زلزلهآذربایجان
بخشهای از اردبیل را لرزاند

افتتاح بزرگترین گلخانه غرب آسیا
با حضور رئیس جمهوری در ارس

سخنگوی سازمان منطقه آزاد ارس گفت :بزرگترین
گلخانه غرب آسیا در مراحل پایانیاست و بهزودی با حضور
رئیس جمهوری افتتاح خواهد شد .مختار خوشپیمان افزود:
در بین مناطق آزاد کشور تنها توسعه منطقه آزاد ارس نیازمند
مصوبه مجلس و هیات دولت نیست و شورای عالی مناطق
آزاد کشور میتواند در این خصوص تصمیم گیری کند.
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در سفر معاون استاندار مطرح شد:

فصل جدید همکاریهای
آذربابجانشرقی
و نخجوان

 1000تومان

زلزلهای به بزرگی  5.2درجه ریشتر که کانون آن شهرایم
یشلی جمهوری آذربایجان در  36کیلومتری مرز ایران بود
شهرستانهای شمالی و مرکزی استان اردبیل را لرزاند.
این زلزله ســاعت  9و  16دقیقه و  32ثانیه دیروز ،دوشنبه
به وقوع پیوست و در شهرستانهای رزی پارس آباد ،بیله
ســوار ،گرمی مغان با شدت بیشــتری احساس و موجب
هراس شهروندان شد.
ادامه در صفحه 3

شمسا ...فیروزیان:

راه اندازی اتوبوس
گردشگری شبانه
در تبریز  صفحه 2

سونامی تاناکورا در زنجان

تبدیل باغ امامیها به پارک
بانوان؛ دفاع از ساحت زنان
یا حمله به غریزه مردانه؟
ساسان چرندابی

چندی پیش بود که ســرانجام درب یکی از مرموزترین
محوطههای تبریز گشوده شد .باغی که در میان مردم به
باغ امامیها شهرت یافته بود ،به بهانه بازدید شهردار تبریز،
رونمایی شد و پایگاه اطالعرسانی شهرداری تبریز و سازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز ،تصاویری از داخل این
محوطه بکر را منتشر کرد.
شهردار تبریز در اولین موضع گیری نسبت به برنامه ریزی
این تشکیالت برای باغ امامی ها ،وعده داد که این محوطه
برای بانوان مناسب سازی خواهد شد .صادق نجفی عنوان
کرد که اتاقکهای سنتی این باغ ارزشمند ،فرصتی است که
میتواند با تعریف کاربریهای خدماتی از قبیل کافیشاپ،
رستوران ،غرفههای فرهنگی و هنری در خدمت اشتغالزایی
بانوان باشد .نجفی خاطر نشان کرد که “در مراحل طراحی و
ساماندهی باغ ،ضروریات تفریحی و ورزشی بانوان نیز باید
مورد توجه قرار گیرد ،به این ترتیب ،در آیندهای نزدیک ،در
فضای مرکزی شهر تبریز شاهد فعالیت یکی از کانونهای
مهم نشاط اجتماعی برای بانوان فرهیخته شهر تبریز خواهیم
بود .نظیر این ادعاها و وعدهها البته از زبان شهردار تبریز زیاد
شنیده شده است .اینکه چه میزان اهتمام و اراده برای تحقق
این وعدهها از ســوی این تشکیالت وجود دارد ،موضوعی
اســت که میتواند در فرصتی دیگر مورد توجه قرار گیرد.
پرداخت به این موضوع ،آن هم در حالیکه هیاهوی رسانهها
دراین زمینه فروکش کرده است از آن حیث مهم است که
میتواند موضوع دغدغه اصلــی آن را تبیین کند :که این
محوطه قرار است به محملی برای آسایش بانوان تبدیل شود
یا مکانی برای حمله به غریزه مردانه؟
ادامه در پایین صفحه
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تبدیل باغ امامیها به پارک بانوان؛ دفاع از ساحت زنان یا حمله به غریزه مردانه؟

شکی نیست در جامعهای دو قطبی که زنان و
مرد همیشه در تضاد هم تعریف شده اند و هرگز
نتوانسته اند نقش مکمل نسبت به هم را ایفا کنند
تا در پرتو اســتعدادها و روحیات مختص به خود،
گامی در راستای تعالی خود و اجتماع بردارند ،این
قبیل اظهارنظرها و وعده ها ،نه تنها حساسیتی بر
نمی انگیزد ،بلکه میتواند در نوع خود ،محلی برای
دفاع و توجیه باشد.
آنچه در “جغرافیای جنسیت” همواره مورد توجه
و بحث قرار میگیرد ،بهره مندی از امکانات برابر
برای شهروندان فارغ از همه هویتهای جنسی
است .بدین معنا که فضای یک محیط اجتماعی
چنان باید عادالنه تقسیم شده باشد که بتواند برای
همه صاحبان هویــت در بخشها و عرصههای
گوناگون ،زمینه حضور و بــروز فراهم آورد تا در
اجتماع این خرده توان ها ،گامی به سوی تعالی و
پویایی جامعه برداشته شود.
عادالنه نبودن فضاهای موجود در عرصه شهر
و محیطهای بیرونی ،مطالبه مردمی و نیز زایش
زمینههای جدید بازنمایی هویت زنان که برای
بسیاری از مدیران کام ً
ال ناشناخته و ادراک ناپذیر

است ،مدیران را به این فکر وا میدارد که با ایجاد
فضاهای اختصاصی برای زنان ،زمینه همراهی و
حضور آنها در اجتمــاع را فراهم آوردند .چه آنکه
یکی از مهمترین ســرفصلهای جامعه و شهر
موفق ،مناسب بودن میزان شاخص حضور زنان
در اجتماع است و برای رســیدن به این فاکتور،
نیاز اساسی برای تامین آن با تخصیص فضاهای
اختصاصی و منحصربفرد برای زنان انجام میشود.
با این حال به سبب فقدان زیرساختهای واقعی
برای رشد چنین شاخصهای ی ،هر نوع اقدامی
به جای آنکه به ســمت تحقق این دغدغه پیش
ببرد ،فضا را بیشــتر دو قطبی میکند و نگرش
زنان و مردان را نسبت به هم در فضاهای عمومی
منفــی تر .به این معنا که زن ،تبدیل به موجودی
ســیاس که همواره دام گناه را پیش روی مردان
ّ
مینهد شناخته میشود و مرد نیز با غریزه جنسی
و بیمارگونه اش معرفی میشــود که جز تهدید
جنسی ،معنایی برای حضور در فضای زنانه ندارد.
این فضاهای شــهری ،بیش از آنکه شهر را به
نقطه تعادلی از همراهی و همدلی همه اقشار آن،
دستکم میان زنان و مردان تبدیل کند ،ساختاری

ناهمگون برای نســلهای آتــی فراهم میکند
کــه در آن مردان و زنان ،جــدا از هم و در تضاد
باهم زندگی میکنند .نســلی پرورش مییابد که
در فضاهای عموم و حتی رســانه اش ،نگرشی
“موحش” نسبت به جنس مخالفش دارد .جنس
مخالفی که قرار است با او ،تشکیل خانواده دهد!
از ســویی دیگر ،فضای رســانهای مسموم و
نامتعارفی که در برخی سریالهای خارجی و حتی
داخلی ،به مدد توسعه بیامان فناوری چهره خانواده
و اجتماع را دستخوش دگردیسیهای عمیق کرده
است ،در پرورش نسلی که هیچ سنخیتی با نوع
دوستی و همدلی ندارد و بیشتر به دنبال انتقام از
جنس مکمل خود اســت ،تالش موثری خواهد
کرد.
امید که شــهرداری تبریز دستکم در این مورد،
با تبدیل این فضا به “پارک خانواده” و نه “پارک
بانوان” زمینه حضور و همراهی اعضای خانواده را
در باغی به وســعت  11هکتار فراهم آورد .شاید
اگر معیارهای شاخص توســعه شهری ،تعاریف
ساده تری داشت،مدیران محلی هم راه حلهای
متعارف تری انتخاب میکردند.

 540هزار هکتار از دریاچه ارومیه غیرقابل احیا است

دبیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه گفت۱۰۰ :
هزار هکتار از سمت شرقی ورودی زرینه رود به
دریاچه ارومیه و  ۴۴۰هزار هکتار از سمت شرقی
جزیره اسالمی قابل احیا نیست ،رنگ قرمز در
دریاچه ارومیه نشانگر آن است که جلبکهای
الزم برای رشد آرتمیا ایجاد شده است.
عیسی کالنتری به آخرین وضعیت آرتمیای
دریاچه ارومیه پرداخت و اظهار داشت :با رسیدن
نمک دریاچه به  30درصد حیات آرتمیا مجددا به
دریاچه برمیگردد.
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود :سرخی
رنگ دریاچه ارومیه حاکی از بازگشــت دوباره
آرتمیا به دریاچه است و این رنگ قرمز در دریاچه
نشانگر آن است که جلبکهای الزم برای رشد
آرتمیا ایجاد شده و گزارشها نیز حاکی از احیای
آرتمیا در این دریاچه است.
کالنتــری حفاظت از آرتمیــا و بهرهبرداری

اقتصادی از این موجود گرانبها را بر عهده محیط
زیســت خواند و بیان کرد :ستاد احیای دریاچه
ارومیه نقش اجرایی ندارد بنابراین نمیتواند در
بهرهبرداری اقتصادی از آرتمیای دریاچه ارومیه
اقدامی داشته باشد.
وی به برداشــتهای نمک از بســتر دریاچه
ارومیه اشاره کرد و گفت :در حال حاضر کارخانه
شیشهسازی مراغه با نظارت محیط زیست در حد
نیاز خود از نمک دریاچه ارومیه برداشت میکند.
کالنتری برداشــتهای این کارخانه را نیمه
فنی و نیمه عملی خواند و تصریح کرد :برداشت
نمک باید از بســتر دریاچه ارومیه عل است تا
کف دریاچه شکافته نشــود که این اقدام سبب
فرســایش نمکی دریاچه ارومیه شــده و بعدها
مشکالتی را به وجود میآورد.
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه برداشتهای
عمومی از شور آبه دریاچه ارومیه را بدون مشکل

خواند و افزود :قبال نیز از شورآبه برداشت نمک
انجام میشــد و این نوع برداشتها آسیبی به
دریاچه نمیزند.
کالنتری یک هزار و  30کیلومتر معادل 100
هزار هکتار از سمت شرقی ورودی زرینه رود
به دریاچه ارومیه را غیر قابل احیا دانســت و
تصریح کرد :رسوبات زرینه رود و ایجاد شیب
منفی در این مسیر سبب شده است تا دیگر این
قسمت از دریاچه احیا نشود بنابراین زرینه رود
به سیمینه رود وصل شده تا تبخیر آب صورت
نگیرد و این بخــش غیر قابل احیای دریاچه
ارومیه به پارک حیات وحش تبدیل میشود.
وی حاشیه سمت شرقی جزیره اسالمی را
نیز که  4هزار و  400کیلومتر معادل  440هزار
هکتار است غیر قابل احیا خواند و گفت :در این
بخش از دریاچه ارومیه نیز آبی وجود نخواهد
داشت.
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سلمان خدادادی ،نماینده مردم ملکان در مجلس :سازمان میراث فرهنگی و دیگر دستگاههای امر باید با یک پرونده جامع
از جنگلهای هیرکانی در یونسکو حضور پیدا کرده و با توجه به اینکه  2میلیون هکتار این جنگل در ایران و تنها  50هکتار
در جمهوری آذربایجان قرار گرفته ،مانع از ثبت این جنگل به نام آنها شوند.

شناسایی  1000باغ و مزرعه شناسنامهدار
در حریم تبریز

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای
سبز تبریز از شناسایی  1000باغ و مزرعه
شناسنامهدار درون شهری و حریم تبریز
خبر داد.
محمدحسین حسنزاده اظهار کرد:
یکی از مهمترین دستاوردهای ما توقف
تغییر کاربریهای فضاهای سبز شهری
طی سه سال گذشته است.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از
تغییر کاربریها ،ارادهای قوی در بین
مدیران استانی را شاهد بودیم ،افزود:
محقق شدن این امر نشأت گرفته از
اهتمام مسؤوالن استان و حمایتهای
بیدریغ استاندار و شهردار تبریز است.
حسنزاده ادامه داد :متأسفانه برخی
سیاستگذاریهای نادرست در ادوار
گذشته باعث از بین رفتن بخش عظیمی
از باغات بزرگ تبریز شده که امروز ما را با
چالش بزرگی به اسم کمبود فضاهای سبز
در تبریز مواجه کرده است.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای
سبز تبریز با اشاره به همین موضوع و
یادآوری اینکه تعریفها از سرانه فضای
سبز متفاوت است ،افزود :به طور کلی
فضایهای سبز تحت پوشش شهرداری
(درون شهری و برون شهری) در حدود
 16متر مربع است که این موضوع در
خصوص سرانه فضای سبز درون شهری
هشت متر است.
حسن زاده در پاسخ به اینکه تعیین
مسؤولیتها در رسیدگی به مشکالت

و مدیریت در حوزه فضای سبز شهری
بین معاونتهای مناطق شهرداری و
سازمان پارکها ،اظهار کرد :متولی
فضای سبز شهر تبریز سازمان پارکها
است و تمام سیاستگذاریها ،اقدامات
بر عهده این سازمان بوده و مناطق
صرف ًا در موضوع تأمین منابع مالی و
هزینهها مسؤولیت دارند.
وی جایگاه تبریز در توسعه فضای سبز
برونشهری را جزء برترینهای کشور
برشمرد و تصریح کرد :تغییر کاربریهای
فضای سبز به تجاری و مسکونی و
برخی محدودیتهای تأمین منابع ،مجال
توسعه این امر در حوزه درون شهری را با
مشکالتی مواجه کرده ،ولی با این حال
تمرکز سازمان پارکها به امر افزایش
پارکهای محلهای معطوف شده است.
وی یکی از عوامل موفقیت شهرهایی
همچون شیراز و مشهد در امر توسعه
فضای سبز را ثبات مدیریت در
سازمانهای متولی بیان و اضافه کرد:
شیراز عالوه بر سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری تبریز ،دارای مجموعه
دیگری با عنوان حفظ باغات است و
همچنین در مشهد نیز شاهد ثبات بیش
از دو دههای مدیریت سازمان پارکها
هستیم که به طور کلی نشان از اهمیت
امر برای مسؤوالن این شهرها دارد.
حسنزاده با بیان اینکه تبیین
چشمانداز از معیارهای موفقیت در
اجرای برنامههاست ،اظهار کرد :تغییر
هدفگذاریها و اولویتها و به تبع آن
تغییر در تنظیم برنامههای بلندمدت و
کوتاه مدت سازمان یکی از معضالت
مهمی است که از عدم ثبات مدیریت
نشأت میگیرد و بدون اصالح این امر
دستیابی به توسعه پایدار میسر نمیشود.

فتحی پور معاون وزیر صنعت شد

ارسالن فتحیپور رئیس سابق
کمیسیون اقتصادی مجلس نهم و نماینده
مردم کلیبر در مجلس شورای اسالمی
به عنوان معاون وزیر صنعت در امور
اقتصادی و بازرگانی منصوب شد.
پیش از این مجتبی خسروتاج عالوه
بر قائم مقامی نعمتزاده در امور تجارت

به عنوان معاون امور اقتصادی و بازرگانی
داخلی وزیر صنعت هم فعالیت میکرد
که از این به بعد قرار است یکی از این
سمتها را تحویل رئیس سابق کمیسیون
اقتصادی مجلس دهد.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت خبر
این انتصاب را منعکس نکرده و هنوز نام
خسروتاج به عنوان معاون امور اقتصادی
و بازرگانی در وبسایت این وزارتخانه دیده
میشود.
پیشتر «رضا رحمانی» نماینده تبریز،
آذرشهر و اسکو در مجلس نهم به عنوان
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
امور تولید منصوب شده بود.

در سفر معاون استاندار مطرح شد:

فصل جدید همکاریهای آذربایجانشرقی و نخجوان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استاندار آذربایجانشرقی در
معیت هیأتی  24نفره از فعاالن اقتصادی
و اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تبریز به جمهوری نخجوان
سفر کرد و با شماری از مقامات این
جمهوری خودمختار مالقات و در نشست
مشترک کارآفرینان و فعاالن اقتصادی
آذربایجانشرقی و جمهوری خودمختار
نخجوان سخنرانی کرد.
علی نواداد در این نشست که در
مرکز تجاری نخجوان برگزار شد ،گفت:
همکاریهای آذربایجانشرقی و جمهوری
خودمختار نخجوان وارد مرحله جدیدی
شده است .وی افزود :در حال حاضر شرایط
بسیار مناسبی برای اجرای پروژههای
مشترک سرمایهگذاری بین نخجوان و
آذربایجانشرقی وجود دارد.
وی با ابراز خرسندی از توسعه روابط
اقتصادی و تجاری بین آذربایجانشرقی و
جمهوری خودمختار نخجوان در سالهای
اخیر گفت :توسعه روابط دوطرفه با اجرای
پروژههای مشترک وارد مرحله جدیدی
شده است و باید از فرصتهای موجود به
بهترین شکل استفاده کرد.
نواداد با اشاره به همکاریهای
دوجانبه در زمینههای مختلف از

جمله صنایع دارویی ،از امکان افزایش
صادرات اقالم دارویی آذربایجانشرقی
به نخجوان از  150قلم به  500قلم
خبر داد .معاون استاندار آذربایجانشرقی
همچنین از زمینههای مناسب همکاری
بین آذربایجانشرقی و نخجوان در زمینه
کشاورزی و راهآهن سخن گفت و افزود:
توسعه روابط با جمهوری آذربایجان و
جمهوری خودمختار نخجوان اهمیت
فوقالعادهای برای جمهوری اسالمی
ایران و آذربایجانشرقی دارد .منصور
آیرم ،سرکنسول جمهوری اسالمی ایران
در نخجوان هم در این نشست با اشاره به
ظرفیتهای اقتصادی موجود در جمهوری
خودمختار نخجوان ،از این جمهوری
به عنوان پل ارتباطی ایران با جمهوری
آذربایجان و کشورهای حوزه قفقاز نام برد
و گفت :کنسولگری ایران با تمام توان آماده
همکاری با کارآفرینان دو طرف برای توسعه
همکاریهای اقتصادی و تجاری است.
وزیر اقتصاد جمهوری خودمختار

نخجوان نیز با بیان این که نخجوان در
اثر سیاستهای اجرا شده در سالهای
اخیر به یکی از مناطق توسعهیافته جمهوری
آذربایجان تبدیل شده است ،افزود :حمایت
دولت از توسعه کارآفرینی ،امکان به وجود
آمدن صدها موسسه و واحد تولیدی را در
این جمهوری فراهم کرده است.
فامیل سیداف گفت :اقدامات اجرا شده
در حوزه اقتصادی ،جمهوری خودمختار
نخجوان را از یک منطقه کامال وارداتی
به یک منطقه تولیدی و صادراتمحور
تبدیل کرده است و هماکنون زمینههای
بسیار زیادی برای همکاری مشترک با
همسایگان به ویژه جمهوری اسالمی ایران
و استانهای مرزی آن داریم.
زینالاف در این دیدار با تأکید بر اهمیت
رفتوآمدهای کارآفرینان و هیأتهای
اقتصادی دو طرف به زمینههای مناسب
همکاری بین جمهوری خودمختار نخجوان
و آذربایجانشرقی اشاره کرد و اتخاذ تدابیر
الزم برای تسهیل در مراودات اقتصادی و
تجاری دوجانبه را خواستار شد.
هیأت اقتصادی استان آذربایجانشرقی
همچنین در این سفر از موزه حیدر علیاف،
مرکز تجاری و نمایشگاه محصوالت
تولیدی نخجوان و چند واحد تولیدی در این
جمهوری خودمختار بازدید کرد.

زوم

داور بینالمللی فوتوال تبریزی عازم ریو میشود

داور بینالمللی فوتوال تبریزی عازم ریو میشود
داور بینالمللــی تبریــزی فوتروال بــرای حضور در
رقابتهای آزمایشی المپیک به عنوان سرپرست تیم ملی
جمهوری اسالمی ایران عازم ریو میشود.
شــهرام عبادالهی به عنوان سرپرست تیم ملی فوتروال

جمهوری اسالمی ایران جهت حضور در رقابتهای المپیک
آزمایشی ریو و جام جهانی در برزیل منصوب شد.
عبادالهــی نخســتین داور بینالمللــی فوتــروال
آذربایجانشرقی است که قرار است به عنوان سرپرست تیم
ملی فوتروال در ریو  ۲۰۱۶حضور پیدا کند.

راه اندازی اتوبوس گردشگری شبانه در تبریز

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی
تبریز و حومه از راه اندازی اتوبوس
گردشگری شبانه در تبریز خبر داد.
شمسا ...فیروزیان افزود :به منظور
تأمین رفاه حال شهروندان و مسافران و
امنیت هرچه بیشتر آنها برای جابهجایی
در ساعات پایانی شب ،تعداد چهار دستگاه
اتوبوس در قالب اتوبوس گردشگری شبانه
خدمات ارائه میکند.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده و
عدم وجود حمل و نقل عمومی گردشگری
در ساعات پایانی شب و همچنین تأکید
شهردار مبنی بر ارائه خدمات گردشگری
بعد از اتمام شیفت کاری اتوبوسرانی تبریز

افزود :اتوبوسهای شبانه گردشگری از
دیروز ،دوشنبه خدمات رسانی خود را آغاز
کردهاند.
مدیرعامل اتوبوسرانی تبریز اضافه
کرد :این خدمات با چهار دستگاه اتوبوس
از مبداء راه آهن شروع شده و با عبور از

مسیر تندرو به طرف مجموعه فرهنگی و
تاریخی و تفریحی پارک بزرگ ائل گولی
و بالعکس از ساعت  21:30الی یک بامداد
کار جابجایی گردشگران را بر عهده دارند.
فیروزیان افزود :راحتی آسایش و امنیت
خانوادهها و گردشگران ،کاهش هزینههای
سفر گردشگران شهری و دسترسی راحت
به حمل و نقل در ساعات پایانی شب از
جمله مزایای اتوبوسهای گردشگری
شبانه است.
به گفته وی ،در کنار این خدمات تعداد
پنج دستگاه اتوبوس از مسیر آبرسان به
طرف راه آهن و بالعکس در قالب خطوط
شبانه انجام خدمات میکنند.

