سالروز والدت حضرت معصوهم(س)
و روز دختر مبارک باد

در بازدید از مجموعه طوبی مطرح شد

توجه راهگشای رسانهها
به عملکرد شهرداری جریانساز است

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز گفت :توجه
منصفانه و راهگشای رسانهها به عملکرد و برنامههای
شــهرداری جریان ساز است و میتواند نتایج مثبتی را
منجر شود.
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توضیح نیروی انتظامی درباره کشته شدن

یکی از اراذل و اوباش خیابان بهار در تبریز

2

 1000تومان

آماده نبودن مقدمات برای تبریز
 ۲۰۱۸سبب آبروریزی خواهد شد

رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر
در مجلس شورای اسالمی آماده نبودن مقدمات برای تبریز  ۲۰۱۸را
نوعی آبروریزی برای این شهر دانست.
محمدحسین فرهنگی در اختتامیه نمایشگاه مهارتهای فنی و
حرفهای استان اظهار کرد :برای اینکه این شهر در سطح کشورهای
جهان جا باز کند باید مقدماتی فراهم شود و در غیر این صورت
ادامه درپایینصفحه
آبروریزی بزرگی خواهد شد.
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پرداخت تسهیالت به صنایع روستایی استان
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تأکید بر نابسازی
مصرف انرژی در تبریز

اقتصاد
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اقتصاد

مواد مخدر سومین معضل اجتماعی آذربایجانشرقی است

سرگردانی زنجانی ها
با کمبود شکر در بازار
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...که از نيکالي دوم روس درخواست يارينموده ë

و در نتيجه دريوزهگي شــاه ،تبريز به محاصره
روسها و دولتيها درميآيد .مشروطه بهانهاي
ميشود تا انگليسها نيز در جنوب کشور لنگر
بياندازند و شمال و جنوب کشور به تاراج ميرود
و قحطي و گرسنگي و ناامني در اوج ....متعاقب
قيام تبريز اعتراضات ديگري توسط بختياريها و
حرکت از اصفهان به تهران و پيوستن مجاهدين
شمال به فتح تهران انجاميده و استبداد صغير
در هم ميشکند .مشــروطه و قانون در حالي
دوباره احياء ميگردد که بسياري از مسببين و
آزاديخواهان در خــاک خفتهاند .مجلس دوم
در  25آبان  1288با حضور شاه جوان گشايش
مييابد و انحراف در مشــروطه در دستور کار
استبداد قرار میگيرد.
 .2نوستالژي به رغم وجود اتفاقات ريز و درشت
بســيار در ايران در يکصد سال اخير ،بيشک
ميتوان اذعان نمود که مهمترين رويداد تاريخ
ســده اخير ايران«انقالب مشــروطه» است.
انقالبي که از ق َِبل آن هر چند ناقص و ابتدايي اما
حاکميت قانون و هبوط پادشاه از صدر ظلالهي
نقش بسته است .انقالبي که از برکاتش حقوق
مردم و تفکيک قوا و پاسخگويي حاکم در برابر
قانون است .انقالبي که توده عوام به ملت تبديل
شده است .فراموش نکنيم ما صحبت از زماني
ميکنيــم که تحصيالت علــوم در بين مردم
چيزي تعريف نشده بود و جمعيت شهري حدود
يک چهارم جمعيت کل کشور را تشکيل ميداد
و در ايــن بازه صحبت از چنين موارد فرازميني

ادامه حرف اول

ظلم بر مشروطه
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بســي جاي تامل دارد و رجحان آن انقالب بر
ساير رويدادها را شامل ميشود .انقالب مشروطه
انقالبي فراموش نشدني است.
 .3مشروطه کاالي وارداتي عدهاي معتقدند که
مشروطه وارداتي بوده و از آنجا که مباني و مدل
غربي داشــته بدان جهت اقبالي خوشي نداشته
است و علت آن را هم عقبماندگي جامعه ايران
آن روز ميدانند که مباني بنيادي قوي نداشت تا
مراحل تکامل تاريخي را طي کند .اما با نظري
به کشــورهاي اطراف همچون ترکيه که هيچ
به اصطالح بنيادي همچون انقالب مشروطه
را نداشــته و سالها سايه نظاميان بر باالي سر
مردم بوده ،موضوع به خــودي خود معالفارق
محسوب ميشود چرا که اگر بسط دموکراسي
مستلزم عبور از روابط تاريخي است که به هيچ
روي آن توسعه سياســي در ترکيه و نظايرش
نميافتــاد .يعني در زماني کــه در ايران درصد
اَ َقلّي از مردم مفهوم «حکومت قانون» را درک
ميکردند در کشــور مزبور چنين موضوع اصال
مطرح نبود .اما از يک نکته نبايد گذشــت و آن
اين که شايد مشــروطه براي ايران آن روز زود
بود چرا که آنگونه که ذکر شد به لحاظ توسعه و
پيشرفت جامعه نميتوانست با ساختار دموکراسي
سازگار شود.
 .4علما و مشروطيتـ از همان ابتداي ورود بحث
مشروطيت علما با نگاه متفاوتي به آن نگريستند.
عدهاي همچون شهيد شيخفضلا ...نوري با آن

مخالفــت صريح داشــته و معتقد بود که هر
قانوني که الزم بوده در اسالم آمده و نيازي به
مشابهسازي نيست و تا پاي دار نيز بر روي حرف
خود ايســتاد .عدهاي ديگر همچون مالآخوند
خراســاني ،مالعبدا ...مازندراني ،عالمه نائيني،
مجتهدان بزرگ پايتخت سيدمحمد طباطبايي و
سيدعبداله بهبهاني با مشروطه همراهي کردند.
(عالمه نائيني عنوان نميکرد که دموکراسي و
آزادي بهتر از استبداد است بلکه او معتقد بود که
حاکميت سياسي بر استبداد ترجيح دارد) بنابراين
مسئله اين که مشروطيت مخالف شريعت است
نظريهاي بود که بين علما نيز اختالف نظر بوده
که قصد پرداخت به آن در اينجا نيست.
 .5مشروطه شکستناپذير -عدهاي معتقدند
مشروطه شکســت خورده چرا که به رضاشاه
قلدر چکمهپوش ختم شــده است .به گمانم
با ذکر مســائلي که رفت دور از انصاف است
که مشــروطه را در بازهاي چند ساله تحليل
کنيــم و با ذکر مصاديــق دوران پهلوي اول
و دوم بپردازيــم ،چرا که انقالب مشــروطه
بيداري مردمي و ســر خم بر نياوردن در برابر
اســتبداد را به مردم آموخــت تا انقالب  57و
حضور سياسي در تمام عرصهها را تکرار کنند.
مشروطه دستاوردهاي بزرگ سياسي همچون
حاکميت قانون ،محدود سازي حاکم به قانون،
اصل تفکيک قوا ،آزادي ،دموکراســي ،حقوق
شــهروندي ،تاســيس عدليه و ...براي ما به
ارمغان آورده اســت که اگر جز اين فکر کنيم
ستم بر مشروطه است.
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وی افزود :برای سال  ۲۰۱۹باکو به عنوان
پایتخت کشورهای جهان اسالم انتخاب شده
و تبریز نباید کمتر از شهر باکو در این جریان
ظاهر شــود اما هم اکنون شنیده میشود که
مرتفعترین برج جهان در شــهر باکو در حال
ساخت است تا برای  ۲۰۱۹مورد افتتاح قرار
گیرد.
وی ادامه داد :در تبریز ظرفیت الزم را داریم
اما تحرک الزم از سوی مدیریت شهری تا آن
حد دیده نمیشود.
فرهنگی ،پیشــنهادهایی برای آمادهسازی
تبریز برای سال  ۲۰۱۸داد و گفت :با آبدار کردن
مهرانه رود میتوان چهره شهر را تغییر داد و از

سویی میتوان بر روی احداث پارک بزرگ که
در کشور میتواند بیسابقه باشد ،تمرکز داشت.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان در مجلس
شورای اسالمی افزود :سرمایه گذاران مختلف
عالقهمند به مشارکت در ساخت پارک بزرگ
تبریز هستند که باید راه برای آنان گشوده شود.
این نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای
اسالمی ادامه داد :بحث گردشگری مانند پازلی
است که باید به تمامی اجزای آن توجه شود و
در این زمینه و برای تبریز  ۲۰۱۸اداره کل فنی و
حرفهای هم باید به فکر برگزاری نمایشگاههای
مختلف باشد.
فرهنگی افــزود :فرصتهای گردشــگری

در اســتان به مراتب باالتر از شیراز و اصفهان
است و نباید در این راستا از جاذبههای استان در
شهرهای مختلف غفلت کنیم.
ایــن نماینده تبریز ،آذرشــهر و اســکو در
مجلس شورای اســامی در بخش دیگری از
ســخنان خود گفت :مسؤوالن فنی و حرفهای
باید به تحرکات خود سرعت بدهند و سعی در
تأثیرگذاری بیشتر داشته باشند.
وی ادامــه داد :در هر فرصتی که در مجلس
داشتیم سعی کرده ایم تا موضوع مهارت آموزی
را در البالی موضوعات دیگر مطرح کنیم که از
جمله آنها میتوان به بیمه کارگران ساختمانی
و قالیبافی اشاره کرد.
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.1حکايتفرمانمشروطيت
در  14مرداد  1285توسط
مظفرالدينشاه امضا شد و
علماي به بست نشسته در
حرم عبدالعظيم و همچنين
متحصنيــن در ســفارت
فرهادباغشمال
انگليس به خانههاي خود
بازگشــتند و مجلس اول در  14مهر همان ســال در
تهران گشــايش يافــت و به تدوين قانون اساســي
پرداخت و در آخرين ســاعات حيات مظفرالدين شاه
قانون به امضاي او رســيد .تنها ساعاتي پس از مرگ
شــاه ،وليعهدش محمدعليميرزا بنــاي مخالفت با
مشروطه و مجلس گذاشت و حتي نمايندگان مجلس
را به تاجگذارياش دعوت نکرد .دلناخوشي شاه جوان
از مشروطه به تغيير صدارت اعظمي از مشيرالدله به
امينالسلطان و متعاقبش عدم امضاي قانون اساسي
ادامه يافت و عاقبت پس از اعتراضات مردمي به ويژه
در تبريزـ ناچار دستخطي صادر کرده و قول همراهي
با مشروطه را داد.
با توجه به تعجيل در نگارش قانون اساسي مشروطه،
مجلس متمم قانون اساســي را تصويب کرد و در آن
مفصــا به تبيين حقوق مــردم ،اصل تفکيک قوا و
اصول مشروطيت پرداخته و محمدعلي شاه در مجلس
سوگند وفاداري به قانون سر ميدهد .درگيري مخالفان
مشــروطه با بمبي که در کالسکه حامل شاه انداختند
فصل جديدي پيش روي انقالب میگشــايد و او به
باغشاه رفته و بريگاد قزاق را به مقابله قانون ميفرستد.
به توپبســتن مجلس همانا و شکست تهران و آغاز
استبداد صغير همان.
قيام مردم تبريز و دالوري مرداني چون عليمســيو،
ستارخان ،باقرخان و حيدرعمواوغلي چنان لرزهايبه
جان شاه انداخت...
 ادامه در پایین صفحه
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اخباراستانایران جهان

سه ضلعی آذربایجانیها!
سایت آناج :هنگامی که دو آذربایجانی(رضا رحمانی و ارسالن فتحی پور) ریاست کمیسیونهای اقتصادی و صنعت را در مجلس نهم بر عهده داشتند و
نعمت زاده تبریزی هم کلید وزارت صنعت و معدن را در دست گرفته بود توفیق چندانی نصیب آذربایجانشرقی نشد و دردی از این مردم و اقتصادش دوا
نگردید .حال باید منتظر ماند و دید سه آذربایجانی با حضور در وزارت صنعت ،آن هم در پستهای کلیدی چه گلی بر سر این مردم و دیارشان خواهند زد.

تأکید رئیس جمهوری
بر اجرای طرح آزادراه تبریز -بازرگان

استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به
دیدار هفته گذشته خود با رئیس جمهوری
کشورمان اعالم کرد :در این دیدار گزارشی
از وضعیت این طرح حیاتی و راهبردی
حوزه راه ،محضر آقای رئیس جمهوری
تقدیم کردم و ایشان بر ضرورت تسریع در
اجرای آن تأکید کردند.
اسماعیل جبارزاده اظهار کرد :آقای
دکتر روحانی به آقای نهاوندیان دستور
ویژه دادند که علت تاخیر در اجرای این
طرح استخراج شود و حتی اگر احیانا کسی
به طور عمدی در مسیر اجرای این طرح
مهم مانع و تاخیر ایجاد میکند ،شناسایی و
با وی برخورد شود.
آزادراه تبریز -بازرگان به طول 270
کیلومتر و با افزون بر یک میلیارد و 500
میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی از
جمله مصوبات هفدهمین سفر استانی
کابینه تدبیر و امید به آذربایجانشرقی
است که کلنگ آغاز آن آخر اردیبهشت
پارسال در سفر دکتر روحانی به تبریز زمین
زده شد و مقرر است در مدت چهار سال
به پایان برسد.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین
افزود :آقای دکتر روحانی در این دیدار
همچنین بر لزوم تخصیص  100درصدی
مانده اعتبارات سفر استانی کابینه تدبیر و
امید به استان در سال گذشته و امسال
تأکید داشتند .وی گفت :آقای رئیس

جمهور در موضوع جذب سرمایه گذاری
مستقیم خارجی نیز دستورات ویژهای به
آقای نهاوندیان مبنی بر ورود جدی به
طرحهای حوزه راه و ساخت نیروگاه در
آذربایجانشرقی صادر کردند.
وی ادامه داد :در ارتباط با اقتصاد
مقاومتی ،آقای رئیس جمهور ایده استاد-
شاگردی آذربایجانشرقی در زمینه اشتغال
زایی را بسیار پسندیدند و گفتند که طرح
بسیار خوبی است.
استاندار آذربایجانشرقی یادآور شد:
آقای دکتر روحانی دستور دادند که این
ایده نیز در قالب استاد -کارآموز به شکل
ویژهای پیگیری شود.
وی گفت :آقای رئیس جمهور در
خصوص نحوه عملیاتی و کاربردی کردن
این ایده رهنمودهایی نیز ارائه کردند.
جبارزاده اضافه کرد :در خصوص
بنیاد فرهنگ ،هنر و ادب آذربایجان نیز
بودجه اختصاص داده شده است اما چون
اساسنامه جدید تدوین شده و گستره
فعالیت بنیاد چهار استان به مرکزیت
تبریز را شامل میشود ،هنوز نمیتوانیم
از این منابع استفاده کنیم .وی گفت :باید
برای هر گونه تصمیم گیری در خصوص
فعالیتهای بنیاد فرهنگ ،هنر و ادب
آذربایجان هر چهار استان جمع شوند و
البته در این دیدار تأکید شد که باید کارهای
بنیاد با سرعت پیش رود.
استاندار آذربایجانشرقی اضافه کرد:
ما در آذربایجانشرقی بنا داریم کارها را با
سرعت آغاز کنیم و بقیه سه استان دیگر نیز
هر کدام در جای خود فعالیت کنند.
وی افزود :نخستین برنامه پیش
روی بنیاد نیز اجرای برنامه ویژه سالگرد
مشروطه در استان خواهد بود.

مواد مخدر سومین معضل اجتماعی
آذربایجانشرقیاست

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر آذربایجانشرقی گفت :مواد مخدر
سومین معضل اجتماعی در این استان است.
محمد علی نصرتی در چهارمین جلسه
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
شهرستان اهر اظهار کرد :در دو سال گذشته
با تالش مجموعه دستگاههای استان
آذربایجانشرقی ،مواد مخدر از رتبه اول به
رتبه سوم معضلهای اجتماعی استان تنزل
پیدا کرده است.
ویبا اشاره به اینکه  ۶۵درصد از جرایم
زندانیان ،مربوط به مواد مخدر است ،افزود:
امروز متأسفانه مواد مخدر صنعتی که به
نوعی تشخیص آن آسان نیست جای مواد
مخدرسنتی را گرفته است و  ۶۵۵سایت،
نحوه تولید و مصرف مواد مخدر را تبلیغ
میکنند و  ۲۵۷سایت نیز مصرف مواد

مخدرهای صنعتی و جدید را تبلیغ میکنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر آذربایجانشرقی گفت :بر اساس
مصوبهای که در شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر آذربایجانشرقی تصویب شده
است و به زودی ابالغ میشود ،خانوادههای
معتادانی که بیبضاعت هستند تا بهبودی
معتادان تحت پوشش بهزیستی قرار خواهند
گرفت .نصرتی از ایجاد پژوهشکده روانی
اجتماعی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
در خصوص مبارزه با مواد مخدر و پذیرش
دانشجوی کارشناسی ارشد در این حوزه خبر
داد و گفت :در کنار مبارزه با مواد مخدر از
سوی دستگاههای ذیربط ،برای کاهش مواد
مخدر و معتاد در جامعه الزم است خانوادهها
را با مضرات این بالی خانمان سوز آگاه
سازیم.

پرداخت تسهیالت به صنایع روستایی استان

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
آذربایجانشرقی گفت :واحدهای تولیدی
که بتوانند در روستاها ایجاد اشتغال کنند
تسهیالت  20میلیارد ریالی با سود  3درصد
دریافت خواهند کرد.
محمد طاهری در جلسه کارگروه
اشتغال و جلسه هماندیشی تولیدکنندگان
و کارآفرینان هشترود با دستگاههای
اجرایی اظهار کرد :سود این تسهیالت در
روستاهای مرزی صفر درصد خواهد بود.
وی افزود :همچنین واحدهای تولیدی
که  60درصد پیشرفت فیزیکی دارند و
مشکل مالی دارند تسهیالت یارانهای 16
درصد دریافت خواهند کرد.
طاهری از معافیتهای بیمهای
واحدهای تولیدی نیز خبر داد و گفت:
واحدهایی که مازاد بر نیروی فعلی خود
افراد جویای کار جدید جذب کنند و
ایجاد اشتغال کنند از معافیتهای بیمهای
برخوردار خواهند شد.
سیدحمزه امینی نماینده مردم
هشترود در مجلس نیز در این جلسه
گفت :کمکاری مسؤوالن برخی ادارات
باعث میشود خدمات دولت به درستی

به مردم بازگو نشود.
امینی افزود :اقتصاد کشور ما امروز
مورد هجوم توطئه دشمنان است و ما باید
با حمایت از تولید داخلی به مبارزه با این
هجمه دشمنان برویم.
وی با درخواست از سرمایهگذاران برای
سرمایهگذاری در این شهرستان گفت:
مسؤوالن ادارات و روسای بانکها باید
برخورد خوب و شایستهای با سرمایهگذاران
داشته باشند و نباید آنها را در پیچ و خم
ادارات سردرگم نکنند.
نمایندههشترودگفت:باسرمایهگذارانی
که به نام این شهرستان تسهیالت دریافت
کردهاند و در جاهای دیگر و شهرهای
دیگر سرمایهگذاری کردهاند برخورد خواهد
شد و سرمایه آنها باید به این شهرستان
برگشت داده شود.
حسن مستفید فرماندار هشترود هم از

آبرسانی از سد سهند به شهرک صنعتی
هشترود تا پایان امسال با هزینهای
بالغ بر  10میلیارد ریال خبر داد و گفت:
تمام زیرساختها از جمله برق ،تلفن،
راه دسترسی به راهآهن و آزادراه در این
شهرک آماده است.
وی گفت :سرمایهگذاران عالوه بر
دریافت تسهیالت از معافیتهای مالیاتی
نیز برخوردار خواهند شد.
رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
هشترود نیز گفت 3 :هزار کارگاه تولیدی
در این شهرستان فعالیت میکنند که
 30مورد آنها غیرفعال هستند و در این
کارگاهها  9هزار نفر مشغول بهکار هستند.
علی آقایی گفت 2063 :نفر افراد
جویای کار در این شهرستان شناسایی
شدهاند که  1839نفر آنها مرد و مابقی
زن هستند که اکثر افراد جویای کار
تحصیالت دانشگاهی دارند.
وی افزود :در سال گذشته نیز مبلغ
 4میلیارد و  840میلیون ریال وام برای
مشاغل خانگی در این شهرستان پرداخت
شده است .در این جلسه کارفرمایان
و تولیدکنندگان با بیان مشکالت خود
خواستار رفع آنها شدند.

