس ـــروه حلق ـــن گ و ای
گذشـــته و آینـــده اســـت کـــه امیـــد اســـت 
در ســـال جـــاری شـــاهد مشـــارکت بـــاالی 

جوانـــان باشـــیم.
اجـــرای  بـــر  تاکیـــد  ضمـــت  وی 
برنانه هـــای اوقـــات فراغـــت در حاشـــیه های 
شـــهر و اوقـــات بعـــد ازظهـــر جوانـــان، 
ــرای  ــرای احـ ــت بـ ــد اسـ ــرد: امیـ ــان کـ بیـ
ــات فراغـــت در  ــنهادی اوقـ ــای پیشـ برنامه هـ
ســـال 96، خیـــز باالتـــر از قبـــل و پرشـــتاب 
تـــر از گذشـــته شـــاهد فعالیت هـــا باشـــیم و 
ـــی و  ـــم افزای ـــه ه ـــود را ب ـــوان خ ـــترین ت بیش

ــم. ــکاری بگذاریـ همـ
وی افـــزود: حـــوزه ی آمـــوزش و پـــرورش 
نیـــز بعـــد از شـــهرداری جایـــگاه خوبـــی در 
ـــت  ـــد اس ـــن رو امی ـــان دارد، از ای ـــذب جوان ج
ـــام  ـــتا انج ـــن راس ـــری در ای ـــای موث فعالیت ه

ـــد. ده

بهشتی:

دولت باید دانشگاه های 
دولتی را ادغام کند

رییس مجلس شورای اسامی با اشاره به این 
که نحوه تعطیلی مطبوعات و فیلتر رسانه ها باید 
ضابطه مند شود، گفت: نباید اجازه داد رسانه ها 
در  داریم  قبول  شوند،  تعطیل  سادگی  به  نیز 
این زمینه نیاز به ضابطه داریم و اگر الزم باشد 

مجلس نیز پیگیری خواهد کرد.
بـه گـزارش خانـه ملـت، علـی الریجانـی در 
نشسـت مشـترک بـا مدیـران رسـانه ها اظهـار 
مـن،  بـرای  خـوب  جلسـات  از  یکـی  داشـت: 
برگـزاری جلسـه بـا رسـانه ها اسـت و احسـاس 
شـما  مطالـب  بایـد  اینهـا  از  بیـش  می کنـم 
شـنیده شـود و از کارهـای رسـانه های مسـتقل 

حمایـت شـود.
رئیس مجلس شورای اسامی بیان کرد: الزم 
است رسانه ها رابطه تنظیم یافته تری با مجلس 
شورای اسامی داشته باشند، که ما نیز از این 
فراهم کردن  برای  و  استقبال می کنیم  موضوع 

این امکان تاش می کنیم.
وی تصریـح کـرد: می توان با همـکاری مرکز 
پژوهش هـا و رسـانه ها مدلـی را طراحـی کرد و 
از حضـور رسـانه ها در کمیسـیون های مجلـس 

اسـتفاده کرد.
الریجانـی ادامـه داد: پیشـنهاد ایجاد گروهی 
کاری بـرای مطبوعـات کـه متشـکل از نماینده 
معـاون  و  مجلـس  نماینـدگان  هـا،  رسـانه 
مطبوعاتـی ارشـاد اسـت، قابل بررسـی اسـت تا 

اگـر ایـراد احتمالـی دارد، برطـرف گـردد.
رئیس قوه مقننه کشورمان با اشاره به اینکه 
مجلس دریچه ارتباط با رسانه ها را باز می گذارد، 
گفت: همکاری با رسانه ها برای مجلس شورای 

اسامی افتخار است.
وی بـا اشـاره بـه تقاضـای برخـی مدیـران 
قـوه قضائیـه  رئیـس  بـا  رسـانه جهـت دیـدار 
گفـت: حتمـا توصیـه می کنـم تـا رئیـس قـوه 
قضائیـه بـا رسـانه ها دیـدار داشـته باشـد کـه 
قطعـاً ایـن جلسـات مفیـد خواهـد بـود و طـی 
آن نظـرات اهالـی رسـانه به صورت مسـتقیم به 

می رسـد. مسـئوالن  گـوش 
تعطیلی  نحوه  اینکه  بر  تاکید  با  الریجانی 
مطبوعات و فیلتر شدن رسانه ها باید ضابطه مند 
زدایی  موضوع حبس  که  همانطور  گفت:  شود، 
اجازه  نباید  می شود،  پیگیری  مجلس  سوی  از 
داد رسانه ها نیز به سادگی تعطیل شوند، قبول 
داریم در این زمینه نیاز به ضابطه داریم و اگر 

الزم باشد مجلس نیز پیگیری خواهد کرد.
اشـاره  بـا  قانونگـذاری کشـور  نهـاد  رئیـس 
بـه تجدیدنظـر درخصـوص هیـات منصفـه در 
الیحـه گفـت: گفتـه می شـود کـه در ارتبـاط 
بـا رسـانه ها دو الیحـه در راه اسـت، کـه البتـه 
دولـت الیحه هـای دیگـری را نیـز در راه دارد 
کـه هنـوز بـه دسـت مجلس نرسـیده اسـت که 
از جملـه ایـن لوایـح می توان به الیحـه خدمات 

کشـوری اشـاره کـرد.
سال  مطبوعات  قانون  اینکه  بیان  با  وی 
هاست که وجود دارد، گفت: قانون سازمان نظام 
رسانه ها نیز موضوع مطلوبی است که می توان به 

آن توجه داشت.
صنف  یک  رسانه ها  اینکه  بیان  با  الریجانی 
تاکید کرد:  باشند،  و می توانند مستقل  هستند 
لوایح مربوطه را به مجلس  دولت اگر سریع تر 

ارائه کند، می توانیم روی آنها بیشتر کار کنیم.
تشکر  ضمن  اسامی  شورای  مجلس  رئیس 
با  آنها  به دلیل همکاری معقوالنه  از مطبوعات 
مجلس اظهار داشت: رسانه ها با مجلس ارتباط 
معقوالنه ای داشته اند و من نقدهای مطرح شده 
آگاهی  در  رسانه ها  رفتار  زیرا  مفید می دانم،  را 

بخشی برای مجلس مفید است.
که  می خواهم  رسانه ها  از  اینکه  بیان  با  وی 
مردم را نسبت به قوانینی که در مجلس با زبان 
کنند،  آشنا  می شود،  وضع  ای  حرفه  و  خشک 

گفت: مردم باید بدانند چه قوانینی وجود دارد و 
اگر محدودیتی هست آن را بشناسند.