نصر

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام در میان ه

 150بازرس نامحسوس در استان
تخلفات رانندگان را رصد میکنند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
آذربایجانشرقی از تمرکز پلیس راهور
بر استفاده از دوربینهای ثبت تخلفات
رانندگی و استفاده از ظرفیت بازرسان
نامحسوس خبر داد و افزود 150 :بازرس
نامحسوس در استان تخلفات رانندگان را
رصد میکنند.
ناصر میکائیلی گفت :با هماهنگی
شهرداری تبریز تعداد دوربینهای سطح
این کالنشهر افزایش یافته و خوشبختانه
دوربینهای ثبت تخلفات سرعت و عبور
از چراغ قرمز در تبریز فعال شده و قابل
بهرهبرداری است.
وی در تشریح عملکرد دوربینهای
سرعت اظهار کرد :این دوربینها قادرند
سرعت لحظهای و متوسط رانندگان را
رصد کرده و اعمال قانون کنند.
وی اضافه کرد :تعدادی از خودروهای

پلیس به دوربینهای ثبت تخلفات ساکن
مجهز شده که قادر هستند روزانه 1500
فقره تخلف را شامل دوبله ،توقف در حریم
تقاطع ،تخلفات زیر تابلو و نیز توقف در
پیاده رو و ...را ثبت کنند.
میکائیلی ادامه داد :یکی از
تمهیدات ویژه پلیس راهور در چند
سال اخیر استفاده قابل توجه از ظرفیت
بازرسان نامحسوس است که در سطح
استان  150بازرس نامحسوس در حال
فعالیت هستند.

برگزاری مسابقه ملی سازههای
ماکارونی کاپ آذربایجان در تبریز

فرماندار تبریز اعالم کرد :اولین دوره
مسابقههای ملی سازههای ماکارونی
کاپ آذربایجان آذر امسال در تبریز برگزار
میشود.
رحیم شهرتی فر در دیدار با اعضای
دبیرخانه مسابقات کشوری سازههای
ماکارونی کاپ آذربایجان ،با قدردانی
از فعالیتهای دبیرخانه و پژوهش
سرای دانشآموزی آذربایجانشرقی
به استعدادهای ناب جوانان تبریز و
آذربایجانشرقی اشاره و تصریح کرد:
درخشش آنها در مسابقات مختلف
علمی ،فرهنگی و ورزشی نشان دهنده
استعدادهای وسیع در این حوزه ه هاست.
وی ،خواستار توجه نهادهای مسؤول
به فعالیت پژوهشگران جوان شد و بر هر
چه بهتر برگزاری این مسابقات تأکید کرد.
فرماندار شهرستان تبریز ،قول
حمایتهای الزم برای برگزاری هر چه
بهتر این مسابقات را داد.
مسابقات کشوری سازههای

ماکارونی کاپ آذربایجان در دو گرایش
سازه سبک و راندومانی طی روزهای
اول تا سوم آذر با همکاری پژوهش
سرای دانشآموزی آذربایجانشرقی و
دانشگاه تبریز در دو سطح دانشجویی و
دانشآموزی در تبریز برگزار خواهد شد.
عالقه مندان به شرکت در اولین
دوره از مسابقات ملی سازههای
ماکارونی کاپ آذربایجان میتوانند آثار
خود را به دبیرخانه مرکزی به آدرس
تبریز خیابان شریعتی ابتدای کوچه
والمان پژوهش سرای آذربایجان و یا
به آدرس وبسایت www.itssa.ir
ارسال کنند.

شهرستان

مرند

همایش ملی مکتب امام صادق (ع) در مرند برگزار شد

اولین همایش مکتب امام صادق(ع) با
ارائه  84مقاله از  15استان کشور توسط
حوزه علمیه صاحب الزمان(عج) و ستاد
اقامه نماز مرند در این شهرستان برگزار شد.
رئیس این همایش و امام جمعه مرند،
توجه به مطالبات رهبر معظم انقالب در
خصوص مسائل فرهنگی را از اهداف
همایش عنوان کرد و گفت :معظم له به
عنوان دیده بانی امین بر تمام مسائل کشور
بیشترین تأکید را بر فرهنگ و وضعیت
اجتماعی جامعه دارند که این همایش
با هدف اشاعه سبک زندگانی ائمه و
والیتمداری امام صادق(ع) برگزار شد.
علی نعمتزاده ،مشکالت فرهنگی را
بسیار خطرناکتر از دیگر مسائل جامعه
دانست و افزود :تهاجم فرهنگی که امروزه
همان جنگ نرم است به دلیل نداشتن
ظاهری تخریبی و به دور از هیاهوی رسانهای

بسیار خطرناک است لذا با برگزاری چنین
همایشهایی میتواند با نشر و گسترش
فرهنگ زندگی ائمه در بین خانوادهها از
مضرات تهاجم فرهنگی کشور کاست.
وی بر بازگشت به دین و احیای سبک
زندگی اسالمی ایرانی تأکید کرد و گفت:
ایران اسالمی به هیچ عنوان نیاز فرهنگی و
اجتماعی به کشورهای دیگر ندارد زیرا خود
دارای فرهنگی بسیار غنی است.
امام جمعه مرند اضافه کرد :این اولین
همایشی است که با این موضوع در سطح

کشور و در سه محور اخالق و تربیت
اسالمی ،اهمیت و جایگاه توحید در زندگی
بشر امروزی و مقایسه آن با جریان فکری
دوره معاصر در  20موضوع برگزار میشود.
دبیر همایش نیز گفت :این همایش به
صورت ملی با ارائه  84مقاله در خصوص
مکتب امام صادق با محوریت اخالق و
تربیت اسالمی ،اهمیت و جایگاه توحید
در زندگی بشر امروزی با رویکرد تربیتی،
بررسی جریانهای فکری و سیاسی دوره
امام صادق(ع) و مقایسه آن با دوران معاصر
از  15استان و  24شهر در تاالر معلم مرند
برگزار شد.
امیر جوان اضافه کرد :از مجموع 84
مقاله ارائه شده  21مقاله توسط هیأت
داوران پذیرفته شد که از این تعداد از
صاحبان  10مقاله با اهدای لوح تقدیر و
هدیه نقدی تجلیل شد.

میاهن

بالاستفاده ماندن سد آیدوغموش و شهریار میانه

نماینده مردم میانه در مجلس گفت :دو سد در میانه
وجود دارد که در بحث استفاده از آن ماندهایم ،هنوز
پایابهای سد آیدوغموش حاضر نیست و سد استور که
میلیاردها دالر از بیتالمال برای آن هزینه شده هنوز به
بهرهبرداری نرسیده است.
یعقوب شیویاری با بیان اینکه اساسیترین مشکل
جامعه در مقطع کنونی معضل بیکاری است که به سرطان
تبدیلشده است ،اظهار داشت :برای حل این معضل نیاز است
تا همه آحاد جامعه اعم از مجلس و دولت و مردم تالش کنند.
وی افزود :یکی از عوارض سرطان انتشار آن در دیگر
اعضای بدن است و با توجه به این مسئله اگر معضل
بیکاری را حل نکنیم همه آحاد جامعه را درگیر خواهد کرد،
در خانهای که جوانی بیکار است نمیتواند ازدواج کند و با
مشکل مواجه است در این حال اگر پدر خانواده نیز بیکار
شود با مشکالتی بیشازپیش روبهرو خواهند شد و سامانه
خانواده از بین خواهد رفت.
تعطیلی  70درصد کارخانههای صنعتی
شیویاری بابیان اینکه در حال حاضر  70درصد

کارخانههای صنعتی شهرستان میانه تعطیل هستند ،ادامه
داد :اگر میخواهیم بیکاری را کاهش دهیم باید به سمت
اقتصاد پیش برویم و همچنان که مقام معظم رهبری تأکید
دارند به یک عزم ملی نیاز داریم تا به اقتصاد مقاومتی
بهصورت عملی تن دهیم و اگر تحقق یابد معضلی به اسم
بیکاری از بین خواهد رفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای
اسالمی ،با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه ،گفت :در مورد
دریاچه ارومیه باید بهصورت اصولی فکری کنیم و باید از
شعارزدگیدوریکنیم.

وی در ادامه با اشاره به مشکالت موجود در بخش آب
و سدهای این شهرستان ،گفت :دو سد در میانه وجود دارد
که در بحث استفاده از آن ماندهایم هنوز پایابهای سد
آیدوغموش حاضر نیست و سد استور که میلیاردها دالر از
بیتالمال هزینه شده هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
شیویاری ،در ادامه با تأکید بر اهمیت فراهم شدن
زیرساختها در راستای توسعه استان ،بیان کرد :اگر راههای
زیرساختی بهخوبی رفع شود ارتباط استان با چندین کشور
همسایه محکمتر خواهد شد .وی در ادامه بابیان اینکه
میانه از لحاظ ورزشی دارای اهمیت بوده و مستعد است
و میتواند بهعنوان پایتخت ورزش کشور مطرح شود ،ادامه
داد :همچنین مردم شهر ترکمنچای به دنبال فرمانداری
هستند ولی بنا به دالیلی این موضوع برای شهرستان میانه
مشکالتی را به بار آورده است که امیدوارم در این دوره
مجلس مشکالت این شهرستان رفع شود.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی ،خاطرنشان
کرد :تنها نمایندگان نمیتوانند کارها را پیش ببرند و باید
مسؤوالن اجرایی در کنار نمایندگان وحدت داشته باشند.
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نگاه نو

دیاثت؛ از بحث
مفهومی تا توهین
سیدپیامکمانه

چندی پیــش آیــت ا ...جــوادی آملی در
ســخنانی اصطالح «دیاثت سیاسی» را به کار
برد و متعاقب آن دفتر ایشان توضیحاتی را درباره
معنای «دیاثت» و مشتقات آن در ادبیات فقهی
منتشرکرد.
پس از این ماجرا برخی جریانات رســانهای
شروع کردند به استفاده مکرر از این کلمات به
عنوان وصفی برای افرادی معین .در عرف عام،
اطالق صفت «دیوث» به یک شخص مصداق
توهین و فحاشی است و به سبب همین تلقی
عمومی بود که اظهــارات آیت ا ...جوادی آملی
و کاربردهای سریالی پس از آن باعث تعجب و
ایجاد سوال در ذهن مردم شده بود .اگر» دیوث»
فحش است و گفتن آن قبیح ،پس چرا یکی از
مراجــع مذهبی معاصر این کلمه را به کار برده
و حتی روایاتی منتســب به معصومین (علیهم
السالم) وجود دارد که حاوی این کلمه است؟
برخی جریانات رسانهای که علیرغم ادعایشان
تعهدی به رعایت اصول اخالقی ندارند ،صرف
به کار رفتن «دیاثت» و مشتقات آن در بیانات
بزرگان و روایات منتسب به معصومین (علیهم
السالم) را دلیلی بر قبیح نبودن بیان این کلمه و
مجوزی برای تکرار آن و اسنادش به افراد معین
دانستهاند.
در توضیح این مغالطه باید گفت کاربرد یک
کلمــه در ادبیات فقهی-روایــی و ارائه تعریف
یا حکــم برای آن مجوزی برای اســناد آن به
اشخاص در مکالمات روزمره به دست نمیدهد.
قبیح بودن یک کلمه به بافت-متنی که کلمه
در آن به کار میرود و همچنین نوع کاربرد آن
بستگی دارد .صرف وجود کاربرد و تعریف فقهی
برای یک کلمه یا اصطالح در مباحثات علمی،
از کاربرد عمومی و اســنادی آن کلمه و تعیین
مصداق برای مفهوم آن قبح زدایی نمیکند.
این کلمات را در نظر بگیرید :زنا (و مشتقاتش
مثل زانی ،زانیه ،ولدالزنا) ،لواط ،مساحقه ،قیادت
و مشــتقات آن ها .تمام ایــن کلمات در متون
فقهی-حقوقی مکررا به کار میروند و تعاریف
و احــکام و قوانین مربوط بــه آنها مورد بحث
علمی قرار میگیرد ،ولی اگر در زبان غیرعلمی
و روزمره شخص معینی را به هر کدام از اوصاف
فوق (یا مترادف آنها در فارسی)متصف کنیم ،به
وی فحاشی و توهین کرده ایم .اگر وجود کاربرد
فقهی و غیراسنادی این کلمات دلیلی بر قبیح
نبودن کاربرد آنان در مکالمات روزمره(به عنوان
صفتی برای شخص معین) باشد ،پس اگر برخی
افراد مشخص را به» ولدالزنا» بودن متصف کنیم
به آنان توهین نکرده ایم؟! باید توجه داشته باشیم
که وقتی علما یا معصومین (علیهم السالم) این
کلمات را به کار میبرند ،آنها را به هیچ شخص
خاص و معینی اسناد نمیدهند و برای آن تعیین
مصداق جزیی نمیکنند بلکه صرفا در مقام بحث
از معنا و مفهوم و احکام جاری بر عموم مصادیق
هستند .اما کاربردهای جدید کلمه «دیاثت» در
ادبیات رســانهای در مقام اســناد آن به افرادی
مشــخص به قصد تخریب شخصیت و هتک
حرمت آنان است.
جدیدترین نمونه تاسف آور از کاربرد اسنادی
کلمه دیاثــت را میتوانیم در مطلب یک هفته
نامه درباره جشــن حافظ ببینیم .در این هفته
نامه عکسهایی از هنرمندان شرکت کننده در
جشــن حافظ که همسرانشان آنان را همراهی
میکنند منتشر شده است .در میان این عکسها
تیتر «دیوث کیست؟» درج شده است .کنار هم
قرار دادن عکسها با این پرسش سبب میشود
که در این مورد با کاربرد اســنادی «دیوث» و
تعیین مصداق مشخص برای آن روبرو باشیم
که توهین،فحاشی و هتک حرمت آشکار نسبت
بــه مردان حاضر در عکس هاســت .عالوه بر
این ،اسناد صفت «دیوث» به یک مرد مستلزم
اسناد صفت قبیحهای به زن وی است که قلم
از نگاشتن آن درباره هنرمندان شرم دارد .از این
رو هفته نامه مذکــور به زنان حاضر در عکس
نیز به قبیحترین شکل ممکن هتاکی کرده است.
و مصیبت بارتر این است که همه این اقدامات
غیراخالقی و غیرقانونی با سو استفاده از کالم
چهرههای مذهبی و مغلطه پردازی بر مبنای آن
انجام شده است.
امید است نهادهای نظارتی دولتی و قضایی با
تکیه بر استدالل موجود در این نوشته و توجه به
تمایزهایمعناییالفاظتحتکاربردهایگوناگون
مانع سو استفاده فرصت طلبان از کالم بزرگان و در
نتیجه تخریب وجهه ایشان و قبح زدایی از کلمات
عرفا غیراخالقی شوند و از آبرو و حقوق هنرمندان
عزیز و خانوادههای محترمشان دفاع کنند.

برجام برای ما عزت آورده است

رئیسجمهور گفت :برجام برای ما عزت آورده است .برجام یعنی
اینکه در برابر سایر کشورها آزادید .برجام یعنی برداشتن زور و
تحریم و آزاد کردن اراده یک ملت.
حسن روحانی در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت
ملی گاز ایران حضور یافت که مهمترین محورهای ســخنان
رئیسجمهور به شرح ذیل است:
*انقالبی بودن یعنی ملت آزاد و آزادی اندیشه ،بیان ،نقد و اعتقاد.
*امروز میبینیم مردم در فضای مجــازی انتقاد و نقد خود را
نسبت به دولت و حاکمیت ابراز میکنند که نشان دهنده زیبایی
انقالب است.
*این دولت اصرار داشته شبکههای اجتماعی باز باشد و در این
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خصوص فشارهای بسیاری تحمل کرد.
*تالش بر این است که در سال  96حدود  95درصد مردم کشور
تحت پوشش گازرسانی قرار گیرند.
*یکی از نگرانیهای ما هوای آلوده اســت که یکی از راههای
رهایی از این هوای آلوده ،تبدیل شدن سوخت نیروگاهها به گاز
است.
*برجام برای ما عزت آورده است .برجام یعنی اینکه در برابر سایر
کشورها آزادید .برخیها میگویند عزت باشد یا نباشد فرقی ندارد
که باید توجه داشت ملت ما از ابتدای انقالب به دنبال عزت و
ســربلندی بود .برجام یعنی برداشتن زور و تحریم و آزاد کردن
اراده یک ملت.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز از آغاز فعالیت جریان اصولگرا برای بررسی نحوه ورود
به انتخابات آتی ریاستجمهوری تا کمتر از یک ماه آینده خبر داد.
محمدعلی موحدیکرمانی گفت :نیروهای انقالب و جریانهای اصولگرا گزینههای
مناسب و جدی برای رقابت  96دارند .وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال حمایت
جریان اصولگرا از حجتاالسالم حسن روحانی ،تصریح کرد :با توجه به شرایطی که
داریم بسیار بعید است که ما بخواهیم از آقای روحانی حمایت کنیم.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز درباره احتمال حمایت از احمدینژاد نیز گفت :ما هنوز
بحثی نداشتهایم اما درباره ایشان هم فکر نمیکنم حمایتی صورت بگیرد.
موحدیکرمانــی با بیان اینکه تاکنــون هیچ بحثی دربــاره گزینههای انتخابات
ریاستجمهوری انجام نشده است ،اظهار داشت :انشاءا ...به زودی وارد بحث انتخابات
ریاستجمهوری خواهیم شد ،اما تا این لحظه هیچ بحثی درباره انتخابات نداشتهایم.

مخالفت مردم عربستان با عادیسازی روابط با اسرائیل

مردم عربســتان بــا هرگونه عادیســازی روابــط با رژیم
صهیونیســتی مخالفند و دیدار
انورعشقی ژنرال عربستانی از تل
آویو را محکوم میکنند.
مردم عربســتان با گذاشتن
هشتگ «سعودیها  -مخالف
 عادیســازی روابــط» درشبکههای اجتماعی ضمن رد
هرگونه اقدامی برای عادیسازی
روابــط بــا رژیــم اشــغالگر
صهیونیســتی ،دیــدار هیأت
سعودی همراه با دانشگاهیان و
بازرگانان را از فلسطین اشغالی
تقبیح و حتی خواســتار برخورد
قانونی با هیأتی شدند که اخیرا به فلسطین اشغالی سفر کرد
مردم عربستان تأکید کردند که افراد این هیأت نماینده مردم
عربستاننیستند
فعاالن شــبکههای اجتماعی عربســتانی بر حقوق و مساله
فلســطین و محکومیت اشغالگران اســرائیلی و اقدامهای ضد
فلسطینی آنها تأکید کردند.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تغییر 15
عضو ارشد دولت روسیه ،در دولت تغییرات اساسی
ایجاد کرد.
نیوزویک نوشت که ســخنگوی پوتین اعالم
کرده این تغییرات از جمله تغییــرات روتین بوده
است اما برخی از این اخراج و استخدامها در راستای
تأمین اســتراتژیهای اخیر کرملین و جایگزینی
افرادی اســت که به نظر میرسد برای انجام این
استراتژیها اعتماد بیشتری میتوان به آنها داشت.
در میان این تغییرات  5فرماندار 4 ،پست فرستاده
رئیس جمهور ،معاون وزیر کشور ،سفیر روسیه در
اوکراین و معاون رئیس گارد ملی( جایی که وظیقه
حفاظــت از رئیس جمهور را بر عهــده دارد) دیده
میشود.
چیزی که از تحــوالت اخیر کرملین میتوان
فهمید ،این است:
کرملین آماده انتخابات دور بعد میشود
پاییز امسال روسها در انتخابات مجلس شرکت
میکنند و طی دو ســال مجددا بــرای انتخابات
ریاست جمهوری آماده میشوند .پوتین هنوز اعالم
نکرده آیا در چهارمین دوره نیز در انتخابات شرکت
خواهد کرد یا نه اما نزدیکان او میدانند که دولت
روسیه باید تأثیر به سزایی در بازیابی اقتصاد داشته
باشد تا بتواند رای دهندگان را قانع کند .برای این
منظور کرملین احتیاج به فرمانداران و فرستادههایی
دارد که بتواند به آنها اعتماد کند.
اندرو موناگان سیاست مدار روس در تینک تنک
چاتهام هوس بــه نیوزویک گفته بود :انتخاباتها

حمایت ما از «روحانی» بسیار بعید است

انورعشقی ژنرال بازنشسته عربستانی به تازگی در راس هیأتی از
دانشگاهیان و تاجران به فلسطین
اشــغالی ســفر کرد و با برخی
شخصیتهای این رژیم در قدس
اشغالی دیدار و گفت وگو کرد.
جنبش مقاومت حماس پس
از انجام این ســفر ،از اقدام مردم
عربســتان در اعالم انزجار از آن
و محکومیت ســفر این هیأت
که تالش برای عادیســازی
روابط با رژیم صهیونستی قلمداد
میشود ،قدردانی کرد.
ســامی ابو زهری سخنگوی
حمــاس از مقامهای ســعودی
خواست تا پایبند حمایت از فلسطینباشند و اقدامهای الزم برای
ممانعت از تکرار اینگونه ســفرها و عادی شدن آنها را که زیرپا
گذاشتن حقوق مردم فلسطین قلمداد میشود ،اتخاذ نمایند.
در این خبر آمده است :در شبکههای اجتماعی نسبت به اینکه
انورعشقی به دلیل این سفر مورد محاکمه قرار نگرفته ،ابراز تعجب
شده است.