نخستین همایش توسعه توان حرفهای صنعت بیمه کشور
در تبریز برگزار میشود

مشاور مدیرعامل انجمن حرفهای صنعت
بیمه کشور از برگزاری نخستین همایش
توسعه توان حرفهای صنعت بیمه کشور
در روز پنجشنبه ،فردا در سالن آمفی تئاتر
پتروشیمی تبریز خبر داد.
محمدرضا نوتاش با بیان اینکه این
همایش با موضوع «ارتقای توانمندیهای
حرفهای شبکه فروش» برگزار خواهد
شد ،اظهار کرد :یکی از عوامل موثر در
فرآیند توسعه ملی ،برگزاری همایشها و
کنفرانسهای تخصصی و حرفهای است
که اهمیت برگزاری آنها در جهت شناسایی
معضالت و تنگناها و در نتیجه ،ارائه راه
حلهایی به منظور رفع آنهاست.
وی افزود :این همایش عالوه بر بخش
افتتاحیه دارای سه پانل اختصاصی است
که پانل اول به بازاریابی و مشتریمداری
(تبلیغات ،تکنیکها و روشهای بازاریابی
و فروش ،اصول و فنون ارتباط و مذاکره و
تکریم مشتریان و بیمهگذاران و )...اختصاص
دارد و عناوین پانل دوم و سوم به ترتیب
«آشنایی و بررسی مباحث مالیاتی مرتبط با
شبکه فروش بیمه (مالیات بردرآمد و ارزش
افزوده و »...و «رفتار حرفهای شبکه فروش
(قانونمداری ،رقابت سالم و پیشگیری از
نرخشکنیهای نادرست ،تقلبات و تخلفات)
است.
مشاور مدیرعامل انجمن حرفهای صنعت
بیمه کشور تأکید کرد :هر یک از این سه

پانل میبایست زمینه ارتقاء و توانمند شدن
عوامل فروش بیمه شامل شعب ،کارگزاران،
نمایندگان ،بازاریابان را در پی داشته باشد و
مخاطبان بتوانند هم از نظر رفتار مناسب با
مشتریان و هم از جنبه بازاریابی و فروش،
دانش خود را افزایش دهند؛ عالوه بر این
توانایی خود در انجام امور حسابداری و تنظیم
اظهارنامه مالیاتی ارتقا داده و رفتار قانون مدار
و حرفهای را فرا گیرند .و از نرخشکنی و
رقابت ناسالم دوری کنند.
نوتاش در عین حال اضافه کرد:
کنفرانسها و همایشهای حرفهای که در
درون یک صنعت مشخص اتفاق میافتد،
تجلی تالش اعضای آن صنعت برای
برقراری ارتباط میان اعضا در جهت تبادل
اندیشه و اشتراک دانش ،ارائه یافتهها و
نظریههای جدید و نهایتا کمک به رشد
دانش و حرفهایگری است.
دبیر همایش توسعه توان حرفهای صنعت
بیمه کشور با بیان اینکه چنین همایشهایی
در رابطه با صنعت بیمه در سطح استانها
به ندرت اتفاق میافتد ،گفت :این انجمن

قصد دارد در سال  ،95دو یا سه همایش
با موضوعات متنوع و مورد نیاز صنعت بیمه
در برخی استانها برگزار نماید و این روند را
برای سال  96با چهار همایش (یک همایش
در هر فصل) و در سال  97با دو همایش در
هر فصل در استانهای منتخب ادامه دهد.
نوتاش اضافه کرد :بدین ترتیب در پایان
برنامه ششم توسعه ،در هرسال حداقل
یک همایش در هر استان و در مجموع
 30همایش در سال با موضوعات مختلف،
متناسب با شرایط ملی و منطقهای برگزار
میشود تا خال همایشهای بیمهای در
استانها در برطرف شده و آموزشهای
بیمهای سراسری شود.
مشاور مدیرعامل انجمن حرفهای
صنعت بیمه کشور یادآور شد :با این اقدام در
همه استانها مجریان قوی و مدرسین ماهر
و آشنا به دانش روز بیمهای تربیت شده و
فرهنگ بیمه ترویج بیشتری پیدا کند.
وی افزود ،این همایشها به
پتانسیلهای استان برگزارکننده و شرایط
روز صنعت بیمه بستگی دارد و عناوین
آنها بسته به شرایط ذکرشده تعیین
میشود .به عنوان مثال ،در استانهای
جنوبی ممکن است تمرکز بر عناوینی
همچون بیمههای دریایی ،انرژی و در
استانهایی که قطب گردشگری هستند،
عناوین توریستی یا موضوعات مربوط به
بیمههای زندگی انتخاب شوند.

توضیح نیروی انتظامی درباره کشته شدن
یکی از اراذل و اوباش خیابان بهار در تبریز

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
آذربایجانشرقی گفت :یکی از اراذل و
اوباش خیابان بهار تبریز که اقدام به قمه
زنی کرده بود ،به قتل رسید.
سرهنگ علی اسمعیلپور افزود :ساعت
 21دوشنبه شب در خیابان بهار دو نفر از اراذل
و اوباش که سابقه کیفری دارند اقدام به قدرت
نمایی ،قمه کشی و اربده کشی میکنند .وی
ادامه داد :یکی از این دو نفر در حالی که سر
و صورتش خونین بود با زدن قمه به روی
کاپوت خودروهای عبوری و پارک شده به
اموال مردم خسارت وارد میکرد.
سرهنگ اسمعیل پور گفت :این دو نفر
در حالت غیرعادی بودند و احتمال ضرب
و جرح مردم عادی توسط آنان و با سالح
سرد وجود داشت.
وی اظهار کرد :یکی از ماموران نیروی
انتظامی نیز که در محل حضور داشت آنان
را به آرامش دعوت میکند ولی این دو نفر
اوباش در حالت قمه به دست به سمت مامور
حملهورمیشوند.

معاوناجتماعینیرویانتظامیفرماندهی
آذربایجانشرقی افزود :مامور انتظامی حاضر
در صحنه پس از شلیک هوایی برای
بازداشتن دو نفر اراذل و اوباش ،مجبور به
تیراندازی به سمت یکی از آنان میشود.
وی اضافه کرد :یکی از این دو نفر اراذل و
اوباش که بر اثر برخورد تیر مصدوم شده بود،
در بیمارستان جان خود را از دست میدهد.
وی یادآور شد :علت تامه مرگ از طریق
پزشکی قانونی استان اعالم خواهد شد.
این حادثه ،بازتاب گستردهای در
شبکههای اجتماعی و رسانههای محلی
داشت و شایعات مختلفی را دامن زد.

جایگزینی  4000تاکسی فرسوده در تبریز

معاونعمرانیاستاندارآذربایجانشرقی
با اشاره به نقش نوسازی ناوگان حمل و
نقل عمومی در کاهش آلودگی هوا و
مصرف انرژی از جایگزینی چهار هزار
تاکسی فرسوده در کالنشهر تبریز تا پایان
سال جاری خبرداد.
محمدصادق پورمهدی در جریان
شروع طرح «من یار مهربانم» و واگذاری
تاکسیهای نو در تبریز با اشاره به این
که نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی
شهری از رویکردهای اصلی دولت است،
گفت :شهرداری تبریز در زمینه بهبود
کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی
شهر قدمهای بزرگی برداشته است و
استانداری آذربایجانشرقی نیز همواره
حامی این فعالیتها بوده و برای توسعه
حمل و نقل درون و برون شهری از هیچ
کمکی کوتاهی نخواهد کرد.
وی استفاده از ناوگان نوسازی شده
حمل و نقل عمومی را گامی در راستای
بهبود سیمای شهر دانست و گفت :با از
رده خارج شدن اتومبیلها و تاکسیهای
فرسوده ،منظر عمومی شهر را برای تبریز
 2018آماده میشود.
پورمهدی با اشاره به اجرای طرح «من
یار مهربانم» در تاکسی ونهای کالنشهر
تبریز گفت :در راستای ارائه خدمات
مناسب به شهروندان و گردشگران ،خوش
رویی و گشاده رویی با مسافران باید مورد
توجه قرار گیرد.
شهردار تبریز هم گفت :جایگزینی
تاکسیهای فرسوده گامی در راستای
حفظ محیط زیست ،کاهش مصرف
سوخت و بهبود کیفیت خدمات به
شهروندان است.
صادق نجفی اظهارکرد :نوسازی و
مدرنسازی ناوگان تاکسیرانی و بهبود
کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی شهر
از برنامههای مهم شهرداری تبریز است.
وی ناوگان تاکسیرانی را بخش
عمدهای از فضای ظاهری شهر خواند

و افزود :طرحهای نوسازی تاکسیرانی و
اتوبوس رانی ،عالوه بر تأثیرات زیست
محیطی ،در زیباسازی فضای بصری شهر
نیز نقش ارزندهای خواهند داشت.
شهردار تبریز با اشاره به اینکه حدود
 12هزار دستگاه تاکسی در تبریز مشغول
خدمت رسانی به شهروندان هستند ،اظهار
کرد :با تمهیدات صورت گرفته تا پایان
سال تمامی تاکسیهای ثبت نام شده در
طرح تعویض تاکسیهای فرسوده تبریز
جایگزین و نوسازی خواهند شد و دیگر
در تبریز تاکسی فرسوده باالی  10سال
فعالیت نخواهد کرد.
نجفی گفت :بر اساس توافق صورت
گرفته با ارائه تسهیالت الزم از سوی
بانکهای عامل و همکاری شرکتهای
خودروسازی ،طرحهای نوسازی ناوگان
تاکسیرانی پیگیری میشود.
شهردار تبریز تأکید کرد :با جایگزینی
تاکسیهای فرسوده ،گام بسیار بلندی در
بهبود کیفیت خدمات ارائه شده ناوگان
تاکسیرانی تبریز به شهروندان برداشته
خواهد شد.
وی با اشاره به عمر باالی تاکسیهای
فرسوده که با تردد در شهر باعث ایجاد
آلودگی میشوند ،گفت :طرح تعویض
تاکسیهای فرسوده با همکاری و
همراهی استانداری آذربایجانشرقی و
شورای اسالمی کالنشهر تبریز اجرا
میشود و با اجرای این طرح دیگر شاهد
فعالیت تاکسیهای آالینده محیط زیست
و با عمر باال در شهر نخواهیم بود.
شهردار تبریز با اشاره به اینکه از سال
گذشته حدود  200دستگاه اتوبوس نیز به
ناوگان اتوبوسرانی تبریز اضافه شده است،
اظهار کرد :با شروع فعالیت اتوبوسهای
برقی و راه اندازی مترو در سال آینده
شاهد تحول اساسی در کیفیت و نحوه
ارائه خدمات ناوگان حمل و نقل شهری و
حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا
خواهیم بود.

شهرستان

بستان آباد

د
چاههای غیرمجاز آب بستان آباد پر میشون 

فرماندار بستان آباد گفت :چاههای غیرمجاز آب
در این شهرستان پر و مسلوب االنتفاع میشوند.
علی بدر شکوهی در جلسه شورای حفاظت از
منابع آب گفت :مدیریت صحیح و صیانت از منابع
آب در فضای موجود وظیفه ذاتی و فراسازمانی
اعضای شورای حفاظت از منابع آب است.
وی با اشاره به مسائل و بحرانهای بینالمللی
ناشی از کمبود منابع آب ،مصرف بهینه آب
به ویژه در بخش کشاورزی را الزم دانست و
افزود :اعضای شوراها و دهیاران میتوانند در
فرهنگسازی صحیح استفاده از منابع آبی نقش
مهمی ایفا کنند.
بدر شکوهی با اعالم اینکه در شهرستان بستان
آباد بیش از دو هزار و  400حلقه چاه آب وجود
دارد ،گفت :در زمان حاضر  70حلقه چاپ این
شهرستان به کنتور هوشمند مجهز شده است.

وی از برخود قاطع با ساخت و سازهای غیر
مجاز در بستر رودخانههای شهرستان خبر داد و
افزود :دستگاههای متولی با تشکیل گروههای سیار
درصدد جلوگیری از این گونه تخلفات هستند.
بدرشکوهی ،تعیین تکلیف پایاب سد وحدت
قبل از اتمام فصل زراعی در شهرستان بستان
آباد را خواستار شد و افزود :متاسفانه هنوز نتوانسته
ایم از پایاب این سد به صورت بهینه در بخش
کشاورزی استفاده کنیم.

اره

جمع آوری
 700معتاد در اهر

فرماندار اهر از جمع آوری بیش از  ۷۰۰معتاد در
این شهرستان طی یک سال گذشته خبر داد.
سید محمد عابدی گفت :در یک سال گذشته
بیش از پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر از جمله هروئین
و تریاک در شهرستان اهر کشف و ضبط و بیش از
 ۷۰۰معتاد نیز جمع آوری شده است.
فرماندار شهرستان اهر با اشاره به راه اندازی و
تقویت مراکز ترک اعتیاد در شهرستان اهر خواستار
مشارکت خیران و شهروندان در جهت افزایش
خدمات این مراکز به بیماران مبتال به مواد مخدر شد.
عابدی گفت :با توجه به اینکه تشکیل کارگاههای
آموزشی آشنایی با مضرات مواد مخدر یکی از
اولویتهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
شهرستان اهر است لذا طی سال گذشته  ۲۰کارگاه
آموزشی در شهرستان اهر تشکیل شده است.

خدا آفر ین

رفع تصرف
از  2000مترمربع
اراضی ملی خداآفرین

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خداآفرین گفت:
 2000مترمربع از اراضی ملی که در روستای ایری بوجاق
بخش گرمادوز توسط دو فرد سودجو مورد ساخت و ساز قرار
گرفته بود ،رفع تصرف شد.
بایرام علی بایرامی افزود :این افراد که در اراضی ملی
اقدام به حصار کشی و ساخت و ساز به نفع شخصی کرده
بودند ،بعد از طی مراحل قانونی و صدور حکم قضایی
ساخت و سازها قلع و قمع شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز تعدادی پرونده تصرف
اراضی ملی توسط افراد سودجو در دادگاه تشکیل و در مراحل
رسدگی است ،به مردم توصیه کرد :قبل از هر گونه ساخت
و ساز و احداث بنا از منابع طبیعی استعالم و جهت ساخت
مسکن از طریق طرح توسعه بنیاد مسکن اقدام کنند.

مراهغ

تأکید بر رفع موانع سرمایه گذاری مراغه

معاون استاندار آذربایجانشرقی و فرماندار ویژه
مراغه بر ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه
سرمابه گذاری در این شهرستان و رفع موانع آن
تأکید کرد.
ظفر محمدی در جلسه بررسی مشکالت و
رفع موانع سرمایه گذاری در مراغه با بیان اینکه
امنیت رکن اساسی جامعهای پویاست ،افزود :رشد
اقتصادی نیز از مولفههای مهم تأمین امنیت در
اجتماع است.
وی اظهار کرد :به منظور تحقق توسعه
اقتصادی در این شهرستان ،موانع سرمایه گذاری
بررسی شده که در بیشتر موارد ،سخت گیریهای
متعددی از سوی بانکهای عامل برای ارائه
تسهیالت سرمایه ثابت و گردشگری مشاهده
شده است.
فرماندار مراغه یادآور شد :سخت گیری برخی

نهادهای نظارتی برای ارائه مجوزهای تاسیس
کارخانهها و واحدهای تولیدی از دیگر موانع
سرمایه گذاری در این شهرستان است.
محمدی ادامه داد :برخی از ادارهها با مشاهده
یک مانع قانونی ،تمامی طرح سرمایه گذاری را رد
میکنند که باید با ایجاد راهکارهای مختلف مانع
از این کار شد.
در این جلسه نتایج بررسی بانکهای مراغه در
حوزه تأمین امنیت اعالم شد.
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نگاه نو

خوشرو:

سازمان ملل به خاطر
فشارهای سیاسی نسبت به
سرنوشت کودکان قربانی در
یمن سکوت کرده است
ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان
ملل بیتوجهی این سازمان به یافتههای
کارشناسان مبنی بر جنایات گروه ائتالف
به سرپرســتی عربستان را خیانتی در حق
کودکان قربانی این جنایات خواند.
غالمعلی خوشرو در سازمان ملل متحد
در بحث عمومی شــورای امنیت در مورد
کــودکان و مخاصمات مســلحانه که با
حضور نمایندگان  70کشور جهان برگزار
شد ،گفت :آیا حمالت هوایی در یمن که
تا کنون منجر به قتل صدها کودک یمنی
شده ،جز رشد القاعده و داعش دستاوردی
به همراه داشته است؟
وی افزود :اگر وجــدان جامعه جهانی
نســبت به کشتار کودکان یمنی به خواب
فــرو رفته ،آیا میتواند نســبت به تهدید
راهبردی رشد و گسترش افراطی گری و
تروریسم نیز آسوده خاطرباشد؟
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل
این که جهان در برابر کشــتار کودکان و
نابودی مدارس و بیمارســتانها شــاهد
اعمال فشار و نفوذ سیاسی است را تاسف
آور ونگــران کننده خواند و گفت :ســال
گذشــته رژیم اســرائیل به رغم جنایات
آشــکار خود علیــه کــودکان در غزه در
فهرست سیاه سازمان ملل قرار نگرفت و
امســال نیز در مورد یمن شاهد بودیم که
چگونه ائتالف عربی به رهبری عربستان
سعودی که بر اســاس یافتههای مستند
کارشناسان سازمان ملل به عنوان مسئول
کشتار غیر نظامیان و از جمله  875کودک
یمنی شناخته شــد ابتدا در فهرست سیاه
ســازمان ملــل متحد قرار گرفــت اما با
شگفتی تمام نام این ائتالف در اثر اعمال
فشارهای سیاســی و مالی از آن فهرست
خارج شد.
وی بــا اشــاره به ایــن کــه در اثر
بمبارانهای هوایی گروه ائتالف و حمله
به  49مدرسه و بیمارستان صدها کودک
بیگناه یمنی جان باختند ،سکوت سازمان
ملــل در این رابطــه را خیانتی به حقوق
آســیب پذیر ترین بخش از غیرنظامیان
یعنی کــودکان که این ســاز و کار بین
المللــی برای حفــظ این طراحی شــده
دانســت و این گونه رفتارهــا را عامل و
سبب به بیاعتباری گزارشهای سازمان
ملل متحد و موجب آسیب زدن به شالوده
حقوق بین المللی بشــر دوستانه توصیف
کرد.
خوشــرو وضعیت کودکان به ویژه در
نوار غــزه و یمن را بســیار نگران کننده
توصیف کرد و گفت که گزارش امســال
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در مورد
وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه
بار دیگر حاکی است که متاسفانه در سال
گذشته کودکان همچنان یکی از قربانیان
جنگها و مخاصمات مسلحانه بوده اند.
وی افــزود :گروههــای تروریســتی
و افراطــی همچــون داعــش ،القاعده و
بوکوحــرام همچنان به حمالت خود علیه
کودکان ،مدارس و بیمارســتانها و نقض
آشــکار حقوق کودکان ادامــه میدهند
و تهاجــم به کــودکان اقلیتها توســط
گروههای افراطی نیز رو به فزونی دارد.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل
با اشاره به این که در نتیجه تهاجم ارتش
اســرائیل به غزه  540کودک فلسطینی
جان باختند و  2955کودک مجروح شدند
که از جملــه حدود  1000کودک تا پایان
عمر خود دچار معلولیت خواهند بود ،گفت:
این رژیم هرگز بــه خاطر این جنایات در
تهاجم غزه به کیفر نرسید.
وی یــاد آور شــد :بر اســاس آخرین
گزارش دبیر کل در مورد وضعیت کودکان
دریمن حمله به کودکان در یمن طی یک
سال گذشته شش برابر افزایش یافته و به
 1953مورد رسیده است.
وی افزود :در نتیجه این حمالت و تنها
در فاصلــه یک ســال  875کودک یمنی
جان باخته اند که حمالت هوایی ائتالف
عربی به رهبری عربستان سعودی مسئول
 60درصد این جنایات بوده است.

