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رئيس بخش بيماران دياليزى بيمارستان شهيد محالتى تاكيد كرد: امكان انجام پيوند كليه در بيمارستان محالتى تبريز فراهم است. 
 دكتر جاويد صفا در جمع مسئوالن عيادت كننده از بيماران دياليزى بيمارستان شهيد محالتى تبريز در هفته حمايت از بيماران كليوى، اظهار كرد: بخش 
دياليز اين بيمارســتان، چهارم تير ماه 94 افتتاح شــد و دياليز در اين بخش را در ابتدا با هفت بيمار شــروع كرديم و طى 64 ماه، تعداد بيمارانمان با 20 تخت 

تكميل شد. ..

بى ترديد اقتصاد در پيشرفت و شكوفائى جامعه انسانى نقش موثر و حياتى داشته و پيشرفت مطلوب، 
نيازمند يك نظام اقتصادى سالم است.

به جرأت مى توان اذعان كرد نظام مالى اسالم، سالم ترين نظام اقتصادى دنيا بوده و داد و ستد، با روحيه 
ايثار و همكارى به نام قرض الحسنه يكى از زيرمجموعه هاى نظام اقتصاد اسالم است.

امكان پيوند كليه در بيمارستان محالتى تبريز

افزايش 3 برابرى جابه جايى مسافر
 با قطار شهرى 

بودجه 97 را با روحيه اى جهادى 
محقق مى كنيم

صفحه4 صفحه3

ارس قطب صادرات محصوالت دانش بنيان مى شودارس قطب صادرات محصوالت دانش بنيان مى شود

بانک رفاه کارگران در نظر دارد تعدادی از اثاثيه های مستعمل و اسقاطی خود 
را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومی واگذار نمايد. متقاضيان می توانند جهت 
کسب اطالعات بيشتر و اخذ قيمت پايه کارشناسی و شرايط مزايده ظرف مدت 
١٠ روز پس از درج آگهی به مديريت شــعب استان آذربايجان شرقی اين بانک 
به آدرس تبريز - خيابان جمهوری اســالمی - ميدان نماز - طبقه سوم- واحد 

تدارکات مراجعه نمايند.

آگهي مزايده فروش
اثاثيه مستعمل و اسقاطی

بانک رفاه کارگران 
 مديريت شعب آذربايجان شرقی

تعدادشرحرديف
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١٤ماشين حساب٦

٦٦فايل، کمد، رخت آويز واجاق گاز فلزی٧
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 على بينش با حكم مديرعامل كانون پرورش 
فكــرى كودكان و نوجوانان بــه عنوان مدير كل 

كانون استان آذربايجان شرقى منصوب شد.
به گــزارش اداره كل روابــط عمومى و امور 
بين الملل كانــون، فاضل نظــرى در اين حكم 

شكوفايى اســتعدادها و پرورش ذوق و خالقيت 
كودكان و نوجوانان را هدف محورى كانون بيان 
كرده است كه تحقق آن به وجود محيطى پرنشاط 
و اميدبخش و بهره مندى از ظرفيت  دانش، تجربه 
و انگيزه واالى خانــواده ارجمند كانون و تعميق 
برنامه ها و كيفى سازى فعاليت ها، توجه به ابزارها و 
روش هاى نوين پرورش خالقيت، تقويت و توسعه 
همكارى با مدارس و پرداختن به آموزش هدف مند 
مهارت ها و مقوله هاى فرادانشى متناسب با سبك 
زندگى ايرانى اسالمى و اقتضائات فرهنگى بومى 

نيازمند است.

بينــش متولــد ســال 1349 داراى مدرك 
كارشناسى ارشــد زبان و ادبيات فارسى و معاون 
فرهنگى كانون اين اســتان بود. او از سال 1380 
وارد كانون شد و از همان زمان به عنوان كارشناس 
روابط عمومى كانون اين استان فعاليت مى كرد و 
از بهمن 1392 نيز به مدت 7 ماه سرپرستى كانون 

اين استان را برعهده داشت.
تدريس فيلم سازى در انجمن سينماى جوان 
تبريز و داورى جشنواره دست هاى كوچك دعا در 
سابقه ى كارى مديركل جديد كانون اين استان به 

چشم مى خورد.
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2 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى
پيشتازى آموزش و پرورش در اجراى طرح هاى ورزشى 

 معــاون مدير كل و مدير آموزش و پرورش مراغه با اشــاره به 
اهميت پرورش نســل توانمند و بانشاط در مدارس گفت: آموزش و 
پرورش در اجراى طرح ها و برنامه هاى ورزشــى براى تعالى نسل 

آينده همواره پيشتاز است.
به گزارش ايرنا، جليل اســالمى در مراسم آغاز المپياد ورزشى 
درون مدرســه اى در هنرستان تربيت بدنى صديقى اين شهرستان 

افزود: ورزش، از روش هاى ايجاد جامعه با نشــاط و عارى از آسيب 
هاى اجتماعى در عصر حاضر است.

وى با تاكيد بر اهميت ورزش در توسعه سالمت جامعه ادامه داد: 
احياى ورزش همگانى و قهرمانى و نيز پرورش اســتعدادهاى ناب 

بايد نهادينه شود.
وى با بيان اينكه ايجاد انگيزه براى توسعه ورزش هاى همگانى 

و دانــش آموزى در اولويت آموزش و پــرورش قرار دارد گفت: اين 
مجموعــه با برگزارى المپيادهاى مختلف ورزشــى، در كشــف 
استعدادهاى ورزشى و معرفى آنها به ورزش قهرمانى كشور، نقش 

مهمى در توسعه ورزش قهرمانى دارد.
اسالمى با بيان اينكه تبديل هنرستان هاى تربيت بدنى دخترانه 
مراغه به قطــب ورزش بانوان اين شهرســتان رويكرد آموزش و 

پرورش است افزود: هشت سالن ورزشى و يك زمين چمن مصنوعى 
براى فعاليت ورزشــى فرهنگيان و دانش آموزان در اين شهرستان 
وجــود دارد. مهد نوايى رييــس اداره ورزش و جوانان مراغه نيز در 
اين مراســم با اشاره به اينكه آموزش و پرورش محل شكل گيرى 
ورزش هاى پايه اســت گفت: براى توسعه ورزش قهرمانى، بايد به 

ورزش هاى پايه توجه بيشترى شود.