در دیگر شهرستانهای مرکزی استان اردبیل نیز این زمین
لرزه احساس شد.
مرگ  1و مصدومیت2نفر
مدیرکل مدیریت بحران اردبیل درباره خسارات این زمین لرزه
در اســتان گفت :وقوع این زمین لرزه موجب ایست قلبی و
مرگ یک پیرمرد  63ساله در شهرستان پارسآباد مغان شد.
مســعود امامی افزود 2 :شهروند پارسآبادی نیز حین فرار از
منزل در پی وقوع زلزله مصدوم شدند که به صورت سرپایی
مداوا شدند .وی بیان کرد :زلزله همچنین موجب ترک خوردن
دیوار برخی منازل مسکونی در پارسآباد مغان شد.

ارتش سوریه قدرتمندترین نیرو در مبارزه با تروریسم است

رئیس جمهور سوریه به مناسبت هفتاد و یکمین سالروز تاسیس
ارتش سوریه ،با بیان اینکه این
کشــور در مرحله حساسی از
تاریخ قرار دارد ،ارتش ســوریه
را قدرتمندترین نیرو در مبارزه
با تروریســم و ریشه کنی آن
توصیف کرد.
بشار اســد رئیس جمهور
سوریه ،افزود :سوریه امروز
در مرحلــه حساســی از
تاریخ قــرار دارد که نیازمند
هوشــیاری ،آمادگی و تالش
بیشــتر برای تحقق پیروزی
است.
وی خطاب به ارتش این کشور گفت :پیش از پنج سال گذشته
تا امروز شــما در مقابل بدترین هجمه تروریستی در طول تاریخ
کشور و در مواجهه با طرحهای استکباری و سلطه جویانه قدیم و
جدیدی هستید که همه مقابل عزت ،بازدارندگی ،وحدت و پایداری
ما ساقط شدهاند.
رئیس جمهوری سوریه افزود :سراسر جهان شاهد صالبت و

قدرت شــما در دفاع از ســرزمینتان است و شما به دشمن قبل
از دوست ثابت کردید که شما
نیروهای ســازمانی اصیل و با
پیشینهای پر افتخار هستید.
بشار اسد خطاب به نیروهای
مسلح سوریه اظهار داشت :شما
امروز با عزم محکم و انگیزهای
بیســابقه و با ایمان به حتمی
بودن پیروزی به انجام وظایف
ملی خود ادامه میدهید و ثابت
کرده اید پیــروزی هایتان در
مناطق متعدد سوریه تصادفی و
اتفاقی نبوده بلکه دلیل قاطعی
بر این اســت که ارتش سوریه
قدرتمندترین نیرو برای مبارزه با تروریسم و نابودی آن است.
وی همچنین با قدردانی از تالشهای نیروهای ارتش سوریه
برای حفظ امنیت این کشور گفت :من به شما اعالم میکنم که
ارتش ســوریه حامی امنیت و ثبات کشور و منطقه باقی خواهد
ماند و دژ استواری است که از حاکمیت و سیادت و کرامت میهن
پاسداری میکند.

عزلهای بیسابقه در روسیه؛

پوتین به چه میاندیشد

در سپتامبر امســال تنها انتخابات مجلس نیست.
فرســتادههای جدید رئیس جمهــور و کادرهای
تعویض شــده برای این انتخاب شدهاند که تصور
میشود در کارشان موثر ترند.
به رغم بیانیه ماه گذشته پوتین مبنی بر اطمینان
دادن نسبت به خروج کشور از رکود اقتصادیای که
در اواخر 2014به کشور ضربه زده بود ،با این حال
84درصد روسها خواهان تغییرند.
در عین حال  42درصــد روسها معتقدند که
مقامات روسیه فاسدند و سیاستها را به نفع مسائل
شخصی خودشان تغییر میدهند .فساد و اقتصاد دو
معضل اصلی پوتین و مدودف است که میخواهند
برای تأثیرگذاری در رایهای ماه سپتامبر خودشان
را در مقابله با آنها جدی نشان دهند.
سیلوویکیروسیهای
قرار نیست جایی برود
پوتین به عنوان یک جاســوس شــووری به
خوبی شــناخته شده است و بســیاری از مقامات
ســرویسهای امنیتی روسیه که به «سیلویکی»
معروفاند در کنار پوتین رشد کردهاند .طی روزهای
گذشته رئیس جمهور دو تن از افراد سرویسهای
امنیتی فدرال و سرویسهای حفاظتی فدرال را به
عنوان فرماندار انتخاب کرد.
اگنیا گریجاس تحلیلگر روســی گفت :پوتین

نسبت دادن خشونت به اسالم اشتباه است

رهبــر کاتولیکهای جهان،
مرتبط دانستن اسالم با خشونت
را اشتباه خواند و گفت ،بیعدالتی
و پول پرســتی از دالیل اصلی
شکل گیری تروریسم است.
پاپ فرانسیس هنگام ترک
لهستان و بازگشــت به رم ،در
فرودگاه به خبرنگاران گفت :به
اعتقاد من ،درســت نیست که
اسالم را با خشونت مرتبط بدانیم،
این امر واقعیت ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره
کشته شــدن یک کشیش 85
ساله کاتولیک با ضربات چاقو در غرب فرانسه و به عهده گرفتن
مســؤولیت این کار از سوی داعش گفت :فکر میکنم یک گروه
کوچــک اصولگرا تقریبا در همه مذاهب وجود دارد .ما (کاتولیک)
هم از این افراد داریم.
رهبر کاتولیکهای جهان افزود :دوست ندارم درباره خشونت
اســامی صحبت کنم زیرا هر روز که به روزنامهها نگاه میکنم،
شاهد خشونت در ایتالیا هستم ،یکی دوست دخترش را میکشد،
دیگری مادر زنش را میکشد .اینها کاتولیکهایی هستند که غسل
تعمید داده شدهاند.

همواره عالقه داشــته که افرادی از سرویسهای
امنیتی را به عنوان هیأت دولت و مشاوران نزدیک
خودش انتخاب کند و این احتماال به دلیل پیشینه
خود او در این سرویس هاست.
او گفت که در دوران پوتین ،کرملین پر از افراد
سیلویکی یا سیاست مدارانی از سرویسهای امنیتی
و نظامی شامل مردان قدرتمند روسیه و هم پیمانان
نزدیک پوتین بوده است .انتصاب افراد سیلویکی به
عنوان فرماندار ،ادامه این تحکیم حضور افراد امنیتی
است و کنترل کرملین را بر مناطق افزایش میدهد.
انتصابهــای جدیــد ،خروج مقامات ســابق
ســرویس نظیر اســتعفای متحد نزدیک او یعنی
والدیمیر یاکونیــن رئیس راه آهن در تابســتان
گذشــته را تایید کرده و به چرخش کرملین برای
استخدام اعضای سرویسهای امنیتی و حفاظتی
معنی میدهد.
پوتین گزینههای کمی
برای انتخاب کارمندان دولت دارد
بر اســاس نحــوه انتخاب کلمات از ســوی
سخنگوی پوتین ،حوادث روزهای گذشته میتواند
به طور دقیقتر به عنوان «چرخش» تعبیر شود تا
«تجدید ســازمان» .از طرفی این تغییرات به طور
غیر منتظرهای در مقیاس باال و در سطوج باال اتفاق
افتاد.

پاپ فرانســیس خاطر نشان
کرد :اگر بخواهم راجع به خشونت
اســامی صحبت کنــم ،باید از
خشــونت کاتولیک هم صحبت
کنم .همه مسلمانان خشونتطلب
نیستن .د
وی در توضیــح دالیل ایجاد
تروریســم گفت :میدانم گفتن
این حرف خطرناک اســت ولی
تروریســم وقتی رشد میکند
که هیچ چــاره دیگری وجود
نداشته باشد ،وقتی که پول به
خدا تبدیل میشود و آن (پول) به
جای فرد در کانون اقتصاد جهان قرار میگیرد .پاپ فرانسیس خاطر
نشان کرد :این ،نوع اولیه تروریسم است .این ،تروریسم اساسی و
بنیادی علیه همه بشریت است .بیایید درباره آن صحبت کنیم.
رهبر کاتولیکهای جهان که ســفر پنج روزه به لهستان را از
چهارشنبه پیش آغاز کرده بود ،گفت ،کشتن این کشیش در فرانسه
و دیگر حمالت دیگر ثابت میکند که جهان درگیر جنگ است اما،
این جنگ محصول مذهب نیست.
به گفته وی ،نبود فرصتهای اقتصادی برای جوانان در اروپا نیز
یکی از عوامل شکلگیری تروریسم است.

زلزلهآذربایجان
بخشهایی از اردبیل را لرزاند

لیال شوتسوا در موسسه بروکینگ واشنگتن گفته
تغییرات فرمانداران و نمایندگان رئیس جمهور در
مناطق ،قبل از انتخابات قابل پیش بینی بوده است.
او گفته که اما باید تأکید کرد افرادی که حذف
شدهاند عمدتا در جای دیگری استخدام شدهاند .این
نشان میدهد که پوتین هیچ کس دیگر را زیر سر
ندارد .او به افراد جدید اعتماد ندارد اما از فســاد و
ناکارآمدی باند سابق خسته شده است.
این متخصص روسیه و اوکراین همچنین ادامه
داده ،ایــن اتفاقات ثابت میکنــد که پوتین کادر
نیمکت نشین کمی دارد و آماده تنبیه افرداش برای
جرائمی نظیر خیانت نیست.
کرملین به مخالفانش هشدار میدهد
یکی از اخراج شدگان نیکیتا بلیخ فرماندار کیاوف
اســت .او از معدود افرادی است که خارج از حزب
متحد روســیه یعنی حزب پوتین بوده است .او به
اتهام فساد بازداشت شد و سه روز قبل از اخراجش
را در بازداشــتگاه پلیس به ســر میبــرد .او تمام
اتهامانش را رد کرده است.
چه او به جرم فساد متهم باشد یا نه او جزء معدود
افرادی اســت که کرملین چرخشی برای او ایجاد
نکرده بلکه او را مستقیما اخراج کرده است چرا که
پوتین اعتمادش را به او از دست داده است .متحدان
لیبرال این فرماندار اکنون نگران جایگاهشان هستند.

گیرجــاس میگوید :یکی دیگر از اهداف این
تجدید ســازمان ،فرستادن پیغام به فرمانداران و
سیاست مدارانی اســت که باید مراقب منحرف
شدنشــان از اهداف کرملین باشند .فرماندار بلیخ
یکی از معدود فرمانــداران باقی مانده بود که از
اعضای حزب متحد روســیه نبوده و از همکاران
اصــاح طلب لیبرال آناتولی کوبیاس به شــمار
میرفت.
این فرماندار برکنار شــده توسط رئیس جمهور
سابق یعنی دیمیتری مدودف انتخاب شده بود.
سفیر روسیه در اوکراین میخاییل زورابف نیز از
دیگر اخراجی هاســت .او مشاور سابق مدودف در
خالل بحران اوکراین  2014بود که گزارشها به
طرفداری او از رئیس جمهور حمایت شده از سوی
اتحادیه اروپا یعنی پترو پروشنکو صحه میگذارد .او
در مقابله با غرب در اوکراین موضع ســختی را در
پیش نگرفت و به نظر میرسد مثال دیگری برای
سفت کردن گره کرمیلن است.
او به زودی با مشــاور پوتین سرگئی توروپف
تعویض خواهد شد.
این میتواند با ادغام کریمه که در سال 2014
از اوکراین جدا شد به کرملین در ارتباط باشد .این
منطقه هم اکنون هیچ وضعیت ویژهای در روسیه
ندارد و اختالف حتی بیشتری را بین قوانین روسیه
از یک ســو و قوانین بینالمللی و اوکراین از سوی
دیگر اقامه میکند .کرملین احتیاج به سفیر آشتی
جو در چنین شــرایطی ندارد بنابراین باید دید چه
کسی جانشین سفیر قبلی خواهد شد.

فکر نمیکنم برجام نتایجی به نفع ما داشته باشد

رئیس مجلــس خبرگان
رهبــری بــه بدعهدیهای
غــرب در اجــرای توافــق
هستهای واکنش نشان داد.
احمد جنتی گفت :غربیها
حتی به تعهداتی که در توافق
هســتهای پــای آن را امضا
کردهاند ،عمل نمیکنند.
وی افزود :بنده همیشــه
به غربیهــا بدبین بودهام
و معتقدم غربیها به فکر
کالهبــرداری در توافــق
هستهای هستند.
رئیس مجلس خبرگان رهبــری با بیان اینکه غربیها در
روند اجرای توافق هستهای بنای تفاهم با ایران را ندارند ،بیان
داشــت :غربیها در مفاد قرادادهایشــان با ایران سختگیری
کردند و با این حرکت در پی محصور کردن ایران بودند.
جنتی در ادامه با بیان اینکه غرب به تعهدات خود در اجرای
برجام پایبند نیست ،تأکید کرد :غربیها حتی به تعهداتی که
پــای آن را امضا کردهاند ،عمل نمیکننــد و همواره در پی
توجیه امور هســتند ،بنابراین با این وجود بنده فکر نمیکنم
برجام نتایجی به نفع ما داشته باشد.

دبیر شــورای نگهبان با
بیــان اینکه غربیها ســعی
میکننــد از ماحصل برجام
منتقع شــوند ،تأکید کرد :ما
نمیخواهیم برجــام به نفع
غربیها تمام شود و همواره
ســعی خواهیم کــرد تا از
ماحصل برجام منتفع شویم
امــا در حال حاضر شــرایط
طوری اســت که نمیتوانیم
به یــک تفاهم دســت پیدا
کنیم.
جنتــی در ادامــه در
توصیــهای به دولتمــردان و تیم مذاکرهکننده هســتهای
تصریح کــرد :معتقدم دولت و تیــم مذاکرهکننده همواره
باید بر روی مواضع و نظرات مقام معظم رهبری در توافق
هســتهای پافشــاری کند و از طرف مقابل بیم و هراسی
نداشته باشد.
رئیــس مجلس خبرگان رهبری در پایــان گفت :در حال
حاضر غرب بر سر یک دوراهی قرار دارد ،یا باید حرف ایران
را قبول کنند و یا اینکه کلیه برنامه هســتهای را به هم بزنند؛
چرا که ما نمیتوانیم تسلیم نظرات آنها شویم.
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مرمت غیراصولی ســتونهای سنگی
ساختمان شــهرداری ارومیه با ستونهای
بتنی همچون وصلــه ناجوری بر تن اثر و
میدان تاریخی  ۹۰ساله ارومیه خودنمایی
میکند.
میدان تاریخی انقالب اسالمی (ایالت)
ارومیه جزو معــدود ترین میادین تاریخی
کشــور به شــمار میرود میدانی که سه
ساختمان تاریخی به شکل و شمایل عقاب
با پرهای گشوده آن را احاطه کرده است.
ایــن بناهــا در ســال  ۱۳۱۰هجری
شمسی توسط معماری چیره دست به نام
“مال اوســتا” بر اســاس طرحی از عقابی
بال گشــوده به اصطالح مردم این منطقه
“قارتال”ساخته شــده ،پالن کلی این سه
ساختمان به شکل عقابی است که بالهای
خود را پهن کرده است.
ســاختمانها و میدان تاریخی که دل
خود حوادث و روایــات تاریخی ،انقالبی
زیادی نهفته دارند امــا این روزها مرمت
غیراصولــی چون وصله ناجــوری بر تن
ســاختمان شــهرداری ارومیه خودنمایی
میکند وصله ناجوری که حاصل یک بام
و دو هوای شــهرداری ارومیه و اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
آذربایجان غربی است.
اینکه سه ساختمان تاریخی شهرداری
ارومیه ،شهربانی و ساختمان ستاد لشگر ۶۴
ارومیه به دلیل قدمت باال دچار آسیب جدی
شــده و نیازمند مرمت و بازسازی است بر
کسی پوشیده نیست اما صیانت از معماری
و نمای اصلی این ساختمانها که گویای
هویت فرهنگی و تاریخی این منطقه است
موضوعی است که نباید مورد غفلت واقع
شود.
مرمت ستونهای ساختمان
شهرداری ارومیه غیراصولی است
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
آذربایجــان غربی در خصــوص جزییات
مرمت ساختمان شــهرداری ارومیه گفت:
پس از بازرسیهای مستمر مشاهده کردیم
ستونهای سنگی عمارت شهرداری ارومیه
دچار ترک شده و آسیب جدی دیده اند.
محمــد فتحــی ادامه داد :طــی نامه
نگارهای صورت گرفته از شهرداری ارومیه
درخواســت کردیم که ستونهای سنگی
این عمارت نیاز به مرمت و بازسازی دارند
و بر اســاس این درخواست شهردار نیز با
مرمت این ستونها موافقت کرد.
تاناکورا بازاری اســت برای خریداران
لباسهای آنتیک و مارکدار مستعمل با
قیمتی پایین و این درحالی است که پشت
پرده لباسهای به ظاهر شیک و با قیمت
پایین مشکالت و بیماریهای وجود دارد.
شاید میشــود گفت ازهمان روزهایی
که فروشــگاه تاناکورا در سریال سالهای
دور از خانه به نمایش گذاشــته شد ،این
فتح بابی بود برای لباسهای با نام تاناکورا
در بازار پوشاک ایران تا شاید اقتصاد حوزه
کشورهای دیگر بخصوص شرق آسیا را
شــکوفا و اقتصاد پوشاک کشور به حاشیه
کشیده شود.
تاناکورا لباسهای با مدلهای متنوع
و در عین حال غیــر ایرانی ،مدلهای که
شاید به مذاق خیلیها خوش میآید ولی در
باطنش هزاران مشکل و چالش دارد و این
خریدها به نوبه خود نقش بسزایی درضربه
زدن به سالمتی و همچنین اقتصادجامعه
ایران ایفا میکنند.
این روزها شــاهد عرضــه لباسهای
تاناکورا در بازارهای روز زنجان هستیم که
طرفداران کمی هم ندارد.
بوی نامطبوع ناشی از بهکارگیری برخی
از مواد شیمیایی در نخستین قدم مراجعه به
بازار روز به مشام میرسد و لباسهای که
بدون هیچ نظم و ترتیبی روی هم انباشته
شــده اند و مشتریانی که برای پیدا کردن
لباس مورد نظر خــود مدتها لباسهای
روهم انباشــته را زیــرو رو میکنند بدون
اینکه به عواقب و مشــکالت بهداشتی و
پوستی ناشی از این کار توجه داشته باشند.
در یک مصاحبه میدانی از خریداران و
مشتریان البسه تاناکورا متوجه میشوم که
اکثر آنها به دلیل مــارک بودن لباسها
و قیمت پایین لباسها خریدار هســتند و
هیچ یک به مشکالت بهداشتی و پوستی
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وصله ناجور برتن میراث  ۹۰ساله ارومیه
سکینه اسمی

وی ادامه داد :بر اساس دستور شهردار
ارومیه مبنی بر تسریع در روند مرمت این
ستونهای آسیب دیده نشستی برگزار و
مقرر شد اصول و ضوابط مرمت آثار تاریخی
به صــورت کامل رعایت و ســتونهای
سنگی شهرداری مرمت شود.
فتحی اضافه کرد :در این راســتا پیرو
دستور اکید استاندار آذربایجان غربی مبنی
بر رعایت اصــول و ضوابط مرمت این اثر
تاریخی در این عمارت تفاهم نامههای با
امضای مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان و شهردار ارومیه
امضا شد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
آذربایجــان غربی گفت :بر اســاس این
تفاهم نامه شهردار ارومیه قول مساعد دادند
عالوه بر مرمت ستونهای سنگی عمارت
شهرداری ارومیه ستونهای ساختمانهای
مشابه تاریخی شهربانی و ستاد لشگر ۶۴
ارومیه(ارتــش) را نیز مرمــت و تبدیل به
ستونهای سنگی کنند.
اصالت تاریخی عمارت شهرداری
ارومیه زیرسوال رفته است
وی افزود :بر اســاس این تفاهم نامه
پیمانکار رشــته مرمت آثــار تاریخی به
شــهرداری ارومیــه معرفی و مقرر شــد
ستونهای ســنگی در عمارت شهرداری
ارومیه تعبیه و ســتونهای آســیب دیده
مرمت شود.
توجهای ندارند.
استفاده از پوشاک تاناکورا و ضربه زدن
به تولیدات داخلی
در این بازار شاهد گفتگوهای مشتریان
با فروشندگان بومی که از ضدعفونی کردن
لباسها از فروشندگان سوال میکردند تا از
تمیز بودن آن اطمینان حاصل کنند و این
درحالی است که به واقع این لباسها عاری
از میکروب و بیماری نشده است.
یک از مشتریان گفت :اکثر فروشندگان
این البســه مدعی هستند که اجناس خود
را بارها ضدعفونی میکنند ،در صورتیکه
بیماری پوستی بسیاری خالف این ادعا را
ثابت کرده است.
وی ادامه داد :این البسه مشتریان خاص
خــودش را دارد و حتی عــدهای از افراد
ثروتمند هم از مشــتریان ثابت این البسه
هستند و میتوان گفت که به خاطر قیمت
پایین و مارک دار بودن این لباسها است.
بــازار پوشــاک یکــی از چرخههای
اقتصادی پررونق کشورمان است .بازاری
که در حاشــیه خود شاهد ورود لباسهای
دســت دوم خارجی به صــورت قاچاق و
عرضه گسترده آنها در قالب فروشگاههای
تاناکورا اســت .معضلی که نه تنها در روند
ورشکســتگی واحدهــای تولیدی داخلی
موثر است؛ تهدیدی بزرگ برای سالمت
عمومی محسوب میشود.
اکثر پوشــاک تاناکورا کاالهای دست
دومی هستند که ابتدا در کشورهای خارجی
استفاده شــده و با قیمتی پایین بهفروش
میرسد که خرید آن بهدلیل قیمت پایین
بهنوعی به تولیدات داخلی صدمه خواهد
زد.
علل گرایش مردم به تاناکورا
راستی چطور میشــود وقتی خودمان

فتحی اظهارداشــت :ولی متاســفانه
شــهرداری ارومیه بنا به دالیل غیرقابل
توجیــه تنها اقدام به مرمت ســتونهای
آسیب دیده عمارت شــهرداری ارومیه به
جای ستونهای سنگی با ستونهای بتنی
و سیمانی کرد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
آذربایجــان غربــی گفت :تــردد زیاد به
شهرداری ارومیه و زمان بر بودن استفاده
از ســتونهای سنگی از دالیل شهرداری
ارومیه در مرمت ساختمان شهرداری ارومیه
بود دالیلی که متاسفانه هویت فرهنگی و
تاریخی این اثر را زیر سوال برده است.
فتحــی با تاکید بر اینکه بــا این اقدام
شــهرداری ارومیه اصالت این اثر تاریخی
زیرســوال رفته اســت گفــت :تکنیک
ساخت ســتونهای ساختمان شهرداری
ارومیه ســنگی است ولی در این مرمت از
ستونهای بتنی در کنار نورپرداری از سقف
با هالوژن استفاده شده که هیچ سنخیتی با
هویت و اصالت تاریخی اثر ندارد.
وی با بیان اینکه این اقدام شــهرداری
ارومیه با وجود قول مساعد و امضای تفاهم
نامه و نیز دســتور اکید استاندار آذربایجان
غربی صورت گرفته است عنوان کرد :این
مرمت غیراصولــی نه تنها هویت عمارت
شهرداری ارومیه را زیرســوال برده بلکه
هویــت و اصالت میدان تاریخی ایالت که
یکی از معدود میادین تاریخی کشــور به
شمار میرود را نیزخدشه دار کرده است.