بیست و هشتمین دبیرکل اوپک کار خود را آغاز کرد

محمد سانوسی بارکیندو بیست و هشتمین دبیرکل سازمان کشورهای
صادرکننده نفت ( اوپک) فعالیت خود را آغاز کرد.
بارکیندو که از دوشنبه گذشته سکاندار سازمان اوپک شد ،در نشست
 169اعضای این سازمان در دوم ژوئن  13( 2016خرداد  )1395برای
مدت سه سال به عنوان دبیرکل اوپک انتخاب شد.
عبداهلل سالم البدری لیبی تبار از ژانویه  2007دبیرکل اوپک بود.
بارکیندو تجربه بسیار زیادی در صنایع نفت و گاز در نیجریه و همچنین
بین المللی دارد .وی همچنین مسوولیتهای بسیاری در اوپک بین
ســالهای  1986تا  2010داشته است .وی در سال  1986نماینده
هیات نیجریه در اوپک پود .از سال  1993تا  2008میالدی نماینده
ملی نیجریه در کمیسیون اقتصادی اویک بود .در سال  2006جانشین
منابع خبــری کره جنوبی روز چهارشــنبه
اعالم کردند که کره شمالی اوایل صبح دیروز،
چهارشنبه دســت به شلیک دو فروند موشک
بالســتیک زده که یکی از آنها در لحظه پرتاب
منفجر شده است.
آخرین آزمایش کره شــمالی در پرتاب این
گونه موشــکها مربوط به  29تیر سال جاری
است که به طور همزمان سه موشک بالستیک
با برد  500و  600کیلومتر پرتاب کرد که گفته
شده از نوع «اسکاد» و «رودونگ» بوده است.
منابع نظامی کــره جنوبی اعالم کردند که
آزمایش امروز پیونگ یانگ از ســواحل شرقی
این کشــور صورت گرفت کــه موفقیت آمیز
بود اما فرماندهی استراتژیک ارتش آمریکا در
منطقه میگوید که شلیک موشک دوم عملکرد
رئیس جمهور با بیان اینکه برجام یک آزمایش
برای آمریکا بود ،گفت :اگر آمریکایی با حسن نیت
برجام را اجرا میکردند ،چه بسا ما به طرف مقابل
در یک موضوع دیگر اعتماد میکردیم.
حجت االسالم حسن روحانی رئیسجمهور در
گفت وگوی مستقیم رادیویی و تلویزیونی با ملت
ایران گفت :برای من جای خوشبختی است که
امشب میهمان منزل مردم عزیز در سراسر کشور
هستم؛ آن هم در روزی که  ۱۲مرداد است و ۱۲
مرداد برای من روز بســیار خاطرهانگیزی است؛
روزی که حکم تنفیذ آرای مردم را از دست مقام
معظم رهبری گرفتم .امیدوارم ملت ما مثل همیشه
پرنشاط ،امیدوار و آماده برای پیشرفت باشند.
رئیسجمهور اظهار کرد :در سال  ۹۴دولت با
مشکالت زیادی روبرو بود؛ غیر از مسئله مذاکرات
که با فراز و نشــیب مواجه بود و از پایان سال بود
که اجرای برجام مطابق با  ۲۶دی ماه  ۹۴آغاز شد.
وی ادامه داد :ســال گذشته به دلیل کاهش
شدید و بیسابقه قیمت نفت ،فشارهای اقتصادی
بر مردم زیاد بود.
سال  ۹۵سال آغاز گشایش ها
روحانی با بیان اینکه امیدوارم امســال ســال
گشایشها باشد ،گفت :هر روز که پیش میرویم،
با تالش و همدلی دولت و ملت امیدوارم بتوانیم
قدمهای مؤثری برای سربلندی ملت برداریم.
رئیسجمهور گفــت :گرچه ما هنوز آمار اولیه
سه ماهه اول ســال را در رشد اقتصادی نداریم،
اما همــه عالمتها به ما میگوید که حرکت رو
به جلو است.
روحانی در پاسخ به سؤالی در خصوص وعده
دولت برای رشد پنج درصدی در سال  ۹۵گفت:
بسیار امیدوار هستم که به هدف رشد پنج درصدی
امسال دست پیدا کنیم ،عالمتها هم در آغاز سال
همین امر را نوید میدهد ،در پنج ماه اخیر رشــد
مصرف برق صنعتی بیش از سه ماهه اول و چهار
ماهه اول سال گذشته است.
وی اظهار داشــت :همیشــه مصرف برق در
بخش صنعتی ،عالمتی برای رشد صنعتی و رشد
در کشاورزی است.
روحانی تصریح کرد :آمار بیمهشدگان در بخش
تأمین اجتماعی نشاندهنده حرکت در مسیر رشد
و توسعه است.
وی اضافه کرد :بر اســاس آمار موجود ،حدود
 ۴۶۱هزار نفر تعداد بیمهشدگان در تأمین اجتماعی
بیش از سال گذشته است که نشاندهنده حرکت
کشور رو به جلو است.
رئیسجمهور اظهار داشــت :عالوه بر این در
صادرات غیرنفتی حرکت خوبی را شاهد هستیم.
روحانی گفت :صادرات ما بر واردات پیشــی
گرفته اســت ،البته بدین معنا نیست که همیشه
واردات بد اســت .اگر واردات کاالی اولیه و مواد
اولیه کارخانجات و قطعات باشد ،خوب است.
وی ادامه داد :خوشــبختانه در سال گذشته در
کل ســال صادرات غیرنفتی ما بر واردات پیشی
گرفت و امسال نیز در چهار ماهه اول رشد داشتیم.
روحانی تصریح کرد :افزایش صادرات عالمتی
است که نشان میدهد امسال مسیر حرکت ما به
سمت حرکت مثبت اقتصادی است.
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آگهیاخبارشمالغربخبرچیناقتصاد

دبیرکل اوپک شــد و در سالهای  2009تا  2010میالدی نماینده
نیجریه در هیات عامل اوپک بود .بارکیندو در فعالیتهای بین المللی
اش از سال  1991به تهیه چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی
سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو به عنوان رهبر هیات فنی نیجریه
در مذاکرات سازمان ملل کمک کرد.
انتخاب بارکیندو به یک دوره طوالنی بحث و کشمکش میان اعضای
این گروه بر سر اینکه چه کسی دبیرکل اوپک بشود ،پایان داد.
کشــور نیجریه که از اعضای اوپک است ،بارکیندو را در اوایل سال
 2016برای این سمت پیشنهاد کرد.
اوپک که پس از عضویت گابن در این ســازمان در ابتدای ماه ژوئیه
دارای  14عضو است ،تقریبا یک سوم نفت خام دنیا را تولید میکند.

بروجردی و دبیر کل حزب اهلل لبنان
دیدار کردند

رئیس کمیســیون امنیت و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی با سید حسن نصراهلل دیدار و گفتگو
کرد.
در ایــن دیدار که محمد فتحعلی ســفیر جمهوری
اســامی ایران در بیروت نیز حضور داشــت آخرین
تحوالت سیاسی و امنیتی منطقه مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت .این دیدار در شرایطی صورت میگیرد
که تحوالت حلب وارد مراحل سرنوشت سازی شده
است و رژیم سعودی در راستای عادی سازی روابط با
رژیم صهیونیستی حرکت میکند.

آیتاهلل شیخ عیسی قاسم برنده جایزه حقوق بشر اسالمی

مراسم بزرگداشــت روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انســانی دیروز در سالن
همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش ایسنا در این مراسم آیتاهلل آملی الریجانی و محمدجواد الریجانی ،دبیر
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و شمار دیگری از مشئوالن کشور سخنرانی کردند.
در مراسم دیروز ،کمیته اعطای جایزه حقوق بشر اسالمی در سال  95با بررسی
 15کاندیدا از کشــورهای مختلف با اجماع تصمیم گرفت سومین جایزه حقوق
بشر اسالمی را به صورت مشترک به آیتاهلل شیخ عیسی قاسم رییس مجلس
علمای شیعی بحرین به دلیل نقش موثر وی در دفاع از حقوق مسلمانان به صورت
مسالمت آمیز و تالش برای پیشبرد اصول مردم ساالری دینی و آرزو مرالی دبیر
کل تحقیقات کمیسیون حقوق بشر اسالمی لندن به دلیل نقش موثر وی در دفاع
از حقوق مسلمانان و مبارزه با اسالم هراسی اعطاء کنند.

کره شمالی دو موشک بالستیک شلیک کرد

موفقی نداشت و بالفاصله بعد از پرتاب منفجر
شده است.
گزارش ،موشــکهای شلیک شــده را از
نــوع «رودونگ» معرفی کرده که یکی از آنها
با انفجار و انهدام همراه بود و دیگری با موفقیت
مسیر خود را طی کرده است.
ستاد کل ارتش کره جنوبی نیز امروز با انتشار
بیانیهای گفــت :این آزمایش که نقض قوانین
بین المللی اســت میتواند در پاسخ به استقرار
سامانه «تاد» آمریکا در شبه جزیره کره باشد.
ســامانهای که به تازگی سئول و واشنگتن
در خصوص استقرار آن در منطقه «سئونگجو»
کره جنوبی به توافق رسیده اند.

بیانیه ســتاد ارتش کره جنوبی اضافه کرد
که برد این موشــکها با برد متوسط بود که
از «هوانگ هائه جنوبی» ،یکی از اســتانهای
جنوب غربی این کشور شلیک شد.

گزارش همچنین یادآور میشــود ،که یکی
از این موشکها توانسته مسافتی حدود 1000
کیلومتر را به سمت دریای ژاپن طی کند.
به گزارش یونهاپ خبرگزاری رســمی کره
جنوبــی ،از زمانی که «کیــم جونگ اون» در
اواخر ســال  2011رهبری کره شــمالی را به
دست گرفت ،این کشور تاکنون  32بار پرتاب
انواع موشکها را تجربه کرده است که در بین
آنها شش موشک «موسودان» و شش موشک
«رودونگ» نیز شلیک شده است.
برد موشک موســودان بین  3000تا 4000
کیلومتر است که توانایی هدف قرار دادن ژاپن
و پایگاه نظامی آمریکا در جریزه گوام را دارد.

روحانی در گفت وگو با مردم:

 ۵+۱در اجرای توافق اهمالهای دارد

مبارزه قاطع با قاچاق
وی در پاسخ به این سوال که آیا در آمار رسمی
و اعالم شــده وارداتی که به صورت قاچاق وارد
کشور میشود اعالم میشــود یا خیر افزود:آمار
اعالم شده مربوط به گمرک ایران است بنابراین
قاچاق در این آمار نیست و آنچه که اخیرا از مسوؤل
مربوطه به من آمار داده شــده این را میگوید که
خوشــبختانه در یک سال گذشته قاچاق کاهش
قابل مالحظهای پیدا کرده و کشــفیات آن هم
افزایش یافته است.
روحانی تصریح کرد :از بحث آن  ۲۵میلیاردی
که گفته میشد االن صحبت از  ۱۵میلیارد است
یعنی  ۱۰میلیارد کاهش پیدا کرده و برای مبارزه
با واردات قاچاق هم باید همه دســت به دســت
هم دهیم ،گمرک ما تجهیزات خوبی را دارد پیدا
میکند چرا که بخشــی از این مساله مربوط به
تجهیزات نویی است که گمرک ما در حال تجهیز
به آن است و از طرف دیگر نیروهای مرزبانی ما
باید بیشتر تالش کنند.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری هم
همواره بر مساله مبارزه با قاچاق تاکید میکنند،
افزود :در بحثهای مبارزه با قاچاق همه قوا باید
دست به دســت هم دهند و مخصوصا نیروهای
مسلح هم باید در این زمینه به ما کمک کنند.
اهمالهای  5+1در اجرای برجام
رئیس جمهور در پاســخ به این پرســش که
از اجرای برجام شــش ماه گذشته است و مردم
میخواهند آثار آن را در زندگی خود لمس کنند،
ســرانجام برجام به کجا رسیده و میوه آن را کی
میتوان چید ،اظهار کرد :ما وقتی در برابر طرف
خارجی قرار میگیریم باید به نحوی صحبت کنیم
که کمبودها ،کم کاری ها ،کاســتیها و اهمال
کاری آنها را به رخ آنها بکشــیم و وقتی با مردم
خودمان صحبت میکنیم این طرف قصه را هم
باید برای مردم بگوییم.
وی ادامه داد :البته طرف مقابل ما یعنی ۵+۱

اهمالهای در اجرای برجام دارد اما در عین حال
برجام یک فضای بســیار خوبی را برای کشور و
اقتصاد کشور به وجود آورده است.
امروز کسی نمی تواند برای صادرات
نفت ایران تعیین تکلیف کند
روحانی تاکید کــرد :در دوران برجام فرصت
خوبی نــه تنها در فروش نفت و نــه تنها برای
دسترســی به اموال کشــور بلکه برای مسائلی
همچون بیمه و کشتیرانی ایجاد شد .ما چون در
مسئله کشتیرانی تحریم بودیم کشتیهای بزرگ
در بنادر ما پهلو نمی گرفتند و این موضوع مخارج
اضافهای به ما تحمیل میکرد.
رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه
اگر برجام نبود و محقق نمی شــد امروز وضعیت
ما چگونه بود؟ گفت :اگر شــرایط پیش از برجام
و مذاکراتی که قبل از دولت یازدهم انجام شد و
توفیقاتی که بدست آورد را بررسی کنیم خواهیم
دید که فروش نفت در آن مقطع به صورت محدود
انجام میشد یعنی ما تنها یک میلیون بشکه نفت
میتوانستیم بفروشیم و با مقرراتی که آنها تحمیل
کرده بودند به تدریج با کاهشهای  ۲۰درصدی
به صفر میرسید و نمی توانستیم نفت خود را به
هیچ کشوری صادر کنیم.
وی افزود :در آن دوران ،شــرایط دسترســی
کشــور به اموالش روز به روز سخت تر میشد و
کشورها سختگیریهای بیشتری میکردند .ما
در آن دوران در صــادرات و تولید خودرو ،فلزات
گرانبها ،جابجاییهای ریالی و در فروش نفت در
محدودیت قرار داشتیم.
روحانی تصریح کرد :مهمترین اثر برجام این
بود که سایه شوم تهدید از کشور رفع شد .دشمنان
ما پرونده ما را به شورای امنیت کشانده بودند و ما
را تحت فصل  ۷قرار دادند و  ۶تا ۷قطعنامه علیه
ما تصویب کردند و هر زمانی ممکن بود کشور ما
دچار یک آتش ناخواسته و جنگ ناخواسته شود

اما این تهدید از ســر مردم رفع شــد .آنها در آن
دوران ایران را در ســازمان ملل ،کشوری معرفی
کرده بودند که علیه صلح و امنیت جهانی اســت
این مسئله هم در شورای حکام مطرح بود و هم
در قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل.
مبارزه با فساد را سیاسی نکنیم
رئیسجمهور در ادامه در پاســخ به ســؤال
مجری برنامه درباره راهبــرد دولت در مبارزه
با فســاد و اینکه از چه زمانی متوجه موضوع
فیشهای حقوقی نجومی شــدید ،اظهار کرد:
مسئله فیشهای حقوقی نجومی یا پرداختهای
غیرمتعارف ـ هر چه اسمش را بگذاریم ـ یک
حرکــت خیر بود البته برخیها ممکن اســت
نیتهای مختلف دیگری داشتند اما در مجموع
به نفع کشور شد و باعث شد که در مسیر درست
مبارزه با فساد و شفافیت قرار گیرد.
روحانی ادامــه داد :در این رابطه میخواهم
تأکید کنم که نقش فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی بسیار برجسته بود؛ در ابتدای این دولت
برخیها معتقد بودند که باید با این شــبکهها
برخورد کرد و آنها را بست در حالی که در همه
نظرسنجیهای مربوط به فضای مجازی ،بیش
از  ۶۰درصد مردم از فضای مجازی برای تفریح،
طنز و سرگرمی استفاده میکنند و  ۲۰الی ۳۰
درصد برای اطالعات علمی و اخبار.
وی افزود :مردم ما هوشیار هستند و نخواهند
گذاشت این ابزار که میتواند به نفع کشور باشد،
مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ مخصوص ًا اینکه ما
در مسیر حرکت به سمت دولت الکترونیک و
ایجاد شبکه ملی اطالعات هستیم و این یکی از
اهداف دولت است.
رئیسجمهور با اشاره مجدد به موضوع مبارزه
با فساد تاکید کرد :اساس مسئله ،شفافیت است؛
نباید مبارزه با فساد را سیاسی کنیم ،همه باید با
فســاد مبارزه کنیم و با قاچاق و سوءاستفاده و

بر اساس گزارش منابع نظامی کره جنوبی،
برد موشک «اسکاد» کره شمالی  300تا 1000
کیلومتر و موشــک «رودونگ» این کشور نیز
دارای برد پروازی  1300کیلومتر است.
پیونگ یانگ تاکنون چهار بار در سالهای
 2013 ،2009 ،2006و  2016دســت بــه
آزمایشهای هستهای زده و از آن زمان تحت
تحریمهای سازمان ملل متحد و دیگر کشورها
قرار گرفته است.
شــورای امنیت ســازمان ملل اسفند سال
گذشــته به اتفاق آرا قطعنامــه  2270را برای
اعمال سخت ترین تحریمهای دو دهه گذشته
علیه کره شمالی تصویب کرد و به موجب آن
در وهله اول  12نهاد و موسســه کره شمالی
تحریم شدند.
رانــت اطالعاتی و رانتهای مختلف در زمینه
مسائل بانکی و تسهیالتی نیز مبارزه کنیم.
روحانــی ادامه داد :اما برخــی امور را باید با
اصالح ساختاری تغییر دهیم؛ اخیرا ً به این نتیجه
رسیدیم که برای ســاماندهی مسائل اداری و
استخدامی کشور ،معاونت جداگانهای الزم است
که بر این اســاس دو معاونتی را که قب ً
ال ادغام
شــده بود ،با حکمی که امروز صادر شد (احیا
کردیم) و دو سازمان تشکیل شد.
وی اضافه کرد :در خیلی از موارد تشکیالتی
درست شده و همترازیهایی ایجاد شده است،
اما مسائل اداری و اســتخدامی کشور باید در
یکجا متمرکز و طبق قانون اساســی در اختیار
رئیسجمهور باشد؛ برنامه و بودجه نیز باید به
همین ترتیب متمرکز باشد.
رئیسجمهور تصریح کرد :این دو سازمان ـ
سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه
و بودجه ـ به رئیسجمهور کمک میکند و همه
باید تشــکیالتی را ســامان دهیم که از فساد
جلوگیریکنیم.
روحانی در بخش دیگــری از گفت وگوی
تلویزیونی زنده خــود در خصوص فیشهای
نجومی گفــت :در برخی موارد نهاد خصوصی
مطرح بود که مقررات و چارچوب خود را دارد.
اما بخشهای دولتی در چارچوب مقررات دولت
باید عمل کند.
رئیسجمهور اظهار داشت :قوانینی که ما در
زمینه حقوق و دریافتیهای مختلف داشــتیم،
متأسفانه شــکافهایی داشت که میشد از آن
سوءاستفاده کرد ،در برخی مقررات آنقدر استثناء
وجود دارد که همین منفذها ایجاد میشود.
وی گفت :بخشهای خصوصی و بنگاههای
اقتصــادی در چارچوب و مبانــی خود عمل
میکنند اما وقتی میخواهنــد از منابع دولتی
استفاده کنند ،باید چارچوبشان دقیق باشد.
رئیسجمهور تصریح کرد :اولین بار که این
بحث در دولت مطرح شد ،زمانی بود که مقررات
اجرایــی بودجه  ۹۵در دولــت مورد بحث قرار
گرفت .در آنجا این بحث مطرح شد که برخی
افراد غیرمتعارف حقوق میگیرند که چند بنگاه
اقتصادی مثال زده شد ،یا اعالم شد در برخی
موارد وامهای غیرمتعارف گرفته میشود که هم
از نظر مبلغ و هم از نظر سود بانکی با وامهای
مردم متفاوت است.
روحانــی اظهار کــرد :در آن زمان مقررات
خوبی وضع شد که مربوط به اجرای بودجه ۹۵
بود و در این زمینه چارچوبهای خوبی تصویب
شد.
وی گفــت :همزمان حقوق یکــی ،دو نفر
مطرح شد و بعد مشخص شد برخی از حقوقها
در چارچوب متعارف نیست.
رئیسجمهور ادامه داد :حقوق ،مقررات خود
را دارد اما تحت عناوین دیگری مانند رفاهیات،
پــاداش و ...پرداختهای اضافی را میدادند ،یا
در برخی دســتگاهها ،مجامع و هیأت مدیره،
خودشان برای خودشان تصمیم میگرفتند.
روحانی تصریح کرد :دستور داده شد که در
خصوص شفافیت و ذینفعها ،الیحهای برای
ارائه به مجلس تدوین شود.
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پل ارتباطی صفحهی «ادبیات»
با خوانندگان محترم:
دبیر صفحه:

khalaoghli@gmail.com

نشانی الکترونیکی روزنامه


sorkhab.ir@gmail.com

گوزگولر بوالغی

ناغیل

خوف و رجا
یکی سؤال کرد که چون ما خیر کنیم و عمل
صالح کنیم اگر از خدا امیدوار باشیم و متوقع خیر
باشیم و جزا ،ما را آن زیان دارد یا نی؟ فرمود واهلل
امید باید داشتن و ایمان همین خوف و رجاست.
یکی مرا پرسید که رجا خود خوش است ،خوف
چیست؟ گفتم تو مرا خوفی بنما بیرجا یا رجایی
بنمــا بیخوف چون از هم جدا نیســتند چون
میپرسی مث ً
ال یکی گندم کارید رجا دارد البته
که گندم برآید و در ضمن آن هم خایفست که
مبادا مانعی و آفتی پیش آید پس معلوم شد که
رجا بی-خوف نیست؛ هرگز نتوان تصور کردن
خوف بیرجا یا رجا بیخوف .اکنون اگر امیدوار
باشد و متوقع جزا و احسان قطع ًا در آن کار گرمتر
و مج ّدتر باشد آن توقع پ ِر اوست هرچند پرش
قویتر ،پروازش بیشتر ،و اگر ناامید باشد کاهل
گردد و از او دیگر خیر و بندگی نیاید همچنانکه
بیمار داروی تلخ میخورد و ده لذت شــیرین را
ترک میکند .اگر او را امید صحت نباشد این را
کی تواند تحمل کردن.
*
توضیح (از دکتر حسین الهی قمشهای):
خوف و رجا :ترس و امیدواری/این دو وصف
را دو بال مؤمن دانســتهاند که بدان به ســوی
حق پرواز میکند .اگر هر یک نباشد پرنده فرو
میافتد .نظر موالنا این است که هر کجا رجایی
و امیدواری و انتظار مقصودی هســت خوف از
خطرات و موانع نیز هســت و این خوف و رجا
پیوسته باهماند اال آنکه گاه خوف و گاه رجا بر دل
غلبه میکند و موجب قبض و بسط دل میشود.
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قارا آرابا