الریجانی تصریح کرد: برای مثال قانون رفع 
وضع  اسامی  شورای  مجلس  در  تولید  موانع 
شده ولی سرمایه گذار از این قانون مطلع نیست 
که در این گونه مواقع نقش رسانه ها برای ایجاد 
ارتباط بین مردم و قوانین وضع شده بسیار مهم 

است.
وی با اشاره به اینکه امروز در مجلس قانونی 
است،  شده  وضع  نشین ها  حاشیه  با  مرتبط 
که  آنجایی  از  نشینی  مناطق حاشیه  در  افزود: 
نیز  خدمات  ارائه  از  نیست،  قانونی  آنها  مسکن 
محروم هستند، در مجلس پیرامون این موضوع 
مباحث فراوانی مطرح شد که در نهایت فرصت 
3 ساله ای به این افراد برای رفع مشکات داده 
از  نشین  حاشیه  مناطق  دیگر  طرف  از  و  شد 
خدماتی مانند آب و برق برخوردار می شوند که 
این موضوعات باید از طریق رسانه ها و با زبانی 

مردمی به اطاع برسد.
باشد  الزم  اگر  داد:  ادامه  مقننه  قوه  رئیس 
کمیته مشترکی را برای انتقال مفاهیم قانونی به 
مردم با رسانه ها تشکیل می دهیم و ما مخالفتی 

در این زمینه نداریم.
الریجانی گفت: مقدار زیادی از دعاوی مطرح 
شده در قوه قضائیه به عدم آگاهی مردم نسبت 

به حقوقشان ارتباط دارد.

وی با اشاره به شرایط کشور اظهار داشت: در 
سال های گذشته با تدابیر اندیشیده شده کشور 
به  نیاز  که  گرفته  قرار  مناسبی  جاده  روی  بر 

حمایت دارد تا از سنگاخ ها عبور کند.
رئیس مجلس شورای اسامی افزود: از مسئله 
فضای  و  ایم  کرده  عبور  حدودی  تا  ای  هسته 
آرامی برای سرمایه گذاری ایجاد شده که البته 
هنوز برخی کشورها در این زمینه مسئله سازی 
مهم  مقطع  این  در  رسانه ها  نقش  و  می کنند 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
کشورها  برخی  در  کرد:  تصریح  الریجانی 
اقداماتی انجام می شود تا ایران را عصبانی کرده 
ادامه  روند  این  که  ببینند  را  ایران  واکنش  یا 

خواهد داشت و شاید شدیدتر هم بشود.
وی بـا بیـان اینکه در منطقه دچـار تحوالتی 
می شـویم، بیـان کـرد: چالش هـای منطقـه ای 
رو بـه افزایش اسـت و تروریسـت گرایی بیشـتر 
امنیتـی  آشـفتگی  نتیجـه  در  کـه  می شـود، 
منطقـه رو بـه افزایـش اسـت و الزم اسـت کـه 

بـه آن توجه داشـته باشـیم.
رئیـس قـوه مقننـه کشـورمان بـا اشـاره بـه 
شـرایط اقتصـادی کشـور تاکیـد کـرد: بـدون 
عـزم ملی مشـکات اقتصادی قابل حل نیسـت 
و بـرای بـرون رفـت از شـرایط کنونـی نیـاز بـه 
ایجـاد فضایی عقانی و همگرایی بیشـتر اسـت.

وی با اشاره به شعار مقام معظم رهبری در 
زمینه تولید و اشتغال بیان کرد: تنها راه رسیدن 
افزایش  این هدف و تحقق رشد ۸ درصدی  به 

حجم سرمایه گذاری است.
الریجانـی بـا بیـان اینکه امـام خمینـی )ره( 
در زمـان حیـات خـود بـه ثروتمنـدان توصیـه 
می کردنـد کـه در زمینه هـای تولیدی، سـرمایه 
گـذاری کننـد، گفـت: ایشـان از سـوی دیگر به 
مسـئوالن نیـز توصیـه می کردند تا فضـای امن 

اقتصـادی برای سـرمایه گـذاران ایجـاد کنند.
وی با بیان اینکه نیاز به اصاحات اقتصادی 
داریم، افزود: در بودجه سال 96 حدود 40 تا 50 
هزار میلیارد کسری بودجه داشتیم که با اوراق 

مشارکت بر آن سرپوش گذاشته شد.
رئیـس مجلـس شـورای اسـامی در پایـان 
گفـت: وقـت مسـئوالن بایـد بـه مسـائل اصلی 
رفتـار  رسـانه ها  و  یابـد  اختصـاص  کشـور 
مسـئوالنی کـه بـه حواشـی می پردازنـد را باید 

کننـد. تقبیـح 

الریجانی در نشست با مدیران رسانه ها:

نباید اجازه داد رسانه ها 
به سادگی تعطیل شوند

رئیس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانی 
ایـران بـر ضـرورت ایجـاد طرح هـای مانـدگار و 
بـزرگ در تبریـز 201۸ تأکیـد کـرد و گفـت: 
بـرای  تبریـز 201۸  فرصـت  از  به خوبـی  بایـد 

توسـعه آذربایجـان شـرقی اسـتفاده کـرد.
بــه گــزارش مهــر، محســن مهرعلیــزاده 
گردشــگری  زیرســاخت های  اینکــه  بابیــان 
یابــد،  توســعه  بایــد  آذربایجــان  و  تبریــز 
ــال  ــا س ــت ت ــود فرص ــد کمب ــه داد: نبای ادام
یــک ســری  بااینکــه  بهانــه شــود،   201۸
ــده،  ــز201۸ ایجادش ــرای تبری ــی ب کمیته های
ــاتی  ــه و جلس ــورت گرفت ــی ص برنامه ریزی های
برگزارشــده ولــی این هــا کافــی نیســتند و 
ــرای ایــن  ــکات و برنامه هــای اساســی ب ــد ن بای

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ــداد مه روی
وی بابیـان اینکـه نبایـد اکتفـا کنیـم که در 
سـال 201۸ در تبریـز رویدادهـای ملـی برگزار 
رویدادهـا  ایـن  کـردن  برگـزار  افـزود:  کنیـم، 
خـوب اسـت و باعـث شناسـاندن ظرفیت هـا و 
بـه  آذربایجـان شـرقی  و  تبریـز  پتانسـیل های 
اقدامـات  ایـن  کشـور و جهـان می شـود ولـی 
و  اساسـی  کارهـای  بایـد  و  نیسـت  کافـی 
تبریـز  در   201۸ سـال  در  بـزرگ  پروژه هـای 
اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  شـود.مهرعلیزاده  انجـام 
بخـش مانـدگار و بـزرگ تبریـز201۸ سـاخت 
تعداد زیادی هتل و مرکز گردشـگری در سـطح 
تبریـز و اسـتان آذربایجـان شـرقی اسـت، ادامه 
داد: بایـد بـرای جلـب و جـذب سـرمایه گذاران 
داخلـی و خارجـی اقداماتـی انجـام شـود تـا در 
سـال 201۸ کلنـگ حداقل 10 هتـل بزرگ در 

سـطح اسـتان بـه زمیـن زده شـود.
رئیس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانی 
فرصـت  از  بایـد  کـرد:  بیـان  سـپس  ایـران 
سـری  یـک  و  کـرد  اسـتفاده  تبریـز201۸ 

امتیـازات قانونـی از دولـت و مجلـس گرفـت. 
ایجـاد کنسـولگری های کشـورهای مختلـف در 
تبریـز ضـروری اسـت. بایـد مذاکراتـی در ایـن 