میــراث فرهنگی آذربایجــان غربی
پاســخگوی مرمت غیراصولی ساختمان
موزه باشد
معــاون فنــی و عمرانی شــهرداری
ارومیه نیــز در خصــوص دالیل مرمت
غیراصولی ساختمان شــهرداری ارومیه
گفت :شهرداری ارومیه مرمت غیراصولی
انجام نداده است اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان به جای
انتقاد از شــهرداری ارومیه پاســخگوی



مرمت غیراصولی چون
وصله ناجوری بر تن ساختمان
شهرداری ارومیه خودنمایی
میکند وصله ناجوری که
حاصل یک بام و دو هوای
شهرداری ارومیه و اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری آذربایجان غربی
است


مرمت غیراصولی ســتونهای ساختمان
شهربانی(موزه)باشد.
رضا جوان کیا با بیان اینکه ستونهای
ساختمان شــهربانی(موزه) که متعلق به
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان است با ستونهای بتنی
مرمت شده است گفت :اگر ستونهای این
عمارت سنگی است چرا این اداره کل در
مرمت عمارت شهربانی از ستونهای بتنی
استفاده کرده است.
وی با بیــان اینکه ایــن اداره کل به
جای پاســخگو بودن در برابر این مرمت
غیراصولی و اقدام نابجا از شهرداری ارومیه
گالیه مند است در خصوص دالیل تکرار
اشتباه میراث از ســوی شهرداری ارومیه
عنوان کــرد :الزم به توضیح اضافه نمی
بینم.
برای بررسی دالیل مرمت غیراصولی
ساختمان شهربانی(موزه) در میدان تاریخی
ایالت دوباره به سراغ معاون میراث فرهنگی
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری آذربایجان غربی رفتیم.
فتحی در این خصوص گفت :متاسفانه
شــهرداری ارومیه به جای اصالح اقدام
اشــتباه خود مرمت ســاختمان شهربانی
ارومیه که مربوط بــه بیش از  ۱۰الی ۱۵
ســال گذشته است را دســتاویز قرار داده
است.
وی اظهارداشــت :زمــان مرمــت
ستونهای عمارت شهربانی (موزه) ارومیه
مربوط به بیش از  ۱۰الی  ۱۵سال گذشته

سونامی تاناکورا در زنجان
فهیمه شعبانی

تولید کننده هستیم برخی از مردم با رضایت
کامل و حتی گاهی با انتخابی بدون تردید
به سراغ خرید لباس کهنه میروند؟
ازجمله دالیلی که میتوان با توجه به
نظرات شهروندان در خصوص استفاده از
این لباسها عنوان کرد ،خرید لباسهای
مارکدار و خارجــی باقیمت پایین ،تنوع
و کیفیت لباسهای فوق اســت که شاید
همین نکات خود نقطهضعفی برای تولیدات
داخلی محسوب میشود که مردم به سمت
استفاده از این لباسها گرایش دارند.
زمانی که انتظار داریــم مردم با خرید
کاالی داخلــی اقتصاد داخلی کشــور را
حمایت کنند باید به این نکته توجه داشته
باشیم که کیفیت و قیمت مطلوب نتیجه
مورد نظر را به دنبال خواهد داشت.
موضوع دیگری که در این میان باید به

آن اهمیت داد این اســت که این لباسها
از نظر بهداشتی به احتمال قوی تایید شده
نیســتند از این رو باید کیفیت محصوالت
داخلی و قیمت آنها به اندازهای مناســب
باشــد که خریداران با اســتقبال خوبی به
ســمت خرید از محصوالت داخلی روی
آورند.
اما خوشــبختانه عدهای نیز هستند که
ســامت خود را به بهای پوشیدن لباسی
مــارکدار معامله نمیکننــد و معتقدند
که پوشــیدن این لباسها تهدیدی برای
ســامت آنهاســت ،عقیــدهای که در
مصاحبه با یکی از مسئولین مرکز بهداشت
استان تائید میشود.
برخی از تولیدکنندگان و فعاالن عرصه
پوشاک کشــور معتقدند که این لباسها
بعض ًا بهصورت قاچاق وارد کشــور شــده

و چون دیگر کاالهای قاچاق فلج شــدن
اقتصاد داخلی را رقــم میزند لذا نیازمند
جدیت بیشتری از سوی مسئولین امر برای
جلوگیری از ورود آن است.
عدهای از خریداران لباسهای تاناکورا
از کیفیت باالی لباسها میگویند که باید
به خاطر داشــته باشــیم اگر محصوالت
تولیدی کیفیت مورد نظر مشتری را داشته
باشــند آن محصول به هیچ عنوان بدون
خریدار نخواهد ماند .همانگونه که بسیاری
از محصــوالت داخلی بــه دلیل کیفیت
مناسبشــان حریفان خارجی خود را از دور
میدان خارج کردهاند.
لباسهــای کهنه و آمیختــه با مواد
شیمیایی ،تهدید کننده سالمتی مردم
سالمتی موضوعی نیست که بتوان به
راحتی از آن گذشــت بــه این معنا که در

و مدیریتهای قبلی است و در آن زمان
تکنولوژی مرمت از بناهای تاریخی تا به
امروز این قدر پیشرفت نکرده بود.
اشتباه مرمتهای غیراصولی بناهای
تاریخی نباید دوباره تکرار شود

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
آذربایجان غربی با اعالم اینکه قبول دارم
مرمت ستونهای شهربانی(موزه) ارومیه
غیراصولی بوده است گفت :اما این مرمت
مربوط به مدیریت دورههای گذشته بوده و
متعلق به زمانهای دور است.
وی ادامه داد :قرار نیست اگر اشتباهی در
گذشته روی داده امروز نیز آن اشتباه دوباره
تکرار شده و اصالت تاریخی یک میدان و
بنای تاریخی زیرسوال برود.
فتحــی با تاکیــد بر اینکه ســتون و
سرســتونهای این بناهــای تاریخی به
خصوص عمارت شهرداری ارومیه سنگی
بــوده و در حال حاضر در موزه ســه گنبد
ارومیه نگهداری میشــود گفت :میدان و
بناهای تاریخی ایالت یکی از آثار بینظیر
تاریخی کشــور به شمار میرود که نشان
دهنده هویت فرهنگــی و تاریخی مردم
استان است و باید بدرستی صیانت شود.
این اظهارات گالیــه دار معاون میراث
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشــگری آذربایجان غربی و
معاون فنی و عمرانی شــهرداری ارومیه
در حالی مطرح میشــود که نشان دهنده
نبودش هر فردی را از پای در میآورد پس
نباید به راحتی آن را از دست بدهیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات درمانی استان زنجان نیز در این باره
میگوید :وزارت بهداشت و درمان متولی
ســامت مردم اســت از این رو به مردم
توصیه میشــود از لباسهای تاناکورا که
قابل خریداری نیستند استفاده نکنند چرا که
این البسه حاوی انگل و میکروب هستند در
نتیجه سالمتی شان در خطر خواهد بود.
محمد رضا صائینــی تاکید میکند :با
توجه به اینکه این گونه لباسها سالمتی
مــردم را به خطــر میاندازنــد باید برای
جلوگیری از خریــداری مردم و همچنین
گســترش فروش این اجناس در اســتان
اقدامات مناسب و به موقعی صورت گیرد.
پوشاک تاناکورا این روزها در مغازههای
شــیک با برندهای مختلف و یا در کوچه
پــس کوچههای نقاط مختلف شــهرها
عرضــه میشــوند و عدهای خواســته یا
ناخواســته هم به اقتصاد و سالمت مردم
ضربه میزنند و هم فرهنگ جامعه را تحت
تاثیر قرار میدهند.
برخورد جدی تعزیرات
حکومتی زنجان با عرضه
کنندگان لباسهای تاناکورا
مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان
زنجان نیــز با بیان اینکه متأســفانه در
بازارهــای روز زنجان افــرادی اقدام به
فروش لباسهای غیر بهداشتی میکنند
که سالمتی مردم به خطر میافتد ،گفت:
این لباسها از مرزهای غربی و شــرقی
کشور وارد اســتان زنجان میشود و به
اقتصاد استان ضربه میزنند.
ممیزی با تأکید بر اینکه قاچاق لباس
بیشترین آمار قاچاق را در زنجان به خود

بیتوجهی مسوؤل به هویت تاریخی شهر
و قربانی شدن آن بین این کشمکشهای
بیمورد است.
اما در میان این کشمکشها شهرداری
ارومیه موضع نرم تــری دارد وی با قبول
اشتباه بودن مرمت عمارت شهرداری ارومیه
با ســتونهای بتنی به جای ستونهای
سنگی گفت :ما مجبور بودیم ستونهای
ساختمان شهرداری ارومیه را که در حالت
فروریختن بودن را سریعتر مرمت کنیم.
محمــد حضرت پــور با بیــان اینکه
ستونهای عمارت شــهرداری ارومیه در
حالــت ریزش بود و باید ســریعتر مرمت
میشــد گفت :به دلیل تردد زیاد مردم به
ساختمان شهرداری ارومیه چون مرمت با
ستونهای سنگی زمان بر بود به اجبار با
ستونهای بتنی مرمت کردیم.
مرمت ستونهای سه عمارت
تاریخی میدان ایالت به صورت
سنگی در دست اقدام است
شهردار ارومیه با بیان اینکه هم اکنون
مرمت و سنگی کردن ســتونهای سه
ســاختمان تاریخی میدان ایالت به پیمان
داده شده است گفت :منتظر امضای قرارداد
منتظر هستیم تا به صورت همسان مرمت
شود.
حضرت پور با بیان اینکه در حال حاضر
ستونهای هر سه ساختمان تاریخی بتنی
و سیمانی است گفت :شــهرداری ارومیه
هزینه مرمت و تبدیل ستونهای سیمانی
این بناهای تاریخی به سنگی را تقبل کرده
و منتظر امضای قرارداد هستیم تا بزودی
اجرایی شود .وی دلیل مرمت ستونهای
عمارت شهرداری ارومیه به صورت سیمانی
را جلوگیری از تخریب و ریزش ستونهای
آســیب دیده عنوان کرد و گفت :براساس
طرح یکپارچه با همراهی ارتش ،شهرداری
ارومیه و میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان در نظر داریم ستونهای
هر سه عمارت تاریخی را به صورت سنگی
تبدیل و مرمت کنیم.
نکته قابل تامل اینکه در مرمت ستونها
و ســردربهای این سه عمارت از نمای
رومی اســتفاده شده اســت نمایی که با
هویــت فرهنگی بناهای تاریخی و میدان
ایالت چندان سنخیتی ندارد باید منتظر ماند
ودید شــهرداری ارومیه و اداره کل میراث
فرهنگــی آذربایجان غربی بر ســر حفظ
هویت و اصالت تاریخی این بناها به توافق
میرسند یا نه؟
اختصاص داده است ،تصریح کرد  :فروش
این البســه باعث تعطیلی و راکد ماندن
واحدهای تولیدی پوشــاک میشــود و
همچنین ارز از کشور خارج میشود.
تعزیرات حکومتی بــا افراد و اصنافی
که اقدام به فــروش لباسهای تاناکورا
کنند برخورد جدی میکند و واحد صنف
و اتحادیه مربوطه را محکوم کرده و صنف
مربوطه را پلمب خواهد کرد.
وی همچنین گفت :مسوؤل مربوطه
باید بــه قیمت اجنــاس و به خصوص
لباسهایی که در ســطح استان زنجان
عرضه میشــود نظارت داشته باشند تا
مردم در شرایطی مناسب انتخاب بهتری
داشته باشــند و در این میان اگر قیمت
اجناس مناسب باشد مردم کمتر به استفاده
از لباسهای کهنه روی میآوردند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان
اعالم کرد  :لباسهای غیر بهداشــتی
تاناکورا که از مرزهای غربی و شرقی وارد
کشور میشوند استاندارد بهداشتی ندارند و
سالمتی مردم را تهدید میکند.
کشف ۴مورد پرونده البسه
تاناکورا در سال ۹۵
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان از
کشف  ۴پرونده البسه تاناکورا در سال ۹۵
خبر داد و گفت :حکم امحای کاال برای
این پروندهها صادر شده است.
ممیزی با اعالم اینکه بیشترین قاچاق
البسه تاناکورا در شهرســتان ابهراست،
افزود :ازبین  ۴پرونده مکشوفه بزرگترین
محموله البسه تاناکورا به میزان ۲هزار و
 ۳۰۰کیلوگرم در شهرســتان ابهر کشف
و حکم امحا صادر شــده است و متخلف
به جزای نقدی ۱۵میلیون تومان محکوم
شده است.
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کارنامه قابل قبولی
برای تشویق جوانان به ازدواج نداریم

فرماندار بنــاب با اذعان به اینکه برای
ترغیب و تشــویق جوانان بــه امر ازدواج
کارنامه قابل قبولی نداشــتهایم گفت :با
اجرای برخی برنامهها میتوانستیم حداقل
در کاهش آمار طالق تأثیرگذار باشیم.
ولــیا ...فرجالهی در جلســه ســتاد
ساماندهی امور جوانان شهرستان بناب با
بیان اینکه مشکل اشتغال و ازدواج از عمده
موانع موجود بر سر راه جوانان است؛ اظهار
داشت :تمام مسؤوالن و مدیران مرتبط با
امور جوانان باید به عنوان یک وظیفه به
آن بپردازند.
وی تصریــح کرد :با توجــه به تنوع
برنامهها جذب جوانان برای کالسهای
تابســتانی کار سختی اســت ولی باید از
جدیدتریــن ابزار و شــیوهها برای جذب
جوانان در این کالسها استفاده شود.
رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان بناب
با انتقاد از ناکافی بودن اعتبارات فرهنگی
گفت :با وجود اینکه اعتبارات فرهنگی در
کشور مناسب اســت ولی تخصیص این
اعتبارات به شهرستانها ناکافی است و به
نظر میرسد اعتبارات فرهنگی کشور غیر از
محلهای فرهنگی در بخشهای دیگری
هزینهمیشود.
فرجالهی با اشــاره به اینکه اکثریت
دســتگاهها و ادارات با محدودیت منابع
مالی مواجه هســتند؛ تأکیــد کرد :ولی
در عین حــال باید تمام امکانات موجود
صرف امور جوانان شود.
وی سپس از افزایش سقف وام ازدواج از

 5به  10میلیون تومان از سوی دولت خبر
داد و گفت :دولت تدبیر و امید برای تشویق
جوانان به امر ازدواج سقف وام ازدواج را تا
 10میلیون تومان افزایش داد که هم اکنون
توسط برخی بانکها در شهرستان پرداخت
میشــود و قدم خوبی است که دولت در
خصوص ازدواج جوانان برداشته است.
فرماندار بناب در ادامه سخنان خود در
مورد آمار ازدواج و طالق در شهرســتان
نیز گفت :در ســال  93یک هزار و 560
ازدواج داشتیم که  295مورد آن منجر به
طالق شد.
فرجالهی افزود :در ســال  94از یک
هــزار و  423ازدواج  273مورد منجر به
طالق شــد و در چهار ماه اول سال 95
نیز از  410ازدواج  108مورد آن منجر به
طالق شده است.
وی با اذعان به اینکه از باب ترغیب و
تشویق جوانان به امر ازدواج کارنامه قابل
قبولی نداشــتهایم؛ تصریح کرد :با اجرای
برخی برنامهها میتوانســتیم حداقل در
کاهش آمار طالق تأثیرگذار باشیم.
نماینــده عالی دولت در شهرســتان
بناب همچنین برگــزاری کالسهای
آموزشی را در پیشگیری از طالق مؤثر
دانســت و یادآور شــد :بر این اســاس
برگزاری مشاورههای قبل از ازدواج را در
شهرستان بناب اجباری کردهایم.
فرجالهــی از زحمــات و تالشهای
مسؤوالن اداره ورزش و جوانان شهرستان،
نیروی انتظامی و ســایر ادارات و نهادها

بهخاطر میزبانــی و برگزاری شایســته
مسابقات کشتی قهرمانی کشور در ردههای
سنی نوجوانان و نونهاالن تقدیر و تشکر
کرد.
وی تأکیــد کرد :شهرســتان بناب با
میزبانی خوب این مسابقات نشان داد که
در آینده توان برگزاری و میزبانی ســایر
رشتههای ورزشی را داراست.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان بناب
پرداخت وامهای  10میلیون تومانی برای
مزدوجین را ارزشــمند دانســت و گفت:
امیدواریم روند پرداخــت وامهای ازدواج
همچنان استمرار یابد!
ســیدمجید یزدانی خاطرنشــان کرد:
تسهیل قوانین دست و پا گیر راهی مناسب
برای رفع موانع و مشــکالت پیش پای
جوانان است که باید مورد توجه مسؤوالن
امر قرار گیرد.
بــه گفتــه وی ،در وزارت ورزش و
جوانان طرحی در دســت تدوین است که
آموزشهای قبل از ازدواج را اجباری کرده
و امیدواریم با تصویب این طرح شــاهد
کاهش آمار طالق در کشور باشیم.
یزدانی رئیــس اداره ورزش و جوانان
شهرستان بناب یادآور شد :انتظار میرود
مدیران و مسؤوالن دستگاهها و ارگانهای
دولتی مرتبط بــا امور جوانــان با ایجاد
هماهنگی و تعامل بیشتر با اداره ورزش و
جوانان جهت تنوع بخشیدن به برنامههای
جوانان و رفع مسائل و مشکالت آنها ما را
یاری کنند.
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سرپرست هیأت اقتصادی آلمان:

ظرفیتهای جذب سرمایه گذاری تبریز «شگفت انگیز» است

سرپرســت هیــأت اقتصــادی آلمان
با اشــاره به ظرفیتهای بــزرگ تبریز و
آذربایجانشــرقی برای جذب سرمایههای
خارجی ،گفت :پتانسیلهای جذب سرمایه
گذاری خارجی تبریز «شگفت انگیز» است.
هوشــنگ ابراهیمی از سرمایه گذاری
یکی از بزرگترین شــرکتهای داروسازی
آلمان در منطقه آزاد ارس خبر داد و گفت:
توافقهای نهایی هیأت ســرمایه گذاری
آلمان در منطقه آزاد ارس حاصل شــده و
مراحل ثبت و تشریفات اداری برای حضور
ســرمایه گذار آلمانی در ارس انجام شده
است.
وی ادامه داد :شرکت داروسازی «اطلس
اروپا ارس» با ســرمایه گذاری مســتقیم
خارجی ایجاد شــده و با دانشــگاه علوم
پزشکی و دانشگاه چرخ نیلوفری آذربایجان
همکاریهای علمی و پروژههای تحقیقاتی
مشترک به انجام خواهد رساند.
ابراهیمی با بیــان اینکه مراحل اجرایی
این کارخانه داروسازی در منطقه آزاد ارس
رسما کلید خورده است ،گفت :این شرکت
داروهای خاص و مشــخص ًا داروی درمان
آرتروز که در بیماری شایعی در ایران است
را تولید خواهد کرد.
وی افــزود :بــرای تولید ایــن دارو در
آذربایجانشــرقی با وزارت بهداشــت و
دانشگاه علوم پزشکی تبریز همکاریهای
نزدیکی صورت میگیرد.
آلمانیها عالقه خاصی به تبریز دارند
سرپرســت هیأت اقتصادی آلمان که
اخیــراً در تبریز حضور یافته بودند ،در ادامه

افزود :آلمانیها به تبریز عالقه خاصی دارند
و در زمینههای دیگری جهت همکاریهای
مشــترک ماننــد خودروســازی ،نفت و
پتروشــیمی ،دانههای روغنی ،هتلسازی،
معادن و فلــزات گرانبها ،بانکــداری و...
بهزودی به تبریز خواهند آمد.
ابراهیمی بــازار ایران را یکی از بهترین
و معدود بازارهای آینده دار جهان شمرد و
گفت :شرایط فعلی ترکیه باعث خواهد شد
تا توجه ســرمایه گذاران اروپایی به سمت
ایران و باالخص شمالغرب آن منعطف شود
و حضور مستمر سرمایه گذاران آلمانی در
تبریز نشانه کوچکی از این واقعیت است.
وی افزود :ایران به منزله جزیرهای امن
و با ثبات در غرب آسیاست و سرمایهگذاران
اروپایی به شدت دنبال چنین چیزی هستند.