هانس كريستين اندرسن  -فارسجادان چئويرن :غـ ق (خاالاوغلي)

محمد دلآسا -تبریز

بیر قارانلیق گئجهنین یورغون کوچهسینده
گؤزلردن آسیلی سویوق
باخیشالری اوشودور

من گئدیرم
بیر قارا آرابادا
دوداقالریمدان دونموش گولومسهلر
هلهده آخیر
گؤزلریمدن آیریلیق سالخیم -سالخیم
تؤکولور

ياداسالما:
دئديككــي ايكــي
حيلهكار كيشــي بير
شــهره وارد اولدوالر
و ادعــا ائلهديلركــي
توخوجودورالر و اونــار توخويوبـ تيكن
پالتارالري لياقتسيز و قانماز آدامالر گؤره
بيلمزلر .قضادان اورانين پادشــاهيدا چوخ
پالتارباز و گئييمســئور بير آداميدي (آدام
كي نه عرض ائلهييم!) .بئلهليكله پادشــاه
او ايكي حيلهكارا پالتار سفارشــي وئرير و
اونالر پادشاهدان چوخلو پول ،قيزيل و ايپك
آليرالر؛ آنجاق هاميسين قويورالر جيبلرينه!...
بو طرفدنده هامي قورخوردو ،مبادا دئيهلر بير
زاد گؤرمورلر؛ نييه كي اوندا لياقتسيزليك و
قانمازليغ اتهامينا معروض قاالرديالر؛ ايندي
ناغيلينقاالني:

پادشــاهين آدامالرينين هاميسي دقتايله
دزگاهين اوستونه،ائنينه ،بويونا باخديالر؛ آنجاق
هئچ بير زاد گؤره بيلمهديلر .بئله اولدوغدا پادشاه
دئي هنكيمي اونالردا دئديلر« :قشــنگدير!» و
پادشاها تاپيشيرديالر كي او اعال و تزه پالتارالري
شنليك مراســيمي گونو ـ كي چوخ ياخينديرـ
اَينينهگئيسين.

بو ســؤز آغيز با آغيز گزدي« :اعالدير؛ چوخ
ياخشيدير».
بؤيوك بير ســئوينج هر يئرده شپه ووروردو.
پادشــاه ايكي حيلهكار توخوجويا «پادشــاهين
دربارينين توخوجوالري» عنوانی باغيشالدي.
حيلهكارالر شنليك مراســيميندن قاباقكي
گئجهني آييق قالديالر و آلتي يوزدن آرتيق شام
يانديريب يانيق ساخالديالر.
جاماعات گؤروردولــر كي اونالر چتينليكله
پادشــاهين پالتارالرينيــن كامیــل اولماغينا
چاليشــيرالر .اونالر بؤيــوك قئيچيلرله هاوادا
بيچيرديلر و ساپسيز اينهلرله تيكيرديلر! ...آخيردا
دئديلر« :پالتارالر حاضيرديرالر».
پادشاه اؤز آدليـ سانلي شوواليهلرايله گلدي.
ايكــي حيلهكار قولالرينيــن بيريني آچيق
و گؤيه قالخميش حالدا ساخالميشــديالر؛ بونا
اوخشــاييردي كي اللرينده بير زاد ساخالييبالر.
اونالر دئديلر« :باخين! بو شالوار! و بو خوت! و بو
ردا! بونالر تورآتان تورو كيمي يونگولدورلر!»
شوواليهلر دئديلر« :بعلي» آمما ائلهيه بيلمهديلر
بير زاد گؤرسونلر؛ نييه كي اورادا بير شئي يوخودو!...
ايكي حيلهكار دئديلر« :آيا اعليحضرت همايوني
بيزه منت قويورالر ،پالتارالريني س ْويونســونالر
تا بيز اونالرين تزه پالتارالريني گوزگو مقابلينده
اونالرين اينينه گئيديرهك؟!»

پادشاه پالتارالريني ســ ْويوندو و حيلهكارالر
بئله گؤسترديلركي پادشــاهين تزه پالتارالرين
گئيينديريرلر...
پادشــاه گوزگو قاباغينــدا فيرالندي و گينه
فيرالندي ...هامي دئديلر« :اوه! نه گؤزلدير؛ نه
ياراشيقليدير؛ نه قشنگ بوياالر! نه اويغون طرحلر!
بو پالتار چوخ اعالدير».
دربارين تشــريفات رئيســي پادشاها دئدي:
«جاماعات ائشيكده سيزه منتظرديرلر».
پادشــاه جــاواب وئــردي« :ياخشــي؛ من
حاضيرام».
ســونرا ايكينجيـ اوچونجو دفعــه اوالراق
گوزگويه ســاري قاييتدي؛ چون ايستيردي بئله
نظره گلسينكي تزه پالتارينين ياراشيقليغيبارهده
فيكيرائلهمكحاليندادير!
ايكي پئشــكار اللريني يئره طرف توتدوالر؛
ائلهكــي بئله نظره گلــدي اوزون بيــر ردانين
اتكلريندن ياپيشــيب اونو يئردن قووزاييرالر و
سونرا تظاهر ائتديلركي هاوادا بير زاددان ياپيشيبالر!
اونالردا بو شهامت و جورأت كي دئسينلر« :بابا!! بيز
بير شئي گؤرموروك!» يوخودو.
پس پادشاه شــنليك مراسيمينده مشاركت
ائتمك اوچون ائشــيگه چيخدي و بير جاللتلي
سايهبانين آلتيندا قرار تاپدي .تامام او كسلركي
خيياوانالردا دايانميشــديالر دئديلر« :تايسيزدير!

رداســينين اوزونلوغونا باخين! گؤرون نه قدهر
ياراشيقليدير!»
هئچكس اؤزگهســينه اجازه وئرميردي باش
تاپســينكي او بير زاد گؤرمهيير! چون بو نشان
وئرهردي كي او اؤزو ايشــلهدييي ايشه لياقتي
يوخدور؛ يا بو كي چوخ قانماز و آخماقدير.
پادشاهين قاباقكي پالتارالرينين هئچ بيريسي،
تزه پالتارالريكيمي مؤفقيتلي اولماميشدي!
نهايت؛بير خيرداجا اوشاق الين قويدو قوالغينا
قيشقيرديكي:
ـ «آمما او اَينينه هئچ بير پالتار گئيمئييبدير!»
اوشــاغين دهدهســي دئدي« :باخين گؤرون
بو معصوم اوشــاق نه دئيير!» و بير آيريســي او
بيريســينين قوالغينا اوشاغين ســؤزونو تكرار
ائلهدي...
جاماعات هاميسي دئديلر« :آمما او اَينينه هئچ
بيرپالتارگئيمئييبدير!»
پادشاه بو قراره گلدي كي اونالر دوز دئييرلر؛
آممــا اوزوايله بئله فيكيرلشــدي« :من گرهك
جاماعاتين ايچينه گئدم».
بونونال ،كبــردن،غروردان دولــو بير حالت
اؤزونــه توتدو...؛ و پئشــكارالر ردانين آرديجيل
اوزونتوســوندانـ كي اص ً
ال ي ْوخــودوـ قاباقجا
ياپيشديقالرينداندامؤحكمياپيشديالر!...
«سون»

صمد جاودانه شد ()6

کالغها ساکت شدند .ننه بزرگ پستانکی از زیر
بالش درآورد و گفت :دوســتان خوبم! همین حاال
اولدوز چند تا از پرهای «آقا کالغه» را به من داد...
ما آنها را نگاه میداریم .برای اینکه تنها نشانهی مادر
و پســری مهربان و فداکار است .این پرها به ما یاد
خواهد داد که ما هم کالغهای شجاع و خوبی باشیم.
اولدوز و یاشار هورا کشیدند.
کالغها بلند بلند قارقار کردند.
ننه بزرگ دنبــال حرفش را گرفــت :اما این
«پســتانک» را دور میاندازیم؛ برای اینکه آن را
زنبابا برای اولدوز خریده بود که همیشه آن را بمکد
و مجال نداشتهباشد که حرف بزند و درد دلش را به
کسیبگوید.
اولدوز پســتانک خود را شــناخت .همان که
داده بــود به «ننه کالغه» .ننه بزرگ پســتانک
را انداخت پایین .کالغها هلهله کردند ننه بزرگ
گفت :زنبابا «ننه کالغه» را کشت« ،آقا کالغه»
را ناکام کرد؛ اما یاشــار و اولدوز آنها را فراموش
نکردند...؛ پــس زنده باد بچههایــی که هرگز

دوستان ناکام و شهید خود را فراموش نمیکنند!
کالغها بلند بلند قارقار کردند ،اولدوز و یاشــار
4
دست زدند و هورا کشیدند».
او مســائل مهم را با زبان ساده برای بچهها
تشریح میکند:
«صبح ددهام به ننهام میگفت که تو این خراب
شده کسی نیست بگوید که چرا باید فالنیها زغال
داشتهباشند.
اولدوز گفت :ددهات کار میکند؟
یاشار گفت :نه همهاش مینشیند تو خانه فکر
میکند ،گاهی هم میرود برفروبی.
اولدوز گفت :چرا نمیرود کار پیدا کند؟
یاشار گفت :کار نیست.
اولدوز گفت :چرا کار نیست؟
5
یاشار چیزی نگفت».
مســائل دیگــر را اینطــور بیــان میکند:
«باغبان نقل میکنــد که ارباب برای دخترش
از کشورهای خارجه میوه وارد میکند ،سفارش
مینماید که با طیــاره برای دخترش پرتقال و

گئدیرم آمما
آنیالر ،بیر آن بئینینده توالنیر
تلهسیک آتدیمالریم ،سنی آردیمجا چکیر
گؤزلریندهکی حسرت یاغیشال آخیر
سن هونکور -هونکور ایتگین نیسگیللریمی
آغالییرسان
دورمادان
قارا آرابا یولونو گئدیر
سن خییاوانالرا یاخیلمیش سئوگینی
ایزلهیه -ایزلهیه گلیرسن
بیردن اورهیین بورخولوب دایانیرسان
قارا آرابادا دایانیر
بورا!!!...

شعر

یاد

صمد بهرنگــی دلش برای
زندگــی آزاد ،و فضایی که
بتوان در آن به اظهار عقیده
پرداخت پرپر میزد .آزادی
آرمان تمــام قهرمانهای
علیاشرف درویشیان داستان اوست ،زیرا میداند
که تنها در محیط آزاد به معنی واقعی اســت که
استعدادها میشکفند و او خود در کالس بارها این
مطلب را آزموده است .بهتر است به قهرمانهای
کتابش گوش بدهیم :آقا کالغه گفت« :راســتی
1
اولدوزجان آزادی چیز خوبی است».
از گفتههای ننه کالغه هنگامیکه به دســت
زنبابا اعدام میشود« :مگر ما توی این شهر حق
زندگی نداریم؟ چرا نباید با هرکه خواستیم آشکارا
2
دوستیکنیم».
قهرمانهای کتابهای او غالب ًا از محیط خفهی
اطراف خود به ســوی آزادی پرواز میکنند :ماهی
ســیاه کوچولو از جویبار کوچک به سوی دریاهای
آزاد رهســپار میشود .در کتاب «اولدوز و عروسک
سخنگو» نیز یاشار دوست اولدوز و عروسک سخنگو
و خود اولدوز ،در لباس کبوتر بــه دنیای آزاد پرواز
میکنند .کبوتر سمبل آزادی است و این است که
قهرمانان برای فرار به جلد این پرنده فرو میروند:
«یاشار گفت :من از پرواز کردن خوشم میآید
هر چقدر پرواز کنم خسته نمیشوم .تابستانها خواب
میبینم سوار بادبادکم شدهام و میپرم.
کبوتر ســومی گفت :من هم هر شــب خواب
3
میبینم که پر گرفتهام و پرواز میکنم».
بعــد از اینکه اولدوز و یاشــار با کمک کالغها
تور میبافند و به ســوی شهر کالغهای آزاد پرواز
میکنند ،مجلسی برای ستایش از دوستان شهید
خود تشکیل میدهند:
«ننه بزرگ پرها را گرفت ،به هوا بلند شد و
در حالی که باالی ســر بچهها و کالغها پرواز
میکــرد ،بلند بلند گفت :با اجازهتان میخواهم
دو کلمه حرف بزنم.

آرابا کوچهیه یاییلیر
کوچهلر ،منسیزلیگی بیری -بیریلن
پیچیلداشیرالر
پیچیلتیالرسنینقوالغینداجینگیلدهییر
سن یوبانمادان کوچهیه قاچیرسان
آرابا گؤزلرینین اؤنوندن سوووشور

موز و انگور و حتی گل بیاورند».
«پوالد گفت :میدانی صاحبعلی! یا باید این
باغ مال ده باشــد یا من همهی درختهایش را
7
آتش میزنم».
«مــن خیلی ناراحــت بودم که به دســت
باغبانــی افتادهام که خــودش نوکر آدم پولدار
دیگری است و به خاطر پول ،مردم ده را دشمن
8
خودش کردهاست».
«ده -پانــزده هلو رســاندهبودم .اما وقتی فکر
میکردم که هلوهایم قسمت چه کسانی خواهدشد،
از خودم بــدم میآمد .من را پــوالد و صاحبعلی
کاشتهبودند و بزرگ کردهبودند و حق هم این بود
9
که هلوهایم را همانها میخوردند».
«در این موقعها من دیگر خسته نبودم .من قب ً
ال
توی خودم رشد کردهبودم و خودم را از بین بردهبودم
10
و شدهبودم یک چیز دیگری».
«دلم میخواست مغز هر ســه اعیانزاده را
داغون کنم .آیا تقصیــر آنها بود که من زندگی
11
این جوری داشتم؟»
6

«قیام کوراوغلو نه به خاطر غارت و چپاول
محض اســت و نه به خاطر شــهرت شخصی
و جاهطلبی یا رســیدن به حکمرانی .او تنها به
خاطر مردم و آزادی و شرافت انسانی میجنگد
و افتخار میکند که پروردهی کوهســتانهای
12
وطن خویش است».
«چنلی بئــل قلعهی محکــم مردانی بود که
قانونشــان این بود :آنکس کــه کار میکند حق
زندگــی دارد و آنکس کــه حاصل کار و زحمت
دیگران را صاحب میشــود و به عیش و عشرت
میپردازد باید نابود شود.
اگر نان هست ،همه باید بخورند و اگر نیست ،همه
باید گرسنه بمانند و همه باید بکوشند تا نان به دست
آید .اگر آسایش و خوشبختی هست ،برای همه باید
13
باشد و اگر نیست برای هیچکس نمیتواند باشد».
و ما در پس این قانون قیافهی خشــمگین
صمد را میبینیم .گویی خود اوســت که فریاد
میزند .و باز میخوانیم :گویی شمشیر کوراوغلو
همیشــه به تو میگفــت« :آه ای کینه ،تو هم
مانند محبت مقدس هســتی! مــا نمیتوانیم
محبت خود را به مردم ثابت کنیم مگر اینکه به
دشــمنان مردم کینه بورزیم .تو با ریختن خون
ظالم ،به ستمدیدگان محبت مینمایی14».
ادامه دارد
 -1اولدوز و کالغها
 - 2همان مأخذ
 - 3اولدوز و عروسک سخنگو
 - 4اولدوز و کالغها
 - 5اولدوز و کالغها
 - 6یک هلو و هزار هلو
 - 7همان مأخذ
 - 8یک هلو و هزار هلو
 - 9همان مأخذ
 - 10همان مأخذ
 - 11بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
 - 12کوراوغلو و کچلحمزه (مقدمه)
 - 13همان مقدمه
 - 14اولدوز و عروسک سخنگو

گريه
محمدرضا قدری  -اورومیه

شبي كه در دل من آفتاب ميخنديد
سراب بود كه در رنگ آب ميخنديد
و دور از همه روح غريب يك شاعر
به مرگ ثانيهها در سراب ميخنديد
و باد پرسهزنان در حوالي پاييز
بدون هيچ غمي با شتاب ميخنديد
و ماه ـ ماه بزك كرده ـ در سياهي شب
به آسمان بدون شهاب ميخنديد
و كودكي كه سوار دوچرخه پر ميزد
هنوز مست ز رؤياي خواب ميخنديد
و ابلهي كه سراپا سؤال بود و سؤال...
به واژههاي بدون جواب ميخنديد
و زخم خوردهترين مار ،نيش سردش را
زمين نهاده و با پيچ و تاب ميخنديد
و اوج بود و بلنداي كوه و پژواكي
كه زندگي به غرور عقاب ميخنديد
و عشق خسته و درمانده روبروي افق
به روزگار پر از اضطراب ميخنديد
تمام عمر در آيينهها سفر كردم
هميشه خاطرهاي در عذاب ميخنديد
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همایش یک روزه ناب ســازی مصرف
انرژی در تبریز برگزار شد.
شــهردار تبریز و نماینده شــهرداران
کشــورمان در این همایش گفت :مصرف
انرژی هم اکنون یکی از بزرگ ترین دغدغه
شهرداران جهان است.
صادق نجفی گفت :هفته گذشــته به
دعوت چندین شرکت بین المللی در میالن
ایتالیا حضور داشتیم که شهرداران بزرگ دنیا
نیز دغدغه افزایش مصرف انرژی را مطرح
میکردند.
وی ادامه داد :همه باید تالش بر استفاده
از تکنولوژیهای جدید کرده و در این راستا
از تجربیات دیگر کشورهای پیشرفته بهره
ببریم.
نجفی با اشــاره به حجــم پروژههای
عمرانی در طول ســه سال گذشته گفت:
در سه سال گذشــته پنج هزار میلیارد در
حــوزه پروژههای عمرانی هزینه شــده و
کارخانجات زیادی در این راستا کار میکنند.
وی با بیان اینکه باید از مهندسان استان
و مزیــت مختلف آن بهــره ببریم ،گفت:
امروز یکی از بزرگ ترین مشکالت موضوع
انرژی بوده و ما جزو  ۱۰کشور اول دنیا در
رابطه با تولید گازهای گلخانهای هستیم.
شهردار تبریز ادامه داد :باید شرایط رقابت
در استان ایجاد کرده و در این راستا هنر یک
بازاریاب و فروشنده ارائه راهکارهایی برای
استفاده مردم است.
تولید محصول ناب
دبیر علمــی همایش نیز با اشــاره به
موضوع همایــش گفت :اگر مــا بتوانیم
محصوالتی اســتاندارد ارائه دهیم شــاهد
مصرف بهینــه انرژی نیز خواهیم بود و به
این ترتیب باید از عرضه تا مصرف را کنترل
کنیم.
شــهبازپور ادامه داد :بــه عبارتی برای
مصرف کردن ناب انرژی باید به ســمت
تولید ناب برویم چرا که اگر ما درست تولید
کنیم مصرف کننده هم درســت مصرف
میکند.
وی افزود :اگر مــا کاهش هزینههای
ملی را داشته باشــیم کاهش هزینههای
خانوار را نیز به دنبال آن خواهیم داشــت و
تفکرمان نیز اگر تفکر ناب باشد ،میتوان به
سمت تولید ناب برویم.
توجه به برچسب انرژی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
آذربایجانشــرقی بر لزوم اهمیت ویژه به
بحث برچسب انرژی در ساختمانها تاکید
کرد.
علی طوماری گفت :متاســفانه بخش
محیط زیســت با بیتوجهی باالیی مواجه
بــوده و در بخش ســاختمانی نیز همین
مشکل را داریم و به تبع آن در بحث صرفه
صنعت آذربایجانشرقی که در نوسان
نرخ ارز در دولت گذشــته کمر خم کرده
بود امروز با گذشت سه سال از عمر دولت
یازدهم ،دوران رشد مثبت  1.2درصدی و
راست قامتی را طی میکند.
به گزارش ایرنا ،این تحول کمرشکن
در پــی تحریمهای اقتصادی و افزایش
نرخ ارز ،افول واحدهای تولیدی فعال در
آذربایجانشرقی را در پی داشت و به رشد
منفی صنعت این استان در سالهای 90
تا  92منجر شده بود.
مدتها بعد از اتمــام کار دولت دهم
و با اجــرای طــرح پایــش واحدهای
تولیدی اســتان بود که این وضعیت نه
چندان دلچســب در یکــی از صنعتی
ترین استانهای کشور مشخص شد و
زنگ خطر نیمه تعطیلی واحد صنعتی در
آذربایجانشرقی را به صدا در آورد.
اما رویکرد توام بــا برنامه ریزیهای
علمی و تنظیم ســند تدبیر و توســعه
آذربایجانشرقی با نقش آفرینی استاندار
در نخســتین ســال دولت تدبیر و امید،
آیندهای روشــن پیش روی صنعت این
اســتان قرار داد و احیا واحدهای تولیدی
غیرفعــال و نیمه فعال در دســتور کار
مسوؤل قرار گرفت.
رشد شاخص ها
به گفته رئیــس اداره برنامه ریزی و
آمار ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
آذربایجانشرقی بخش صنعت این استان