انجـام شـود. خصـوص 
پروازهـای  ایجـاد  داد:  ادامـه  سـپس  وی 
کشـورهای  پایتخـت  بـه  تبریـز  از  مسـتقیم 
اسـت  ضـروری  امـری  نیـز  اروپایـی  مختلـف 
چراکـه باعـث توسـعه و رونـق اسـتان و شـهر 
تبریـز می شـود و همچنین بـار فـرودگاه تهران 

می دهـد. کاهـش  نیـز  را 
مهرعلیــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد چنــد 
طــرح بــزرگ و مانــدگار در ســطح اســتان 
آذربایجــان شــرقی نیــز طــی ســال 201۸ 
ایجــاد شــود، گفــت: »تبریــز 201۸« بایــد بــه 

ــود. ــل ش ــرقی201۸« تبدی ــان ش »آذربایج

ایران ظرفیت های گردشگری باالیی دارد
اتــاق  گردشــگری  کمیســیون  رئیــس 
بازرگانــی تهــران و فعــال اقتصــادی و سیاســی 
ادامــه داد: ایــران ظرفیت هــای گردشــگری 
و  قابلیت هــا  ایــن  از  بایــد  دارد.  باالیــی 
صنعــت  از  و  شــود  اســتفاده  ظرفیت هــا 
ــعه  ــرای توس ــگری ب ــاک گردش ــد و پ پردرآم

ــرد. ــره ب ــور به کش
مهرعلیـزاده بـا تأکیـد بـر اینکـه تنـوع آب 
چهارفصـل  مختلـف،  قومیت هـای  هوایـی،  و 
و  مـردم  فرهنـگ  تاریخـی،  قدمـت  مختلـف، 
سـابقه مهمان نـوازی مـردم ایـران ویژگی هـای 
ایـران  در  یکجـا  کـه همگـی  مهمـی هسـتند 
جمـع شـده اند، گفـت: متأسـفانه در چنـد دهه 

گذشـته بـه خاطـر مشـکات مختلفـی ازجمله 
جنـگ، تحریم هـا و تبلیغـات منفـی دشـمنان 
تـا حدی از شـکوفایی ایـن پتانسـیل جلوگیری 
ولـی  داد:  ادامـه  سـپس  وی  اسـت.  شـده 
خوشـبختانه کارهایـی آغازشـده و توقـع مـردم 
و حرکت سـرمایه گذاران در صنعت گردشـگری 
افزایش یافته اسـت و ایجاد سـازمان گردشـگری 
در دولـت اصاحـات باعث رونق ایـن صنعت در 

است. شـده  کشـور 
رئیس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانی 
تهـران بابیـان اینکـه مـا نیـز در اتـاق بازرگانی 
بـا تشـکیل کمیسـیون گردشـگری در تـاش 
هسـتیم تـا از بخـش خصوصـی حمایـت کنیم، 
صنعـت  شـکوفایی  شـاهد  امیـدوارم  گفـت: 

گردشـگری در کشـور باشـیم.
توسـعه  بـه  نـگاه  در خصـوص  مهرعلیـزاده 
نیـز   1404 چشـم انداز  سـند  در  گردشـگری 
اظهـار داشـت: در سـند چشـم انداز نـگاه خوبی 
به صنعت گردشـگری شـده اسـت تـا جایی که 
تأکیـد شـده بایـد جایـگاه صنعـت گردشـگری 
و  خارجـی  گردشـگران  تعـداد  و  یابـد  ارتقـا 
درآمدهای ناشـی از گردشـگری تا پایـان برنامه 
ششـم بـه حداقـل 5 برابـر افزایـش یابـد که به 
معنـی رشـد 100 درصـدی در هرسـال اسـت. 
بااینکـه در نـگاه اول ایـن میـزان رشـد کمـی 
بلندپروازانـه بـه نظر می رسـد ولـی ظرفیت ها و 
پتانسـیل ها به انـدازه ای بـاال اسـت کـه می توان 

بـه ایـن مهم رسـید.
توســعه  بــا  می تــوان  داد:  ادامــه  وی 
زیرســاخت ها، ایجــاد مراکــز اقامتــی و هتل هــا 

حمل ونقــل  نــاوگان  توســعه  همچنیــن  و 
قابلیت هــای  از  گردشــگری  مکان هــای  و 
گردشــگری کشــور اســتفاده کــرد و در هرســال 
ــداد  ــدی تع ــا 200 درص ــد 100 ت ــاهد رش ش

ــود. ــور ب ــی در کش ــگران خارج گردش
عملکرد اقتصادی دولت مثبت است

سیاســت گذاری  عالــی  شــورای  عضــو 
اصاح طلبــان ســپس در خصــوص عملکــرد 
اقتصــادی دولــت یازدهــم گفــت: عملکــرد 
ــت  ــات مثب ــع جه ــت در جمی ــادی دول اقتص
ــی  ــته اساس ــک هس ــام ی ــئله برج ــت. مس اس
در ایــن رونــد بــود. مهرعلیــزاده افــزود: دولــت 
یازدهــم از آن وضعیتــی کــه در ابتــدای دولــت 
بی مــورد،  واردات  بدهی هــا،  از  و  داشــت 
وابســتگی ها و تعطیلــی بســیاری از کارخانه هــا 
گرفتــه تــا رشــد روزافــزون بیــکاران جامعــه و 
کاهــش ارزش پــول و افزایــش تحریم هــای 
نفتــی، بانکــی و حمل ونقــل ولــی توانســت 
ــرل  ــورم را کنت ــد و ت ــف کن ــت را متوق وضعی
ــاال  ــدی ب ــا ح ــتغال را ت ــزان اش ــرده و می ک
دولــت  در  رئیــس جمهــور  معــاون  ببــرد. 
اصاحــات ســپس ادامــه داد: قیمت هــا کنتــرل 
ــا و  ــد و کارخانه ه ــی ش ــام عملیات ــد. برج ش
ــد.  ــه راه افتادن ــاره ب ــدی دوب ــای تولی واحده
درکل عملکــرد اقتصــادی دولــت را مثبــت 
ــم. ــا فاصله داری ــده آل ه ــا ای ــه ب ــم. البت می بین

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران:

ضرورت ایجاد طرح های ماندگار در تبریز 
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تاریخ انتشار:9۶/3/13
آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت سوم 

شرکت تعاونی مصرف محلی سردرود 
ــرم  ــای محت ــه اعض ــاع کلی ــه اط ــیله ب بدینوس
شــرکت تعاونی مصرف محلی ســردرود به شــماره 
ثبــت 2363 و به شناســه ملــی 102000۸500۸ 
می رســاند جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده 
نوبــت ســوم شــرکت تعاونــی در ســاعت 17 روز 
شــنبه مورخــه 96/3/27 در محل شــرکت تعاونی 
واقــع در بــازار شــهیدی برگــزار خواهــد شــد. لــذا 
ــود در  ــوت می ش ــرم دع ــای محت ــی اعض از تمام