 پــروژه هيپ ليچينگ يكى از پروژه هاى 
طرح هاى توســعه مس ســونگون است كه 
عمليات اجرايى آن در زمينى به مساحت 80 

هكتار شروع گرديده است.
سرپرست پروژه هيپ ليچينگ سونگون 
با اشــاره به يكى از دغدغه هــاى اصلى در 
امور معدن يعنى بحث دپو ســنگ هاى كم 
عيار و اشــغال حجم بااليى از فضاى محيط 
كار گفت: هدف از اجــراى اين طرح تبديل 
ســنگ هاى كم عيــار معدن با اســتفاده از 
روش هاى اقتصادى بــه مس كاتد 99,99 
درصد مى باشــد كــه با اجرايى شــدن آن 
عالوه بر درآمد زائى و توليد محصول نهايى 
جديد(مــس كاتد99,99 درصد) اين دغدغه 
با گذشــت زمــان كم رنگ تر خواهد شــد. 
همچنين اســتفاده از روش فلوتاسيون براى 
اين پروژه صرفه اقتصادى نداشــته و باعث 

بروز مشكالت عديده فنى نيز مى شود.
قاسمى با اشاره به نهايى شدن قرارداد اين 
طرح با پيمانكار داخلى يعنى شــركت كانى 
مــس و امضاى آن در ظــرف چند روز آينده 
ادامه داد: تجهيزات مورد نياز در جهت ايجاد 
بســتر الزم براى شروع مطالعات ژئوتكنيك 
و هيدرولوژى مســتقر گرديده است و انشاهللا 

با يــارى خداوند متعال در هفته پيش 
رو شــاهد شــروع عمليات اجرائى 
مطالعــات مهندســى ژئوتكنيك و 

هيدرولوژى خواهيم بود.
وى با اشاره به پيگيرى هاى امور 
حقوقــى مجتمع و ايجاد مقدمات كار 
از قبيــل هماهنگى بــا منابع طبيعى 
و تملك اراضى افزود: خوشــبختانه 
كارهاى اوليه صورت گرفته اســت 
و طبــق برنامه ريــزى هاى صورت 
گرفتــه اجراى اين پــروژه 28 ماه به 
طول خواهــد انجاميــد و بعد از اين 
مدت پــروژه با حضور پيمانــكار به مدت 4 
ماه بصورت آزمايشى بارگذارى شده و مورد 

بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
سرپرســت پروژه با اشــاره به استفاده از 
روش اسيد شويى در اين طرح افزود: ظرفيت 
خوراك طرح ســاالنه 2 ميليون تن ســنگ 
معدنى با عيار 0,3٪ خواهد بود و ميزان توليد 
ســاالنه 3 هزار تن مس كاتد 99,99 بوده كه 
اميد اســت بعد از راه اندازى و گذشت زمان 

ميزان توليد افزايش يابد.
مهندس قاســمى بااشــاره به ســرمايه 
گذارى هــاى صورت گرفتــه و تخصيص 
اعتبارهــاى الزم ريالــى و ارزى گفت:  در 
گام هاى اوليــه اين طرح، 80 نفر به صورت 
مســتقيم و 150 نفر به صورت غير مستقيم 

صاحب شغل خواهند گرديد.
ايشــان با اشــاره به اينكه اين پروژه در 
زمينى به مســاحت 80 هكتــار اجرا خواهد 
شــد افزود: خوشبختانه با پيگيرى هاى الزم 
نمونــه بردارى از 25 ميليون تن ســنگ كم 
عيار موجو(دپو شــده) انجام گرفته اســت و 
در حال تجهيز آزمايشــگاه براى انجام تست 

هاى پايلوت هستيم.

محمدمهدى رحمتى رييس مركز 
بســيج صدا و ســيماى جمهورى 
اســالمى ايران و مهندس صفرى  
مدير كل صدا و ســيماى آذربايجان 
شــرقى از مراحل ســاخت سريال 

جالل در تبريز بازديد كردند.
به گــزارش روابط عمومى صدا و 
ســيماى مركز آذربايجان شرقى ، 
رحمتى در اين بازديد ساخت چنين 
ســريالهايى را در مراكز به فال نيك 
گرفت و قول همكارى براى تامين 

منابع مالى و رفع موانع پيشــرفت ســاخت 
سريال جالل را داد.

وى افزود : معرفى وقايــع و اتفاقات مهم 
و تاثيــر گذار به زبان هنر باعث خواهد شــد 
افتخارات و افراد شــاخصى كه در اســتانها 

وجود دارد تبديل به الگويى براى جامعه شود.
نجفى كارگردان اين ســريال هم ساخت 
ســريالهايى با موضوع انقــالب را افتخارى 
بزرگ دانســت و گفــت : چنين كارهايى كه 
با عشــق و هنر و وطن دوستى عجين است 
افتخارى به يــاد ماندنى بــراى هنرمندان 

است . 
وى خواســتار حمايت ويژه مركز 
بسيج صدا و سيما از اين سريال شد.

توليد ســريال «جــالل» در 13 
قســمت در تبريز آغاز شــده كه به 
مناســبت چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى ايران از شبكه هاى 

سراسرى پخش خواهد شد.
 ايــن ســريال پيشــينيه انقالب 
اســالمى در تبريز وقايع 29 بهمن 
56 در ايــن شــهر و اشــخاص و 
شــخصيتهاى تاثيرگــذار در ايــن ايام را به 
تصوير مى كشــد. كارگردانى سريال جالل 
بر عهده حســن نجفى بوده و مهدى كريمى 
تهيه كننده آن اســت و اميرحسين ثروتمند 

كار نويسندگى جالل را انجام داده است. 

اجراى پروژه هيپ ليچينگ در راستاى تحقق  
شعار صنعت پاك و توليد پايدار

بازديد رئيس مركز بسيج صدا و سيما
 از مراحل ساخت سريال «جالل»

معــاون قضايى رييــس كل و 
سرپرســت معاونــت اجتماعــى و 
پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
كل اســتان آذربايجان شرقى گفت: 
نگرش به زندانى بايستى تغيير كند

بابــك محبوب عليلو در جلســه 
بحث و بررســى در ارتباط با «ايجاد 
بســتر مناســب در اجرايى كردن 
مجــازات هاى جايگزين حبس بويژه الزام به خدمات عمومى رايگان موضوع 
ماده 79 قانون مجازات اسالمى و نيز جذب و اشتغال محكومين پس از خروج از 
زندان» با اشاره به اينكه از چهار دهه قبل جرم شناسان به اين نتيجه رسيده اند 
كه برخوردهاى قهرآميز ِصرف جوابگو نيست و نمى تواند آسيب هاى اجتماعى 
و جرايم را كاهش دهد و حتى در بعضى موارد نتيجه عكس مى دهد گفت: در 
كنار عدالت كيفرى ســزادهنده، عدالت ترميمى هم الزم است تا با مشاركت 
جامعه، افرادى كه بزهكار بوده و مرتكب جرم مى شوند به زندگى اجتماعى باز 
گردند و همچنين آســيب روانى و خسارت هاى مادى افراد بزهديده را جبران 