جویی در مصرف انــرژی وضعیت خوبی
حاکم نیست و ســونامی بزرگی در بحث
انرژی در کشور داریم.
وی ادامه داد :اگر کشوری به دنبال رشد
اقتصادی است و میخواهد زیرساختهای
خود را توسعه دهد باید مصرف انرژی را ناب
کند اما ما فعال این وضعیت را نداریم.
طوماری افزود :اگر زیرساختهای یک
کشور توسعه نیافته و امکانات تولید داخلی
افزایش نیابد اقتصاد مقاومتی عملی نمی
شود چرا که یکی از اصول اقتصاد مقاومتی
تولید داخلی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
اســتان ادامه داد :ما همانند ماهی در دریا
هســتیم که انرژی الزم را داریم اما غافل
از تمام شدن آن هستیم.
وی با بیان اینکه قریب  ۳۷درصد مصرف
انرژی در بخش ساختمان است ،گفت۶۰ :
درصد همین مصرف ساختمانی مربوط به
بخش سرمایش و گرمایش ساختمان است
و  ۲۲درصــد مصرف کل انرژی مربوط به
گرمایش و سرمایش ساختمان است با این
حال آیا نباید برای صرفه جویی انرژی توان
بیشتریبگذاریم.
طوماری افزود :اگر ما در ســاختمان از
سامانه هوشمند بهره ببریم ،آن ساختمان از
لحاظ مصرف انرژی  ۳۰درصد صرفه جویی
خواهد داشت و اگر دو سال از این سیستم
استفاده کنیم هزینه مصرفی آن به خریدار
برخواهد گشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
اســتان ادامه داد :عایق کاری ساختمان و
لولهها میتواند  ۳۵درصد در مصرف انرژی
صرفه جویی به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
اســتان افزود :از نظر تجاری وقتی سازنده
ســاختمان هزینه خود را برداشــت نکند
سرمایه گذاری نخواهد کرد و اگر خریداران
ســاختمانی توجهی به جایگاه آن در حوزه
مصرف انــرژی نکنند انــرژی ما به هدر
میرود.
وی با ارائه پیشنهادی خطاب به شهردار
تبریز گفت :ما باید به عنوان شهر اولینها
برچسب انرژی را در این کشور حاکم کنیم
و وضع مالیات متناســب با برچسب انرژی
راهکار خوبی در این زمینه میتواند باشد.
مصرف باالی گاز
مســئول برگزاری این همایش و فعال
صنعتــی در آذربایجانشــرقی هم گفت:
متاسفانه شاهد بیتفاوتی جامعه نسبت به
مصرف انرژی هستیم و با وجود اینکه کشور
در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته،
منابع آبی ما  ۷۷درصد بیشتر از آلمانیها و
 ۴۰درصد بیشتر از میانگین جهانی مصرف
میشود.
حمیدیه ادامه داد :از ســویی متوســط
در حال حاضر رشد  1.2درصدی را تجربه
میکند.
آرش نگاهبانی افزود :در طول سه سال
گذشته حدود  2000واحد تولیدی جدید با
 17000نفر اشتغال زایی و  30هزار میلیارد
ریال حجم سرمایه گذاری به بهره برداری
رسیده است.
وی گفت :در این مدت سهم صنعت،
معدن و تجارت در اقتصاد آذربایجانشرقی
و تولید ناخالص داخلی استان از  35درصد
به  40درصد افزایش یافت.
صدور6000مجوزتاسیس
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
آذربایجانشرقی نیز با اشاره به تالشهای
این سازمان برای رشد مثبت صنعت این
استان گفت :در دولت تدبیر و امید حدود
 6هزار مجوز تاســیس با  130هزار نفر
اشتغال زایی مستقیم و  240هزار میلیارد
ریال حجم ســرمایه گذاری صادر شده
است.
حســین نجاتی افزود :در زمان حاضر
 1500طرح از این تعداد در دســت اجرا
بوده و دارای پیشرفت فیزیکی  20درصد
و باالتر است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
ادامه داد :این ســازمان بهــره برداری از
 600واحد صنعتی جدید را تا پایان دولت
یازدهــم هدفگذاری کــرده و این مهم
از محورهای هفت گانه سیاســتهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت،
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تاکید بر ناب سازی مصرف انرژی در تبریز

مصرف برق سه هزار و متوسط جهانی هزار
وات است یعنی ایرانیها سه برابر مصرف
جهانی برق مصرف میکنند.
وی افزود :ایران سومین مصرف کننده
گاز جهان است که سرانه مصرف آن چهار
برابر متوسط جهانی و  ۱۰برابر کشورهای
اروپایی است.
مدیر عامل شرکت هافمن با بیان اینکه
حذف سوبســیدها راهکاری برای کاهش
مصرف نیســت ،گفت :بهتر اســت کمی
عمیق تر به مســئله نگاه کنیم که یکی از
مشکالت را میتوان در عرضه محصوالت
کم کیفیت دانست.
وی افزود :در تدوین مقرررات در کشور
مشکلی نداریم اما در عمل نمی توانیم کاری
انجام دهیم چرا که تدوین مقررات به خودی
خود متضمن کیفیت ساختمان نیست.
حمیدیه ادامــه داد :باید یک نوع تغییر
ساختاری در مصرف انرژی داشته باشیم که
راهکار موضوع عزم ملی و همگانی است
که این نیازمند نوعی دلبســتگی به کشور
دارد و باید بیشــتر احساس دین به کشور
داشته باشیم.
عملکرد جزیرهای مدیران
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس
شــورای اســامی هم با بیان اینکه تفکر
مدیریتی در کشــور حاکم نیســت ،گفت:
نداشتن تفکر سیستماتیک مشکل بزرگی
در کشور است.
قلی اهلل قلی زاده گفت :آنچه مهم تر از
تصمیم گیری است ،تصمیم سازی بوده و
یکی از نواقص مهم مدیریت کشور استفاده
نکردن از توان و پتانســیل تصمیم سازان
است.
وی ادامه داد :یکی از مســائل مهم در

کشــور ما که از آن غافل هستیم نداشتن
تفکر سیستماتیک در کشور بوده که دلیل
آن نبود سیســتم جامع مدیریتی در کشور
است و مدیران به شکل جزیرهای در حوطه
مدیریت خود اعمال مدیریت میکنند.
این عضو کمیســیون عمران مجلس
افزود :به جــای اینکه این توانها در قالب
سیســتم منظمی اعمال مدیریت شــود
متاســفانه با جزیرهای عمل کردن موجب
هم افزایی توان دیگر تاثیرگذاران نمی شود
که البته این نوع مدیریت به سازمان خاصی
نبوده بلکه تمامی قوای کشور این مشکل را
دارند .وی با بیان اینکه امروزه دنیا با بحران
محیط زیســت و کمبود آب مواجه است،
گفت :تاثیر بحران انرژی بیشتر از هر چیزی
در کشور مشهود است.
اهلل قلــی زاده ادامه داد :اگــر از انرژی
استفاده صحیح و بهینه شود بحران زیست
محیطی کاهش مییابد.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس
افزود :امیدواریم این همایش یک خروجی
و محصول خوبی برای فعاالن این عرصه
داشته باشد که در غیر این صورت سبب از
بین رفتن سرمایهها میشود.
وی بر ضرورت همراهی تمامی نخبگان
با نمایندگان مجلــس تاکید کرد و گفت:
انتظار داریم هر کس که میتواند در تصمیم
گیری درســت در مجلس بــه نمایندگان
کمک کند ،دریغ نورزد چرا که همگی یاد
گرفتیم تنها انتقاد کرده و از کمبودها بگوییم
اما هیچگاه از داشتههای مان صحبتی نمی
کنیم.
اهلل قلی زاده افزود :باید استفاده درست
از داشــتههای خود کنیم و در وهله بعد به
دنبال رفع کمبودها باشــیم و بدین ترتیب
چند قدم میتوانیم جلوتر برویم.

وی ادامــه داد :ضمن اینکه همگی به
دنبال یافته جدید هستیم ،به استفاده درست
و صحیح از داشتههای خود فکری بکنیم و
در این صورت است که بهتر میتوانیم قدم
برداریم و به اهدافمان زودتر برسیم.
ضرورت گسترش آموزش ها
نماینده مردم تبریز ،اســکو و آذرشهر
کمبود منابع به خصوص آب را یکی از مهم
ترین بحرانهای آینده کشور دانست.
زهرا ســاعی اظهار کرد :در کشــور ما
هزینه انرژی بسیار پایین بوده و متاسفانه
این فرهنگ در کشور ما جا افتاده که چون
انرژی ارزان است پس میتوان به هر اندازه
آن را مصرف کرد.
وی افزود :اگر بخواهیم به همین رویه
ادامه دهیم ،مشــکل کمبود منابع خواهیم
داشت و در ســالهای آینده با بحرانی در
کشور مواجه خواهیم شد.
ســاعی ادامه داد :یک ســری مراکز
پژوهشــی بین المللی اعالم کرده اند که
ایران در آینده نزدیک دچار مشکل کم آبی
خواهد شــد و در این راستا باید برای بستر
سازی الزم نســبت به آموزش مردم اقدام
کنیم که این امر در دراز مدت امکان پذیر
است چرا که فرهنگ عامه مردم با برنامه
کوتاه مدت تغییر نمی کند.
این نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر
در مجلس با اشاره به وظیفه سنگین نسل
جوان گفت :ما به عنوان نسل جوان وظیفه
ورود به این بحث آموزشی را داریم تا بتوانیم
آموزش را توســط نهادهای متولی این امر
جا بیندازیم.
وی ادامه داد :باید قبل از اینکه مشکالت
به بحران برســد نسبت به حل آنها اقدام
کنیم و نباید گذاشت مسائل به حد بحران

رشد مثبت صنعت آذربایجانشرقی
معدن و تجارت است.
حسین نجاتی گفت:
 400واحد صنعتی فعال
این استان نیز برای اجرای
طرح توســعه با اهداف
تولید محصــول جدید و
افزایش ظرفیــت تولید
اعالم آمادگی کرده است.
وی افــزود :حجــم
ســرمایه گــذاری این
طرحهای توســعه 25
هــزار میلیــارد ریال و
اشــتغال زایی آنها حدود
 10هزار نفر پیش بینی شده است.
وی گفت :با توجه به اینکه واحدهای
متقاضی طرح توســعه سابقه کارآفرینی
دارند ،احتمال بهره برداری باالیی در مورد
این طرحها قابل پیش بینی است.
وی افزود :طرح توسعه این واحدهای
صنعتی فعــال اگر تا پایان دولت یازدهم
نیــز به صورت کامل محقق نشــود ،در
سالهای بعدی به صورت صددرصدی
قابل اجراست.
وی گفت :تکمیل زنجیره تولید مس و
فوالد ،ارتقای حجم صادرات ،برگرداندن
واحدهــای راکد و نیمــه فعال به چرخه
تولید از طریق اعطای تســهیالت رونق
تولید و بهره برداری از  84طرح صنعتی از

محل تسهیالت اقتصاد مقاومتی از جمله
برنامههای آتی این سازمان تا پایان دولت
یازدهم است .وی همچنین به طرح ملی
تولید الکتروموتور در تبریز اشاره کرد و از
بهره برداری آن در سال جاری خبر داد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
آذربایجانشــرقی همچنیــن به نقش
ارزشمند کارگروه تســهیل و رفع موانع
تولید آذربایجانشــرقی نیز اشاره کرد و
از جهش صادراتی آذربایجانشــرقی و
گامهای بلند دولت در بخش معدن این
استان سخن گفت.
حســین نجاتی افزود :شفاف سازی
واگذاریهــا و آزادســازی محدودههای
معدنی بزرگ ترین دستاورد دولت تدبیر
و امید در بخش معدن آذربایجانشرقی

اســت .وی بــا اشــاره
بــه فرمایشــی بــودن
واگذاریهــای معدن در
دولت قبلی گفت :واگذاری
معادن از طریــق مزایده
اقدام ارزشمندی بوده و تا
کنون بیــش از  10مزایده
در سطح این استان انجام
شده است.
ویهمچنینژئوفیزیک
هوایی را به عنــوان پایه
مطالعات معدنی در استان،
طرحــی ارزشــمند خواند
و افزود :این طرح  70درصد پیشــرفت
فیزیکــی دارد و تا پایان دولت یازدهم به
اتمام میرسد.
نجاتی همچنین بــه ایجاد واحدهای
فرآوری معدن در این استان اشاره کرد و
گفت :شهرک سنگ آذرشهر که مطالبه
مردم برای جلوگیری از خام فروشی است،
در حال اجراست.
وی آذربایجانشرقی را با برخورداری
از  54نوع ماده معدنی ،بهشت کانیهای
معدنی کشــور خواند و افــزود :در زمان
حاضر از  540معدن آذربایجانشــرقی
حدود  440معدن فعال است.
وی گفت :این استان از لحاظ تنوع و
حجم ذخیرههای معدنی دارای رتبه اول

برســد و پس از ان شروع به چاره اندیشی
کرد بلکه همواره پیشگیری بهتر از درمان
بوده است.
ســاعی با تاکیــد بر نهادینه ســازی
مصرف بهنیه انرژی در مدارس گفت :این
آموزشها باید از نهادهای متولی همچون
مهدکودکها و مدارس آغاز شود و تنها در
این زمان میتوان نسبت به تغییر فرهنگ
مصرف انرژی امید داشت.
نماینده مردم تبریــز ادامه داد :مباحث
مربوط به محیط زیســت باید بیشتر مورد
توجه قــرار گیرد چرا کــه مباحث محیط
زیستی با مصرف انرژی رابطه دوسویه دارد
و آسیب گازهای گلخانهای به محیط زیست
برای همگان مشهود است.
ساعی افزود :بیماریهای نوظهور که
در گذشــته نبود اما هم اکنون مردم به آن
گرفتار میشــوند را میتوان یکی از نتایج
درست استفاه نکردن انرژی دانست.
وی با تاکید بر اینکه انرژیهای جدید
باید جــای انرژیهای ســنتی را بگیرد،
گفت :همچنین در حوزه ساخت و ساز نیز
باید توجه بیشــتری داشته باشیم و در این
راستا سازمانهای مردم نهاد نیز در راستای
جلوگیری از مصــرف باالی انرژی کمک
کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد :بدنه دولتی
کشور به همراه مشارکت بخش خصوصی
میتواند کارهای مهمی در این راستا انجام
دهد.
وی افــزود :هم اکنون با شــرایط ویژه
کشور در حوزههای مختلف کشور مواجه
هســتیم به خصوص در حــوزه اقتصادی
مشکل بیشتری داریم.
ساعی با بیان اینکه اموری که به اقتصاد
کشــور کمک میکند باید مورد توجه قرار
گیرد ،گفت :ما نماینــدگان نیز میتوانیم
خالهای قانونی را رفع کنیم و در این راستا
کمک رسان باشیم.
ضرورت فرهنگ سازی
رئیــس مجمــع صنفی انبوه ســازان
آذربایجانشرقی هم بر لزوم انجام سرمایه
گذاریهای الزم در حوزه انرژی تاکید کرد.
جمشــید برزگر اظهار کرد :امروز نسل
آینــده ما باید تاوان اشــتباه مدیریتهای
گذشته را پرداخت کند.
وی افــزود :در دهه دوم انقالب ،بحث
ســاخت و ســاز پس از زلزله رودبار و بم
تغییر یافت و متوجه شدیم باید چاره سازی
جدیدی برای ساخت و ساز داشته باشیم که
در این راســتا قانون نظام مهندسی تدوین
شد.
برزگــر با اشــارهای بــه افزایش عمر
ســاختمانها به باالی  50سال گفت :این
امر به برکت شکل گیری تشالت صنفی و
حرفهای و جوامع نهادینه شده و مهندسان
کشور و در استخراج رتبه چهارم را با حدود
 500میلیون تن داراست.
وی افزود :حدود  12هزار نفر در بخش
معدن آذربایجانشرقی اشتغال دارند و این
استان به لحاظ اشتغال رتبه دوم کشور را
داراست.
تصمیم گیری برای موانع تولید
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
آذربایجانشــرقی نیز از تصمیم گیری
عملیاتی بــرای  973مورد از موانع تولید
در دولــت تدبیر و امید خبر داد و گفت :از
سال  1392شمسی به دلیل ضربه سنگین
طی ســالهای قبلی به تولید ،پیگیری
مشــکالت واحدهای تولیدی در اولویت
فعالیتهای استان قرار گرفت.
ســخاوت خیرخواه افزود :حدود 508
تصمیم عملیاتی بین ســالهای  92تا
94اتخاذ شد و در سال  94نیز  275مورد
اقدام برای تسهیل تولید صورت گرفت که
این رقم در  4ماهه اول ســال جاری190
مورد بــوده و در مجموع برای  973مانع
تولید تصمیم گیری شده است.
وی با اشاره به اینکه باالی  80درصد
از این تصمیمها عملیاتی شــده و برنامه
ریزی برای فعال نمودن واحدهای تعطیل
و نیمه فعال در سطح استان با قوت بیشتر
شروع شده اســت ،افزود :در سال جدید
برای بیــش از  190موانع تولید تصمیم
گیری شــده و این موانــع از پیش روی
واحدهای تولیدی برداشته شده است.