ایــن جلســه حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه 

تصویب اساسنامه جدید
هیئت مدیره شرکت تعاونی

شماره: 9۶0900439۶000030
تاریخ: 139۶/03/09

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم(

مدنی  اجرای   95032۸ کاسه  پرونده  در 
دادگاه عمومی بخش ایلخچی له حبیب قیومی 
با وکالت آقای فاروق فیضی و علیه یاور غفاری 
ایلخچی که محکوم علیه محکوم به پرداخت 
اصل  بابت  از  ریال   1/211/406/49۸ مبلغ 
خواسته با شاخص اسفند 95 و هزینه دادرسی 
و حق الوکاله طبق تعرفه و مبلغ 60/570/324 
صندوق  در حق  اجرایی  عشر  نیم  بابت  ریال 
دولت، گردیده اند در این راستا اموال غیر منقول 
مشروحه با مشخصات ذیل برابر مقررات توسط 
پس  و  توقیف  و  معرفی  علیه  محکوم  کسان 
از طی مراحل قانونی از طریق مزایده در روز 
یکشنبه مورخه 1396/03/2۸ از ساعت 11 الی 
12 صبح در محل اجرای احکام  دادگاه عمومی 
ایلخچی فروخته خواهد شد. کسی که باالترین 
مبلغ را پیشنهاد کند برنده مزایده اعام خواهد 
شد.  ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا اخذ و برای 
مابقی حداکثر یک ماه مهلت داده خواهد شد تا 

پرداخت گردد.
به هر عنوان  برنده مزایده  در صورتی که 
اعام انصراف کندده درصد مبلغ پیشنهادی 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  صندوق  نفع  به 
برگزاری  از  قبل  روز  پنج  می توانند  طالبین 
مزایده از اموال موضوع مزایده بازدید به عمل 

آورند.
مشخصات و آدرس ملک توقیفی:

ملک مورد ارزیابی واقع در منطقه شاه چلبی 
فوق  ملک  می باشد.  کردلر  روستای  اراضی  از 
مشهور کفشن شاه چلبی از ماترک مرحوم حاج 
شاه وردی قلیزاده دارای سند بنگاه معاماتی 
مورخ 1395/03/11 به مساحت تقریبی 600/4 
که جهات  جغرافیایی  مختصات  به  مربع  متر 
اربعه آن عبارت است از شماال جاده احتمالی 
احداثی، شرقا ملک خانم ایران قلی زاده، جنوبا 
اللهوردی  ملک  غربا  و  وثوقی  منصور  ملک 
قلیزاده درزمان بازدید زیر کشت گندم آبی در 
مرحله جوانه زنی مشاهده گردیده است. علی 
ایحال عرصه و اعیانی ملک با در نظر گرفتن 
نوع  سند،  نوع  بافت خاک،  زراعی،  نوع خاک 
محصول، موقعیت، مساحت و دسترسی به جاده 
اصلی، وضعیت آب و سایر عوامل موثر و دخیل 
مربع  متر  هر  قرار  از  فعلی  شرایط  در  آن  در 
1/700/000ریال و در سطح 600/4 مترمربع 
به مبلغ 1/020/6۸0/000ریال معادل یکصد و 
دو میلیون و شصت و هشت هزار تومان ارزیابی 

گردیده است.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 

بخش ایلخچی
حسین مولوی

شماره: 9۶0900439۶000029
تاریخ: 139۶/03/09

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم(

در پرونـده کاس 95021۸ اجـرای مدنـی 
ایلخچـی لـه حمیـد  دادگاه عمومـی بخـش 
قیومـی ایلخچی با وکالـت فاروق فیضی و علیه 
یـاور غفاری ایلخچی که محکـوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلـغ 474/246/551 ریال از بابت 
اصل خواسـته با شـاخص اسـفند 95 و هزینه 
دادرسـی و حـق الوکالـه طبـق تعرفـه و مبلغ 
23/712/327 ریـال بابت نیم عشـر اجرایی در 
حق صنـدوق دولـت، گردیده اند در این راسـتا 
امـوال غیـر منقـول مشـروحه بـا مشـخصات 
ذیـل برابـر مقـررات توسـط کسـان محکـوم 
علیـه معرفـی و توقیـف و پـس از طـی مراحل 
قانونی از طریق مزایده در روز یکشـنبه مورخه 
1396/03/2۸ از سـاعت 10 الـی 11 صبـح در 
محـل اجـرای احـکام  دادگاه عمومی ایلخچی 
فروخته خواهد شـد. کسـی کـه باالترین مبلغ 
را پیشـنهاد کنـد برنـده مزایـده اعام خـواه د 
شـد.  ده درصـد مبلـغ پیشـنهادی نقـدا اخـذ 
و بـرای مابقـی حداکثـر یـک مـاه مهلـت داده 

خواهد شـد تـا پرداخـت گردد.
در صورتـی کـه برنـده مزایده به هـر عنوان 
اعـام انصراف کند ده درصد مبلغ پیشـنهادی 
بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط خواهـد شـد. 
طالبیـن می تواننـد پنـج روز قبـل از برگـزاری 
مزایـده از امـوال موضـوع مزایـده بازدیـد بـه 

آورند. عمـل 
مشخصات و آدرس ملک توقیفی:

روسـتای  در  واقـع  ارزیابـی  مـورد  ملـک 
کردلـر بـوده ئ وطـی قولنامـه عـادی مـورخ 
شـماره  بـه  و   41 بشـماره   1395/05/12
سـریال414که جهـات اربعـه آن عبارت اسـت 
از شـماال خانم سـلطنت نجومی شـرقا متصل 
بـه گاراژ دهقـان غربا راه احداثی هشـت متری  
جنوبـا قطعـه خانـم ایران قلـی زاده می باشـد. 
و زمیـن بـه صـورت یـک قطعه زمیـن خالی و 
فاقـد هرگونه مسـتحدثات بوده و حـدود 400 
متـر مربـع مسـاحد دارد. علـی ایحـال بـا در 
نظـر گرفتـن موقعیت محـل و همجـوار بودن 
بـا مناطـق مسـکونی و مسـاحت قطعـه و نوع 
راه های دسترسـی و سـایر عوامل موثر و دخیل 
در آن در شـرایط فعلـی قیمـت هـر یـک متر 
مربـع بـه مبلـغ 1/۸00/000ریال و در سـطح 
400 متـر مربـع به مبلـغ 720/000/000ریال 
معـادل هفتـاد و دو میلیـون تومـان تقویـم و 

گردیده اسـت. ارزیابـی 
.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 
بخش ایلخچی
حسین مولوی

م الف: 597
تاریخ: 139۶/03/10

آگهی تحدید حدود اختصاصی
عقــود  تحدیــد  کــه  ایــن  بــه  نظــر 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی تحت 
ــش ده  ــی بخ ــی از 42 اصل ــاک 3۸4 فرع پ
ــاک 3۸4  ــه  پ ــه اوب ــع در آغج ــه واق مراغ
ــم  ــای/ خان ــور ملکــی آق ــی مزب ــی و اصل فرع
ــماره  ــه ش ــر رای ب ــه براب ــیفی ک ــلطان س س
ــیدگی  ــت رس 9560304003003449  هیئ
ــت  ــف وضیع ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
رســمی در حــق نامبــرده تاییــد مالکیت شــده 
اســت. در ســاعت 9 صبــح مورخــه 96/04/4 
ــب  ــد مرات ــد آم ــل خواه ــنبه بعم روز یکش
بدینوســیله بــه مالکیــن مجاوریــن ابــاغ 
میگــردد در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهی 
در محــل حضــور بهــم رســانند و اعتــراض بــر 
ــاده 30  ــق م ــی مطاب ــوق ارتفاق ــدود و حق ح
ــه  ــدود ب ــد ح ــخ تحدی ــت از تاری ــون ثب قان