مسائل بانکی مهترین
مشکل سرمایه گذاران خارجی
ابراهیمی بــا بیان اینکــه امروز یکی
از مهمترین مشــکالت ســرمایه گذاران،
مشکالت بانکی و نقل و انتقال پول است،
خاطرنشان کرد :دولت ایران باید تالش کند
تا ترانسفر پول به داخل ایران شرایط آسانی
پیدا کند و در این صورت مطمئن باشــید
شاهد تحول بسیار بزرگی در زمینه سرمایه
گذاری خارجی در ایران خواهیم بود.
این فعال اقتصادی به جدایی بریتانیا از
اتحادیه اروپایی اشــاره کرد و گفت :آنها
بسیار با هوش هستند و متوجه شدهاند که
آینده اقتصادی شــان جایی غیر از اتحادیه
اروپایی تأمین میشود .کشورهای اروپایی
برای تأمین رشــد اقتصادی مناسب دنبال

بازارهای جدیدی هســتند و ایران یکی از
بهترینهاست.
پتانسیلهای جذب سرمایه گذاری
تبریز «شگفت انگیز» است
سرپرســت هیأت اقتصــادی آلمان به
ظرفیتهای بزرگ تبریز و آذربایجانشرقی
برای جذب سرمایههای خارجی اشاره کرد و
با «شگفت انگیز» خواندن این پتانسیلها
گفت :اروپاییهــا و بخصوص آلمانیها از
گذشتههای دور با تبریز آشنا بودند و امروز
هم متوجه مزیتهای ســرمایه گذاری در
تبریز و منطقه آزاد ارس هســتند و بزودی
نمایندگان یک شرکت بزرگ نفتی در آلمان
برای انجام مراحــل نهایی توافقات انجام
یافته وارد تبریز خواهند شد.
ابراهیمی تأکید کــرد :این به نفع ایران
اســت که شــرکتهای خارجی در کشور
سرمایه گذاری کنند ،چرا که در این صورت
خودشــان و دولت هایشــان برای حفظ و
سودآورتر کردن این ســرمایهها در ایران
تالش خواهند کرد.
وی گفت :ما بهزودی به تبریز با دست
پر باز خواهیم گشــت و هدف ما برداشتن
قدمهای بزرگ است.
ابراهیمــی در پایان بــه ادب ،نزاکت و
فرهنگ غنی مردم آذربایجان اشــاره کرد
و گفت :به عنــوان یک آذربایجانی افتخار
میکنم که چنین فرهنــگ غنی داریم و
دوستان آلمانی ما هم در گردش و بازدید از
شهر خیلی زود متوجه این روحیه و فرهنگ
مردم ما شــدند و برای حضــور در تبریز و
سرمایه گذاری مصممتر گشتند.
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رونوشت آگهی حصر وراثت

در خصوص پرونده اجرایی کالسه  900140ج م  8به نفع رحیم قصاب کریمی با وکالت
خانم لیلی صادقپوری با وکالت نوروزی دارای شــماره شناســنامه  55975به شرح دادخواست
کرباسی به زیان محمود غم خوار و سایرین به خواسته الزام به فروش ملک پالک ثبتی
شــماره 941047از این مرجع درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شماره 4988واقع در بخش  6تبریز به علت عدم افراز و تقسیم وجوه حاصله بین طرفین
شادروان علی اعتمادی به شناسنامه  18در تاریخ  1395/02/28در اقامتگاه دائمی خود درگذشته
( -1مالکین مشاعی) به نسبت سهم هرکدام و پرداخت مبلغ %5ریال از بابت نیم عشر
و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
اجرایی ملک فوق ،توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و در تاریخ  95/6/06روز
 )1علیاکبر اعتمادی ترکمبور فرزند لطفاله ش .ش 65493ت.ت1334/01/01برادر ابوینی متوفی
شنبه از ساعت  11الی  12ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری
 )2شفاء اعتمادی ترکمبور فرزند لطف اله ش .ش 376ت .ت 1309/01/01خواهر ابوینی متوفی
تبریز واقع در اول ولیعصر ســاختمان شــماره  1به فروش خواهد رسید .مزایده از مبلغ
 )3حوا اعتمادی ترکمبور فرزند لطف اله ش .ش 878ت .ت 1330/02/10خواهر ابوینی متوفی
ارزیابی شده شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و
 )4فاطمه اعتمادی ترکمبور فرزند لطف اله ش .ش 5ت .ت 1315/06/02خواهر ابوینی متوفی
ده درصد مبلغ پیشنهادی فیالمجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی حداکثر یکماه فرصت
 )5لیلی صادقپوری فرزند حسن ش.ش  55975ت.ت  1320/09/20زن متوفی
داده میشــود .برنده مزایده به هر عنوان اعالم انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی
به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .هزینههای اجرایی و عوارض شهرداری و دارایی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه به
طبق مقررات خواهد بود.طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این واحد
این مرجع تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
از ملک بازدید نمایند.
قاضی شعبه  26شورای حل اختالف مجتمع حصروراثت تبریز -قربانی دولت آباد
 -1ملک مورد فوقالذکر واقع اســت در :تبریز  -خیابان اســتاد جعفری بعد از تقاطع
آذربایجان  -ایستگاه عمو زین الدین
م .الف 3965:ش .پ - 1230/1395/26ش
 -2عرصه ملک2425/04:مترمربع
رونوشت آگهی حصر وراثت
 -3اعیانی ملک 400 :متر مربع
 -4امتیاز آب ،برق و گاز دارد
خانم حســن حاجی خان محمدیان دارای شماره شناســنامه  717به شرح دادخواست شماره
جمع کل قیمت ششدانگ با احتساب آب ،برق و گاز  6/062/600/000ریال
 941230از این مرجع درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
توضیح اینکه کاربری ملک فوق جهت گواهی شهرداری ورزش بوده و با توجه به اینکه حیدرعلی حاجی خانمحمدیان به شناسنامه 14112در تاریخ 1394/08/29در اقامتگاه دائمی خود
مقدار  933در حریم قرار گرفته فلذا اعیانی مک نیز فاقد ارزش بوده و قیمت عرصه کل درگذشته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
ششدانگ مربوط به  2425/03متر میباشد.
 )1علی حاجی خان محمدیان فرزند حیدرعلی ش .ش 326ت .ت  1339/02/21پسر متوفی
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 8حقوقی تبریز -وهم آزاد  )2حسن حاجی خان محمدیان فرزند حیدرعلی ش .ش 717ت .ت 1343/02/23پسر متوفی
)3فریباحاجیخانمحمدیانفرزندحیدرعلیش.ش 1362385425ت.ت 1346/07/26دخترمتوفی
م .الف 3970:ش .پ 940180 :ج م 5
 )4پریسا حاجی خان محمدیان فرزند حیدرعلی ش .ش  1929ت .ت 1356/09/02دختر متوفی
 )5توران حیدرلوی مقدم فرزند حسن ش .ش 290ت .ت  1316/06/02زن متوفی
آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)
در خصوص پرونده اجرایی کالسه  940180ج م  5برله آقای محمدعلی جمال کیا برعلیه اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی
آقای امیر عبدل پور به خواسته مطالبه مبلغ  192/355/400ریال از بابت خواسته و مبلغ اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه به
 9/150/000ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین این مرجع تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه  26شورای حل اختالف مجتمع حصروراثت تبریز -قربانی دولت آباد
امــوال محکوم علیه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ  95/06/01روز
دوشنبه از ساعت  11الی  12ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری
م .الف 3963:ش .پ - 613/1395/26ش
تبریز واقع در تبریز اول ولیعصر ساختمان شماره دوم دادگستری به فروش خواهد رسید.
مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید
رونوشت آگهی حصر وراثت
فروخته خواهد شد .ده درصد مبلغ پیشنهادی فیالمجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه
خانم رعنا جوادی مرند دارای شــماره شناسنامه 5به شرح دادخواســت شماره  940613از این
فرصت داده میشود .برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی به
مرجع درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مالئکه هادی به
نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال به
شناســنامه 750در تاریخ  1394/04/05در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حینالفوت آن
شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.
مرحوم منحصر است به:
مورد مزایده عبارت اســت از یکدستگاه وانت پیکان بشماره  224ط  55ایران  15مدل
 )1آرمین تقی پور پاسدار فرزند محمدرضا ش .ش 4546ت .ت 1362/10/11پسر متوفی
 1387به ارزش  80/000/000ریال
 )2هومن تقی پور پاسدار فرزند محمدرضا ش .ش 3996ت .ت  1358/04/08پسر متوفی
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه  5حقوقی تبریز  -موسوی
 )3زیبا شمسی فرزند جمشید ش.ش  75982ت.ت  1350/06/06دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی
م .الف 3969:ش .پ 950205 :ج م ش6
اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه به
آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)
این مرجع تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
در خصوص پرونده اجرایی کالسه  950205ج م  6برله آقای اصغر بیرامی برعلیه آقای
قاضی شعبه  26شورای حل اختالف مجتمع حصروراثت تبریز -قربانی دولت آباد
سعید جباری به خواسته مطالبه مبلغ  138/0000/000ریال از بابت خواسته و مبلغ %5
م .الف 3965:ش .پ - 1230/1395/26ش
ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین اموال محکوم
علیه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ  95/06/02روز ســه شنبه از
رونوشت آگهی حصر وراثت
ساعت  11الی  12ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع
در تبریز اول ولیعصر ساختمان شماره دوم دادگستری به فروش خواهد رسید .مزایده از خانم نسرین اسگندری قشالق دارای شماره شناسنامه  97388به شرح دادخواست شماره941231
مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته از این مرجع درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن
خواهد شد .ده درصد مبلغ پیشنهادی فیالمجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت اسکندری قشالق به شناسنامه  4در تاریخ 1393/11/21در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه
داده میشود .برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی به نفع حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
صندوق دولت ضبط خواهد شد .طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال به شرح  )1ابراهیم اسگندری قشالق فرزند حسن ش .ش  1209ت .ت 1351/06/30پسر متوفی
)2حسین اسکندری قشالق فرزند حسن ش .ش 523ت .ت  1343/02/17متوفی
ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.
مورد مزایده عبارت است از یکدستگاه خودروی سواری پژو بشماره  285ق  17ایران )3 15حلیمه خاتون اسگندری قشالق فرزند حسن ش .ش 85377ت .ت 1349/06/31دختر متوفی
 )4فرنگیز اسکندری قشالق فرزند حسن ش .ش 8146ت .ت 1355/06/30دختر متوفی
به قیمت  35/000/000ریال پایه کارشناسی
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه  6شورای حل اختالف تبریز  )5نسرین اسگندری قشالق فرزند حسن ش .ش 97388ت .ت 1358/05/01دختر متوفی
 )6رقیه اسکندری قشالق فرزند حسن ش .ش 87ت .ت 1346/01/20دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی
م .الف 3967:ش .پ - 1252/1395/26ش
اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه به
رونوشت آگهی حصر وراثت
این مرجع تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه  26شورای حل اختالف مجتمع حصروراثت تبریز -قربانی دولت آباد
خانم رقیه اســماعیلی اسگوئی دارای شماره شناسنامه 140به شرح دادخواست شماره
941252از این مرجع درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان تقی خلیل زاد به شناسنامه  1362242871در تاریخ 1395/04/19در اقامتگاه
دائمی خود درگذشته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 )1رقیه اسماعیلی اسگوئی فرزند میرابراهیم ش .ش 140ت .ت 1334/04/31مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف
مدت یک ماه به این مرجع تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 26شورای حل اختالف مجتمع حصروراثت تبریز -قربانی دولت آباد

م .الف 3966:ش .پ - 1275/1395/4ش

م .الف 3971:ش.ب940828:

خانم شــهناز قهوه چی حق دارای شماره شناسنامه  66927به شرح دادخواست شماره
 941275از این مرجع درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان حمید قهوه چی حق به شناســنامه  471در تاریخ  1395/04/02در اقامتگاه
دائمی خود درگذشته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 )1علیرضا قهوه چی حق فرزند حمید ش .ش 592ت .ت 1347/04/18پسر متوفی
 )2شهناز قهوه چی حق فرزند حمید ش .ش 66927ت .ت 1338/11/05دختر متوفی
 )3رقیه قهوه چی حق فرزند حمید ش .ش 632ت .ت 1340/07/16دختر متوفی
 )4مریم قهوه چی حق فرزند حمید ش .ش 1076ت .ت 1353/07/20دختر متوفی
)5معصومه قهوه چی حق فرزند حمید ش .ش 72107ت .ت 1344/11/25دختر متوفی
)6مرضیه قهوه چی حق فرزند حمید ش .ش 702ت .ت 1344/04/12دختر متوفی
 )7زرین تاج سپیداری فرزند محمد ش .ش 38ت .ت 1317/07/02زن متوفی
 )8لطیفه خاوروری فرزند خدایار ش .ش 32563ت .ت 1301/02/07مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف
مدت یک ماه به این مرجع تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 4شورای حل اختالف مجتمع حصروراثت تبریز -نوبخت

پیرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم
هانیه عزیز خان پور فر زند حمید که مجهول المکان میباشــد ابالغ
میگردد چون وفق دادنامه شــماره  9509974110600131صادره
از شعبه  6دادگاه حقوقی تبریز در پرونده شماره 940828محکوم به
 334/450/000ریال در حق محکوم له آقای ناصر جهانی فرزند اکبر و
نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی مهلت
دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره
اجریا احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی
اقدام خواهدنمود.
مدیر دفتر شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی تبریز  -پاشایی

رونوشت آگهی حصر وراثت

م.الف  3968ش .پ 940582

برگ اجرائیه

متن آگهی

م .الف 5604:ش.ب940828:

آگهی مزایده منقول ( 450/94اجرایی)

دفتراجرای احکام شورای حل اختالف در نظر دارد مال توقیف شده متعلق
به محکوم علیه حسن مردانی که عبارت است از یک دستگاه جک پالت
به ظرفیت یک تن و ارتفاع مفید  80ســانتی متر بدون مارک و نســبتاً
کار کرده با قیمت پایه  24,000,000ریال را از طریق مزایده عمومی به
فروش برساند.
متقاضیان شرکت کننده در مزایده میتوانند قیمت پیشنهادی خود را به
صورت حضوری در تاریخ مزایده به دفتر واحد اجرای احکام شورای حل
اختالف ارائه نمایند .بدیهی است باالترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده
مزایده شناخته شده از برنده مزایده  10%مبلغ فی المجلس اخذ و حداکثر
یک ماه فرصت داده میشود تا مابقی مبلغ پیشنهادی را پرداخت نماید.
تذکر :در صورت انصراف برنده از  10%مبلغ اخذ شده هزینههای اجرایی
کســر و مابقی به نفع دولت ضبط و در خصوص مزایده تصمیم دیگری
اتخاذ خواهد شد.
تاریخ مزایده :مزایده در تاریخ  95/6/3روز چهارشنبه رأس ساعت  10صبح
در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف بناب برگزار خواهد شد.
ثروتی  -اجرای احکام شورای حل اختالف بناب

مشــخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :حسن اصغری نام پدر حبیب به نشانی
آذربایجانشرقی تبریز آخونی روبروی انتقال خون جنب پارک پامچال نان روغنی میالد
پالک 15
محکوم به :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه
 9509974562200055محکــوم علیها بصورت تضامنی محکوماند به پرداخت مبلغ
 40/000/000میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ  230/000ریال بعنوان هزینه
دادرسی و مبلغ  1/800/000ریال از حیث حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ چک  94/4/17تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و همچنین محکوم
علیها محکوم به پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت میباشد.
مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی.1 :یونس اسرافیلی به نشانی مجهولالمکان
 .2رامین حمدی به نشانی مجهول المکان
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
م .الف 5605:ش.ب940828:
 )1پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد.
آگهی مزایده اموال غیرمنقول (950102-
 )2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد )3.مالی معرفی کند که اجرا و استیفاء محکوم
اجرا) نوبت اول
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف
مهلت (ده روز) صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بناب در نظر دارد ســهم االرث آقای
صریحاً اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر مهــدی کامرانی از یک باب مغازه به پالک ثبتــی  1201فرعی از یک
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بودهاید ،لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را اصلی بنام مرحوم مجید کامرانی واقع در بناب  -بازار مســگران که فع ً
ال
معرفی نکنید یا صورت خــاف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا در ید مســتأجر میباشد ،با مشخصات مذکور در ذیل آگهی را از طریق
قسمتی از مفاد اجراییه معتسرباشد به مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید مزایده عمومی به فروش برســاند .متقاضیان میتوانند در تاریخ تعیین
شد )4 .عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34قانون اجرای احکام مدنی میباشد به شده در محل مزایده حاضر و پیشنهاد خود را اعالم نمایند .بدیهی است
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  79/1/21و همچنین پیشنهاد دهنده باالترین قیمت به عنوان برنده شناخته شده و  10%مبلغ
مفــاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصــوب  10آبان  1377که ظهر برگ پیشــنهادی به عنوان سپرده از وی اخذ و تا یک ماه فرصت داده خواهد
شد تا کل مبلغ را بپردازد .در صورت عدم پرداخت مابقی وجه یا انصراف،
اجراییه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه  23شورای حل اختالف  -قلعه بان از ســپرده وی هزینههای مزایده کســر و مابقی به صندوق دولت واریز
خواهد شد .مزایده به صورت حضوری روز چهارشنبه مورخ 1395/06/03
م .الف 3972:ش.ب950183:
ســاعت  10صبح در دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بناب برگزار
خواهد شد.
ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/خواهانها سیامک ایرانی دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان محمود یگانه مشخصات ملک:
فر و حبیب آســتانه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاههای عمومی -ملک مذکور بصورت یک باب مغازه یک دهانه به مساحت تقریبی 43
شهرســتان تبریز نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تبریز مترمربع احداثی با مصالح بنایی با دیوارهای حمال و پوشش طاق ضربی
ارجاع و به کالسه  950183ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/28و ساعت با قدمت بیش از  40سال با امتیاز برق سه فاز و فاقد امتیازات گاز و آب
 10صبح تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان میباشد.
و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و -ارزش ریالی ملک توجهاً به قرار گرفتن در داخل بازار مسگران و دهانه
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده و عمق مغازه و لحاظ نحوه ســاخت و ســاز و نوع مصالح مصرفی در آن
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود بانضمام امتیاز برق سه فاز جمعاً به مبلغ  2,100,000,000ریال معادل
نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر دویست و ده میلیون تومان برآورد گردیده است.
مرتضوی  -مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه
گردد.
حقوقی بناب
مدیردفترشعبهدومحقوقیتبریز-راستگو
تاریخ 95/5/10 :شماره950270 :

آگهی حصر وراثت

آقای علیرضا ولیزاده ستوبادی به شماره شناسنامه  244و شماره ملی  1699409137و طی کالسه پرونده  950270درخواست گواهی حصر وراثت نموده
توضیح داده مرحوم غالمعلی ولیزاده ســتوبادی به شماره شناســنامه  7266و شماره ملی  1698542666صادره از آذرشهر به سال  95/04/11فوت نموده
است و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
1ـ علیرضا ولیزاده ستوبادی به ش ش  244ش ملی 1699409137صادره از آذرشهر به عنوان پسر متوفی
2ـ ثریا ولیزاده ستوبادی به ش ش  14999ش ملی 1698619995صادره از آذرشهر به عنوان دختر متوفی
3ـ حاجیه ولیزاده ستوبادی به ش ش  107ش ملی 169938618صادره از آذرشهر به عنوان دختر متوفی
4ـ زکیه ولیزاده ستوبادی به ش ش  278ش ملی 1699406219صادره از آذرشهر به عنوان دختر متوفی
لذا مراتب یک مرتبه آگهی میشــود چنانچه اعتراض یا وصیتنامهای از متوفی نزد کســی باشد متوفی ظرف مدت یکماه پس از نشر این آگهی به این شورا
قاضی شورای حل اختالف واحد دو آذرشهرـ حسن پورا...یار
تقدیم و اال حصر وراثت صادر خواهد شد.
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زیستفرهنگاجتماعفناوریسالمتسیاستشهررسانهشهر
اقتصادصنعتورزشمحیط