با وجدان است.
وی افزود :در شرایطی که  800میلیارد
دالر درآمــد نفتی در کشــور داشــتیم به
جای اســتفاده از آن در راه توسعه مسکن،
مسکن مهر را جایگزین کردیم و در بهترین
موقعیتی که میتوانستیم صنعت ساختمان
خود را با اســتانداردها روز وفق دهیم ،این
کار را نکردیم.
رئیس مجمع صنفی انبوه سازان استان
ادامه داد :باید در گذشته به زیرساختهای
خود در تمامی حوزههــای عمرانی توجه
میکردیم و به جای پخش یارانه اقدام به
راه اندازی قطار تبریز -تهران و قطار تبریز-
میانهمیکردیم.
وی با اشــاره بــه اینکه بایــد عنایت
ویژهای به ســازمانهای مردم نهاد داشته
باشــیم ،گفت :تا جایی که سرمایه گذاری
و هزینه نکنیم نمــی توانیم در برابر آن به
بهره برداری فکر کنیم .برزگر افزود :ما در
حوزه انرژی سرمایه گذاری خوبی نکردهایم
و اقداماتی نیز برای کاهش مصرف انرژی
انجام ندادهایم.
اعتماد به بخش خصوصی
عضو هیئت رئیسه پژوهشکده علوم و
فناوری انرژی دانشــگاه شریف نیز در این
همایش اظهار کــرد 32 :درصد از مصرف
گاز و  47درصد مصــرف برق مربوط به
ساختمانها بوده و همین امر نشان دهنده
ظرفیت باالی ساختمانها در صرفه جویی
مصرف انرژی بــوده و از ســویی میزان
آلودگی مربوط به انرژی در یک ساختمان
 10واحدی  12الــی  14برابر یک خودرو
سواری است.
حدادی افــزود :اما طرح بهســازی و
افزایش کارایی  600هزار موتور خانه طرح
عملی بود که ســبب صرفه جویی روزانه
 13میلیون مترمکعب و زمینه ســاز صرفه
جویی یک میلیارد و  300میلیون تومان در
ساختمانهامیشود.
وی ادامه داد :ما باید به سمتی برویم که
بحث بهینه سازی مصرف انرژی به بخش
خصوصی سپرده شــده و مردم خود عنان
این کار را به دست بگیرند چرا که دولت با
طرحهای مختلف نمی تواند در این زمینه
گامی بردارد.
این عضو هیئت رئیســه پژوهشــکده
علوم و فناوری انرژی دانشــگاه شــریف
افزود :کســانی که تعمیر موتورخانههای
ساختمانها را برعهده دارند باید نسبت به
صرفه جویی انــرژی و مصرف بهنیه آن
توجیه شده باشــند چرا که مقدار زیادی از
انرژی در این راستا به هدر میرود.
وی با تاکید بر ارزش یافتن برچســب
انرژی در ساختمانهای تجاری گفت :این
امر میتواند بحث صرفه جویی در مصرف
انرژی را عملی کند.
افزایش صادرات غیرنفتی
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت،
معــدن و تجارت آذربایجانشــرقی هم
گفت :برقراری مشــوقهای صادراتی،
که آئین نامه اجرایی آن از ســوی دولت
در حال اصالح است در کنار توافق برجام
و امکان انتقال وجوه از طریق بانکهای
بین المللی از مهم ترین دســتاوردهای
دولت در بخش بازرگانی اســت و همین
مزیتها خیــز آذربایجانشــرقی برای
افزایش صادرات را در پی خواهد داشت.
غالمعلی راســتی افزود :بر اســاس
قوانین جدید ،صادرات غیرنفتی مورد توجه
قرار گرفته و کارتهای بازرگانی یکساله
واحدهای تولیدی  5ساله شده است.
وی همچنیــن از تشــکیل میزهای
کاالیی و کشوری در سطح استان برای
افزایــش صادرات غیر نفتــی خبر داد و
گفت :در این ارتباط برگزاری  12جلسه،
منجر به معرفی دبیران میزهای روسیه و
جمهوری آذربایجان شده و تعیین دبیران
سایر میزهای صادراتی در دستور کار قرار
دارد.
وی افزود :آذربایجانشــرقی با حدود
 2میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در سال
گذشــته در حالی به عنوان یکی از سه
استان پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور در
سال جاری انتخاب شده که ستاد اقتصاد
مقاومتی این استان به ریاست استاندار در
کنار حمایت از تولیــد ،توجه ویژهای به
افزایش صادرات غیر نفتی دارد.
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سرگردانی زنجانیها با کمبود شکر در بازار

کمبود و گرانی قیمت قند و شکر در
بازار زنجان طی هفتههای اخیر مصرف
کنندگان این محصول را ســرگردان و با
مشکر مواجه کرده است.
مصرف کننــدگان این محصول این
روزها به دلیل کمبود شــکر در بیشــتر
ســوپر مارکتها ب رای خرید قند به صف
ایستادهاند و آن را با قیمت  39هزار ریال
خریداری م یکننــد و در واحدهای خرده
فروشی که قند عرضه م یشود هیچ اثری
از شکر نیست .در تع داد معدودی از سوپر
مارکتهای شهر زنجان که شکر عرضه
م یشود قیمت آن  37هزار ریال است.
توزیع شکر
ب رای مهار افزایش نرخ
رئیس اتاق اصناف اســتان زنجان
گفت :کمبود شــکر از ماه رمضان در
بازار مشاهده شــد و بر اساس مصوبه
ستاد تنظیم بازار استان ،در سه مرحله
 505تــن از این محصــول با قیمت
 25هزارو  800ریال بــه نرخ دولتی در
بازار ،فروشــگاههای بــزرگ و خواربار
فروش یهای خرد اســتان زنجان توزیع
شد.
رحیم حــاج نایبی افزود :شــکر از
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خودداری م یکنیم چرا که هر کیلوگرم
شــکر  36تا  37هزار ریال به مصرف
کننده عرضه م یشود.

طرف بخــش خصوصی به بازار تزریق
نشده و بازار همچنان نیاز به توزیع این
محصول مصرفی دارد.
وی اظهارکرد :بر اساس مصوبه ستاد
تنظیم بازار اســتان زنجان ،در یکی از
روهای گذشــته  300تن شکر وارد این
استان و انبار شد که طی هفته جاری و
در مرحله چهارم به بازار تزریق م یشود.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان اب راز
امیــدواری کرد ،توزیع این مقدار شــکر
افزایش قیمت آن را کنترل و مهار کند.
حاج نایبــی افــزود :شــهروندان و
متقاضیان م یتوانند شکر مورد نیاز خود
را از فروشگاههای خرد و بزرگ تهیه کنند.

شکر با نرخ دولتی
رئیــس اتحادیه خواربــار و لبنیات
فروشــان زنجان هم گفت :ستاد تنظیم
بازار جهاد کشاورزی استان زنجان شکر
با نرخ دولتی را فقط در بین فروشگاههای
بزرگ توزیع م یکند.
جلیل علی محمدی اظهارکرد :هیچ
شکری با نرخ دولتی از طرف ستاد تنظیم
بازار جهاد کشاورزی در بین سوپرمارکت
و واحدهای خرده فروش شهرستان زنجان
توزیع نشده است.
یکی از خرده فروشــان در ســطح
شهر زنجان هم گفت :با توجه به گران
شدن قیمت شکر از خرید و عرضه آن

مسؤوالن وارد عمل شوند
یکی دیگر از مشتریان نیز یادآور شد:
در سوپر مارکتها شکر یافت نم یشود و
تع داد اندکی از واحدهای خرده فروش که
این محصول را دارند هر کیلوگرم آن را با
 37هزار ریال عرضه م یکنند.
زه را نوری زاده اظهار کرد :هر کیلوگرم
قند با  39تا  40هزار ریال به دست مصرف
کننده م یرسد و افزایش نرخ شکر در نرخ
قند نیز تأثیر گذاشته است.
وی ادامــه داد :شــکر در هیچ یک از
فروشگاههای خرد مرکز شهر وجود ندارد
و از مدتها قبل کمیاب شده است.
یکی دیگر از مشتریان گفت :مسؤوالن
متولی باید ب رای رسیدگی به این مساله
اقدام کنند چرا که شنیده م یشود برخی از
واحدها شکر را احتکار و با نرخ آزاد در بین
واحدهای قنادی توزیع م یکنند.
محمود مقدمی پنــاه افزود :در فصل
گرم ســال که مصرف این پودر خوراکی
کم م یشود دلیلی ب رای گرانی و کمبود
آن وجود ندارد.

نیمهتعطیلیدامداریهایصنعتیآذربایجانغربی

با وجــود اینکه آذربایجان غ ربی یکی از
قطبهای مهم صنعت دام و دامپروری در
کشور به شمار م یرود اما اکثر دامداریهای
صنعتی اســتان نیمه تعطیل بــوده و با
مشکالت زیادی دست و پنجه نرم م یکنند.
آذربایجان غ ربی دارای آب و ه وایی مناسب
با بارندگ یهای خــوب ،جریان رودخانههای
دائمی و فصلی و آبهای زیرزمینی ،خاک
حاصلخی ز ،مزارع وسیع نباتات علوفهای ،دارا
بودن نژادها و اکوتی پهای مختلف دامی (دام
سبک و سنگین) سازگار با اقلیم منطقه و
ســایر ع وامل یکی از قطبهای دامپروری
کشور به شمار م یرود.
 ۳۴درصدجمعیــت فعــال اســتان در
زمینههای مختلف کشــاورزی ۲۷ ،درصد
در بخــش صنعت و معدن و  ۳۹درصد نیز
در بخش خدمات مشــغول به کار هستند،
صنعت دام آذربایجان غ ربی با تولید می زان
باالی محصوالت دامی در کنار ایجاد اشتغال
مستقیم و غیرمستقیم نقش مهم و مؤثری
را در فرآیند توسعه استان ایفا م یکند.
این استان با دارا بودن ۵۱۳هزار راس دام
سنگین و سه میلیون و ۷۶۹هزار راس دام
ســبک به همراه ۶۷هزار راس شتر و سایر
تک ســمها یکی از قطبهــای تولید و
گوشــت در کشور بوده و ب رابر اعالم معاون
بهبود تولی دات دامی سازمان جهاد کشاورزی
اســتان ،تولید ساالنه شیر آذربایجان غ ربی
۳۴۲هزار تن ،گوشــت ۴۴۷۰۰تن ۹۵۰۰ ،تن
تخم مرغ و ۷۸۰۰تن مرغ است.
در ســالهای گذشته بخشــی از این
تولی دات به کشورهای همسایه ع راق و اقلیم
کردستان صادر م یشد اما در سالهای اخیر

زیستفرهنگاجتماعفناوریسالمتسیاستشهررسانهشهر
اقتصادصنعتورزشمحیط

به دلیل نبود قدرت رقابتی صادرات و نبود
مشــوقهای صادراتی همانند کشورهای
همسایه کشورهای هدف صادرات را نیز از
دست داده ایم.
دامداریهای صنعتی نیمه تعطیل
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی
دامــداران آذربایجان غ ربــی در خصوص
مسائل و مشکالت پیش روی این بخش
گفت :مسائل و مشکالت صنعت دام چنان
تولیدکنندگان را همچون تارهای عنکبوت
فراگرفته که قدرت تحلیل و چاره اندیشی
را نیز گرفته است.
محمود معروفی با بیان اینکه آذربایجان
غ ربی یکی از قطبهای مهم صنعت دام
کشور به شــمار م یرود عنوان کرد :گرانی،
کمبود قســمتی از نهادههای علوفهای و
دامــی ،افزایش روز افزون ســایر هزینهها،
مشــکالت تحویل شــیر به کارخانجات
فرآوری و عــدم پرداخت به موقع بهای آن،
نبود سیســتم بازاریابی و بازرگانی مناسب

بخشی از مشکالت فعاالن این بخش است.
وی افزایش سیستم داللی در فروش و
بازرگانی محصوالت دامی ،باال بودن قیمت
تمام شده محصول در مقابل قیمت خ رید
توسط صنایع وابســته ،ریسک پذی ربودن
بخــش در مقابل نامالیمــات محیطی و
اقتصادی ،سیستم تولید سنتی دامداری در
استان ،نظام بانکی ناهماهنگ با پروسه تولید
بخش دیگری از هزاران مشکل پیش روی
دام و دامپروری اســت که هیچ کدام از آنها
طی سالهای اخیر نه تنها کم نشده بلکه
روز به روز بر تع داد این مشکالت نیز افزوده
شده است.
معروفی با بیان اینکــه در حال حاضر
اکثر دامداریهای صنعتی آذربایجان غ ربی
نیمه تعطیل هســتند ،افــزود :هم اکنون
دامداریهای صنعتی استان توان مقابله با
رکود اقتصادی پیش رو و خشکسال یهای
یکسال در میان را ندارند در این میان نقش
نظارتی و حمایتی دولت باید در جهت رونق
دوباره بخش و ارتقای کمی و کیفی تولید

کانالیزهشود.
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی
دامــداران آذربایجان غ ربی گفت :در مقطع
کنونی این بخش نیازمنــد اجرای وظیفه
دولت با اجرای سیستمهای حمایتی قوی و
نظارتی کارآمد باشد از اتالف بیش از پیش
سرمایه که سالها از قبل حمایت ناکافی
شاهد هستیم جلوگیری شود.
وی همچنیــن گفــت :پرداخت بهای
شیردریافتی از دامداران حدالقل با دوماه تاخی ر،
گرانی علوفــه و نهادههای دامی و افزایش
بهادی ساالنه آن ،سررسید شدن تسهیالت
دریافتــی از بانکها و عدم تــوان دامداران
جهت تسویه به موقع آن به همراه افزایش
ساالنه قیمت حاملهای انرژی بدون تغییر
در بهای شیر تولیدی بخشی از مهمترین
مشکالت پیش روی این بخش است.
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی
دامداران آذربایجان غ ربی پرداخت نکردن
خســارت واقعی به دامداران واجد شرایط
از بابت تلف شــدن دامها در اثر شــیوع
بیماریهای تب برفکی و لمپی اســکن
در ســالهای  ۹۳و  ،۹۴معضــل تمدید
پروانههای بهرهبرداری دامداری که منجر
به یک بوروکراســی اداری توسط سازمان
نظام مهندسی کشــاورزی و دامپزشکی
شــده ،عدم واگذاری امور به بخشهای
غیردولتــی بــا اولویت به تشــکلهای
تولید کننده با توجــه به اصل  ۴۴قانون
اساسی در کنار واردات ب یرویه و ب یب رنامه
محصــوالت کشــاورزی و دامــی نظیر
شیرخشــک و گوشــت قرمز را از دیگر
مشکالت برشمرد.

م.الف771 :

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

برابر پرونده کالسه 940210ح محکوم علیها  - 1زهرا  - 2مریم  - 3نازلو - 4معصومه  - 5محمد  - 6برات  - 7حمیده  - 8فرش  - 9افسانه  10گلشن  - 11قزبست  12آمنه  - 13منصوره همگی
جلیل پور ساکنین کلیبر روستای ملک
محکوم هستند به فروش قطعات مشاعی مطابق نظریه کارشناسی م تقسیم وجوه آن به نسبت سهم بین طرفین در حق محکوم لهم  - 1شکر اله  - 2سیف اله  - 3زینب  - 4بایرام  - 5مدینه  - 6سکینه
همگی جلیل پورساکنین تهران  -شهریار  -نصیر آباد  -اول خیابان مطهری وپرداخت  1000000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حدود ومشخصات اراضی ماترک.
ملک زراعی دیمی با نام معروف ومشهور شانازاریری با حدود اربعه شماال ملک زراعی اصالن جلیل پور،شرقا علیمحمد حسین زاده،جنوبا جاده اصلی اسکانلو کلیبر وغربا مراتع که به مساحت 3000متر مربع
ملک زراعی دیمی بنام خرمن یری با حدود اربعه شماال وغربا مراتع،جنوبا جاده خاکی چشمه وشرقا دره به مساحت  1500مترمربع
ملک زراعی دیمی بنام آغجاقیم دیبی با حدود اربعه شماال خانکشی یری،شرقا دره جنوبا جاده اصلی وغربا مراتع به مساحت 2000متر مربع
ملک زراعی دیمی بنام کاروانسرای با حدود اربعه شماال ملک زارعی خداوردی حیدری،شرقا دره جنوبا جاده اصلی وغربا کاروانسرای مخروبه به مساحت 2000متر مربع
ملک زارعی دیمی بنام قلبی با حدود اربعه شماال جاده خاکی روستای باغالر،جنوبا،شرقا وغربا محدود به مراتع به مساحت  2000متر مربع
باغچه باالی قرمزی بوالغ اوستی با حدود اربعه شماال ملک ماشائاله پور جلیل،شرقا دره،جنوبا وغربا ملک قیاس قربانی به مساحت  1100متر مربع
خانه قدیمی مخروبه با حیاط مربوطه که تبدیل به باغچه شده با حدود اربعه شماال جاده بین روستا،شرقا ماشاءاله،جنوبا کاال وخانکشی دادش پور وغریا ملک مسکونی سلطان جلیل وند به مساحت تقریبی
 350متر مربع،شامل درختان گردو وغیره بود.
باغ معروف به قشالق دره سی با حدود اربعه شماال وجنوبا مراتع ضرقا چمن زار محمد علی پور وغربا باغ اصالن جلیل پور به مساحت تقریب  1/5هکتار باغ فوق نیز درختان مثمر بارو،زغال اخته،گردووغیره مثمرصنوبر موجودمی باشد
- 9ملک زارعی دیمی بنام مزرع با حدود اربعه شماال جاده مالرو،شرقا،جنوبا وغربا مراتع به مساحت تقریب 5000متر مربع
 - 10چمن زار با حدود اربعه محاط در مراتع به مساحت تقریبی  5000متر مربع
 - 11ملک زراعی دیمی بنام هوتون با حدود اربعه شماال ملک پزراعی ،شرقا ملک ماشاءاله جلیل پور،جنوبا مراتع وغربا جاده مالرو به مساحت تقریب 2000متر مربع
 - 12ملک زراعی دیمی بنام جنایت بوالغی با حدود اربعه جنوبا جاده مالرو وشماال شرقا وغربا مراتع به مساحت تقریبی  3500متر مربع.
 - 13ملک زراعی دیمی بنام آلمای قوزای با حدود اربعه شماال جاده اصلی،جنوبا خانکشی دادش پور شرقا وغرباجنگل ومرتع به مساحت تقریبی  3500متر مربع
 - 14ملک زارعی دیمی هاچایورد با حدود اربعه شماال ملک زارعی نوراله عزیزی،شرقا بایرامعلی زارعی،جنوبا مراتع وغربا قارداش خان محمدی به مساحت تقریبی  7000متر مربع
 - 15خرمنگاه وانباری جنب دکل مخابرات روستا به مساحت تقریبی  200متر مربع
ارزش قطعات به شرح زیر برآورد میگردد قطعات .1شانازار.2خرمن یری.3بنام آغجاقیم دیبی.4کارونسرا .5قلبی 9مزرع.10چمن زار.11هوتون.12جنابت بوالغی.13آلمالی قوزای  - 14هاچا یورد جمعا
به مساحت  36500متر مربع همگی دیمی واز ارزش یکسانی برخوردار میباشد که ارزش آنها با در نظر گرفتن موقعیت ومرغوبیت آنها از قرارهر متر مربع بطور میانگین 12000ریال جمعا به مبلغ
438000000ریال
قطعات  6-باغچه باالی قرمزی بوالغ  8-باغ قشالق دره سی جمعا به مساحت 16100متر مربع که ارزش آنها از قرار هر متر مربع بطور میانگین  16000ریال جمعا به مبلغ 257600000ریال
قطعات  7-خانه قدیمی  15-خرمنگاه جنب دکل مخابرات جمعا به مساخت  550متر مربع که ارزش آنها از قرارهر متر مربع بطور میانگین  18000ریال جمعا به مبلغ 99000000ریال بر آورد وارزیابی
گردیده است
مجموع ارزش قطعات فوق الذکر به مبلغ 794600000ریال ارزیابی وتعیین قیمت گردیده که از طریق مزایده با رعایت مفاد مواد 115 117- 121- 126- 127- 128- 134- 101-قانون اجرای احکام
مدنی به باالترین قیمت پیشنهادی وفق مقرارت اجرای احکام مدنی در تاریخ  95/6/3روز چهارشنبه ساعت  10الی  11در واحد اجرای احکام مدنی به فروش میرسد فلذا طالبین در صورت تمایل میتوانند
پنج روز قبل از موعد مزایده به دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کلیبر مراجعه تا ترتیب وراهنمایی الزم جهت بازدید از مورد مزایده داده شود ضمنا در صورت انصراف برنده پس از انجام مزایده ده
درصد بهای کل مزایده از نامبرده اخذ وبه نفع دولت ضبط خواهد شد حضور طرفین در موعد فروش در اجرای احکام الزامی است.
اجرای احکام مدنی دادگستری کلیبر

تغییر شکل بازار کالهدوزان اردبیل
بازار تاریخی اردبیل راســتهای به نام
کالهدوزان دارد که حتی تابلوی کوچک آن
نیز از یاد شهروندان اردبیلی فراموش شده
است؛ راستهای که به اجبار شکل تاریخی
خود را از دست داد.
راستهبازار یا بازار قیصریه محور تبادالت
و تأمین مایحتاج در شــهر اردبیل از بدو
شکلگیری آن است.
تأثیر این بازار در معیشت و تاریخ مردم
این شــهر به حدی اســت که به واسطه
اتفاقات آن م یتوان اح واالت رفته بر مردم
اردبیل را مطالعه کرد .این بازار مجموعهای
است مرکب از تیمچه ،سرا ،حمام و مسجد
کــه بنای فعلــی آن از جمله آثــار دوره
سلجوقی ،زندیه و صفویه و بر بنیان اولیه
بازار ساخته شده است.
بازار اردبیل با طاقنمای جانبی ،طاق و
تویزه و گنبدهای ساده که معرف آثاری از
دوره صفویه و قاجاریه است شامل راسته
اصلی بازار ،راســته پیر عب دالملک ،راسته
قیصریه ،راسته کفاشــان ،راسته غالمان،
بــازار زرگران ،ســراجان ،خ راطان ،قصابان،
بقاالن ،کاله دوزان ،عالفان ،پارچهفروشان،
پنب هفروشان،مسگران،چاقوسازان،آهنگران،
سرای خشکبار (حاجی میرزا) ،سرای گلشن،
ســرای جهودها ،سرای وکیل ،سرای نو یا
زنجی رلو ،سرای حاج احمد ،سرای حاج شکر،
سرای مجیدیه ،سرای امام جمعه ،سرای
دوگوچی و تیمچه زنجی رلی است.
در واقع ســازندگان بــازار ب رای تمامی
نیازمندیهای ضروری مردم تدارک راسته
و ســرا م یدیدند و هــر اردبیلی هر کم
و کســری در خانه خود داشــت سری به
راستهبازار م یزد.
نام کالهدوزان در بین راســتهها دیده
م یشود .راســتهای که به دلیل تعطیلی
تدریجی ایــن صنعت و فوت صنعتگران
ی مانده و آخ رین
تنها نامی کوچک از آن باق 
بازمانده این راسته به یاد دارد که زمانی ۴۰
صنعتگر در این راسته کاله م یدوختند و
نیاز یک شهر را تأمین م یکردند.
کسی بدون کاله
در مألعام ظاهر نم یشد
اگر از پا به ســن گذاشــتههای شهر
اردبیل سؤال شود یا به عکسهای تاریخی
دهههای  ۳۰و  ۴۰و حتی  ۵۰مراجعه شود
همه اذعان دارند که کاله پوشاک متداول
مردان محسوب م یشد.
برخالف باور عمومی استفاده از کاله
در اردبیل تنها به دلیل وضعیت اقلیمی و
سردی آبوه وای این منطقه نبود.
آخ رین بازمانده راسته کالهدوزان اردبیل
که متولد سال  ۱۳۱۲است به یاد م یآورد