كند و حالت تنش بين آنها را از بين ببرد.
وى با تأكيد بر ضرورت استفاده حداكثرى از ظرفيت دستگاه هاى استانى و 
تشكل هاى مردمى در اجراى مجازات هاى جايگزين حبس افزود: اگر زندانى 
پس از خروج از زندان براى مدتى تحت پوشــش حمايت مادى و معنوى قرار 

گيرد مى توان وى را از ارتكاب دوباره جرم منصرف كرد.
معاون قضايى رييس كل و سرپرست معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگســترى كل اســتان در برخى موارد زندانى كردن فرد متهم اجتناب 
ناپذير است ادامه داد: نگرش به زندانى بايستى تغيير كند؛ با دور شدن از آموزه 
هاى اســالمى گرفتار مشكالت خواهيم شد. فردى كه زندانى مى شود لزومًا 
جانى بالفطره نيست و پس از خروج از زندان نبايد طرد شود. طرد زندانى موجب 

ايجاد روحيه ستيزه جويى در وى مى شود. 
در ادامه جلســه پس از بحث و بررســى مقرر شــد موسسات خيريه استان 
همچنان در راستاى پوشش حمايتى و فراهم نمودن زمينه اشتغال محكومين 
بويژه اشتغال زنان را بعد از تحمل مجازات، در اولويت كارى خويش قرار دهند 
و ســازمان ها و تشكل هاى مردم نهاد، موسســات خيريه استان و واحدهاى 
صنعتى و توليدى، ضمن حمايت و اعطاى تســهيالت به محكومين آزاد شده، 
زمينه اشتغال آنها را در واحدهاى صنعتى و توليدى در حد امكان فراهم كنند.

همچنين مقرر شــد اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان در امر توانمند 
سازى و اشتغال محكومين، آموزش هاى الزم و حرفه آموزى را به محكومين 
(در حيــن دوره محكوميت)  فراهم كند و در اين راســتا اداره كل زندان هاى 
استان با مشاركت در اجراى اين طرح از ظرفيت هاى ايجاد شده در اين زمينه 

به نحو مناسب و مطلوب استفاده كند.

ضرورت تغيير نگرش نسبت به زندان

انتصاب مديركل جديد كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان  آذربايجان شرقى

مورينگا گياه بومي كشــورهاي گرمسيري، استوايي همچون 

هندوستان, سنگال و سودان ميباشد كه از لحاظ ظاهري، داراي 

برگ هاي گرد و كوچك اســت؛ اين گياه، از هزاران سال پيش، 

در درمان بســياري از بيماريها نقش داشــته، طوريكه برخي از 

مطالعات نشــان ميدهد  مورينگا، قابليــت درمان بيش از 300

بيماري را داراست!

چيزي كه خواص اين گياه را حيرت انگيزتر ميكند، نقش آن در 

درمان و پيشگيري از چند نوع سرطان است! مورينگا به علت دارا 

بودن مواد مغذي و خواص دارويي كه دارد، ميتواند ســرطانهايي 

نظير: سرطان تخمدان، سرطان خون، سرطان كبد و سرطان ريه 

را درمان و همچنين تأثير مثبتي در مهار بســياري از سرطانهاي 

ديگر داشته باشد و با تقويت سيستم دفاعي بدن در كنترل و حتي 

حذف بعضي از ديابتها نقش بسياربسزا و موثري دارا مي باشد.

حال كه كمي در خصوص خواص و خود گياه مورينگا آشــنايي 

پيدا كرديم، بهتر اســت دليل وجود اين همه خواص حيرت آور را 

نيز بشناسيم.

ë خواص گياه مورينگا
بنــد اول: برگهاي گياه مورينگا، سرشــار از ويتامين و امالح 

معدني، مانند: پتاســيم، كلسيم، منيزيم، ويتامين C، پروتئين و 

بتاكاروتن است.

بند دوم: صد گرم از اين گياه10 برابر بيشــتر از هويج ، داراي 

ويتامين A مي باشد .

25 برابر  بيشتر از اسفناج ، آهن دارد .

9 برابر بيشتر از ماست طبيعي، داراي پروتئين است .

17 برابر بيشتر از شير، كلسيم داراست.

15 برابر، پتاسيم بيشتري نسبت به موز دارد.

و همچنين چيزي در حدود 12 برابر بيشــتر از پرتقال، داراي 

ويتامين ث مي باشد.

الزم به ذكراست كه اين خواص مربوط به تمام اجزاي اين گياه 

معجزه آســا اعم از برگ گياه, بذر مورينگا و حتي پوست درخت 

مورينگا مي باشد

ë مزاياي  استفاده از مورينگا اوليفر
درمان و بهبود بــي خوابي- داراي فيبر باال- كنترل ميزان قند 

خون- سرشار از آهن- كاهش درد عضله ها و مفاصل

كاهش ميزان كلسترول در بدن-  جلوگيري و درمان سرطان-  

درمان و بهبود ســالمت قلب- سرشار از آنتي اكسيدان-   جوان 

سازي و رفع چين و چروك پوست- مقاومت و درمان ريزش مو-   

جلوگيري از التهابات پوست سر در زمان رنگ زدن مو-     تصفيه 

خون بدن-     التيام ســر دردها-  افزايش اســتحكام و مقاومت 

اســتخوان ها     درمان و بهبود قدرت بينايي-    افزايش سرعت 

بهبود زخم هاي عميق -        درمان چاقي

ë چه كساني بايد از مورينگا اوليفرا استفاده كنند
افــراد مبتال به بيمــاري هاي قلبي- افراد مبتال به ســرطان 