در راستای حفظ منابع آبهای زیرزمینی اجرا میشود

اجرای طرح برقدار نمودن چاهها و استقرار اکیپهای بازرسی
شــرکت آب منطقه
آذربایجانشــرقی در
راســتای احیا و تعادل
بخشی منابع آبهای
زیرزمینــی با بررســی
فاطمه گرامی
وضعیت آبی اســتان و
دالیل کاهش آبهای زیر زمینی اجرای
طرح  15گانه را ب رای تعادل بخشــی این
منابع مهم در دســتور کار خود قرار داده
اســت تاکنون گزارشهــای متعددی
درخصوص وضعیت آبی اســتان ،دالیل
کاهش منابع آبــی ،علت به وجود آمدن
بحران آبی ،راهکارهای خروج از بحران و...
ب رای آگاهی مردم فهیم اســتان از طریق
رسانههای بنیاد سخن نگاران طوبی نشر
شــده است در ادامه این روشن گری ،ارائه
گزارش جامع از روند اجرای طرحهای 15
گانه را در ب رنامــه کاری خود داریم امید
است با اطالع رسانی خوب بتوانیم گامی
موثر در راستای احیا و تعادل بخشی منابع
آبهای زیر زمینی استان داشته باشیم.
در این بخش ب رای بررسی طرح برقدار
نمودن چاهها و استق رار اکی بهای بازرسی
و ارائه عملکرد شــرکت در اجرای این دو
طرح تعادل بخشــی ،سراغ مجری طرح
احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی
استان رفتهایم حاصل این گفتگو به شرح
زیر است.
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری
و مجری طــرح احیا و تعادل بخشــی
آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقهای
آذربایجانشرقی اجرای طرح 15گانه احیا
آبهــای زیرزمینی را در حفــظ و تعادل
بخشــی آبهای زیر زمینــی تاثیرگذار
عنوان کرد و در خصوص عملکرد شرکت
در اجــرای دو طرح برقدار نمودن چاهها و
اســتق رار اکی بهای بازرسی گفت :بزرگ
ترین مزیت اجــرای این طرح ها ،کنترل
برداشت آب و استفاده کشاورزان از پایاب
آن است همچنین این پروژهها تاثیر زیادی
در افزایش بهره وری آب دارد و به اقتصاد
کشاورزی نیز کمک م یکند.
یوســف غفارزاده در ادامه با اشاره به
آثــار اجتماعی و اقتصادی طــرح برقدار
کردن چاههای کشاورزی بیان کرد :کنترل
آبهای زیرزمینی ب رای بهبود منابع آب
حوضه دریاچه ارومیه ،حذف سوختهای
فسیلی و استفاده از سوخت پاک ،توسعه
اقتصادی و اجتماعی خانوارهای کشاورزی،
توسعه صنایع وابسته به کشاورزی منطقه،
افزایش صادرات محصوالت کشــاورزی،
کاهش حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت
روســتاییان به تبریز و جلوگیری از بروز
مشکالت اجتماعی ،توســعه فناوری و

اســتفاده بهینه از نیروی انسانی ،امکان
اســتفاده بهینه از منابع آب از مهم ترین
آثار اقتصادی و اجتماعی این پروژه است.
وی افــزود :طرح عملیات اجرایی برق
رســانی به چاههای کشاورزی به منظور
احیا و کنترل آبهــای زیرزمینی ،طرح
برقی کردن چاههای آب کشــاورزی در
محدوده شهرستانهای شبستر ،ملکان،
آذرشه ر ،اسکو و گوگان در اولویت اول با
طرح نزدیک رسانی شبکههای آغاز شده
است.
وی گفت :با توجه به وضعیت بحرانی
افت ســطح آبهای زیر زمینی و وقوع
بالغ بر یک میلیارد متر مربع سرحجم آب
خوانهای استان که به زیر ساختهای
فنی ،اقتصــادی و اجتماعی و زیســت
محیطی کشور ،خســارتهای جب ران
ناپذیــری را تحمیل م یکنــد به منظور
اجرای مفاد بند الف ماده  140قانون ب رنامه
پنجم توســعه بند دو راهبردهای توسعه
بلند مدت کشــور و بنــد هفت مصوبه
شورای عالی آب ،وزارت نیرو مکلف است
در طول ب رنامه پنجم توســعه  25درصد
از کســری حجم مخازن آب زیرزمینی را
جب ران نماید.
مجری طرح احیاء و تعادل بخشــی
آبهای زیرزمینی استان اظهار کرد :عالوه
بر اجرای پروژههای سازهای مانند تغذیه
مصنوعی و احداث بند بر مسیر مسی لها

و رودخانه ها ،نیاز به مدیریت غیر سازهای
به منظور حفظ و حراست از منابع ارزشمند
و استراتژیک آب زیر زمینی است در این
راستا دســت اندرکاران مدیریت منابع آب
کشور با توجه به اهمیت موضوع ،تالش
فراوانی در جهت انجام وظایفی هماهنگ
و به هم پیوسته در قالب طرح تحول در
مدیریت منابع آب زیرزمینی با محوریت
تعادل بخشــی منابع و مصــارف نموده
است.
غفــارزاده در ادامــه با اشــاره به آمار
چاههای مجاز اســتان گفت :طبق امار
شــرکت آب منطقهای  33800حلقه چاه
مجاز در استان وجود دارد و می زان چاههای
برقدار استان  8200حلقه است.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با
اشــاره به شرح وظایف اکی پهای گشت
و بازرســی اظهار کرد :حضور دائمی در
دشــتهای اســتان بــه منظورحفظ و
حراست از آبهای زیر زمینی و سطحی
و همچنین به روز نمودن آمار و اطالعات
منابع آب زیرزمینی و سطحی جزء وظایف
اکی پهای گشــت و بازرســی است که
در قالب طرح پانــزده گانه حفظ و احیاء
و تعادل بخشــی منابع زیر زمینی ارائه
خدماتم یکنند.
وی اقدامــات حفاظتــی را در بخش،
آبهای زیرزمینی ،مهندســی رودخانه،
تاسیســات آبی رودخانه و شــبکههای

آبیاری و حفاظت کیفی منابع آب عنوان
کرد و ادامــه داد :در بخش حفاظتی آب
زیرزمینــی ،جلوگیری از حفــر چاه غیر
مجــاز جدیــد و توقیــف ادوات حفاری
غیرمجاز ،تعیین تکلیــف چاههای غیر
مجاز محفوره قبل از سال  ،85شناسایی
چاههای غیرمجاز در حال بهره برداری ،پر
و مسلوب المنفعه نمودن تمامی چاههای
فعال غیر مجاز محفوره بعد از سال ،85
برچیدن یا تعطیل منصوبات غیرمجاز و
یا پلمپ چاههای غیرمجاز دارای اضافه
برداشت ،برش اب راز آالت و دستگاه حفاری
غیرمجاز تراکتوری ،جلوگیری از الیروبی و
یا کف شکنی و یا تغییر محل غیر قانونی
چاههای مجاز در حال وقوع ،بازدید ماهانه
از چاههای غیرمجاز پر شــده و تعطیل
منصوبات داده شده اقدامتی است انجام
گرفته است .در بخش مهندسی رودخانه
نیز شناسایی تخلفات موجود و در حین
وقوع توســط ادارات آب شامل (شناسایی
تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه،
شــق نهر در بستر ،برداشــت غیرمجاز
مصالح رودخانه ،سازه غیرمجاز در بستر،
تخلیه نخاله در بســتر رودخانه و غیره)
صورت گرفته است .همچنین در بخش
تاسیســات آبی رودخانه و شــبکههای
آبیاری نی ز ،آمار برداری از آبهای سطحی
در ( ثقلی و پمپاژ) مقایسه می زان برداشت
فعلی با تخصی صها و مجوزهای صادره
(ارائه فایل و گزارش) ،تعیین نقاط برداشت
جدید از آبهای سطحی و می زان برداشت
در قالب فرمت کارفرما ،شاناسایی اراضی
توسعه کشاورزی در اراضی منابع طبیعی،
جلوگیری و ممانعت برداشت غیرمجاز و
برداشــتهای بدون پروانه بهره برداری
که از آبهای ســطحی صورت گرفته و
در بخش کیفی منابع آب ،نمونه برداری
از منابع آالینده و تحویل به آزمایشــگاه
در اســرع وقت ،بازدیــد و ارائه گزارش در
خصوص واحدهــای صنعتی و خدماتی
آالینده و منابع آب زیرزمینی ب رابر فرمت
تعیین شده توسط کارفرما انجام م یگیرد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
آب منطقهای اســتان در خصوص به روز
نمودن آمار و اطالعات منابع آب زیرزمینی
و ســطحی گفت :در این بخش بازدید
و آمار بــرداری و تعیین مصارف از منابع
آب زیرزمینــی ( چاه ،چشــمه ،قنات) و
سطحی انجام م یگیرد و همچنین قرائت
کنتورهای حجمی و محاســبه تخلیه
ساالنه آنها -کالیبره ،شارژ ،قرائت ،کنترل
صحت عملکرد کنتورهای هوشمند آب و
برق و محاسبه تخلیه ساالنه آنها نیز جزء
وظایف اکی پهای گشت و بازرسی است.

بزرگراه اهر  -مشکینشهر محور توسعه اردبیل و آذربایجانشرقی
ارتقــای محــور مواصالتــی اهــر
– مشــکین شــهر یکــی از مطالبات
شهروندان استانهای آذربایجانشرقی
و اردبیل اســت که مسوؤل امر از نهایی
شدن توافقهای اولیه ب رای تحقق این
مهم خبر م یدهند.
فرماندار مشکی نشهر با اشاره به اینکه
احداث بزرگراه اهر -مشکی نشهر محور
اصلی توســعه بهویژه بخش گردشگری
اســتانهای اردبیل و آذربایجانشــرقی
اســت ،گفت :ب رای احداث بزرگراه اهر-
مشکی نشهر توافقهای اولیه انجام شده
و م راحل بعــدی به ترتیب انجام خواهد
شد.
اب راهیم امامی در حاشــیه نشســت
بررسی اختالفات مرزی استانهای اردبیل
و آذربایجانشــرقی در اهــر اظهار کرد:
چشمانداز توســعه شهرستانهای اهر و
مشکی نشهر بسیار کارساز و روشن است.
در طول دو سال گذشته در مشکی نشهر
جهشــی در حوزههــای مختلف بهویژه
گردشــگری به وجود آمده و محورهای
دیگر توســعه چه در بخش کشاورزی و
چه صنعت و معدن ایجاد شده که زمینه
تمامی این اقدامات ،توسعه زیرساختهای
اساسی به خصوص در شریانهای اصلی

و راههای ارتباطی است.
وی افــزود :مشکی نشــهر یکــی
از دروازههــای ورودی از ســمت
آذربایجانشرقی به اســتان اردبیل بوده
و اکثر مــراودات تجاری و گردشــگری
عمدتــ ًا از طریق محــور ارتباطی جاده
اهر – مشکی نشهر انجام م یشود و این
جاده از نظر گردشگری پذیری و اقتصادی
ب رای اســتان اردبیل و بهویژه شهرستان
مشکی نشهر حیاتی است.
امامی با تأکید بر اینکه مقدمات اولیه
ادامه پروژه بزرگراه اردبیل – مشکی نشهر
در حال انجام است ،بیان کرد :عالوه بر
این پروژه ،توافق اولیــه ب رای عملیاتی
کردن پروژه بزرگراه اهر – مشکی نشهر
صورت گرفته و بــا توجه به اینکه ادامه
ســاخت بزرگراه اهر – تبریز ،چهار بانده
کردن جاده مشکی نشهر – اهر در صورت
مســاعد بودن ش رایط کلنگ زنی شده و
بهعنوان محور توسع های بین استانهای
آذربایجانشــرقی و اردبیل تعریفشده
است.
اختالفات مرزی
فرماندار مشــکین شــهر همچنین
بــا اشــاره بــه اختالفات مــرزی بین

شهرســتانهای مشکی نشــهر و اهر
اظهار کرد :برخی اختالفاتی که در حوزه
م راتع و اراضی در تقســیمات کشوری و
سیاســی اهر و مشکی نشهر وجود دارد،
اخی را ً در جلســهای با حضور مســوؤل
آذربایجانشــرقی و اردبیل بخشــی از
موارد و اختالفات موردبررسی ق رار گرفت
و قســمتی از اختالفات به مرحله حل و
فصل رسید.
وی بابیان اینکه تقســیمات کشوری
یکی از قوانین مهم کشور بوده و مبنای
تمامی تصمیمگیریها در مورد اختالفات
مرزی و سیاسی قانون تقسیمات کشوری
است ،افزود :اختالفات و موارد مناقشهای
شهرســتانهای اهر و مشکی نشهر در
مورد تقسیمات کشــوری آنچنان حاد
نیست و این اختالفات در سایه همکاری
مســوؤل و با توجه به مشکالت عدیده
مردم قابل رفع و رجوع است.
وی با اشــاره به اینکه گامهای اولیه
ب رای توسعه شهرســتان مشکی نشهر
در حــوزه گردشــگری و ســاماندهی
جادههــای ارتباطی برداشــتهایم ،افزود:
می زان گردشــگران و مســاف رانی که به
مشکی نشهر سفر م یکنند در مقایسه
با سالهای گذشته ب یسابقه بوده و فع ً
ال

با افزایش  40درصد گردشــگران به این
شهرستان مواجه هستیم.
فرماندار مشکی نشــهر تصریح کرد:
تنهــا در تعطیالت عید فطر امســال
مشکی نشــهر می زبان نزدیــک به 300
هزار مسافر و گردشــگر از اقصی نقاط
کشــور بود و در اقدامات اولیه توســعه
شهرســتان به خصوص در تبدیل جاده
اهر – مشکی نشــهر به بزرگــراه انتظار
داریم مسوؤل با ســعهصدر به مسائل
نگاه کنند.
وی بــا بیان اینکه درخواســت ما از
سراه اهر – مشکی نشــهر
مأموران پلی 
این اســت که با سع هصدر با مساف ران و
گردشــگران رفتار کنند ،بیان کرد :انتظار
سراه خارج از
نداریم کــه مأموران پلیــ 
قوانین و چهارچــوب حرکت کنند و به
مساف ران با دید حمایتی و مثبت نگرش
داشته باشند و مساف رانی که بیش از هزار
کیلومتر طی م یکند حتی اگر تخلفی
هم انجام داده بایستی با تذکر بدهند.
امامی ادامــه داد :برخوردهای قهری
باعث نارضایتی گردشگران مشکی نشهر
سراههای
م یشود و خواســت ما از پلی 
حوزه اهر و مشکی نشهر ،رفتار شایسته
با گردشگران است.

قلیان؛تفریحخانوادگیدراردبیل

مهر -هرچند گفته م یشود در سطح
اســتان اردبیل بیــش از  ۶۰۰قهوهخانه
وجــود دارد و با هدف نجــات جوانان از
دام اعتیاد به آن ،تع دادی از قلیان سراها
پلمپ شــده و در برخی شــهرها حتی
قلیان ســرایی دایر نیست ،اما اعتیاد به
قلیان هنوز چشــم کور م یکند و یکی
از نگران یهای تربیتی نوجوانان محسوب
م یشود .بهطوریکه طی سالهای اخیر،
نهتنها قلیان از قهوهخانهها به رستورانها
و کاف یشــاپهای شــیک شــهری و
نراهی کشیده شده ،بلکه در هر پارک
بی 
و تفریحگاهــی با قیمت نــازل عرضه
م یشود.
نه تنها فروشــندگان سودجو بلکه در
برخی مواقع حتی این خــود خانوادهها
هســتند کــه در دورهم یهــای کــه
م یخواهند محبت و انسجام خانواده را
به نمایش بگذارند قلیان را به عنوان یک
تفریح به فرزندان خود پیشکش م یکنند.
از سویی اخباری از عرضه قلیانهای
آلوده به مواد مخدر این نگرانی را به وجود
آورده است که مبادا مواد مخدر با دست
پر مهر پدر و مادر و یا دوستان ب یاطالع
به فرزندانمان برسد.
بررس یها نشــان م یدهد نه ب رنامه
جامعی ب رای مبارزه با شیوع آن در اردبیل
اجرا م یشود و نه هیچ نهاد خاصی خود را
متولی مبارزه با قلیان م یداند.
توصی ههای صوری پوســترهایی که
در مدارس روی در و دیوار چسبانده شده
نیز نتوانسته از گرایش به قلیان بکاهد
و امروز مصرف قلیان در مألعام توســط
نوجوانان قبح و زشــتی خود را از دست
داده است.
نگرانی از مشارکت خانوادهها در
ترویج مصرف قلیان
به عقیده کارشناسان بهداشتی تأثیر
مخرب قلیان به مراتب بیشتر از سیگار
اســت .با این وجود ،به نظر م یرســد
مصرف قلیان بیش از ســیگار در بین
خانوادهها مرسوم شده است.
مدیــرکل کانــون پــرورش فکری
کودکان و نوجوانان ،از شــیوع قلیان در
بین نوجوانــان اب راز نگرانی کرد و گفت:
متأسفانه دیده م یشود که در برخی مواقع
این پدر و مادر هســتند که قلیان را به
عنوان یک سرگرمی پیشنهاد م یدهند.
هاجر جمادیــه افزود :این رفتار که در
مراســمات ،مهمان یها و یا گردشهای
خانوادگی قلیان به نوجوانان پیشــنهاد
شود یک زنگ هشدار است و الزم است
خانوادهها آگاهانــه از این اقدام خودداری
کنند.
وی با بیــان اینکه موضــوع اعتیاد
شــوخ یبردار نیست و ســن اعتیاد به
قلیان به نوجوانان رسیده است ،خواستار
اطالعرسانی گسترده به خانوادهها شد.
جمادیه افزود :این آســیب اجتماعی
از جمله مهمترین آسی بهایی است که
مراکــز کانون پرورش فکــری کودک و
نوجــوان در اردبیل به دنبال مقابله با آن
و اطالعرسانی ب رای هشدار به خانوادهها
است.
این اظهارات در حالی است که برخی
خانوادهها از شیوع قلیان در بین فرزندان
خود نیز اب راز نگرانی م یکنند .بهطوریکه
نسرین رحمانی در این خصوص گفت:
هر قدر م یخواهم فرزندم از آسی بها به

دور باشد در جمعهای دوستانه و بیرون از
خانه چیزهای جدیدی یاد م یگیرد.
وی در خصــوص پیشــنهاد قلیان
از ســوی برخی خانوادههــا اضافه کرد:
متأسفانه این موضوع نگران کننده است،
چرا که یکی از دوســتان پســرم قلیان
م یکشــید که وقتی جویا شــدم کجا
اســتعمال م یکند متوجه شدم در منزل
خودشــان و به همراه پدرش این کار را
انجام م یدهد.
زمزم ههای
افزودن مواد مخدر به قلیان
نگرانی از استعمال قلیان فی نفسه به
یک اقدام نمایشی تبدیل شده و مطابق
اظهارات ذکر شده برخی خانوادهها در این
خصوص سهلانگاری دارند.
این در حالی است که استعمال قلیان
محدود به پس ران نبوده و در بین دختران
نوجوان نیز دیده م یشود و در عین حال
استعمال ،محدود به خانهها نمانده و در
اماکن عمومی از جمله کاف یشاپها به
نراهی به وفور
ویژه کاف یشــاپهای بی 
مشاهده م یشود.



در برخی مواقع حتی این
خود خانوادهها هستند که در
دورهم یهای که م یخواهند
محبت و انسجام خانواده را
به نمایش بگذارند قلیان را به
عنوان یک تفریح به فرزندان
خود پیشکش م یکنند


برخی شــهروندان اردبیلی خواستار
رســیدگی معضل تازه از راه رسیده و آن
هم افزودن مواد مخدر به قلیان شــدند.
برخی قرصهای سرخوش کننده ،شیشه
و برخی مواد مخــدر در قلیانها افزوده
شده و به مشتری کم سن و سال عرضه
م یشود.
تالش ب رای صحبت بــا چند تن از
فروشــندهها ب ینتیجه ماند و هی چکدام
حاضر به پذیرش چنین موضوعی نبودند.
از سویی در پی مصاحبه با رئیس دانشگاه
علوم پزشکی استان اردبیل وی تصریح
کرد که هر چند چنین معضلی را شنیده
اســت اما الزم است دستگاههای ناظر و
مراجع قضایی رسیدگی کنند.
بررســی اجمالی نشان م یدهد هنوز
این امکان منتفی نیست و به دلیل اینکه
مصرفکنندگان در خفا و پنهانی اقدام به
مصرف م یکنند الزم است مراجع قضایی
ورود داشته و نسبت به شناسایی امکانی
که قلیانهای آلوده عرضه م یکنند ،اقدام
کنند.
نامشخص بودن متولی
بهداشت قلیان سراها
نه تنهــا در آگاهســازی خانوادهها از
عــوارض قلیــان هنوز اقــدام درخوری
مشاهده نم یشود بلکه به نظر م یرسد
امــکان عمومی شــامل رســتوران و

کاف یشاپها ،قلیان سراها و سایر مراکز
متولی مشخص بهداشتی ندارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
اردبیل با تائید صدمات جب رانناپذیر قلیان
تصریح کرد :صــدور پروانه این مراکز در
دســت ما نیســت و علوم پزشکی ابزار
برخورد مستقیم با این امکان را ندارد.
مضرات قلیان
فرهاد پور فرضی تصریح کرد :عوارض
ریوی و انواع ســرطانها از سموم تنباکو
ایجاد م یشود و به ویژه نوع میوهای آن
به دلیل ترکیبات سمی که دارد عوارض
جب رانناپذیری برجای م یگذارد.
وی بــا تأکید به اینکه غلظت قلیان
بیشتر از سیگار بوده و عوارض بیشتری
دارد ،اضافه کرد :الزم اســت با آموزش و
فرهنگسازی در بین خانوادهها نسبت به
عوارض مصرف قلیان اطالعرسانی شود.
به واقع متولی گری بهداشت امکان
عمومی که نسبت به عرضه قلیان اقدام
م یکنند نامشخص است و والدین این
ســؤال را طرح م یکنند کــه در صورت
مشــاهده تخلف کدام دستگاه اجرایی را
باید در جریان بگذراند؟