ونوس بهنود

که زمانی  ۴۰کالهدوز در همین راســته
فعالیت داشــتند و از محل دوخت و دوز
کاله سنتی ارتزاق م یکردند.
«صفــر جعفری زاده» کــه با در نظر
گرفتن تاریــخ تولدش  ۸۳ســال دارد با
حوصله و دقت به سؤاالتمان پاسخ داد و در
این خصوص گفت :در واقع استفاده از کاله
به حدی متداول بود که همه به ویژه مردان
بالغ از کاله استفاده م یکردند و بدون کاله
در مألعام ظاهر نم یشدند.
هر چند مطالعــات در این خصوص
کافی نیست اما به نظر م یرسد به مانند
پوشش ســر ب رای زنان با روسری و چادر،
کاله به عنوان پوشــش سر مردان تلقی
م یشد و همین استفاده گسترده موجب
شده بود که در بازار تاریخی اردبیل راستهای
از کالهدوزان سنتی شکل بگیرد.
دوخت کاله با مواد اولیه بومی
به گفته این کالهدوز ســنتی ،اولین
کالهدوزانی که در اردبیل حیات داشتند
آقایان غالم رضا ،مفتاح و کالهی بودند.
چند نفری که به سختی م یتواند به یاد
بیاورد و معتقد است به غیر از این تعداد
کســان دیگری نیز در این راسته کاله
سنتی م یدوختند.
جعفــری زاده شــغل کاله دوزی را
درست بعد از اتمام خدمت سربازی از پدر
م یآموزد و در حجره پدر مشغول به کار
م یشود و امروز در سال  95تنها بازمانده
راســتهای است که هر شــهروندی در
اردبیل به دنبال کاله م یگشت مستقیم
به آن جا سر م یزد.
اما کاله به چه شــکل و با چه موادی
تولید م یشد؟ به گفته معاون صنایعدستی
و هنرهای سنتی می راث فرهنگی استان
اردبیل در دوخت کاله سنتی از مواد اولیه
بومی استفاده م یشد.
علیرضا دباغ عب دا...ی با اذعان به اینکه
دوخت کاله سنتی حداقل پنج روز زمان نیاز
دارد ،تصریح کرد :دو روز آماده شدن پوست،
بعد خشک شدن الیی سی ریش خورده در
داخل قالب ثابت و سپس دوخت پوست،
آســتری ،الیی و سفیه و قراردادن کاله در
قالب مراحل دوخت کاله سنتی است.
در عین حال کالهدوز سنتی اردبیل نیز
ماده اولیه دوخت کاله را پوست بره گوسفند
یداند.
م
مطابق اظهارات این کالهدوز ،پوست
اولیه از مشهد به اردبیل م یآید اما به عقیده
برخی کارشناسان از پوست تولیدی خود
اردبیل نیز در تولید کاله استفاده م یشد.
جعفری زاده با بیــان اینکه م یتواند
چهار مدل کاله بدوزد ،اضافه کرد :پوست

کاله به صــورت آماده از مشــهد تهیه
م یشود و وقتی آماده باشد.
م یتوان در یک روز
دو یا سه کاله دوخت
به دلیل دقت نظر کاله دوزان در تولید
محصول کالههای تولیدی تا مدتها ب رای
مصرفکننده کاربری داشت ،به طوری که
به عقیده کالهدوز سنتی برخی تا  ۳۰سال
دوام مــیآورد .در واقــع کالهی که کاله
دوزان بر سر مردم م یگذاشتند مجزای از
کالهی است که این روزها صنعت گران
فاقد تعهد به مشتری تحویل م یدهند.
کاله دوزی صنعتی
نیازمندتغییرمسیر
جعفری زاده سه پسر و یک دختر دارد
اما هیچ یــک از فرزندانش این حرفه را
دنبال نکردند و خــود وی نیز راغب به
چنین امری نیست.
وی معتقد است این صنعت در اردبیل رو
به زوال است؛ به دلیل اینکه دیگر مشتری
ندارد و کاله استفاده نم یشود دوباره از نو به
پا کردن آن صحیح نیست.
با این وجود می راث فرهنگی اســتان
اقدام به تهیه پرونده ثبتی این هنر سنتی
در فهرســت آثار معنوی کرده است و بعد
از تهیه مستند کالهدوزی سنتی در سال
گذشته ،فیلم مستند کالهدوزی در سال
جاری تهیه م یشود.
بعد از اینکه شــمارگان کالهدوزان به
سمت صفر میل کرد ،افراد بسیاری مشتاق
سرنوشــت این راسته شدهاند و به درستی
مشخص نیست که بعد از آخ رین بازمانده
سرنوشت هنری که زمانی راستهای از بازار
را به نام خود کرد ،چه خ واهد شد.
اینصنعتنیازمندتغییرمسیروحداقل
انطباق با مدهای روز کاله دوزی است که
مشتری دارد .با این وجود به نظر م یرسد
هنرمندان و کارشناسان باید ایدههای خود را
با می راث فرهنگی استان در میان گذاشته و
کاری کنند تا تنها تابلوی کوچک باق یمانده
از راسته کالهدوزان حذف نشود.
جعفری زاده پشت چرخخیاطی سینجر
خود که آلمانی است نشسته و به سختی
صدای کسی را م یشنود.
خاطــره چندانی از مشــتریان خود به
یاد نــدارد .چهرهاش بشــاش اما متفکر
اســت .معتقد اســت حتی عوض کردن
شکل کاله هم نم یتواند این راسته را به
روزهای طالیی خود برساند .بعد از اینکه
چرخخیاطی  ۸۰ســاله آخ رین دوخت خود
را تحویل مشتری بدهد ،راسته کالهدوزان
شاید و تنها شاید به تاریخ بپیوندد
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پرونده کالسه9409984409300915شعبه دادگاه عمومی بخش ممقان تصمیم نهایی شماره شاکی:آقای صادق صفری فرزندعلی به نشانی ممقان
میدان بعثت کوی ولیعصرشمال پ1متهم:آقای علیرضادادخواه مقدم فرزندمحمدحسین به نشانی تبریزخ شمس تبریزی خ ایستگاه شکلی کوچه
عابدینی پ 60اتهام ها.1:مزاحمت تلفنی.2اهانت.3توهین به اشخاص عادی.4تهدید دادگاه توجهابه مجموع اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی
رااعالم وبااســتعانت ازدرگاه ذات اقدس حق وباتکیه بروجدان وشــرف بشــرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید.رای دادگاه درخصوص اتهام آقای
علیرضادادخواه مقدم فرزندمحمدحسین اهل وساکن تبریز،دایربرتوهین واهانت وتهدیدازطریق تماس تلفنی باشماره09214027914موضوع شکایت
آقای صادق صفری فرزندعلی اهل وساکن ممقان،توجهابه کلیه اوراق ومحتویات پرونده،نظربه شکایت شاکی،نتیجه استعالم معموله ازشرکت رایتل-که
مبین تعلق شماره تلفن یادشده به نامبرده میباشد-اظهارات وگواهی شهودومطلعین دردادگاه وسایرقرائن وامارات موجوددرپرونده ازجمله مجهول
المکانی متهم که جملگی به قناعت قضایی وقانونی دادگاه واین مرجع انجامیده است بزهکاری متهم درنظردادگاه محرزومسلم است ازاین روی دادگاه
بالحاظ مراتب وضمن احرازارکان ثالثه جرم ومســتندابمواد2و11و18و174و175و177و211قانون مجازات اسالمی وماده174قانون آیین دادرسی
کیفری مصوبین،1392ومادتین608و 669قانون مجازات اسالمی(تعزیرات)مصوب1375متهم موصوف رابه تحمل هفتادضربه شالق تعزیری بدون
گره،درهوای معتدل ومکان مسقف ازبابت تهدیدوبه پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت ازبابت توهین واهانت،ترتیباازنوع
مجازات درجات شش وهشت،موضوع ماده19قانون صدراالستنادمحکوم مینمایدفامادرخصوص اتهام دیگرمتهم مبنی برایجادمزاحمت تلفنی ازطریق
شماره تلفن مارالذکر،نظربراینکه ایجادتماس تلفنی وسیلهای درجهت ارتکاب عناوین مجرمانه توهین وتهدیدبوده است لهذادرنظراین مرجع تمامی
فعل وانفعاالت متهم بیش ازدوعنوان مجرمانه که فوقااظهارنظرگردیدراشــامل نمیشــودازاین روی دادگاه بالحاظ مراتب ونهایتاعدم احرازوقوع بزه
مزبوروباستنادمادتین100و101قانون مجازات اسالمی وماده265قانون آیین دادرسی کیفری مصوبین1392قرارمنع تعقیب صادرواعالم میداردرای
صادره درقسمت اول(محکومیت متهم)غیابی وظرف بیســت روزازتاریخ ابالغ قابل اعتراض دراین مرجع وسپس ظرف بیسیت روزازانقضای مهلت
واخواهی وبسان قسمت دوم قابل تجدیدنظردرمحاکم محترم تجدیدنظراستان آذربایجانشرقی میباشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش ممقان-پورفرض اله
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ابهام هدفمند جبهه النصره

دستاوردهایی که برجام برای کشورمان داشت

نصراهلل تاجیک

حسن بهشتی پور

مدتی این مثنوی تاخیر شد .عزیزی را از دست دادم و حال و حوصله نوشتن
نبود که بعدا«نه درباره عزیز بلکه از دست رفتن مینویسم .اما خوشبختانه در این
مدت تاخیر شده چیزی در خارمیانه و سیاست خارجی کشور از دست نرفت ،البته
پیشرفتی هم تقریبا» نداشتهایم  .زیرا نه تنها سوریه در شش ماه آینده در کما است
بلکه در خاورمیانه تا اتخابات آمریکا تمام نشود و دولت جدید در کاخ سفید جا نیفتد
فقط شاهد اخبار جدید هستیم و قرار نیست چیزی جابجا شود.
اگر چه بعد از پخش ویدئوی ابومحمد الجوالنی بعضی از تحلیلگران سیاسی
دنیای عرب که در کمپ سعودی و قطر قرار دارند گفتند که جبهه النصره از القاعده
جدا شده است و این سرآغاز برخی تحوالت در منطقه خواهد بود ،اما با دقت بیشتر
به متن سخنان وی چنین برداشتی زیر سوال رفته است.
جدائی جبهه النصره از القاعده از سوی رهبر این گروه با اهداف متناقضی تبیین
شــده است .از سوئی وحدت بیشتر گروهای مخالف اسد به عنوان هدف مطرح
شده و از سوی دیگر وی در بیانات ویدئوئی اش گفته که جبهه النصره از القاعده
جدا شده تا برای جامعه بینالمللی ،آمریکا و روسیه دیگر هیچ بهانهای برای حمله
به مواضعش در سوریه باقی نماند .و جالب آنکه القاعده نیز با توجه به هدف اول
از این جدائی استقبال کرده است .این تناقض و نحوه اقدام که حداقل در قدم اول
مورد قبول آمریکا و روسیه قرار نگرفته است را باید در تصویر شرایط و تحوالت
کنونی میدانی و سیاسی سوریه دید و تجزیه و تحلیل کرد .بنابراین هنوز مشخص
نیست که آیا جریان تغییر نام جبهه النصره به جبهه فتح الشام ،صرفا یک تغییر
نام است یا تغییر کاربری این گروه مسلح مخالف حکومت سوریه را نیز به دنبال
خواهد داشت.
اما به نظر میرسد در نهایت تاکتیک جدید جبهه النصره نوعی ابهام هدفمند
اســت که هم حامیان سنتی القاعده را با خود داشته باشد تا از نیروهایش به نفع
داعش ریزش نکند و هم بتواند قدرت مانور خود را در صحنه سیاسی بین المللی
حفــظ کند .اولین آزمایش نحوه عکس العمل جامعه بین المللی که میتواند به
صحت این فرضیه سازی کمک کند این است که آیا کمیته  ۱۲۶۷شورای امنیت
که قبال جبهه النصره را در فهرست گروههای تروریستی شورای امنیت قرار داده
بود ،نام جدید (جبهه فتح شام) را هم به فهرست خود اضافه خواهد کرد یا نه .اگر
چنین اتفاقی رخ دهد ،معلوم میشود همچون عکس العمل منفی اولیه آمریکا و
روسیه این بازی سعودی و قطر مورد قبول قرار نگرفته است و اما اگر نام جدید به
لیست وارد نشود و یا نام جبهه النصره در صورت وجود راه و کاری از لیست خارج
شود فضا برای تحلیلهای جدید باز خواهد شد.
جبهه النصره به اندازه کافی از پیوستگی اش به القاعده از سال  2012که این
گروه تشکیل گردید سیلی از توانمندی مبارزاتی ،سازماندهی و تجربه از طریق
نیروی انســانی جذب شده به این گروه عایدش کرد .اما اگر از وضعیت کنونی و
شرایط القاعده در منطقه و تحوالت بین المللی ،میزان نقش رهبری ،سازماندهی و
امکاناتش بر تحوالت سیاسی و بین المللی ارزیابی منصفانه و دقیقی داشته باشیم،
یقینا" القاعده امروز با القاعده یک دهه گذشته بسیار متفاوت است .تحوالتی که
شکل گیری داعش بر روند تحوالت منطقه ائی و بین المللی ایجاد کرد تا حدی
القاعده را از دور خارج ســاخت ولی این دیدگاه به معنای نادیده انگاشتن القاعده
نیست بلکه داشتن عقبهای با القاعده دیگر مزیت نسبی برای جبهه انصره نیست
و این گروه باید راهی برای ورود به بازیهای سیاســی پیدا میکرد .به همین
دلیل هم هست که برخی تحلیلگران با بدبینی به این اقدام نگاه نموده و معتقدند
که جبهه النصره با اقدامات اخیرش یک بازی سیاسی راه انداخته تا بتواند از این
صحنه سیاسی و میدانی به نفع خود استفاده کند و تکیه گاه قابل اعتمادی برای
نیروهای منطقه ائی و فرامنطقه ائی مخالف اسد و به طور همزمان ضد داعش
باشد ،نه آنکه لزوما" با القاعده دچار مشکل شده باشد.
یکی از مشکالت آمریکا در صحنه سوریه نداشتن نیروی قابل اتکا و مستعد
سرمایه گذاری برای جایگزینی اسد است .بنابراین آمریکا عالقه مند است یک
نیروی نظامی قابل ،آموزش پذیر و تحت کنترل داشته باشد .اما اینکه جبهه النصره
و یا جبهه فتح الشام بتواند این نقش را بازی کند یا خیر به خیلی عوامل بستگی
دارد .اما مشــکل آمریکا در مقطع کنون این اســت که درگیر انتخابات ریاست
جمهوری است و با رقابت شانه به شانه دو نامزد انتخاباتی دو حزب اصلی مجالی
برای ایجاد هر گونه تحرک در مســائل خارجی را ندارد و بالطبع سایر نیروهای
درگیر در قضایای سوریه نیز منتظر نتیجه این انتخابات هستند.

م.الف527/2884 :

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

ششــدانگ یک واحدآپارتمان قطعه5تفکیکی به شماره پالک8147فرعی از6-اصلی واقع
درممقان بخش38-تبریزکه مساحت ششدانگ  76/50مترمربع است وبنام آقای مهران
خداکرمی درصفحه103دفتر118ذیل 23495ثبت وســندمالکیت آن صادرگردیده است
وسپس ششــدانگ پالک مذکوربرابرنامه94/11/17-139404904097000666شعبه
اجرای ثبت آذرشهردرقبال مبلغ4124400000ريال بازداشت گردیده است وبرابرپرونده
اجرائی کالسه9400108تشــکیلی دراداره ثبت اســناد وامالک آذرشهرعلیه آقای مهران
خداکرمی وله خانم کبری پورمعصوم ممقانی ملک مزبوربامشخضات زیربه مزایده گذاشته
خواهدشدموردمزایده درممقان فلکه بزرگ(ستارخان)-خیابان شهرک سلیمی واقع گردیده
استوبهصورتطبقهسومیکواحدآپارتمانبامساحت76/50مترمربعونمایسیمانیوبدون
بالکن وتراس وآسانسوراست درهرطبقه دوواحدموجوداست که واحدمدیون واحدضلع شمالی
میباشدواحدمزبورتک خوابه دارای یک حال وسرویس است همچنین دارای کلیه امتیازات آب
وبرق وگازوتلفن میباشدکه طبق نظریه وارده شماره1395/04/22-104/7/4640کارشناس
رسمی دادگستری مجموعا به مبلغ800000000ریال(هشتادمیلیون تومان)درقبال طلب
وحق االجراوحق الحراج ارزیابی گردیده اســت وازساعت9صبح الی12ظهرروزچهارشنبه
مورخه1395/06/10درمحل اداره ثبت اسنادوامالک آذرشهرواقع در بلواربسیج-اول کوی
خیام دو ازطریق مزایده به فروش میرســدومزایده ازمبلغ800000000ریال شــروع وبه
باالترین قیمت پیشنهادشده ازطرف خریدارفروخته خواهدشدوبدهی مربوط به آب وبرق
وگازاعم ازحق انشعاب و اشتراک ومصرف ونیزبدهیهای مالیاتی وعوارض شهرداری تاتاریخ
مزایده اعم ازاینگه رقم قطعی آنهامعلوم شده یا نشده باشدوهمچنین کلیه هزینههای قانونی
اعم ازحق االجراوحق الحراج وهمچنین حق الحراج زایدبرمبلغ مزایده برعهده برنده مزایده
خواهدبودوهرگاه جلسه مزایده مصادف باایام تعطیل غیرمترقبه باشدفردای همان روزجلسه
مزایدهبرگزارخواهدشد.
تاریخ انتشارروزپنج شنبه1395/05/14
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک آذرشهر-حسین کرمی

به بهانه سالروز تحویل کلید پاستور

کار روحانی دشوارتر
چرا ِ
و زمین او ناهموارتر بوده است؟
مهرداد خدیر

نگاهی واقع بینانه به برجام ،طی یک سال
اخیر گویای آن است که این سند توانسته بهانه
را از دست دشنان ایران بگیرد؛ بهانههای که
در قالب پرونده سازیها علیه ایران بیپایه و
اســاس بوده اما در جامعه بین الملل پذیرفته
شــده بود .بر اســاس همین بهانههــا ایران
متهم به تولید سالح هســتهای شده و برای
جلوگیری از فعالیتهای ایران 12 ،قطعنامه
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
و  6قطعنامــه ذیل فصل هفتم منشــور در
شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده
بود .قطعنامههای که بار سنگین و منفی علیه
ایران داشت .آنها ایران را تهدیدی علیه صلح و
امنیت بین الملل قلمداد کرده بودند .هرکدام از
این قطعنامهها به ناحق علیه ایران به تصویب
رســید .با این حال برجام چند دستاورد بسیار
مهم برای ایران به همراه داشته است:
نخســتین دســتاورد این بود کــه برجام
توانست ،قطعنامههای شورای حکام آژانس
را ملغــی کرده و آژانس عمــا  12قطعنامه
خود را باطل شــده اعالم کرد .از طرفی پرنده
 PMDایــران که به مســاله ابعاد احتمالی
نظامی اشاره داشت نیز خاتمه یافت .شورای
امنیت نیز طی قطعنامه  2231خود که به ماده
 25اشاره داشته ،ذیل فصل ششم و همچنین
 11مورد که به بند  41اشاره میکند را لغو کرد.
به عبارتی همه  6قطعنامه شورای امنیت ملغی
شد .مساله باقی مانده ،تئوری ماشه بود که بر
اساس آن اگر هر زمان طرف مقابل اراده کند،
امکان بازگشت پذیری به وضعیت قبل وجود
خواهد داشت که با توجه به فضای بین المللی،
تعهدات اجرایی و مجموعه رفتارهایی که ایران
از خود نشان داده ،عمال زمینه موفقیتی نخواهد
داشت.
دومین دستاورد ،مساله غنی سازی است.
طی ســالها مقاومت توانستیم چرخه کامل
سوخت هستهای را در کشور ایجاد کنیم .آنها
این چرخه را پذیرفتند .گرچه ما نیز در مقابل
محدودیتهــای را از جمله در حوزه کنترل و
نظارت پذیرفیتــم ولی با این حال ادامه اصل
غنی سازی در ایران پذیرفته شده است.
سومین دســتاورد ،تغییر جایگاه جمهوری