پروستات- افراد مبتال به سرطان تخمدان

افراد مبتال به ســرطان كبد-   افراد مبتال به سرطان ريه-   افراد 

مبتال به واريس- افراد مبتال به كم خوني

افــراد مبتال به زخم معده-   افراد مبتال به پوكي اســتخوان-   

افراد مبتال به ورم هاي ســخت، تشــنج اعضا و مفاصل-  گياه 

خواران-   افرادي كه به ســالمت و شادابي خود اهميت ميدهند- 

ورزشكاران-سالمندان

مادران شــيرده-  بيماران ريوي- افراد مبتال به پاركينسون- 

كودكان و بزرگســاالن مبتال به ســوء تغذيه- بيماران ديابتي- 

بيماران ام اس- بيماران مغز و اعصاب- بيماران آلزايمر- افراد 

درگير با زخم هاي شــديد، ناشي از تصادفات، ديابت و واريس- 

افراد درگير با ســوختگي هاي جزيي و شــديد- افراد درگير با 

خونريزي هاي بيني و لثه- افرادي كه قدرت بينايي ضعيفي دارند

ë  مورينگا داروي معجزه گر 
A در هر 100 گرم از گياه مورينگا، 10 برابر بيشــتر ويتامين

نسبت به هويج،25 برابر آهن بيشتر نسبت به ماست طبيعي، 17

برابر كلسيم بيشتر نسبت به شير، 

15 برابر پتاســيم بيشتر نسبت به موز و 12 برابر  ويتامين ث  

بيشتر نسبت به پرتقال دارد  مقايسه كنيد 

در خصوص گياه دارويى مورينگا بيشتر بدانيم 

09120869370-  09149447033
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

رئيــس پليس آگاهى فرماندهى انتظامى 
استان از كشف 50 هزار ليتر گازوئيل قاچاق 

و دســتگيرى دو نفر در اين رابطه خبر داد. 
بــه گزارش ايســنا، منطقــه آذربايجان 
شرقى، سرهنگ صابر عباس زاده در تشريح 
ايــن خبر افزود: در پى كســب خبرى مبنى 
بر دپو و نگهدارى مقاديرى ســوخت قاچاق 
در يكى از كارگاه هاى حاشــيه شــهر تبريز 

موضوع در دســتور كار مامــوران مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز قرار گرفت. 

وى در ادامه گفت: ماموران با هماهنگى 
مقام قضايى در بازرســى از كارگاه شناسايى 
شــده 50 هزار ليتر گازوئيل قاچاق را كشف 

كردند. 
ايــن مقام انتظامى تصريح كرد: دو متهم 
در اين خصوص دســتگير و در اجراى دستور 

مقام قضايى كارگاه مورد نظر نيز پلمب شد. 
  رئيــس پليس آگاهى اســتان در پايان 
با بيــان اينكه ارزش اين محموله توســط 
كارشناســان دو ميليارد و 500 ميليون ريال 
برآورد شــده اســت، افزود: مبارزه قاطع و 
قانونى با قاچاق كاال و ارز در دســتور پليس 
بوده و شــهروندان مى توانند با شماره 110 

موارد مشكوك را به پليس اطالع دهند.

در راســتاى اجراى تعهدات وزارت نفت در 
خصوص كاهش آاليندگى زيســت محيطى 
فــرآورده نفت گاز با اســتاندارد يــورو5 از مهر 
ماه 1397 در گستره عملياتى شمالغرب كشور 

توزيع مى گردد.
به گزارش روابط عمومى شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقه آذربايجان شــرقى، 
ابوالفضــل روح اللهى مدير منطقه با اشــاره به 
توزيع فــرآورده نفت گاز يورو5 در جايگاههاى 
استانهاى شمالغرب كشورگفت: اين فرآورده از 
مهــر 1397 روزانه حدود يك ميليون و هفتصد 
هزار ليتر و از آبان ســالجارى بيش ازسه ميليون 
ليتر در شــركت پااليش نفــت تبريزتوليد ودر 
گســتره عملياتى شمالغرب كشــورتوزيع مى 

گــردد. وى درادامه افزود: نفــت گاز يورو5 با 
هدف كاهــش آاليندگى زيســت محيطى، 
عالوه برجايگاههاى عرضه مواد نفتى اســتان 
آذربايجان شــرقى در جايگاههاى مســتقر در 
محورهاى مواصالتى استانهاى اردبيل، زنجان، 
آذربايجان غربى، گيالن و كردستان نيزعرضه 

مى گردد.
مدير منطقه آذربايجان شــرقى با اشاره به 
افزايش توزيع نفت گاز يورو5 از آبان سالجارى 
به ميزان ســه ميليون ليتر در روز، ياد آورشد: در 
راستاى عمل به تعهدات وزارت نفت در كاهش 
آاليندگى ســوخت هاى فسيلى، اين مهم گام 
ارزشــمند ديگرى در جهت بهبــود وضعيت 
زيست محيطى اســتانهاى شمالغرب كشوربه 

ويژه كالنشهر تبريز مى باشد.
ابوالفضل روح اللهــى همچنين از كاهش 
97 درصــدى مصرف نفتكوره در شــش ماهه 
اول سال97 دراســتان خبر داد و گفت: با توجه 
به توقف اســتفاده از نفتكــوره در نيروگاههاى 
اســتان و بهره مندى از گاز طبيعى در اين واحد 
ها و ساير مصرف كنندگان عمده، شاهد كاهش 
چشــمگيرآاليندگى زيست محيطى در استان 

مى باشيم. 

فرمانــده انتظامــى شهرســتان بناب از 
دســتگيرى سارقان يك تن كشمش انگورى 

خبر داد. 
سرهنگ سهراب شفقى درتشريح اين خبر 
گفت: در پى وقوع يك فقره ســرقت كشمش 
انگور درشهرســتان، موضوع به صورت ويژه 
در دستور ماموران پليس آگاهى قرار گرفت. 
وى افــزود: در تحقيقات اوليه مشــخص 
شد كه ســارق يا سارقان از غفلت صاحب باغ 
اســتفاده كرده و با ســرقت يك تن كشمش  
انگــورى كــه ارزش آن 190 ميليون ريال 

برآورد شده است از محل متوارى شده اند. 

اين مقــام انتظامــى خاطرنشــان كرد: 
مامــوران در حين گشــت زنى دو ســارق را 
شناســايى و در يــك عمليــات غافلگيرانه 

دستگير كردند. 
فرمانده انتظامى شهرســتان بناب با اشاره 
به اينكه متهمان پس از تكميل پرونده جهت 
ســير مراحل قانونى به مرجع قضايى معرفى 
شــدند، از باغداران درخواســت كــرد كه به 
هشــدارها و توصيه هاى پليس توجه كرده و 
در صورت مشــاهده موارد مشكوك مراتب 
را در اســرع وقت به فوريت هاى پليسى 110 

اطالع دهند.