ضرورت یکپارچ هسازی
برنام ههای مبارزه
پور فرضی قول مساعد طرح مبارزه با
اعتیاد قلیان را در کارگروه سالمت استان
مطرح کرد.
در عین حال مدیرکل آموزشوپرورش
اســتان اردبیــل نیز مبارزه بــا اعتیاد را
مهمترین ب رنامه کاری خود در راســتای
مقابله با آســی بهای اجتماعی مدارس
عنوان کرده است.
احمد ناصــری معتقد اســت اعتیاد
جدیترین آسیبی اســت که گروههای
سنی دانشآموز را تهدید م یکند و الزم
است با ب رنامههای منسجم ،آسی بهای
آن را سد کرد.
از سوی بهزیستی استان نیز نقشه راه
پنج ساله مبارزه با اعتیاد را ب رای دوره دوم
خود اجرا م یکند و ب رنامههای این سند به
 ۱۶دستگاه اجرایی ابالغ شده است.
پاسخ به این ســؤال که دستاورد این
سند در دوره اول اجرا ب رای محدود کردن
سن اعتیاد چه بود و چرا با وجود این همه
نقشه راه و ب رنامههای مبارزه شیوع انواع
اعتیــاد به ویژه در بیــن نوجوانان رو به
افزایش است ،ضروری است.
به نظر م یرسد برگزاری چند نمایشگاه
با کیفیت پایین در خصوص اعتیاد و یا
چند کارگاه مشــاوره پاسخگو نبوده و در
وهله نخست الزم است تمامی دستگاهها
در امر مبارزه با یک ب رنامه منسجم پیش
بروند.
نه برخورد قهری با قلیان سراها و نه
هشدار به نوجوانان با کاریکاتورهایی که
بیشتر آنها را م یخنداند تا بترساند ،طی
سالهای اخیر نتوانسته موفق عمل کند.
امروز پاسخ به نگرانی اعتیاد به قلیان در
ابتدا شناخت نوجوان و درک نیازهای وی
را م یطلبد .از سویی آموزش مستقیم و
امر و نهی کردنهایی که فلش تقصیر را
به سمت نوجوان گرفته کارساز نیست.
شــاید بهتر است به این سؤال پاسخ
دهیم که قلیان در ب یخبری ما جایگزین
کدام نیاز نوجوانان شــده و چه جایگزین
بهتری م یتوان ب رای آن پی دا کرد؟
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عربستان
و تفکر امپریالیسم منطقهای

بعد از مرگ ملک عبدا ،...پادشاه سابق
عربســتان ســعودی ،مردم این کشور
تغییــرات بــارزی را در زندگی روزمره
خود احســاس نکردند؛ بلکه از دید آنها
یک پادشــاه جای خود را به پادشاهی
محمدمهدیمظاهری دیگری داد.
با این وجود منطقه خاورمیانه و خلیج فارس شاهد تحوالتی
شگرف در سیاســت خارجی این پادشاهی عربی بود .دخالت
نظامی در یمن ،موضعگیری آشکار در برابر ایران ،تالش برای
سقوط سوریه و کمک به مخالفان بشار اسد از جمله اقدامات
و رویکردهای مداخله جویانه این کشــور پس از تغییرات در
ساختار سیاسی داخلی آن بوده است .هر چند «ملک سلمان»
پادشــاه جدید این کشور نیز فردی مســن و بیمار است؛ اما
ظاهرا تصمیم گرفته بود قبــل از مرگش تغییراتی در جایگاه
دولت سعودی در منطقه و جهان ایجاد کند.
در این راســتا وی در آغاز کار خود ســعود الفیصل ،وزیر
امور خارجه هفتاد و پنج ســاله این کشــور را برکنار و «عادل
الجبیر» سفیر ســابق عربستان در ایاالت متحده را به عنوان
وزیر خارجه جدید و «محمد بن ســلمان» فرزند ســی و یک
ساله خود را به عنوان وزیر دفاع کشورش منصوب کرد .کادر
جدید سیاست خارجی و دفاعی عربستان خیلی زود نشان داد
که بر خالف مقامات سابق این کشور به هیچ عنوان مصلحت
اندیشــانه و خویشــتن دار عمل نمیکند و در تالش است تا
تحوالتی اساســی در اهداف و رویکردهای سیاســت خارجی
عربستان ایجاد کند.
کاهش توجهات دولت دموکرات آمریکا به خواســتههای
تندروانه مقامات ســعودی و در مقابل امضای برجام با رقیب
استراتژیک این کشــور یعنی جمهوری اسالمی ایران ،دالیل
الزم برای نگرانیهای اســتراتژیک دولت سعودی را فراهم
کرد و این کشور را به این سو سوق داد که رأس ًا برای افزایش
قــدرت و نفوذ خود در منطقه تــاش کند .بنابراین بر خالف
سالهای گذشته که عربســتان حضور آمریکا در منطقه را در
راســتای تقویت جایگاه و منافع خویش تلقی میکرد و ضربه
به منافع و موقعیت کشورهای همسایه را با کمک این قدرت
فرامنطقهای انجام میداد ،حال این کشــور در شرایطی قرار
گرفتــه که گمان میکند خود باید بــرای احیای رهبری اش
تالش کند .البته نکته بســیار ظریف و اساسی که در سخنان
اخیر عادل الجبیر در مصاحبه با «یورونیوز» هم مطرح شــده
این است که منظور عربستان از احیای رهبری دیگر «رهبری
جهان اسالم» نیست ،بلکه برقراری نوعی «رهبری هژمونیک
به سبک قدرتهای امپریالیســتی» سابق است که در صدد
تســلط بر حوزههای نفوذ بیشــتر و تضعیف رقبا با هر وسیله
ممکن بودند .تنها با چنین دیدگاهی است که وزیر امور خارجه
عربســتان میتواند بــه خود اجازه دهد از «ســهم دهی» به
روســیه در خاورمیانه ،برای تغییر مواضع این کشــور در قبال
ســوریه ،سخن به میان آورد .این مسأله از نکات بسیار مهمی
است که بیشک مشــروعیت اقدامات عربستان را زیر سؤال
برده و چهره آن را در بین ملتهای منطقه مخدوش میکند.
نکته بســیار مهم دیگر شــیوههای غیر اخالقی عربستان
برای دســتیابی به جایــگاه «قدرت هژمون منطقه» اســت.
طبــق گفتههای وزیر امور خارجه عربســتان ،این کشــور از
ابزارهایــی همچــون حمایــت مالی و نظامــی از گروههای
شورشی و تروریســت و باج دهی به قدرتهای بزرگ برای
رسیدن به اهداف و منافع خود استفاده میکند .تجاوز و حمله
نظامی به کشورهای همســایه ،سرکوب انقالبهای مردمی
در کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و تهدید و اتهام زنی به
ســایر کشورها از جمله ایران از دیگر روشهای مذموم و غیر
انسانی این کشــور برای رسیدن به جایگاه رهبری منطقهای
بوده است.
بر این اساس مجموعه اهداف و ابزارهای سیاست خارجی
عربســتان ســعودی در مقطع فعلی به نحوی تعریف شــده
اســت که این کشور را در تعارض و تقابل با سایر قدرتهای
منطقهای قــرار میدهد و چنان که این روند متوقف نشــود
حاصلی جز رویارویی نظامی این کشــورها را در پی نخواهد
داشت .در چنین شــرایطی دو نیروی بازدارنده میتوانند مانع
جنگ افروزی عربســتان سعودی در منطقه شــوند .نیروی
نخست ملتهای مســلمان منطقه هستند که در طول تاریخ
نشان دادهاند که نسبت به سیاستهای مداخله جویانه خارجی
حســاس بوده و حکومتهایی که خواهــان تحمیل نفوذ بر
آنها باشــند ،محکوم به شکست هستند .نیروی دیگر سازمان
همکاریهای اســامی اســت که هر چند در سالهای اخیر
بســیار منفعل و تحت تأثیر سیاســتهای عربستان بوده؛ اما
از آنجا که این ســازمان بزرگترین مجمع کشورهای اسالمی
است ،این پتانسیل را دارد که با سازماندهی مجدد کشورهای
اســامی (و البته نقش فعاالنهتر جمهوری اســامی ایران)،
منطقــه را از حالت جنــگ قدرت به ســمت احیای وحدت
اسالمی سوق دهد.
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رفراندوم یارانه در سوئیس و ایران

از سوئیســیها پرســیده شــده آیا
میخواهند وقتی به ســن  ۱۸سال
رســیدند در حدود  ۲۵۰۰دالر و آنان
که زیر  ۱۸سال هستند در حدود ۷۵۰
دالر مادامالعمر و به صورت ماهیانه به
صادق زیباکالم آنها دریافت کنند؟
و جالب است که در حدود  ۸۰درصد آنها در رفراندومی
که در اواســط خردادماه برگزار شد پاسخ منفی و فقط ۲۰
درصد پاسخ مثبت میدهند .بســیاری از ایرانیان از پاسخ
منفی اکثریت سوییســیها که نخواسته بودند ماهی چند
میلیون تومان دریافت کنند شگفتزده شدند و آن را مقایسه
کرده بودند با ثبتنام بیش از  ۹۰درصد ایرانیان در سال ۹۳
برای دریافت یارانه  ۴۵۵۰۰تومانی.
جالب اســت که در ایران بسیاری از مسؤولین از مردم
خواســته بودند تا آنهایی که واقع ًا نیازی به این ۴۵۵۰۰
تومان ندارند آن را دریافت نکنند تا دولت بتواند آن را صرف
امور عامالمنفعهتری همچون آموزشوپرورش ،بهداشت و
درمان ،حملونقل ،صنایع و کشاورزی نماید که سود آن به
همه اعضای جامعه میرسد؛ اما علیرغم درخواست مسؤولین
و دولتمردان ،تقریب ًا همه برای دریافت یارانه در ســال ۹۲
ثبتنام کردند.
حسب ظاهرش به نظر میرسد که تفاوت زیادی میان
رفتار ما و سوئیســیها وجود دارد .آنها آیندهنگر هستند و
بیشتر مصالح و منافع بلندمدت کشور و مردمشان را در نظر
میگیرند ،درحالیکه ما ایرانیان در جریان ثبتنام دریافت
یارانــه به تنها چیزی که توجه نداشــتیم مصالح عمومی
کشور و منافع بلندمدت کشورمان بود .البته یک نکته دیگر
هم وجود داشــت ،دولت فعلی سوئیس بهعالوه برخی از
اقتصاددانان بــا پرداخت یارانه مخالف بودند و از مردم هم
میخواســتند که به آن «نه» بگویند؛ و ایبسا بسیاری از
مردم بهواسطه اعتماد به مسؤولینشان به دریافت یارانه نقدی
«نه» گفتند؛ اما در ایران علیرغم آنکه بسیاری از مسؤولین
از مردم خواستند تا آنان که رقم  ۴۵۵۰۰تومان یارانه در ماه
تأثیری در زندگیشان ندارد ،ثبتنام ننمایند اما کمتر کسی
به این خواسته مسؤولین توجهای کرد.
در دو تصویــر رفرانــدوم یارانه در ســوئیس و ثبتنام
یارانه در ایران خیلی جایی برای مقایســه میان ایرانیان و
سوئیسیها نمیماند؛ اما اینهمه داستان رفتار اجتماعی ما
ایرانیان نیست ،یک تصویر خیلی متفاوتتری هم از رفتار
جمعی ما ایرانیان در یکی دیگر از صفحات آرشــیو تاریخ
معاصر ایران موجود اســت .تصویر دوم تعلق به  ۳۷سال
پیش دارد.
زمســتان ســال  ۵۷اســت و انقالب در اوج خودش
اســت و اعتصابات تمامی صنایع و اقتصاد کشــور را در
خود فروبردهاســت .ازجمله اعتصــاب در صنایع نفت و
پاالیشــگاهها؛ اما برای بیمارســتانها و برخی از مراکز و
منازل سوخت موردنیاز است .با هماهنگیهایی که فعالین
و رهبران انقالب در داخل کشور با مرحوم امام خمینی در
پاریس به عمل میآورند قرار میشود که مقدار محدودی
نفت برای گرم نگهداشتن منازلی که نیاز دارند ،تولید و در
اختیار ســاکنین و سایر نیازمندیهای اینگونه قرار گیرد.
امام طی حکمــی در آذرماه مبانی را به ریاســت مرحوم
مهندس بازرگان ،مهندس هاشــم صباغیان ،دکتر یدا...
ســحابی و آقای هاشمی رفسنجانی تعیین میکنند تا به
مسائل اعتصابات رسیدگی کنند و در ضمن برای جاهایی
که نفت موردنیاز است ارسال نمایند .ازجمله تصمیمات این
کمیته دادن مقداری نفت به برخی محلهها بود تا در اختیار
مردمی که نیاز داشــتند بگذارند .من در سال  ۵۷در محله
«چیذر شمیران» زندگی میکردم .مسجد محلهمان خیلی
فعال بود و آقای سید علیاصغر هاشمی پیشنماز مسجد

نکتهای کــه هر دو جناح اصولگرا
و اصالح طلب در تعامل با رئیس
جمهور روحانی به آن کمتر توجه
دارند ،شــخصیت تعریف شده و
چارچوبهای نظری اوست .او نه
جالل خوش چهره در هیأت تمام قد اصولگرایان قابل
تعریف است و نه با اصالح طلبان به طور ششدانگ همراه
و همنظر .روحانی همانی است که در فرایند تجربهآموزی
در بیش از ســهدهه حضور در مســؤولیتهای امنیتی و
استراتژیک ،اکنون راهکارهای معلومی را برای برون رفت
کشور از مشکالت مبتالبه کسب کرده است.
کانون دیدگاه او پرهیز از غلطیدن به این سو و آنسوی
رقابتهای سیاســی و جناحی است .در این دیدگاه مقوله
حذف و یکجانبهگرا ،کاری عبث و هزینهزاســت .کارنامه
هشت ســال دولتهای نهم و دهم بخوبی نشان داد که
نمیتوان با جناح و حذف دیگران ،کشــورداری کرد .این
وضع عالوهبر خسارتهایی که بر مدیریت امور وارد میکند،
ظرفیت بروز فساد و باند بازی و فرقهگرایی سیاسی را نیز
در خود دارد .مهمتر اینکه تجربه هشتســال یاد شده به
طور مشخص نشان داد ،جناح یکدست حاکم قادر به اداره
کشور نیست.
همچنین روحانی به پشتوانه سالها حضور در باالترین
پســتهای اجرایی و امنیتی ،براین باور اســت که برای

محلهمان بودند که درعینحال نســبت فامیلی مهمی با
یکدیگر داشتیم .ایشان تلفنی اطالع دادند که فردا ظهر بعد
از نماز در مسجد محله باشم یک کاری پیش آمده .بنده و
چند نفر دیگر از دوستان که بهاصطالح انقالب منطقه در
دستمان بود آن روز بعدازظهر حاضر شدیم ببینیم موضوع
چه هست؟ آقای هاشمی توضیح دادند که دو بشکه نفت
(نزدیک به  ۵۰۰لیتر) نفت به ما دادهاند و بیشتر هم خواهند
داد .مسئله این است که ما چه جوری نفت را توزیع کنیم.
هر یک از دوســتان نظری دادند اما سرانجام قرار شد که
اعالم کنیم ســاکنین محل که نیاز دارند ظرف بیاورند و
ببرنــد .بالطبع اگر تعداد مراجعهکنندگان زیاد میشــد به
هرکدام کمتر میرســید .اگر تعــداد مراجعهکنندگان کم
بود میتوانستیم به هرکدام  ۵لیتر بیشتر بدهیم برای گرم
نگاهداشتن یک اتاق .اگر هم تعداد مراجعهکنندگان خیلی
زیاد میشد مجبور میشدیم قرعهکشی کنیم یا خودمان
برویم برای شناسایی آنهایی که واقع ًا نیاز داشتند .اولویت
اول را گذاشتیم برای خانوادههایی که بیمار داشتند بعد آنها
که از افراد مسن نگهداری میکردند و گروه سوم آنهایی
که نوزاد یا کودک خردســال داشتند و سایر گروههایی که
اولویت پیدا میکردند .ازآنجاییکه هیچ ایدهای نداشــتیم
که چه تعداد بیمار دارند ،یا چه تعداد افراد مســن و غیره،
هیچ حدســی نمیتوانستیم بزنیم که به مراجعهکننده چه
میزان نفت بدهیم .همهچیز موکول شد به اینکه چه تعداد
مراجعهکننده خواهیم داشت.
موضوع اعالم شد و چند روز هم فاصله گذاشتیم تا همه
اهالی منطقهمان آگاه شوند که در ساعت  ۸صبح فالن روز
هر کس که نفت میخواهد به مسجد مراجعه کند قبلش



حسب ظاهرش به نظر میرسد که
تفاوت زیادی میان رفتار ما و سوئیسیها
وجود دارد .آنها آیندهنگر هستند و
بیشتر مصالح و منافع بلندمدت کشور و
مردمشان را در نظر میگیرند ،درحالیکه
ما ایرانیان در جریان ثبتنام دریافت
یارانه به تنها چیزی که توجه نداشتیم
مصالح عمومی کشور و منافع بلندمدت
کشورمان بود.


گزینهای میان دو جناح

گشــایش امور کشور الزم اســت تکلیف خود را با جامعه
جهانی روشن کرد :اینکه عضوی از آن باشیم؛ در آن حضور
داشــته باشیم و یا به ساختار جهانی نگاه تجدید نظر طلب
کنیــم .راهکارها و نتایج هر یک از رویکردهای ســهگانه
باال در سالهای گذشــته تجربه شده است .به گواه آنچه
از کارنامه روحانی در دست است ،او گرایش به نگرش دوم
دارد .سیاستهای عملگرایانه دولت او در سه سال و اندی
گذشته در همین راستا قابل تحلیل و تفسیر است.
بــا نزدیک شــدن به فصــل رقابتهــای انتخاباتی
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری ،هریک از جناحها به
برجسته کردن افتراقها و اشتراکات خود با رئیسجمهور
روحانی مشغول شدهاند .اینکار با هدف اعالم پیششرطها
برای حمایت و یا دوری از او در دور آینده ریاست جمهوری
انجام میشــود .در اینجا در جناحهای رقیب دیدگاههای
همسو و متعارض قابل شناسایی است .برای مثال اگرچه
حامیان روحانی را در انتخابات ســال  92طیفهایی از هر
دو جناح شــامل میشدند ولی اکنون ســخن از عبور از
روحانی شنیده میشود؛ طیفی که او را در تعقیب مطالبات
به محافظهکاری و تعلل متهم میکند و براین باور اســت
که باید به چهرهای دیگر اندیشید .همچنین طیفی که به
زعم خود روحانی را فاقد استانداردهای قابل تأیید در جبهه
اصولگرایی دانسته و معتقد به معرفی چهرهای دیگر است.
اگرچه هر یک از این دو طیف همین باور را در سال  92نیز

هم چون نگران بودیم که ممکن است خیلی شلوغ و ازدحام
شود به کالنتری اطالع داده بودیم .خودمان صبح زود رفتیم
مســجد تصورمان این بود که از حدود یک ساعت قبلش
یعنی از  ۷صبح مردم با گالنهای پالستیکی شروع بهظاهر
شدن خواهند نمود .شد ساعت  ۸و هنوز کسی نیامده بود،
باورمان نمیشد اما ساعت  ۹شده بود و محض نمونه حتی
یک نفر هم نیامده بود نفت مجانی بخواهد .بهتدریج متوجه
میشدیم که ما چه قدر درباره واکنش مردم در خطا بودیم.
مث ً
ال تحصیلکرده و انقالبی هم بودیم؛ اما عقلمان نرسیده
بود که حتی یک نفر هم ممکن اســت مراجعه نکند .بار
که یقین ًا خیلیها بودند که بیمار در منزل داشتند ،یا اطفال
خردسال داشتند یا با افراد مسن زندگی میکردند که مجبور
بودند حداقل یک اتاق را گرم نگهدارند ،بااینحال هیچکدام
نیامدند .باری که خیلیها به نفت نیاز داشتند اما استداللشان
ظاهراً این بود که «همســایه ممکن است از من بیشتر به
نفت نیاز داشته باشد».
من نمیدانم اگر امروز بعد از  ۳۷ســال چنین وضعیتی
پیش بیاید ،چند نفر از اهالی چیذر تهران ،یا میدان فرهنگ
رشت ،یا ساکنین چهارباغ عباسی اصفهان یا اهالی باجک
قم یا چهارراه آبرســانی تبریز خواهند گفت که «ما نفت
نیاز نداریم و همســایهمان نیازمند است ».یقین ًا خیلیها از
نخستین ساعات صبح جلوی مسجد با گالنهای کوچک
و بزرگ جمع خواهند شد و بسیاری خواهند گفت که «هم
مریض داریم ،هم خردسال ،هم میانسال ،هم بزرگسال و
هم وضعیتهای دیگری که آنها را در اولویت قرار خواهد
داد( ».هــم چنانکه  75میلیون برای یارانه  ۴۵۵۰۰تومان
ثبتنــام کردند و همه هم گفتند که بــه آن نیاز دارند ).از
فــردا هم نفت در بازار ســیاه محله به چندین برابر قیمت
خریدوفروش خواهد شد .بعد هم میبایستی یک دستگاه
بازرسی هم درست کنیم که مدعیات مردم را بررسی کند و
یک دستگاه نظارتی هم درست کنیم که بازرسی را کنترل
کند و حراست را هم ایجاد کنیم که از مردم مراقبت به عمل
آورد! و ...که آن ســه تای دیگری بپاید و ...آنقدرها طول
نخواهد کشید که میرسیم به نقطهای که امروز رسیدهایم.
و اگر در آذرماه سال  ۵۷رفراندوم یارانه در سوئیس برگزار
میشد کمتر ایرانی شگفتزده میشد که چرا سوئیسیها
از خیــر دریافــت  8 ،۷میلیون تومان مفــت و مجانی در
ماه حاضرند بگذرند چون خودشــان هم مصالح ملیتر و
بزرگتری را لحاظ میکردند و باری که بسیاری از آنها به
نفت نیاز داشتند ،اما بهواسطه آن مصالح بزرگتر از گرفتن
نفت مجانی خودداری میکردند .سؤال این است که چرا ۸۰
درصد سوئیسیها حاضر نیستند یارانه بگیرند اما  ۹۰درصد
ایرانیها با اینکه بسیاری از آنها نیاز ندارند اما بازهم حاضر
نیستند یارانه نگیرند؟ سؤال درستتر آن است که در این ۳۷
ســال ما چگونه توانستیم اهالی چیذر شمیران سال  ۵۷را
تبدیل کنیم به اهالی چیذر شمیران سال ۹۵؟

داشتهاند اما نکته در این است که چه میزان توانستهاند بر
شمار حامیان خود بیفزایند.
اصالحطلبان بخوبی در یافتهاند که سیاست عبور نه تنها
نتیجه دلخواه را به همراه ندارد بلکه میتواند نتایج گرانی
را نیز در پی داشته باشد .از اینرو بزرگان این جناح از حاال
تکلیف خود را با هواداران سیاست عبور روشن کرده و تأکید
دارند که به حمایت از منتخب ســال  92ادامه میدهند.
اما در جناح اصولگرا هنــوز وفاق الزم وجود ندارد .اگرچه
شــدت حمالت به دولت یازدهم از سوی جناح اصولگرا
افزایش یافته ولی به نظر میرســد تدبیرگران این جناح
نیز با محاســبه ســود و زیان حمایت و یا عدم حمایت از
روحانی در انتخابات آینده ،رویکردی عملگرایانه را اتخاذ
خواهند کرد .دلیل این مدعا حفظ جایگاه اصولگرایان -جدا
از طیفهای افراطی -در بدنه ساختار سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی کشور در دولت یازدهم است .به عبارت دیگر آنان
شریک فعال و سهامدار بزرگ در دولت در سه سال گذشته
بودهاند .بنابراین جدا شــدن از آن میتواند خطر تغییر این
وضع را به همراه آورد.
نکتهای که کارگزاران هر دو جناح الزم است به آن توجه
کنند ،شخصیت و رویکرد معلوم حسن روحانی است .او نه
در یکی از دو جناح تعریف میشود و نه خود را مقید به آنها
میداند .او عملگرایی است که براساس تجرب ه و تشخیص
خود در چارچوب رویکرد اعتدالی سیاستورزی میکند.