ــد.. ــد ش ــه خواه ــدت 30 روز پذیرفت م
تاریخ انتشار: 9۶/03/13

رئیس ثبت اسناد و امالک عجب شیر 
رحمت اله پور

م الف: 595
تاریخ: 9۶/03/11

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
139۶04004098000004/1

ــود  ــد عقـ ــه تحدیـ ــن کـ ــه ایـ ــر بـ نظـ
ششـــدانگ یـــک قطعـــه زمیـــن مزروعـــی 
تحـــت پـــاک 3۸4 فرعـــی از 42 اصلـــی 
بخـــش ده مراغـــه واقـــع در آغجـــه اوبـــه  
ـــور ملکـــی  ـــی مزب ـــی و اصل ـــاک 3۸4 فرع پ
ـــر  ـــه براب ـــیفی ک ـــلطان س ـــم س ـــای/ خان آق
ــماره 9560304003003449   ــه شـ رای بـ
قانـــون  موضـــوع  رســـیدگی  هیئـــت 
تعییـــن تکلیـــف وضیعـــت ثبتـــی اراضـــی 
ــمی در  ــند رسـ ــد سـ ــاختمانهای فاقـ و سـ
ــده  ــت شـ ــد مالکیـ ــرده تاییـ ــق نامبـ حـ
اســـت. در ســـاعت 9 صبـــح مورخـــه 
96/04/4 روز یکشـــنبه بعمـــل خواهـــد 
ــن  ــه مالکیـ ــیله بـ ــب بدینوسـ ــد مراتـ آمـ
ـــاعت  ـــردد در روز و س ـــاغ میگ ـــن اب مجاوری
مقـــرر در ایـــن آگهـــی در محـــل حضـــور 
ــدود و  ــر حـ ــراض بـ ــانند و اعتـ ــم رسـ بهـ
ـــون  ـــاده 30 قان ـــق م ـــی مطاب ـــوق ارتفاق حق
ـــدت  ـــه م ـــدود ب ـــد ح ـــخ تحدی ـــت از تاری ثب

ــد. ــد شـ ــه خواهـ 30 روز پذیرفتـ

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 
عجب شیر

ــت: 50  ــان گف ــار آذربایج ــورد پرافتخ کوهن
ــزار  ــت ه ــاالی هش ــای ب ــح قله ه ــد فت درص

ــت. ــان اس ــه آذربایج ــرای خط ــر ب مت
بــه گــزارش فــارس، عظیــم قیچی ســاز، 
فاتــح 14 قلــه مرتفــع بــاالی هشــت هــزار متــر 
جهــان عصــر امــروز در دیــدار عاقه منــدان بــه 
ورزش کوهنــوردی بــا تشــکر از تمــام طرفداران 
و عاقه منــدان بــه ورزش و کوهنــوردی اظهــار 
ــه  ــوردی همیش ــال کوهن ــی 10 س ــرد: ط ک
ــد و از ایــن بابــت شــرمنده  ــا مــا بودن مــردم ب

مــردم هســتم.
حســن  درگذشــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت:  ــوردی گف ــوت کوهن ــماعیلی، پیشکس اس
ــماعیلی در  ــتاد اس ــتم اس ــه داش ــیار عاق بس
ایــن مراســم حضــور داشــتند کــه مدیــون ایــن 

ــتم. ــوار هس ــز بزرگ عزی
ــال  ــه در سـ ــان اینکـ ــا بیـ ــاز بـ قیچی سـ
ـــرزی  ـــرون م ـــود ب ـــار صع ـــن ب ـــرای اولی ۸2 ب
داشـــتم، گفـــت: آن صعـــود ناموفـــق بـــوده و 
ــیده  ــی کشـ ــات فراوانـ ــادی زحمـ ــراد زیـ افـ
ـــی  ـــت خال ـــود دس ـــی از صع ـــر کس ـــد و ه بودن

برگـــردد، بســـیار ســـخت اســـت.
در  ســال های  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــتیم ،  ــور داش ــا حض ــی در اردوه ــته وقت گذش
همیشــه آرزوی آذربایجــان بــود کــه یــک نفــر 

ــد. ــح کن ــری را فت ــزار مت ــاالی ۸ ه ــه ب قل
اعجوبـــه کوهنـــوردی جهـــان بـــا اشـــاره 
بـــه اینکـــه در ســـال ۸2 اولیـــن فـــرد از 
ــرد،  ــه اورســـت را صعـــود کـ ــان قلـ آذربایجـ
ـــاش  ـــوده و ت ـــی نب ـــان کاف ـــن برایم ـــت: ای گف
ـــاالی  ـــای ب ـــح قله ه ـــال فات ـــر س ـــم و ه کردی

۸ هـــزار متـــری را داشـــتیم.
وی بــا اشــاره بــه حمایــت شــهرداری و 
ــح  ــوردان تصری ــت از کوهن ــرای حمای ــردم ب م
ــتم،  ــود را داش ــک صع ــی آرزوی ی ــرد: زمان ک
ــای  ــود قله ه ــد صع ــش از 50 درص ــون بی اکن

ــت. ــتان ماس ــرای اس ــع ب مرتف
عنــوان  بــه  کــرد:  تاکیــد  قیچی ســاز 
و  هســتیم  قله هــا  فاتــح  اســتان  نماینــده 
نشــان می دهیــم کــه ادب و فرهنــگ کشــور و 

منطقــه آذربایجــان ســرآمد اســت.

ـــزود: در  ـــان اف ـــار آذربایج ـــورد پرافتخ کوهن
ـــرد  ـــاوره می گی ـــا مش ـــا از م ـــر اروپ ـــال حاض ح
ـــته  ـــیژن داش ـــدون اکس ـــود ب ـــه صع ـــه چگون ک

ـــیم. باش
وی بــا بیــان اینکــه اســتان آذربایجان شــرقی 
قطــب کوهنــوردی کشــور اســت، گفــت: امــروز 
می تــون بــا افتخــار و بــا ســامتی اعــام کــرد  
ــری  ــزار مت ــاالی هشــت ه ــه ب ــد قل ــح چن فات

هســتیم کــه بیشــتر نیــز خواهــد شــد.
ــا  ــن مدال هـ ــرد: ایـ ــان کـ ــاز بیـ قیچی سـ
ـــن  ـــز ای ـــردم عزی ـــه م ـــم ب ـــارات را تقدی و افتخ
خطـــه می کنـــم کـــه همیشـــه و همـــراه 