مدير عامل منطقه سازمان منطقه آزاد 
تجــارى و صنعتى ارس از آماده ســازى 

شهرك فناورى ارس خبر داد.
محســن نريمان با ابراز خوشــحالى 
از ميزبانــى اولين رويداد اســتارت اپى 
گردشــگرى ارس با بيان اينكه برگزارى 
اين رويدادها در زمانى كه به كارآفرينى و 
افكار خالقانه در اين حوزه  نياز داريم،بسيار 
حائز اهميت اســت، گفت: تالش داريم  
بستر اشتغالزايى را براى عزيزان شركت 
كننده فراهم كنيــم و كمك كار افرادى 

باشيم كه چشم اميد به ما دارند.
وى با اشــاره بــه اينكه ايران نيــز بايد با 
اســتفاده از فرصت هاى گردشــگرى بالقوه 
مناســبى گردش مالى  داشــته باشد، اظهار 
داشت: در كشور هم ســرمايه انسانى خوبى 
داريم و هــم از نظر گردشــگرى از ظرفيت 

مناسبى برخوردار هستيم.
وى بــا تاكيد بر وجود نقاط گردشــگرى 
بســيار پر ارزش در ارس، اذعان داشت: اين 
منطقه سرشار  از جنگل ها، گونه هاى گياهى 
و  جانورى، اقليم زيبا، آثار تاريخى و... اســت و 

ايــن امتياز منحصر به فرد ارس رقابت بزرگى 
براى جذب گردشــگر در كشورهاى همسايه 

ايجاد كرده است.
مديــر عامل منطقــه آزاد ارس اقدامات و 
همايــش هاى اين چنينى و اتخــاذ امتياز به 
كســانى كه با اميد وارد ميدان شــدند را مهم 
دانســت و گفت: در پى هم انديشــى با پارك 
علم و فناورى آذربايجان شرقى تالش داريم 
مزيــت هايى براى تيم هايى كه در اين بخش 
فعاليت دارند قرار دهيم. وى با بيان اينكه اولين 
رويداد استارت آپى گردشگرى ارس همزمان 
با تور رســانه هاى خارجى بــه ارس از جمله 

آناتولى تركيه، الميادين، آر تى وى روســيه ، 
يونيوز لبنان، التجاه عراق راپلى برگزار شــد، 
افزود: اين اتفاق سبب شد رسانه هاى خارجى 
نيز با جو استارت آپى و رويدادهاى اينچنينى 

كشور نيز آشنا شوند.
وى افزود: آماده ســازى شهرك فناورى 
ارس كه در طــرح جامع ارس نيز بر آن تاكيد 
شــده اســت، از اولويت هاى كارى سازمان 

منطقه آزاد ارس خواهد بود.
نريمان با اشاره به اينكه  آينده بسيار خوبى 
را براى شــركت هاى دانش بنيان مستقر در 
منطقــه آزاد ارس متصــور هســتم، گفت: 
منطقــه آزاد ارس آماده همــكارى با دولت و 
بخش خصوصى در زمينــه توليد و صادرات 

محصوالت دانش بنيان است.
وى در پايان خاطرنشان كرد: همسايگان 
شــمالى ما بخاطر مسايل ارزى عالقه خوبى 
بــه خريد كاالهاى با كيفيــت ايرانى دارند و 
شــركت هاى دانش بنيان كشــور مى توانند 
از مزيــت هاى قانونى و جغرافيايى ويژه ارس 

براى فروش محصوالتشان استفاده كنند.

توزيــع نفت گاز بــا اســتاندارد يورو5 
دراستان هاى شمالغرب كشور

دستگيرى سارقان يك تن كشمش انگورى

ارس قطب  صادرات محصوالت دانش بنيان 
شهردار منطقه پنج تبريز در جلسه مى شود

كميته درآمد اين منطقه گفت : به حول 
و قوه الهى و با يارى معاونين و مديران  
تعامل شــهروندان و تالش و كوشش 
پرسنل دلســوز ، با روحيه اى جهادى 
بودجه سالجارى را محقق مى سازيم . 
مير على اصغر نساج غازانى با بيان 
اينكه پتانسيل هاى الزم و كافى براى 
تحقــق بودجه در منطقــه وجود دارد 
گفت : بايد با كار و تالش شبانه روزى 

و روحيه اى جهادى بودجه سال 97 را محقق سازيم . 
وى در ادامــه اظهار داشــت : على رغم پايين بــودن تحقق بودجه نقدى 
منطقه در سالجارى كه در شأن و جايگاه اين منطقه نيست با وجود مشكالت 
اقتصادى حاكم بر جامعه ، تالش و كوشش كليه همكاران براى تحقق بودجه 
قابل تحســين است چرا كه در ســايه همت و پشتكار پرسنل خدوم ،منطقه 5 
همچنان رتبه برتر تحقق بودجه را در بين مناطق دهگانه شــهردارى به خود 
اختصاص داده اســت. گفتنى اســت در پايان اين جلســه راهكارهاى الزم و 
كاربردى جهت تحقق بودجه منطقه 5 مطرح و تصميمات الزم نيز اتخاذ شد.
بر اســاس آمارهاى ارائه شــده بودجه محقق شده منطقه با احتساب ارقام 
انتقالى حدود 5/82 درصد است كه 5/46 درصد آن مربوط به ارقام انتقالى 26 
درصد از محل وصولى هاى نقدى و 10 درصد شــامل وصوليهاى غير نقدى 

امالك مى باشد 
اسناد مالكيت 28 قطعه كوى سرم سازى، آماده واگذارى

اســناد مالكيت 28 قطعه در كوى سرم ســازى پس از پيگيرى شهردارى 
منطقه پنج آماده واگذار شده است.

شــهردار منطقــه  پنج  تبريز بــا اعالم اين مطلب گفت : واگذارى اســناد 
مالكيت در شــهرك هاى جديد يكى از مهمترين درخواست هاى شهروندان 
از شــهردارى است و در اين راســتا منطقه با پيگيرى هاى خود اسناد مالكيت 

27 قطعه در كوى سرم سازى را آماده واگذارى به شهروندان نموده است . 
نســاج غازانى درادامه با بيان اينكه مالكيــن قطعات پالك ثبتى 58380 
دركوى سرم سازى مى توانند جهت دريافت سند مالكيت به واحد امالك اين 
منطقه مراجعه كنند اظهار داشــت : به نتيجه رساندن واگذارى اسناد مالكيت 
در شــهرك هاى جديد به ويژه در قطعاتى كه با مشــكل وجود معارض همراه 
مى شوند يكى از سخت ترين كارهاى ادارى است اما با تالش مديران منطقه 
به ويژه كارشناســان واحدهاى امالك وحقوقى مشكل واگذارى اسناد در اين 

منطقه حل شده است. 