نقد بیرحمانه ازخود،
نیاز یک دولت دمکراتیک

حســن روحانــی رئیــس جمهــور ایران
روزهای سختی را ســپری میکند .این سخن
اغراقآمیزی نیســت و خود او نیز این را انکار
نمیکند .این سختی البته تنها به این دلیل که
او ماههای پایانی اولین دور ریاســت جمهوری
متین مسلم
خود را ســپری میکند نیست .حتی نه به این
دلیل که مجبور اســت به تنهایی از عملکرد 3سال و نیم اخیرش تا
حدی دفاع کند .به هر حال او برای مردم ایران یعنی کســانی که به
رای آنها در انتخابات سال آینده نیازمند است حرفهای زیادی برای
گفتن دارد .بخش زیادی از این ســختی فکــر میکنم به مخالفان
حرفهای او مربوط میشــود که احســاس میکنند روحانی ماههای
پایانی ریاســت جمهوری خود را سپری میکند .این احساس آنها را
وادار کــرده بیامان و بیرحمانه دولت روحانی و شــخص اورا مورد
حمله قرار داده و آنها را در نزد افکار عمومی شکســت خورده جلوه
دهند.
شــرایط بیتردید بســیار ســخت اســت .اما اگر آقــای رئیس
جمهورمترصد است پاسخگویی به آنچه که تأثیر گذار برافکار عمومی
ست به روزهای نزدیک به انتخابات و ساعت 25موکول کند به باور
من اشــتباه اســتراتژیک بزرگی را مرتکب خواهد شد .زمان دفاع از
دولت امروز اســت نه فردا .هرچند اگر این اتفاق هم رخ دهد به آن
معنا نیست که او رای مورد نظرش را از بدنه جامعه در انتخابات آینده
دریافت نخواهد کــرد .اما اینکه روحانی رای مثبت اعتراضی از رای
دهندگان دریافت کند ،صرف ًا کار خود برای آینده را ســختتر خواهد
کرد .برای پرهیز از این اتفاق دولت و شخص رئیس جمهور نیازمند
نقد بیرحمانه خود ،قبل از اقدام مشابه از سوی مخالفان هستند.
از ســوی دیگر به این باور اعتقاد دارم که سختیهای دهشتناک
رئیس جمهور روحانی بیش از آنکه ناشــی از ماهیت خود مشکالت
باشــد ،عمدتا ناشی از فقدان دفاع موثر او و نزدیکانش از عملکردی
ست که شاید بهترین نباشد ،اما نمره قبولی خوبی را دریافت میکند.
روحانی در ارزیابی اقدامات یک سیاستمدارنو اندیش ،ممکنترینها
را برای مردم و کشــورش فراهم کرد در حالی که با میراثی ازویرانی
اقتصادی ،جامعهای ملتهب و نگران و تخریبی هولناک در سیاســت
خارجی و اعتماد بینالمللی در ســال 2013روبرو و قدرت را دردست
گرفت .بعید اســت جامعه ایرانی شــرایط پیش از این سال و عصر
ماجراجوییهای محمود احمدینــژاد را فراموش کند .اما این برای
آقای روحانی کافی ست؟ مسلم ًا پاســخ منفی خواهد بود اگر نتواند
در آینده:
او ًال ،واقعیت دستاوردهای دولت و شرایط قبل و پس از به قدرت
رسیدنش را آنگونه که هستند برای مردم به نمایش بگذارد و توضیح
دهد.
ثانی ًا ،قبل از مخالفان کارکشــته و حســاب گــرش ،به نقد خود
بپردازد.نقــد بیرحمانه از خود فرصت را از نقد ناجوانمردانه توســط
مخالفان خواهد گرفت.
در واقــع بخش زیادی از انتقادی که بــه رئیس جمهور روحانی
میشــود و به نظر من هم انتقاد درستی ست آن است که به رقبای
خود اجازه نقد ویرانگر مســتند میدهد .تا اینجا البته مشکلی نیست.
مشــکل آن است که دولت قبل از مخالفان ،خود را از نقد بیرحمانه
خویــش در نزد افکار عمومی محروم کرده ،در حالی که چنین نقدی
مورد انتظار جامعهای ســت که همچنان به او اعتماد دارد .شاید فقط
این بیان یک تاریخ باشــد اما انتخابات پارلمانی فوریه ســال جاری
نشان داد سازمان رای تضمین شده مستقل حسن روحانی به نسبت
ســال  2013تقریب ًا دست نخورده باقی مانده .اکنون نحوه استفاده از
این ذخیره ملی مهم است .شــعار حمایت از دولت و شخص حسن
روحانی کلید واژه اصلی بســیاری از کاندیداها در موفقیت انتخاباتی
بود .نباید این موضوع را فراموش کنیم.
اما آیا رئیس جمهور ایران با موانعی در این زمینه روبروست؟ یکی
از نزدیکان او میگوید«اشتباه نکنید .اتفاق ًا شرایط سخت نیست .بلکه
خیلی خیلی سخت است! خونسردی و ترجیح سکوت رئیس جمهور
به دو دلیل است .اول ،نکشاندن اختالفات به عرصه عمومی و حفظ
آرامش مردم .دوم ،وارد نشدن به واکنشها و مجادالتی که مخالفان
انتظــار آن را دارند» .او میگوید «تا آنجا که به رئیس جمهور مربوط
میشــود وی معتقد اســت مردم هر چند ناراضی و منتقد،اما شرایط
و محدویتها را به خوبی درک میکننــد .این برای اوکافی به نظر
میرسد».
الزم نیست طرفدار حســن روحانی باشیم تا این دست دیدگاهها
را باور داشــته باشــیم .در یک نمونه اخیر از انتشار حقوق تعدادی از
مدیران دولتی ،تفاوت فضای ایجاد شده منفی برای روحانی و دولتش
تا به آن حد تهدیدآمیز نشد که اورا به محاکمه افکار عمومی بکشاند.
نقد دولت از خود و عذرخواهی ناشی از آن در این زمینه نقش بسیار
مهمی را ایفا کرد.
نکته اصلی در همینجاســت« :نقد بیرحمانه دولت از خود» که
مهمتریــن ویژگی دولتهای واقع گرا و مدرن در عصر کنونی تلقی
میشود .در این زمینه بیشک انکار واقعیات کمکی به رئیس جمهور
روحانی و دولت او نخواهد کرد .انکارها و تکذیبها کمکی پروســه
اعتمادســازی یک دولــت نمیکند و تنها این فرصــت را در اختیار
مخالفــان میگذارد که او را زیر ضربــات بیرحمانهتری قرار دهند.
در حالــی که با یک نگاه عمومی اگر دولت ها (و در این مورد دولت
حسن روحانی) پیش از مخالفان ،خود اقدام به نقد بیرحمانه خویش
نمایند ،نه تنها صداقت یک دولت واقع گرا را دربرابر افکار عمومی به
نمایش و قضاوت میگذارند ،بلکه به گونهای دمکراتیک با همراهی
عمومی ،مخالفان را عمال خلع سالح خواهند کرد .به سخن واضحتر،
نقد بیرحمانه دولتها از خود که یکی از شاخصها و معیارهای اصلی
یک دولت مدرن و نوگرتلقی میشــود ،آنهم پیش از اقدام مشابه از
ســوی رقیبان ،عمال به کارآمدی و پایداری آن دولت منجر خواهد
شــد .این شناخته شدهترین ویژگی یک دولت مدرن و جامعهای پویا
به سوی دمکراسی ست.

روزنامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

صاحب امتیاز  :شرکت مطبوعاتی سخن نگاران طوبی
مدیرمسوؤل :سیدرضا علوی
سردبیر :وحید بابایی

خانــه جــان هرچــه توانــی بســاز
کعبــه دل مســکن شــیطان مکــن

زیرنظر :شورای سیاستگذاری چاپ :جا م جم
تبریز .سه راه طالقانی .باالتر از مصلی

هرچــه تــوان ســاخت دریــن یــک بناســت
پــاک کــن ایــن خانــه کــه جــای خداســت

پروین اعتصامی
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علمی

گردشگری

مخترع برتر تبریزی سه مدال طال
اروپا و آسیا را از آن خود کرد

شناسایی  ۱۵۰دهانه غار در اردبیل

یوسف رفیعی بیرامی ،مخترع
برتر تبریــزی و دارنده دکترای
علمی کشــور ترکیه ،همزمان
سه مدال طالی اختراعات آسیا
و اروپا را از آن خود کرد.
این مخترع جوان تبریزی که
اخیرا نیــز به عنوان مخترع برتر
آسیا معرفی شده بود و همچنین
دکترای افتخاری علمی اختراعات
را از کشور ترکیه کسب کرده بود،
توانست همزمان ســه مدال طالی اختراعات اروپا و آسیا را از آن خود
بکند .وی در مسابقات یورو اینونت اروپا که در رومانی برگزار شده بود ،دو
مدال طال کسب کرد .همچنین رفیعی در مسابقات سازمان مالکیتهای
فکری صنعتی جهان آسیا (ویپا) مدال طالی دیگری کسب کرد.
کسب مدال طال و نشان لیاقت و شایستگی اختراعات در جشنواره
اینپکس (اختراعات بینالمللی آمریکا) در سال  ،2015ارائه چندین مقاله
علمی در ســطح بین المللی ،دریافت دکترای افتخاری از وزارت علوم
ترکیه ،برنده  2نشان اختراعات برتر جهان در روز جهانی مخترعان سال
 ،2013برنده  30دیپلم افتخار جهانی از همایشهای بینالمللی اختراعات
جهان ،برنده  12مدال طال و  8مدال نقره و  4مدال برنز جهانی اختراعات
جهانی ،برنده جوایز ویژه و دیپلم افتخار وزارتخانههای علوم رومانی و
لهستان ،برنده دیپلم ویژه دانشگاه پلی تکنیکال ناپو کای رومانی در سال
 2011از مدالهای است که وی کسب کرده است .این مخترع همچنین
کسب مقام نخست کشوری جشنواره اختراعات تبریز دوسال پیاپی ،برنده
ایده فن برتر استان در پارک علم و فن آوری ،برنده عنوان طب اورژانس
نمونه استان آذربایجانشرقی در ســازمان پرستاری کشور ،برنده لوح
سپاس تحقیقاتی استانداری و فرمانداری آذربایجانشرقی ،عنوانهای
است که در سطح کشور به دست آورده است.

مدیرکل حفاظت محیطزیست اردبیل از شناسایی ۱۵۰
دهانه غار در این استان خبر داد.
محمد خداپرست در اولین جلسه کارگروه غارشناسی
اردبیل تصریح کرد :از این تعداد فقط  ۲۹دهانه غار دارای
شناسنامهاست.
وی بــا بیان اینکه شناســنامه غارهای اســتان به
دستگاههای متولی ارسال شده است افزود :همچنین از
اداره کل میراث فرهنگی استان درخواست شد تا نقشه و
مختصات این غارها را بر روی اقالم تبلیغاتی خود درج
کند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان هدف از تشکیل
این کارگروه را اجرای دستورالعمل حفاظت و بهرهبرداری
از غارها عنوان و اضافه کرد :تصویب این دســتورالعمل
گام مهمی در جهت مدیریت غارهای کشــور محسوب
میشود.

خداپرست متذکر شد :بر اساس این دستورالعمل ،غارها
به لحاظ ارزشهای حفاظتی و امکان بهرهبرداری به چهار
گروه تقسیم شــدهاند که با همکاری نهادهای دولتی،
غیردولتی و جوامع محلی ،مدیریت و حفاظت میشوند.

شعر

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان با اشاره به اینکه
مطالعه غارها نیازمند امکانات و تجهیزات خاصی است،
خواســتار تخصیص اعتبار برای انجام مطالعه غارهای
استان شد.
در این جلسه معاون امور عمرانی استاندار اردبیل نیز
با تأکید بر لزوم شناسایی ،اکتشاف و شناسنامهدار شدن
غارهای اســتان تصریح کرد :ضروری اســت با تأمین
اعتبارات استانی و استفاده از توانمندی کارشناسان حوزه
نظاممهندسی معدن ،نسبت به مطالعه و شناسایی غارها
اقدام شود.
علی آذرنــژاد به اســتفاده از ظرفیــت دهیاریها،
شــوراهای اســامی و جوامع بومی محلی اشاره کرد و
افزود :بهرهبرداری از غارهای اســتان منوط به شناسایی
و درجهبندی آنها بر اساس مفاد دستورالعمل حفاظت و
بهرهبرداری از غارهای کشور است.

سینما

کارگردان تبریزی «ننه نقلی» درگذشت

ایسنا -پرویز صبری ،کارگردان سینما که این روزها
«ننه نقلی» را در حال اکران دارد ،درگذشت.
داریوش بابائیان ،تهیهکننده سینما با اعالم این خبر
اظهار داشت :زمستان گذشته پرویز صبری در حالی که
بــه همراه پیک موتوری برای اجاره منزل در حال تردد
بود ،در حوالی میدان آزادی با یک وانت تصادف و سرش
به جدول کنار خیابان برخورد کرد و در حالی که سرش
از  17جا ترک برداشته بود ،با هلیکوپتر به بیمارستان
«فیــاض بخش» منتقل و حدود یک و ماه نیم در کما
بود.
وی ادامه داد :بعد از عمل اولیه که انجام شد نصف

تلگرامگشت

«باغیرمادان ایش قورتولوب»

قطاری که محمدحسین شهریار برآن
سوار شــد تا بعد  82سال از آن پیاده شود،
بیتشبیه یکی از استثنایی ترین قطارهای
زمانه بوده است که کسی را فرصت حضور
در آن تواند بود .چه آنکه بســیاری در این
هشت دهه ،ر این قطار سوار بودند و از سفر،
طعام تجربه و اندیشه برگرفتند و بسیاری
دیگر نیز در قهقهرای بیســامانی تاریخ و
سرزمین به ناکجاآبادها رهسپار شدند.
قطاری که مســافرانی استثنایی بر آن
سوار شدند ،و پنجره قطار صحنه رخدادهای
بیمثال زمانه بود .شهریار همزمان با پیروز
انقالب مشروطه به دنیا آمد و در سال پایانی
جنگ تحمیلی ایران و عراق چهره در نقاب
خاک کشید .در فاصله دو رخداد بسیار مهم
که سرنوشــت سیاسی ایران را تغییر دادند؛
هر چند خالل ایــن دو رخداد نیز خالی از
تحوالت زمانه نبود و از اشغال متعدد ایران
زمین توســط قوای اشغالگر ،به توپ بسته
شدن مجلس مشروطه ،تاسیس و سقوط
فرقه دموکرات آذربایجان ،کودتای  28مرداد
و پیروزی انقالب اسالمی تا تحوالت ریز
و درشــت فراوانی که سرنوشت ایران را در
عصر مدنیته رقم میزدند شامل میشد.
مســافر این قطار شــدن ،حوادث این
سالها را دیدن ،با مسافران زمانه هم قطار
شدن و سهیم شدن در برخی تحوالت زمانه
فرصتی طالیی بود که اقبال ،پیش و روی
شــهریار نهاد و او را در کوران رخدادهایی
قرار داد که میتوان محصول آنها را روزهای
فعلی ایران دانســت .شــهریار با فعاالن و
برجســتگان فکری انقالب مشروطه هم
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عصر بود و با آنان همنشینی داشت .حضور
او در عصر طالیی تبریز و مالزم شــدن با
چهرههای مسلم فرهنگ ادب و هنر زمانه
در کنار قحط الرجالی که سالهای استمرارش
را میپیمود از شــهریار شخصیتی برجسته
ســاخت که کمترین عنوان شایسته بر او
میتواند ،روای تاریخ بودن باشد.
میراثی ارجمند که حاصل کوششهای
فکــری و فرهنگی ملتی در هشــت دهه
مجاهدت برای آزادیخواهی و قانون گرایی
اســت و که طی آن از هــر فرصتی برای
تکاپو بهره برده اند و به قدر توان و مشیت،
سرنوشت خود را رقم زده اند.
هرچند برخی آنها که در شتاب بخشیدن
به سرنوشت جامعه نقش بیشتری داشتند،
شهریار را بازههای زمانی مختلف متهم به
همســویی با سیاستهای فرهنگی حکام
وقت میکنند اما واقع امر آن است که نفس
تنفس در آتمسفر فرهنگی همه این  80سال
و توان انتقال دادن آن به اجتماع خویش از
دریچه شعر و آثار فرهنگی اش ،فرصصتی
است که از عهده کسی جز شهریار بر نمی
آمد و او را معیت با کســان دیگر و اسالف
خویش توانســت تجربــه فرهنگی عصر
خویش را رقم زند ،و شاهد ارج گذاشته شدن
از سوی همه کسانی باشد که شعر شهریار
را به مثابه عنصر مطلوب زمانه بشناسند و از
آن لذت میبرند.
شهریار هر که باشــد ،فرزند تحوالت
زمانه خود بوده اســت و به قــدر امکان از
جنبههای اجتماعی خود برای انتقال پیام
شهروندان بهره برده است ،اما در کنار این

همه ،پیام راستین مسافران قطار هشتاد ساله
را روایت کرده است .پیامی که بوی تجربه
خود شــهریار ،منبعث از نگاه او به جهان و
اجتماع پیرامون را در چنته دارد و مضامینی
بیبدیل از یک زندگی شرقی را به تصویر
میکشد .شهریار با آنکه منظومه حیدربابایه
سالم را در گذار به میان سالی سروده و هنوز
با تحوالت مهم زمانه فاصله دارد ،اما روح
کالم شاعر در دریافت نوستالژیک خود از
روســتای محل تولدش و پیوند دادن آن با
همه آنچه در این چهار و نیم دهه به شــم
دیده است و درک کرده است ،پرده از نبوغ
شــاعری بر میدارد که از بسیاری از سالف
خود جلوتر بود و به حق شهریار شعر فارسی
بود.
هرچند واژه شهریار در یک بازیگوشی
واژگانــی میتواند از خودســتایی بیبدیل
محمدحسین بجهت تبریزی از شعر و کالم
خود  -که مختص تبریزی هاست -داشته
باشــد ،اما این خودستایی در کنار آثار خیره
کننده او که در حافظه ادب و زبان فارســی
مانده اســت ،عنوان شایبسته و بال تشبیه
ات و مناقشــهای در میان شــاعران عصر
برنینگیختهاست.
تجربه شاعری شهریار در انتقال تجربه
مسافران قطار ،شاید یکی از کم مثال ترین
تجاربی باشــد که ادبیات فارســی آن را از
ســرگذرانده است و به زایایی و شکلگیری
یک گفتان فرهنگی منجر گشــته است.
گفتمانــی که در آن افــرادی خوش اقبال
توان انتقال آن را دارند و جز آنان که از یک
آبشخور اصیل فکری متنعم نشده اند نمی
توانند آن را به اجتماع خود ارائه دهند.
البته نکتهای نیز در میان میان مهجور
اســت .ســالها قبل ویلیام فاکنر نویسنده
آمریکایی ،در مصاحبهای گفته بود :نویسنده
باید کار خود را با باالترین اســتاندارد انجام
دهــد و کاری به واکنــش مخاطبان خود
نداشته باشد .در بخشی دیگر از این گفتگو،
ضمن خودســتایی از خود گفته است :من
خیلی پرمشغله تر از آن هستم که بخواهم
نگران عوام باشم .فرصت ندارم فکر کنم اثر
من را چه کسی میخواند و نظرش چیست.

بدنش فلج شده بود و این اواخر هم در بیمارستان سجاد
شهریار بستری بود و احتیاج به عمل جراحی مغز داشت
که در نهایت درگذشت.
پرويز صبري متولد  1329در تبريز و فارغالتحصيل
مكانيك از دانشگاه شيراز بود و فعاليت سينمايياش را
سال  1360از سيماي جمهوري اسالمي ايران آغاز كرد.
از ديگر فعاليتهاي جنبي او ميتوان به ســرودن شعر
براي كودكان و نوجوانان اشاره كرد.
«شــنگول و منگول»« ،عيــالوار»« ،گارد ويژه»،
«ماني و ندا» و«ننه نقلي» از ساختههای این کارگردان
هستند.
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