ــد. ــا بوده انـ ــاور مـ یـ
عصــر روز چهارشــنبه، همزمــان بــا ورود 
پرافتخــار  کوهنــورد  قیچی ســاز  عظیــم 
کشــورمان بــه شــهر تبریــز، مراســم اســتقبال 
از وی بــا حضــور صــادق نجفــی شــهردار 
اســتاندار  معــاون  شبســتری  تبریز،ســعید 
آذربایجان شــرقی، نظمــی مدیــرکل ورزش و 
ــان آذربایجان شــرقی، تعــدادی از اعضــای  جوان
ــت  ــز و جمعی ــهر تبری ــورای ش ــم ش دوره پنج

ــوردی در  ــت داران ورزش کوهن ــادی از دوس زی
ــد. ــزار ش ــز برگ ــرودگاه تبری ف

ــتداران ورزش  ــز و دوسـ ــهروندان تبریـ شـ
کوهنـــوردی بـــا حضـــور خودجـــوش خـــود 
ــو ایرانـــی  ــا عضـ ــز از تنهـ در فـــرودگاه تبریـ
ــتقبال  ــا اسـ ــزار متری هـ ــگاه هشـــت هـ باشـ

شایســـته ای انجـــام دادنـــد
جــوان  کوهنــورد  ســاز  قیچــی  عظیــم 
ــت  ــته 29 اردیبهش ــه گذش ــزی روز جمع تبری
مــاه پــا بر قلــه ۸516 متــری لوتســه در هیمالیا 
گذاشــته بــا اهتــزاز پرچــم ایــران بــر فــراز قلــه 
ــتین  ــوان »نخس ــه عن ــود را ب ــام خ ــه ن لوتس
هشــت هزارمتری های  باشــگاه  در  ایرانــی 

ــرد. ــت ک ــان« ثب ــوردی جه کوهن
  عظیــم قیچی ســاز هیمالیانــورد پرتــاش 
تبریــز  کارمنــد شــهرداری  کــه  تبریــزی  
اســت، پــس از 40 روز تــاش مــداوم روی 
ایــن قلــه و در ادامــه 9 ســال فعالیــت پیوســته 
بــاالی  قلــه   14 روی  خســتگی ناپذیر  و 
ــزرگ  ــار ب ــن افتخ ــان ای ــت هزارمتری جه هش

ــان آورد. ــه ارمغ ــران ب ــردم ای ــرای م را ب

بـــا فتـــح لوتســـه عظیـــم قیچی ســـاز 
ـــه  ـــه 14 قل ـــوردی اســـت ک ـــانزدهمین کوهن ش
ــدون  ــان را بـ ــت هزارمتری جهـ ــاالی هشـ بـ
کپســـول اکســـیژن و شـــرپا صعـــود کـــرد و 
ــات  ــر را در ارتفاعـ ــن راه 115965 متـ در ایـ
ــاال  ــا و قراقـــروم بـ رشـــته کوه هـــای هیمالیـ

رفتـــه اســـت.
ــا ورود  عصــر امــروز چهارشــنبه، همزمــان ب
ــار  ــر افتخ ــورد پ ــاز کوهن ــی س ــم قیچ عظی
ــز مراســم اســتقبال  ــه شــهر تبری کشــورمان ب
از وی بــا حضــور دکتــر صــادق نجفــی شــهردار 
ــان  ــتاندار آذربایج ــاون اس ــتری مع تبریز،شبس
شــرقی، نظمــی مدیــرکل ورزش و جوانــان 
ــای دوره  ــدادی از اعض ــرقی، تع ــان ش آذربایج
پنجــم شــورای شــهر تبریــز و جمعیــت زیــادی 
ــرودگاه  از دوســتداران ورزش کوهنــوردی در ف

ــز برگــزار شــد. تبری
ـــت داران ورزش  ـــزی و دوس ـــهروندان تبری ش
کوهنـــوردی بـــا حضـــور خودجـــوش خـــود 
ــو ایرانـــی  ــا عضـ ــز از تنهـ در فـــرودگاه تبریـ
باشـــگاه هشـــت هـــزار متـــری اســـتقبال 

شایســـته ای انجـــام دادنـــد.
جــوان  کوهنــورد  قیچی ســاز  عظیــم 
تبریــزی جمعــه گذشــته 29 اردیبهشــت مــاه 
ــری »لوتســه«  ــزار و 516 مت ــه ۸ ه ــر قل ــا ب پ
در هیمالیــا گذاشــت و بــا اهتــزاز پرچــم ایــران 
بــر فــراز قلــه »لوتســه« نــام خــود را بــه 
ــی در باشــگاه ۸ هــزار  عنــوان »نخســتین ایران
ــرد. ــت ک ــان« ثب ــوردی جه ــای کوهن متری ه

پرتـاش  هیمالیانـورد  قیچی سـاز    عظیـم 
تبریـزی کـه کارمنـد شـهرداری تبریـز اسـت، 
پـس از 40 روز تـاش مـداوم روی این قله و در 
ادامه 9 سـال فعالیت پیوسـته و خسـتگی ناپذیر 
روی 14 قلـه بـاالی ۸ هـزار متـری جهـان این 
افتخـار بـزرگ را بـرای مـردم ایـران بـه ارمغان 
آورد. قیچی سـاز بـا فتح »لوتسـه« شـانزدهمین 
کوهنـوردی اسـت کـه 14 قلـه بـاالی ۸ هـزار 
و  اکسـیژن  کپسـول  بـدون  را  جهـان  متـری 
»شـرپا« صعـود کـرد و در ایـن راه115 هـزار 
کوه هـای  رشـته  ارتفاعـات  در  را  متـر   965 و 

هیمالیـا و »قراقـروم« بـاال رفتـه اسـت.

عظیم قیچی ساز:

50 درصد فتح قله های باالی ۸ هزار 
متر متعلق به خطه آذربایجان است

سند دار شدن 95 درصد از اراضی 
ملی شهرستان عجب شیر

فرمانـدار بـا تاکید بـر حفظ و صیانـت از 49 
هـزار و 5۸ هکتـار از اراضی ملی این شهرسـتان 
گفـت: تاکنـون سـند مالکیت 95 درصـد از این 

اراضـی بـه نام دولت اخذ شـده اسـت.
سـید شـمس الدیم مراثـی در جلسـه تکریم و 
معارفه رئیسـان قبلـی و فعلـی اداره منابع طبیعی 
شهرسـتان عجب شـیر اظهار کـرد: منابع طبیعی 
بایـد بـرای سـنددار کـردن باقیمانـده اراضی ملی 
این شهرسـتان بـه نام دولـت تا پایان سـال جاری 
اهتمـام جـدی کنـد و براسـاس مصوبات شـورای 
حفـظ حقوق بیت المـال در اراضی و منابع طبیعی 
و هماهنگی هـای به عمل آمده با اداره ثبت اسـناد 

و امـاک، ایـن امکان فراهم شـده اسـت.
وی تصریح کرد: از آنجایی که زمین  خواری 
و  است  حوزه  این  در  جدی  آفت  های  از  یکی 
سوی  از  اباغی  سیاست  های  و  قانون  براساس 
مقام معظم رهبری تمامی اراضی و اماک فاقد 
سند باید سنددار شوند لذا سنددار کردن اراضی 
نیازمند همکاری و اهتمام مردم و مسئوالن است.
فرمانـدار عجب شـیر بـر اسـتفاده از ظرفیت 
تشـکل های مـردم نهـاد بـرای حفظ و حراسـت 
از منابـع ملـی تاکید کرد و یادآور شـد: حفاظت 
از منابـع طبیعـی نیازمنـد مشـارکت همه مردم 
بـوده و بایـد از ظرفیت و پتانسـیل تشـکل های 
مـردم نهـاد در زمینـه فرهنگ سـازی و حفظ و 