شهردار منطقه 5:
بودجه 97 را با روحيه اى جهادى محقق 

مى كنيم

كشف سوخت قاچاق در تبريز

رئيس بخش بيماران دياليزى بيمارســتان شــهيد 
محالتى تاكيد كرد: امكان انجام پيوند كليه در بيمارستان 

محالتى تبريز فراهم است. 
دكتر جاويد صفا در جمع مســئوالن عيادت كننده از 
بيماران دياليزى بيمارستان شهيد محالتى تبريز در هفته 
حمايت از بيماران كليــوى، اظهار كرد: بخش دياليز اين 

بيمارستان، چهارم تير 94 افتتاح شد و دياليز در اين بخش را در ابتدا با هفت بيمار شروع 
كرديم و طى 64 ماه، تعداد بيمارانمان با 20 تخت تكميل شد. 

وى اضافه كرد: مركز دياليز 122 تخت خوابى بيمارســتان امام رضا (ع) تبريز نيز 
شايد در خاورميانه بى نظير باشد و تمامى پيوندهاى كليه در اين مركز انجام مى شود، 
اما من معتقد هستم با وجود بخش دياليز مجهز در بيمارستان محالتى، مى توان در اين 
مركز نيز پيوند كليه را انجام داد، در شهرى مثل شيراز، 12 تيم پيوند وجود دارد و اين 

در حالى است كه در تبريز تنها يك تيم پيوند فعاليت دارد و اين شايسته شهر ما نيست. 
وى بيان كرد: با توجه به افزايش چشمگير بيماران دياليزى در استان و با وجود يك 
هزار و 400  بيمار دياليزى، بيماران مجبور به رفت و آمد مكرر و صرف هزينه هاى زياد 
هستند، از اين رو مراكز دياليز بايد در نقاط مختلف شهر، پراكنده باشند، دستگاه ها نيز 
عمر محدودى دارند و الزم است تا به ازاى هر پنج دستگاه، يك دستگاه ذخيره داشته 

باشيم، از خيران انتظار كمك براى خريد تجهيزات جديد دياليز را داريم.

امكان پيوند كليه در بيمارستان محالتى تبريز

بيشــتر صاحبنظران اقتصادى پايين بودن سرمايه گذارى را 
يكى از داليل مهم مشــكالت اقتصادى ايران مى دانند. سرمايه 
گذارى پايين در كشــور ما به طور معمول دو جنبه دارد. جنبه اول 
عالقه اندكه مردم ايران به سرمايه گذارى در طرح هاى توليدى 
و اقتصادى زير بنايى و جنبه دوم بى عالقگى ســرمايه گذاران 

خارجى به طرح هاى توليدى و اقتصادى ايران است.
در بعد اول بيشتر مولفه ها داخلى، حقوقى و اقتصادى است. در 
بعد دوم بيشــتر مولفه ها سياسى، حقوقى و امنيتى است. تحليل 
دقيق اين مولفه ها نشــان مى دهد كه مساله سرمايه گذارى در 
ايران مساله اى الينحل نيست اما بسيار پيچيده است. پيچيدگى 
مساله سرمايه گذارى از چگونگى تركيب شش مولفه پيش گفته 

به دست مى آيد.
* مولفه هاى داخلى  

در تحليل اين مولفه بايد به اين پرســش كلى پاسخ داد كه آيا 
مجموعه شرايط اقتصادى و سياسى و فرهنگى در ايران ميل به 
سرمايه گذارى را تشديد مى كند يا از آن مى كاهد؟ بديهى است 
كه سرمايه گذارى در خالء اتفاق نمى افتد و تابعى از شرايط كلى 

كشور است. شايد دورترين عامل براى سرمايه گذارى خصلت 
هاى فرهنگى دانسته شود اما خصلت هاى فرهنگى يكى از مهم 

ترين عوامل دورى يا نزديكى به سرمايه گذارى است.
* مولفه هلى حقوقى

در كنار ارزش هاى فرهنگى ســرمايه گذارى كه در باال اشاره 
شــد مولفه اى هاى حقوقى نيز اهميت ويژه اى دارند. حتى اگر 
گرايش فرهنگى يك جامعه به ســرمايه گذارى باال باشــد اما 
مولفه هاى حقوقى ياريگر سرمايه گذارى نباشند اميد به تحقق 
آن نمى رود. مســاله اصلى در مولفه هاى حقوقى سرمايه گذارى 
امنيت سرمايه در هر شرايطى است. سرمايه گذار بايد از امنيت 
مطلق ســرمايه خود مطمئن باشــد.هر نوع دســت اندازى به 
سرمايه به هر بهانه اى باعث تزلزل امر سرمايه گذارى مى شود. 

* مولفه هاى سياسى
 اولين مولفه ســرمايه گذارى خارجى سياست است. جريان 
ســرمايه جهانى در اختيار گروه ها و شركت هاى است كه از نظر 
سياسى محافظه كار به شمار مى آيند. به طور طبيعى آن ها عالقه 
اى به چالش هاى سياســى ندارند. همــكارى هاى دراز مدت 
اقتصادى كه سرمايه گذارى مهم ترين نمود آن است بر بسترى 
از اعتماد سياسى شكل مى گيرد. اعتماد سياسى فراتر و متفاوت 
تر از همشــكلى سياسى است. در همشكلى تقريبى سياسى دو 
كشــور مانند بريتانيا و فرانسه، هر دو دموكرات و داراى اقتصاد 
بــازار آزاد، پروژه هاى اقتصادى را تعريف مى كنند و ســرمايه 
گذارى مى كنند. اين محتمل ترين نوع سرمايه گذارى  در بستر 

همكارى سياسى است. 
*مولفه هاى اقتصادى 

در كنار دو مولفه مهم فوق آنچه شاه بيت سرمايه گذارى است 
مولفه هاى اقتصادى است .با وجود فرهنگ سرمايه گذارى و نيز 
قوانين محكم حمايت كننده بايد بستر اقتصادى مناسب سرمايه 

گذارى هم وجود داشته باشــد تا اين امر محقق شود.در مولفه 
هاى اقتصادى تنها يك عامل اهميت دارد و آن نرخ ســود است.
ســاير عوامل در هر سطح و رده اى صرفا در كنار نرخ سود معنى 
مى يابند.به عبارت ديگر دانستن اين كه سود حاصل از سرمايه 