صیانـت از منابـع طبیعی اسـتفاده کرد.
وی، بـا اشـاره به سیاسـت های دولت یازدهم 
درایـن زمینـه، افـزود: احیـا، حفـظ و صیانت از 
منابـع ملـی و طبیعـی از سیاسـت های دولـت 
برنامـه  ایـن راسـتا  بـوده و در  امیـد  و  تدبیـر 

ریزی هـای خوبـی انجـام شـده اسـت.
مراثـی همچنیـن از غرس 74 هـزار نهال در 
مسـاحت 540 هکتـار از اراضـی شیشـوان برای 
بادهـای  ایجـاد گـرد و خـاک و  از  جلوگیـری 
نمکـی در سـال 95 بـا اعتبار 1۸میلیـارد ریالی 
از سـوی دولـت تدبیـر امیـد خبـر داد و افـزود: 
پـروژه اصاح و پرورش به مسـاحت 110 هکتار 
نیـز دیگـر اقـدام دولـت در زمینـه جلوگیری از 

ایجـاد گـرد و غبـار در منطقه اسـت.
وی همچنیـن بـه پـروژه کاشـت و نگهـداری 
نهـال گز از سـوی اداره منابعطبیعی به مسـاحت 
240 هکتـار در سـایت مهرآباد خبـر داد و افزود: 
هشـتاد هکتـار این طـرح چاله زنی شـده و بقیه 

آن نیـز در سـال جـاری اجرا می شـود.
در ایـن مراسـم از خدمـات 'محسـن اصـل 
نـرج آبادی'رئیـس پیشـین اداره منابـع طبیعی 
شهرسـتان عجـب شـیر تقدیـر شـد و 'جعفـر 
رضـوی' بـه عنـوان رییـس اداره منابـع طبیعی 

ایـن شهرسـتان معرفـی شـد.

ابراهیم فیروزی :
تور بین المللی دوچرخه آذربایجان 

در مهر ماه برگزار می شود

ــواری  ــی دوچرخه سـ ــور بین المللـ ــر تـ دبیـ
تـــور  قدیمی تریـــن  گفـــت:  آذربایجـــان 
مـــاه  مهـــر  در  کشـــور   دوچرخه ســـواری 

می شـــود. برگـــزار 
بـــه گـــزارش فـــارس، ابراهیـــم فیـــروزی 
اظهـــار داشـــت: ســـی و دومین دوره تـــور 
آذربایجـــان  دوچرخه ســـواری  بین المللـــی 
از 16 مهـــر تـــا 21 مهـــر در شـــش مرحلـــه 

برگـــزار خواهـــد شـــد.
وی گفـــت: در تـــاش هســـتیم کـــه ایـــن  
ــبت  ــرات نسـ ــن تغییـ ــا کمتریـ ــابقات بـ مسـ
ــیار  ــود و بسـ ــزار شـ ــته برگـ ــه دوره گذشـ بـ
خوشـــحال هســـتیم کـــه ســـی و دومین دوره 
ایـــن مســـابقات را میزبانـــی خواهیـــم کـــرد.

ــی  ــواری بین المللـ ــور دوچرخه سـ ــر تـ دبیـ
ـــابقات  ـــان مس ـــر زم ـــورد تغیی ـــان در م آذربایج
ـــه  ـــت ک ـــار اس ـــن ب ـــرای دومی ـــن ب ـــت: ای گف
ــود  ــزار می شـ ــر برگـ ــاه مهـ ــابقات در مـ مسـ
ـــی  ـــاه مزایای ـــن م ـــابقات در ای ـــزاری مس و برگ
نظیـــر خلـــوت بـــودن مســـابقات بین المللـــی 
را دارد، ضمـــن اینکـــه بـــه دلیـــل ماه هـــای 
ـــا اتمـــام بودجـــه  ـــز ب ـــی ســـال میـــادی نی پایان
ــوان از  ــه می تـ ــت کـ ــراه اسـ ــگاه ها همـ باشـ

ضعف هـــای ایـــن زمـــان برشـــمرد.
ـــه  ـــا اینک ـــرد: ب ـــد ک ـــروزی تأکی ـــم فی ابراهی
دو هفتـــه بعـــد دعـــوت نامه هـــا ارســـال 
ـــرای  ـــماً ب ـــی رس ـــوز تیم ـــد و هن ـــد ش خواهن
مســـابقات دعـــوت نکرده ایـــم، امـــا تـــا بـــه 
امـــروز 40 تیـــم بـــرای حضـــور در ایـــن 

رقابت هـــا اعـــام آمادگـــی کرده انـــد.
بـــرای  رقابت هـــا  ایـــن  گفـــت:  وی 
ــه  ــی در کاس نیمـ ــال متوالـ ــن سـ چهارمیـ

می شـــود. برگـــزاری  حرفـــه ای 
دوچرخه ســـواری  بین المللـــی  تـــور 
آذربایجـــان از ســـال 1365 بـــه صـــورت 
منظـــم در حـــال برگـــزاری اســـت وی یکـــی 
ــواری  ــای دوچرخه سـ ــن رقابت هـ از معتبرتریـ

در قـــاره آســـیا بـــه شـــمار مـــی رود.

کارلــوس کــی روش فهرســت بازیکنــان 
ــرای  ــال ب ــی فوتب ــم مل ــه تی ــده ب ــوت ش دع

ــرد. ــام ک ــتان را اع ــا ازبکس ــابقه ب مس
ــی روش،  ــوس ک ــنا، کارل ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــت نهای ــران فهرس ــی ای ــم مل ــرمربی تی س
مســابقه  آماده ســازی  بــرای  را  بازیکنــان 
ازبکســتان در مقدماتــی جــام جهانــی را اعــام 
ــت  ــن فهرس ــه ای ــب توج ــه جال ــرد و نکت ک
حضــور نداشــتن بازیکنــی از اســتقال تهــران 

اســت. در فهرســت دعوت شــدگان 
اسامی 26 بازیکن به شرح ذیل است:

دروازبانان ها:
ــاری -  ــا اخب ــد - محمدرض ــا بیرانون علیرض

ــک   ــد ل ــری - حام ــید مظاه محمدرش

مدافعان:
رامیــن رضائیــان - ســید جــال حســینی - 
محمــد انصــاری - حســین ماهینــی - پژمــان 
منتظــری - مرتضــی پورعلــی گنجــی - میــاد 

محمــدی  - ســعید آقایــی 

هافبک ها:
ــی  ــزت اللله ــعید ع ــاز- س ــه پورق ــزت ال ع
ــی -  ــی کریم ــی - عل ــی صف ــان حاج - احس

ــه   ــکان دژاگ ــجاعی - اش ــعود ش مس
مهاجمان:

ــم  ــون - کری ــی - ســردار آزم ــدی طارم مه
انصاری فــرد - رضــا قوچان نــژاد - علیرضــا 
ــی - وحیــد امیــری  جهانبخــش - مهــدی تراب

ــوان ــان پهل - احس

26 بازیکن به تیم ملی دعوت شدند
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اوقات شرعی

اینکه  بیان  با  بانکی  امور  ارشد  کارشناس 
سبب  غیرمجاز،  اعتباری  موسسه های  مشکل 
پیشنهاد  می شوند،  بانکی  نظام  از  اعتماد  سلب 
سپرده  مشکل  برای حل  دولت  و  بانک ها  کرد: 

گذارانی نظیر کاسپین وارد میدان شوند.
قجاونـد«  »تـاج محمـد  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
اظهـار کـرد: در همـه جـای دنیا وقتی مشـکلی 
در موسسـه های مالـی و اعتباری بـروز می کند، 
دولـت، بانـک مرکـزی و نظـام بانکی بـرای رفع 

آن وارد عمـل می شـود.
بـروز مشـکل  نتیجـه  افـزود: نخسـتین  وی 
در موسسـه های اعتبـاری نظیـر آنچـه دربـاره 
کاسـپین رخ داده، سـلب اعتمـاد مـردم از کل 
نظـام بانکـی اسـت و ضرر ایـن سـلب اعتماد از 

هـزاران میلیـارد ضـرر مـادی بیشـتر اسـت.
پیش  بحران  به  بانکی  ارشد  کارشناس  این 
سال های  در  آمریکایی  بانک های  برای  آمده 
گفت:  و  کرد  اشاره  آنها  ورشکستگی  و  گذشته 
در آن زمان دولت هزار و 200 میلیارد دالر از 
بودجه کشور را برای رفع مشکل تزریق کرد تا 

اقتصاد آسیب نبیند.
قجاونـد بـا بیـان اینکـه اگـر اعتمـاد مـردم 
از نظـام پولـی و اعتبـاری کشـور سـلب شـود، 
همـه اقتصـاد بانک ها اعم از دولتـی و خصوصی 

آسـیب می بیننـد، گفـت: اثـر روانـی ناشـی از 
سـبب  اسـت  ممکـن  مالـی  بحران هـای  بـروز 
شـود مـردم بـه سـپرده گـذاری در بازارهـای 
دیگـر نظیـر طـا و ارز روی بیاورنـد و در نتیجه 
امنیـت سـپرده گـذاری در بانک هـا کـه تامیـن 
مالـی کشـور را برعهـده دارند، آسـیب می بیند.

وی همچنین پیشـنهاد کـرد که بانک مرکزی 
مطالبـات  اعتبـاری،  خـط  یـک  اختصـاص  بـا 
سـپرده گـذاران را بپـردازد و پـس از اتمـام امور 
تصفیـه مالـی تعاونی هـای منحل شـده و فروش 

امـوال آنهـا، منابـع خـود را تجدیـد کند.
قجاونـد یکـی دیگـر از روش هـا بـرای رفـع 
مشـکل سپرده گذاران را تشـکیل کنسرسیومی 
ایـن کار  بـا  بانک هـا عنـوان کـرد و گفـت:  از 
می تـوان پـول سـپرده گـذاران را پرداخـت و از 
محل فـروش دارایی هـای این موسسـات، منابع 

را بـه بانـک بازگرداند.
وی تاکید کرد: ورود بانک ها برای رفع مشکل 
تراشی  هزینه  معنی  به  اعتباری،  موسسه های 
یک  حقیقت  در  بلکه  نیست  بانکی  نظام  برای 
با  آن  سود  که  است  زیان  بی  گذاری  سرمایه 
جلب اعتماد عمومی و سپرده گذاری مردم در 

شبکه بانکی کسب می شود.
قجاوند یادآور شد: در ابتدای پیروزی انقاب 

با  که  شدند  بحران  دچار  بانک ها  نیز  اسامی 
ورود شورای انقاب و ادغام 34 بانک در یکدیگر 

و تشکیل 9 بانک دولتی، مشکل مدیریت شد.
اینکه  بیان  با  بانکی  ارشد  کارشناس  این 
به  بانکی به حال خود رها و  در دوره ای نظام 
بانک های  فعالیت  مجوز  گسیخته  افسار  شکل 
تعاونی های  تشکیل  خصوصی صادر شد، گفت: 
اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی، بر مشکان 

نظام پولی کشور افزوده است.
قجاونـد اظهار کـرد: امروز بانک ها و موسسـات 
اعتباری با تشـکیل صرافی، صندوق های سـرمایه 
گـذاری و نظایـر آن در حوزه هـای مختلف ارزی و 
بـازار سـرمایه ورود کـرده انـد که خود سـبب بی 

نظمی بیشـتر در نظام پولی شـده اسـت.
به گزارش ایرنا، سپرده گذاران تعاونی منحل 
موسسه  گذار  اکنون سپرده  که  فرشتگان  شده 
اعتباری کاسپین به حساب می آیند و نیز سپرده 
که  وحدت  و  ایرانیان  البرز  تعاونی های  گذاران 
از  مجوز  فاقد  اما  بوده  فعال  آرمان  عنوان  با 
ای که گذشت  در هفته  مرکزی هستند،  بانک 
در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و خواهان 

رسیدگی به وضعیت خود شدند.
سپرده  حساب های  به  تکلیف  تعیین  کار 
گذاران فرشتگان تا مبلغ زیر 100 میلیون ریال 
از بیست و هشتم اردیبهشت در 20 شعبه دارای 

مجوز کاسپین آغاز شده است.
نهـم خـرداد نیـز مرحلـه دوم تعییـن تکلیف 
حسـاب ها تـا سـقف 200 میلیـون ریـال بـوده 
اسـت تا به ایـن ترتیـب 90 درصد سـپرده های 

تعاونـی فرشـتگان تعییـن تکلیف شـود.
10 درصـد باقیمانـده حسـاب ها مربـوط بـه 
کسـانی اسـت کـه بیـش از 200 میلیـون ریال 

در ایـن تعاونـی اعتبـاری موجـودی داشـتند.
بـرای  مرکـزی  بانـک  کـه  ای  شـیوه  در 
اعـام کـرده  فرشـتگان  سـاماندهی مشـتریان 
صـورت  بـه  سـپرده  مبلـغ  درصـد   90 اسـت، 
نقـد بـه آنهـا پرداخـت می شـود و 10 درصـد 
دیگـر تا زمـان تعییـن تکلیف همـه دارایی های 
فرشـتگان نزد موسسـه کاسـپین باقـی می ماند.

بانک مرکزی اعام کرده که از تاریخ یکم شهریور 
94 به بعد که تعاونی فرشتگان اعام انحال کرده، 
سودی به حساب های سپرده گذاران تعلق نمی گیرد 
و تنها اصل سپرده پرداخت می شود که همین امر 
سبب نارضایتی آن دسته از سپرده گذارانی شده که 
مبالغ کان باالی یک میلیارد ریال را در این موسسه 

سپرده گذاری کرده اند.

پیشنهاد کارشناس بانکی:

بانک ها برای حل مشکل سپرده گذاران 
کاسپین وارد میدان شوند