گذارى چه قدر است مهم ترين انگيزه سرمايه گذار است.
*مولفه هاى حقوقى

در بخش سرمايه گذارى خارجى مولفه هاى حقوقى نيز اهميت 
دارند.همان طور كه امنيت سرمايه براى يك سرمايه گذار داخلى 
مهم اســت .براى يك ســرمايه گذار خارجى نيز تضمين هاى 
حقوقى و پشتوانه هاى قانونى اهميت دارد.در تحليل مولفه هاى 
حقوقى ســرمايه گذارى خارجى تمام تضمين ها و پشتوانه هاى 
حقوقى سرمايه گذارى داخلى بعالوه تضمين هاى حقوقى زندگى 
يك فرد خارجى در ايران بايد تامين شــود .به همراه ســرمايه 
انسان هايى نيز وارد جامعه سرمايه پذير مى شوند.زندگى آن ها 

بايد اصول و شرايط زندگى امن را داشته باشد .
شــرايط زندگى امــن عالوه بر امنيت جانــى و مالى حتى به 
رعايت اســتانداردهاى سبك زندگى نيز مربوط مى شود .فردى 
كه سرمايه خرد يا كالن خود را وارد جامعه اى مى كند خود را ملزم 

به رعايت سبك زندگى جامعه ميزبان نمى داند.
   * مولفه هاى امنيتى

حتى يك كارگر ســاده نيز حاضر نيست در محيط نا امن كار 
كند.امنيت مهم ترين و اولين خواسته بشر است. عموما انسان ها 
حاضر نيســتند به خاطر پول و نفع اقتصادى جان خود را به خطر 
اندازند.ناديده گرفتن جان فقط براى حفظ ارزش هاى بنيادين 
ملى يا دينى ممكن اســت.بنابراين ســرمايه گذاران از ورود به 

مكان هاى ناامن اجتناب مى كنند.
جمــع بندى عوامل باال نشــان مى دهد.مهم ترين مســاله 
سرمايه گذارى در ايران مسايل سياسى (اعتماد سياسى)است.

ايران بيشترين مزيت اقتصادى را براى سرمايه گذارى دارد.مى 
تواند تضمين هاى حقوقى را تامين كند و امن نيز هست.بنابراين 
بهشتى اســت كه هرسرمايه گذارى  مى تواند در آن به سعادت 
(سود ) برسد.اما سد ستبر بى اعتمادى سياسى بين اين بهشت 
و سرمايه گذاران وجود دارد .بايد تاكيد كرد كه شكستن اين سد 
ستبر به معناى عدول از ارزش هاى بنيادين نيست.جلب اعتماد 

سياسى مساله اى تكنيكى است و مى توان به آن دست يافت.

گفتگو با آقاى مهندس حميد الهامى گفتگو با آقاى مهندس حميد الهامى  
تماس: تماس: 0914992038309149920383كارشناس معاونت اقتصادى سازمان منطقه آزاد ارسكارشناس معاونت اقتصادى سازمان منطقه آزاد ارس

مساله سرمايه گذارى؛ الينحل يا پيچيدهمساله سرمايه گذارى؛ الينحل يا پيچيده
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به غير از آن كه بشد دين و دانش از دستم
بيا بگو كه زعشقت چه طرف بر بستم
اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد
حافظبه خاك پاى عزيزت كه عهد نشكستم

  مديرعامل شــركت بهره بردارى قطار 
شــهرى تبريــز و حومه گفــت: جابجايى 
مســافر درون شــهرى از طريــق قطار 
شــهرى در اين شهر نســبت به سال هاى 

گذشــته 3 برابر افزايش يافته است.
ســعيد بشــيريان بناب با بيــان اينكه 
به طور متوســط ماهانــه حدود 300 هزار 
مســافر در ســال جارى جابجا مى شود، 
افــزود: روزانــه 9 هزار نفر در اين شــهر 
براى ســفرهاى درون شهرى خود از قطار 

شهرى استفاده مى كنند.
وى اظهار داشــت: هر قطار شــهرى 
بــا 5 واگن داراى ظرفيــت 184 صندلى 
اســت و مى تواند همزمان به طور نشسته 
و ايســتاده تا يك هزار و 200 مســافر را 

جابجا كند.
مديرعامل شــركت بهره بردارى قطار 
شــهرى تبريز و حومه سهولت و افزايش 
كيفيــت خدمــات در ســال جــارى را از 
مهمترين اقدامات شهردارى تبريز اعالم 
و يادآورى كرد: خدمــات ناوگان حمل و 
نقل عمومى تبريــز با همكارى آموزش و 

پرورش و دانشــگاه ها توسعه مى يابد.
بشــيريان بــا تاكيــد بر تاثيــر تجهيز 
كامل ايســتگاه هاى فعال خط يك مترو 
در افزايش ميزان اســتقبال شــهروندان، 
ادامــه داد: اقدام هاى زيرســاختى مانند 

تهيه كارت اعتبارى براى شــارژ و مناسب 
ســازى فضاى فيزيكى ايستگاه ها و داخل 
واگن ها در ايجاد رضايت مندى مسافران 

نقش مهمى ايفا كرده است.
وى با بيان اينكه قطارهاى دوازده گانه 
قطار شهرى تبريز به طور همزمان از اتاق 
فرمان كنترل مى شــود، گفت: پيوســت 
پدافند غيرعامل در ســاختار فعاليتى قطار 
شــهرى تبريز لحاظ شــده تــا در مواقع 

بحرانى ميزان اشــتباه به صفر برسد.
مديرعامل شــركت بهره بردارى قطار 
شهرى تبريز و حومه از كاهش مدت زمان 
انتظار مســافر در ايستگاه هاى مترو تبريز 
خبر داد و گفت: زيرساخت هاى الزم براى 
كاهش فاصله زمانى انتقال قطار شــهرى 
با توجه به آغاز ســال تحصيلى فراهم شده 

است.
وى يــادآورى كرد: ســرعت حركت 
قطارهــا در طراحــى كلــى از 35 تا 72 
كيلومتر در ســاعت اســت كه با افزايش 
تعــداد ايســتگاه هــا و ميزان اســتقبال 

شهروندان متغير مى شود.
بشيريان با اشــاره به افزايش 2 ساعته 
فعاليــت قطــار شــهرى تبريــز گفت: با 
افزايش ســاعت مسافرگيرى قطار شهرى 
تا ساعت 19، 40 درصد بر ميزان مسافران 

قطار شهرى افزوده شده است.

بــى ترديــد اقتصــاد در پيشــرفت و 
شــكوفائى جامعه انســانى نقش موثر و 
حياتى داشــته و پيشرفت مطلوب، نيازمند 

يك نظام اقتصادى سالم است.
به جرأت مى توان اذعان كرد نظام مالى 
اسالم، سالم ترين نظام اقتصادى دنيا بوده 
و داد و ستد، با روحيه ايثار و همكارى به نام 
قرض الحســنه يكى از زيرمجموعه هاى 

نظام اقتصاد اسالم است.
قرض الحسنه يكى از جلوه هاى زيباى 
يارى و دســتگيرى نيازمندان به شمار مى 
رود و از ديدگاه تمام آئين ها مورد ستايش 

مى باشد.
در اســالم  به مســئله قرض الحسنه 
توجه ويژه اى شــده اســت بطوريكه اين 
مهم ريشــه در قرآن و سنت پيامبر (ص) 

و اهل بيت دارد.
ايــن مقوله يكى از اعمال تاكيد شــده 
اســالم اســت و آثار و بركات آن بر فرد و 
جامعه چنان است كه خداوند آن را در رديف 
دو واجب اصلى اســالم  يعنى نماز و زكات 
مطرح كــرده و خواهان عمل به اين رفتار 
اخالقى و اجتماعى از ســوى مومنان شده 
و همواره مســلمانان را بــه اين عمل خير 

تشويق وترغيب نموده است.
يكى از نهادها و سازمانهايى كه همواره 
سعى در توسعه و ترويج سنت الهى قرض 

الحسنه در كشــور نموده، سازمان اقتصاد 
اسالم ايران است.

اين ســازمان در ســال 1358 با كسب 
اجازه از بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران 
و حمايت و پشتيبانى بزرگانى چون شهيد 
مطهرى و شهيد بهشتى تأسيس گرديد و 
اكنون با حدود هزار صندوق قرض الحسنه 

در سراسر كشور همكارى دارد.
ضامنــى معاون مديرعامل ســازمان 
اقتصاد اســالمى كه به منظور شــركت 
در همايــش مديــران صندوقهاى قرض 
الحســنه اســتانهاى آذربايجانشــرقى و 
غربى به تبريز ســفر كرده در اين رابطه به 
خبرنگار ما گفت :ســازمان اقتصاد اسالم 
ايران رســالت خــود را در احياى ســنت 
الهى قرض الحســنه در ســطح كشور با 
همكارى صندوقهاى قرض الحســنه به 

انجام رســانده و با تاديــه وامهاى بدون 
ســود در مناطق مختلف كشــور از طريق 
صندوقهاى قرض الحسنه همكار در امور 
درمان ، ازدواج ، تحصيل و مسكن ، به اين 

امر اهتمام نموده است.
وى افزود: به موجــب مصوبه مجلس 
شــوراى اســالمى در ذيل برنامه ششم 
توسعه نظارت برصندوقهاى قرض الحسنه 
همكار با سازمان اقتصاد اسالمى ايران از 
شمول نظارت بانك مركزى مستثنى شده 
و به اين ســازمان واگذار گرديد و به همين 
منظــور در تعامل بــا صندوقهاى همكار 
همواره جلســاتى با اعضاى هيأت مديره 
صندوقها در سراسر كشور برگزار مى شود 
كه اين جلســه با شــركت اعضاى هيأت 
مديره محترم صندوقهاى قرض الحسنه 
اســتان هاى آذربايجان شرقى و غربى و 

حضور حجت االسالم و جناب حاج آقا فقيه 
امام جمعه موقت شهرســتان تبريز برگزار 
گرديد كه ايشان طى سخنرانى مبسوط به 

اهميت قرض الحسنه پرداختند.
در اين جلســه بــا بيان اهــداف كلى 
ســازمان به باال بردن كيفيــت و كميت 
خدمات به نيازمندان برابر مقررات اشــاره 

شد.
وى در ادامه وظائف قانونى بازرســين 
صندوقها و نقش اساسى آنان در نظارت بر 
فعاليت صحيح صندوقهاى قرض الحسنه 

تذكر داده شد.
وى ضمن برشــمردن دســتاوردهاى 
اخير سازمان و صندوقهاى قرض الحسنه 
به ضوابط اشاره نموده و يادآور شد: رعايت 
مســائل مطرح شــده الزامى مى باشد و 
صندوقهاى همكار مى بايســت در تمامى 
موارد از جمله مزدكار، سقف فردى وام ها، 
تشــكيل مجامع عمومى ، تعادل در درآمد 
و هزينه، تطبيق شــرايط فعاليت با ضوابط 
قانونى و شــرعى، حفظ نقدينگى، مسئله 
مهم پولشــوئى و اجتناب از پرداخت وام ها 
بصورت جدولى ويا ميانگين دقت نظر الزم 
را داشــته باشند. ضامنى خاطر نشان كرد: 
ســازمان اقتصاد اسالمى ايران ، سازمانى 
اســت كه درآمدى براى سهامداران ندارد 
و بــا همــت يك عــده افراد خيــر بدون 

چشمداشت مادى براى احياى سنت الهى 
قرض الحسنه تشــكيل گرديده و در حال 
حاضــر بخش عمده ســهام آن در اختيار 

صندوقهاى قرض الحسنه مى باشد.
درحال حاضر اســامى صندوق هائى با 
سازمان همكارى دارند در سايت سازمان 

درج شده است.
سازمان اقتصاد اسالمى ايران با اعزام 
كارشناسان مالى و فنى صندوقهاى قرض 
الحســنه را در اجراى ســنت الهى قرض 
الحسنه يارى مى نمايد. همچنين با كمك 
گرفتــن از افراد با تجربــه در امور قرض 
الحســنه تحت عنوان واحــد هماهنگى 
زمينه انتقال تجارب را فراهم نموده اســت 
كه در اين دو استان آقايان خادم حسينى و 
زمهريرى كه از پيشكسوتان قرض الحسنه 
مى باشند با حضور در جلسات هيأت مديره 
صندوقهاى قرض الحسنه همكار مسائل 
و مشــكالت آنان را به مركــز منتقل مى 
نمايند. وى در خصوص فرهنگ ســازى 
براى مشــاركت هرچه بيشتر مردم در اين 
امــر خطير معتقد بود كــه علما و خطبا در 
تريبــون هاى نماز جمعــه و جماعت مى 
توانند با پرداختن به بحث قرض الحســنه 
و ترويــج فرهنگ آن و تببين جايگاه آن در 
قرآن كريم باعث شكوفائى هرچه بيشتر و 

بهتر اين سنت الهى باشند.

افزايش 3 برابرى جابه جايى مسافر 
ترويج و توسعه فرهنگ قرض الحسنه، ضامن بقاى جامعهبا قطار شهرى