اســامی ایران قبل و بعد از برجام است که
به طور کلی این جایگاه در جهت مثبت تغییر
کرده است .برخی اصرار بر این دارند که بگویند
این تغییر جایــگاه ارتباطی به برجام ندارد .در
حالی که با نگاه واقع گرایانه مشاهده میشود
که ایران توانســته با  6قدرت جهانی مذاکره
و به بخشــی از خواستههای خود دست یابد.
گرچه طرفین به آنچه مطلوبشان بوده نرسیده
اند اما به آنچه مقدور بوده دست یافته اند .این
موفقیت بزرگی است .به همین دلیل عربستان،
اسرائیل و دیگر کشــورها به تکاپو افتادند تا
به نحوی جلوی اجرای برجام گرفته شــود.
اگر چنین موفقیتی وجود نداشت ،آنها از خود
حساسیتی نشان نمی دادند .باید توجه داشت
که جایگاه ایران در منطقه ارتقا یافته است.
چهارمین دستاورد ،همکاریهای جدید بین
المللی در زمینه صنعت هستهای است .پیش از
برجام با وجود صلــح آمیز بودن فعالیتهای
هســتهای ایران همه فرایندها به دلیل ایجاد
مزاحمتها و مشــکالت ،به صورت مخفانیه
انجام میشد اما امروز به راحتی با کشورها وارد
مذاکره شده و با صورت شفاف و علنی قرارداد
همکاری هستهای امضا میشود .برای مثال با
چین درباره بازسازی رآکتور آب سنگین قرارداد
امضا شده تا این رآکتور گواهینامه بین المللی
دریافت کند .زیرا اگر رآکتور گواهی نامه بین
المللی نداشته باشد ،تولیدات آن صرفا مصرف
داخلی خواهد داشــت .در حالــی که اکنون
میتوانیــم پس از تولید رادیــو ایزوتوپهای
دارویی ،آن را به خارج نیز صادر کنیم .اکنون
ایــران میتواند با طرفهــای خارجی مانند
فرانسه و آمریکا و آلمان وارد گفت وگو شود.
اما در گذشته به دلیل وجود تحریم ها ،گفت
وگو معنا ن داشــت و هر کشوری که با ایران
درباره همکاریهای بین المللی هســتهای
مذاکره میکرد ،مجازات میشد.
حال پرسش این اســت که در برجام چه
چیزهایی را دادهایم ؟
تا پیش از برجام تعداد سانتریفیوژهای ایران
 19هزار عدد بود که بر اساس آخرین گزارش
آمانو ،فقط  9هــزار و  500عدد آن کار غنی
سازی را انجام داده و به آنها گاز تزریق میشد.

م.الف- :

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی بتن برور آذربایجان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  266و شناسه ملی 10860356270
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1395/01/29تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
ماده  22اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید.
هر یک از مدیران در مدت مدیریت خود مالک حداقل  1سهم از سهام شرکت بوده
و ورقه سهم مذبور را بعنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات
مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن
ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشی از آن قبیل حق رأی و دریافت سود ن
است  .ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرد
سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیشبینی نشده
سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ملکان
م.الف- :

آگهی تغییرات شرکت تولید و بستهبندی خشــکبار دوهزار و یکصدو
چهل و چهار ملکان شرکت تعاونی به شــماره ثبت  246و شناسه ملی
10860354945
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1394/09/26منضم به نامه شماره 4028
مورخه  94/12/08اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
وحید عباســی کدملی  5078785435به ســمت رئیس هیئت مدیره و اسمعلی
عباسی به کدملی  5079677295به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن عباسی
به کدملی  5078822828به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 3
سال انتخاب شدند.
کلیه اســناد تعهدآور بانکی و قراردادها و بــرات و ...پس از تصویب هیئت مدیره با
امضای حسن عباسی به کدملی  5078822828مدیرعامل و وحید عباسی به کدملی
 5078828486با ســمت رئیس هیئت مدیــره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با
امضای اسمعلی عباسی به کدملی  5079677295با سمت نائب رئیس هیئت مدیره
و اوراق عادی و مکاتبات با امضای حسن عباسی با کدملی  5078822828با سمت
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،تعیین سمت مدیران
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در
پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ملکان

حال بعد از برجام تعداد سانتریفیوژهای زیر بار،
 5هزار و  60عدد خواهد بود .با توجه به اینکه
عمده مصرف ایران از سال  2021خواهد بود،
بنابراین در حال حاضر کمبودی احساس نمی
شود.
تا پیش از این ذخایر اورانیوم ایران  11تن
بوده که بعد از برجام به  300کیلو کاهش یافت.
اما در مقابل نزدیک به  197تن کیک زرد وارد
ایران میشــود .ارزش این مقدار برابر با  1به
 10بوده و ایران توانســته مقدار قابل توجهی
اورانیــوم طبیعی به دســت آورد .زیرا ذخایر
اورانیوم محدود است و ایران با توجه به بومی
سازی صنعت هستهای میتواند از این میزان
کیک زرد برای غنی سازی و همچنین اشتغال
استفاده کند .بنابراین پیش از خارج شدن ذخایر
از ایران ،ده برابــر آن به صورت طبیعی وارد
کشور شده است .اکنون ایران میتواند منابع
خود را از روسیه و قزاقستان تامین کند.
بر اساس برجام ،ایران یک سری نظارتها
را پذیرفته و همچنین طی این مدت پروتکل
الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا میکند .این
درحالی است که بعد از گذشت  8سال ،مجلس
میتواند «به صالحدید» با بررسی این موضوع
که اگر تمام مراحل برجام به خوبی پیش رفت،
آن را تایید نهایی کند .ایران همانند بســیاری
از کشورهای بزرگ دنیا مانند آلمان ،فرانسه،
چین و آمریکا پروتــکل الحاقی را به صورت
داوطلبانه اجرا میکند .در حال حاضر نزدیک
به  126کشور دنیا این پروتکل را اجرا میکنند
اما هر کدام پیوســت اجرایی را برای آن قرار
داده انــد .بخشهای نیز در قالب فراپروتکلی
در نظر گرفته شده که مثال مربوط به خروجی
معادن اورانیوم ایران در گچین و ســاغند طی
یک محدوده  20ساله است .نظارت نیز بدین
صورت خواهد بود که منابع خروجی این معادن
به جای دیگر نرفته باشد .این مساله نه تهدید
امنیت ملی و نه تهدید استقالل ایران است .در
نهایت آنکه ایران در راستای فعالیتهای صلح
آمیز هستهای هیچ ضرری به ایران وارد نمی
شود و ما به ازای آن همکاریهای بین المللی
و زمینه مناسب برای توسعه صنعت هستهای
صورت خواهد گرفت.
م.الف- :

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی بتن برور آذربایجان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  266و شناسه ملی
10860356270
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/01/29
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ولی علیار به کدملی 5079398418
عباس علیار به کدملی 5079399996
صابر صلحی به کدملی 5069907824
بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
خداکرم کرمی به کدملی  5079399635و اکبر قاسمزاده اصل به کدملی
 5079881801به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال
مالی انتخاب شدند.
روزنامه مهدآزادی برای درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار،
انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس است
.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ملکان
م.الف- :

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی بتن برور آذربایجان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  266و شناسه ملی
10860356270
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1395/01/29تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
ولی علیار به کدملی  5079398418به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره
عباس علیار به کدملی  5079399996به سمت رئیس هیئت مدیره
صابر صلحی به کدملی  5069907824به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
انتخاب شدند
کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ،سفته ،برات و قراردادها
و اوراق عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره و با مهر
شرکت معتبر خواهد بود.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،تعیین سمت
مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ملکان

مرداد ماهی اســت که رییسان جمهوری در دورههای اخیر این مقام را رسما
تحویــل میگیرند و حکم هر رییس جمهور منتخب در چنین ایامی به امضای
مقام معظم رهبری میرسد و بعداً در مجلس شورای اسالمی سوگند یاد میکند.
مراسم اول به «تنفیذ» و دومی به «تحلیف» شهرت دارد و این روزها سومین
سالگرد آغاز رسمی ریاست جمهوری حسن روحانی است.
انگار همین دیروز بود که به مناســبت آغاز دوران ریاست جمهوری او و پایان
 8سال ریاست جمهوری پر سر وصدای محمود احمدی نژاد نوشتیم و به سرعت
این سه سال هم سپری شد.
درباره این سه سال به نکات متفاوتی میتوان اشاره کرد .مهمترین آنها البته
دو اصطالح «برجام» و « تلگرام» اند که سه سال پیش رایج نبودند و اکنون همه
از این دو میگویند.
یکی نشانه تغییر نوع مواجهه با پرونده هستهای و نرمش در سیاست خارجی
است و دیگری گشایش عرصه انتقال اخبار و تبادل اطالعات که اگر چه این نرم
افزار پیام رســان اختراع این دولت و ایرانیان نیســت ولی همان گونه که رییس
جمهوری هم گفته است با افزایش پهنای باند و مقاومت در مقابل فشارهای آشکار
و پنهان اکنون این وسیله به مهم ترین امکان ارتباطی بدل شده است .البته اگر
صحبت از دستاوردها باشد کاهش نرخ تورم نیز قابل ذکر است و بحثی اگر هست
بر سر رکود است.
این گفتار اما بر آن است که ســه سال اول صدارت  4رییس جمهوری را در
دورههای اخیر مقایسه کند و البته به این نتیجه برسد که سه سال روحانی سخت
تر بوده و به تعبیری خسته تر.
مقایسه بین  4رییس جمهوری از  68به این سو به این خاطر است که از این
سال و پس از بازنگری در قانون اساسی ساختار سیاسی از پارلمانی به ریاستی و
حداقل نیمه ریاســتی تبدیل شد و ریاست دولت را نیز رییس جمهوری در اختیار
گرفته است حال آن که سه رییس جمهوری قبلی در حوزه اجرایی اختیارات چندانی
نداشتند و دولتها با نخست وزیر وقت شناخته میشدند.
سه سال اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ( 68تا )71هر چند پس از
جنگ  8ساله و در غیاب امام خمینی سپری شد اما به خاطر پیشینه نفوذ و اقتدار
هاشمی و سابقه دوستی دیرین با رهبری جدید جمهوری اسالمی و استقبال ایشان
از ورود او به صحنه اجرایی حتی قبل از انتخابات با مانع جدی رو به رو نبود.
هر چند اکثریت مجلس سوم را جناح چپ سنتی تشکیل میداد و از سکوت
او در قبال تفسیر استصوابی از نظارت ناخرسند بودند اما همان نمایندگان هاشمی
را به ریاســت مجلس سوم انتخاب کرده بودند و در انتخابات نیز تنها یک رقیب
صوری داشت.
مشکالت هاشــمی بعد از آن سه سال و با شتاب گرفتن سیاست تعدیل در
سالهای  73و  74شروع شد و میتوان گفت سه سال اول دوره هشت ساله را با
مشکالتی به مراتب کم تر از بعد از آن پشت سر گذاشت.
سه سال اول ریاست جمهوری خاتمی ( 76تا  )79نیز اگر چه با کاهش فاحش
قیمت نفت و نیز وقایعی چون  18تیر و قتلهای زنجیرهای و ترور سعید حجاریان
«هر سه در سال  -78رو به رو بود اما حمایت گسترده مردم و فعاالن جامعه مدنی
و نقش آفرینی بیسابقه مطبوعات به او انرژی میداد و میتوان سه سال اول را به
نسبت  5سال بعد شاداب تر و موفق تر دانست ،چرا که مهم ترین وعده او» توسعه
سیاسی -با تشکیل مجلس ششم تحقق یافته بود و با توقیف گسترده مطبوعات
در پایان این سه سال صدای او کمتر و کمتر به گوش رسید.
سه سال اول ریاست جمهوری محمود احمدینژاد نیز برای او از  5سال بعد با
دشواری کمتری سپری شد .افزایش ناگهانی قیمت نفت موهبتی بود که به هیچ
یک از دولتهای قبل از او اعطا نشده بود.
درآمد متوســط دولت دوران جنگ از نفت هر سال  14میلیارد دالر بود ،دولت
سازندگی 15میلیارد دالر و در دولت اصالحات به  19میلیارد دالر رسید .همین عدد
در دولت مهرورز به  74میلیارد دالر در سال رسید.
درآمد  6ســال این دولت از نفت  442میلیارد دالر بود در حالی که در کل 8
سال دولت قبل از  157میلیارد دالر فراتر نرفته بود .به جز این حمایت کامل همه
ارکان نظام دولت احمدی نژاد را در ســه سال اول معادل کلیت ساختار سیاسی
تصویر میکرد.
ســه سال اول ریاست جمهوری روحانی اما هیچ یک از ویژگیهای سه دوره
قبل را نداشته و دو سوم آن هم با انتظار نفسگیر توافق هستهای سپری شد و از
یک سال اخیر نیز نیمی باز با انتظار تصویب و تایید برجام در داخل و اجرایی شدن
آن گذشــته و تازه از نیمه دی  94و در حالی که  30ماه از عمر دولت گذشته بود
برجام وارد فاز اجرایی شد در حالی که هنوز به خاطر حساسیت بر سر قوانین پول
شویی محدودیتهای بانکهای ایرانی را تمام و کمال برنداشته اند.
از این روســت که سه سال اول روحانی را میتوان در مقام قیاس با بازههای
مشابه قبلی دشوارتر دانست و حتی دشوارترین و ناهموارترین لقب داد زیرا نه مانند
بازه  68تا  71از حمایت همه جانبه درون ارکان نظام برخوردار بوده نه همچون
دوره  76تا  79جامعه در تب و تاب و شور سیاسی است و نه مانند سالهای 84
تا  87پول مفت نفت ،در اختیار و دولت بختیار.
نه این که کاری نشــده باشد که از  92تا  95انرژی اصلی صرف توقف خون
ریزی شده و کدام جراح قبل از توقف خون ریزی میتواند عمل را آغاز کند.
در تمثیلی دیگر وقتی خودرو از راه اصلی منحرف شده و به روایتی در آستانه
ســقوط به دره است همین که آن را به جاده و ریل اصلی بازگردانی است کاری
کارســتان و در این سه سال دشوار وقت و همت روحانی و کارگزاران ارشد او در
وهله نخست صرف عادی سازی امور شده است.
همین عادی سازی را اما به خاطر دشواری کار میتوان فوق العاده دانست ولو در
آن سو بدعهدیهای شده باشد و همه انتظارات برآورده نشده باشد.
اگــر تردید دارید به این نکته بیندیشــید که  80درصــد بودجه ایران صرف
هزینههای جاری میشود و بخش قابل توجهی از این هزینه با درآمد نفت تأمین
میشود.
نفتی که بازارهای از دســت داده را بازپس میگیرد و تا پایان سال عدد روزانه
تولید به  4میلیون بشکه میرسد.
شاید به همین خاطر است که رییس جمهوری هر از گاهی یادآوری میکند اگر
برجام نبود اندک اندک نفت ما به صفر میرسید و البته در این یک سال پرسش
غالب این که از غیرعادی به عادی رسیدیم اما قرار نیست در عادی توقف کنیم.
چشمها در این یک سال به دنبال عبور از این نقطه اند....

روزنامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

صاحب امتیاز  :شرکت مطبوعاتی سخن نگاران طوبی
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سردبیر :وحید بابایی
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تبریز .سه راه طالقانی .باالتر از مصلی
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نمایش

رسانه

ارسال آثار از  26استان کشور
به جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران

در بازدید از مجموعه طوبی مطرح شد
توجه راهگشای رسانهها به عملکرد شهرداری جریان ساز است

شعر

ملکالشعرایبهار

من مست از آن ُد ِّر کالمت شده بودم
من کشتۀ آن چشم خمارت شده بودم

دبیر اجرایی دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران،
از ارســال آثار هنرمندان  26استان کشور به دبیرخانه دهمین
جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در اهر خبر داد.
احمــد رجب پور اظهــار کرد 200 :اثر توســط هنرمندان
کشورمان ،به دبیرخانه دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه
ارسباران در شهرستان اهر رسیده است.
وی با بیان اینکه مرحله بازبینی آثار به زودی به پایان خواهد
رسید و بعد از آن نتایج بازبینی اعالم خواهد شد ،افزود :در این
دوره از جشــنواره فقط آثار جدید به مرحله مسابقه راه خواهند
یافت و آثار شرکت کننده در جشنوارههای دیگر و یا تکراری
کنار گذاشته خواهد شــد و همچنین طبق تصمیمات برگزار
کنندگان دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران25 ،
گروه در مرحله مسابقه شرکت خواهند کرد.
وی ،گفت :در طول جشنواره و روز پایانی میهمانان مختلف
کشوری و استانی و میهمان ویژه شرکت خواهند کرد.

ادبی

بزرگداشت تولد شعرآورد تبریز
چهارمین سالگرد تاسیس شعرآورد تبریز با حضور مدیر موسسه
شهرســتان ادب و خیل کثیر عالقه مندان شعر و ادبیات در تبریز
برگزار شد.
این آیین در تاالر اجتماعــات کتابخانه مرکزی تبریز ،مکان
همیشگی برگزاری جلسات شعرآورد برگزار شد.
در ابتدای این مراسم «شهرام خدایی» مدیرکل کتابخانههای
عمومی استان حضور در جمع شاعران شعرآورد را اتفاقی مبارک
خواند و خود را از عالقه مندان شــعر و ادبیات دانســت .خدایی
در ادامه جلســه به ذکر خاطرهای از اشعار علی محمد مودب نیز
پرداخت.
در ادامه جلسه رضا شــیبانی اصل ،دبیر شعرآورد تبریز پشت
تریبون رفت و به ذکر گزارشــی از چهار ســال فعالیت ادبی در
قالب جلسات شعرآورد تبریز پرداخت .او عنوان کرد که چهار سال
پیش نخستین جلسه شعرآورد به همت موسسه شهرستان ادب و
حمایت دفتر جبهه مطالعات فرهنگی با بودجهای اندک شروع به
کار کرد و اکنون بعد از چهارسال شعرآورد جبهه اول شعر تبریز و
مرکز گردهمایی جوانان است .دبیر شعرآورد افزود :ما چهار سال
است در مقابل انواع هجمهها سینه سپر کردهایم و توانستهایم در
عرصههای مختلف فرهنگی به موفقیتهای برسیم که یکی از
آنها دائمی کردن روال شاهنامه خوانی است.
در ادامه جلسه علی محمد مودب مدیر موسسه شهرستان ادب،
از حضور نام شــعرآورد در جلســات سطح اول مدیریت فرهنگی
کشــور خبر داد .او گفت :همواره شــاعران و هنرمندان بزرگ در
مرزها ســر برآورده اند و دست به آفرینشهای ادبی زده اند و به
همین دلیل همــواره از تبریز انتظارها زیاد بوده و اکنون با وجود
شــعرآورد ،این کالنشهر دژ تسخیرناپذیر فرهنگ و ادبیات ایران
زمین است .او در تبیین رهنمودهایی ،شعرآورد را چراغی دانست
که با خلوص نیت جوانان انقالبی افروخته شده و گفت که خداوند
نگهبان چنین چراغی خواهد بود.
آیین بزرگداشت تولد شعرآورد تبریز با شعرخوانی شاعران برتر
تبریز و استان همراه شد.

یاد است مرا عشوه و آن لحن ملیحت
بیشک صنما عشق صدایت شده بودم
گر عمر به جان باشد و تن را نفسی هم
ای ماه ،بدان مایل مویت شده بودم
راز است که از جور تو نالیده و گویم
ای وای به تو ،عازم کویت شده بودم
معاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری تبریز گفت:
توجه منصفانه و راهگشــای رســانهها به عملکرد و
برنامههای شــهرداری جریان ساز است و میتواند
نتایج مثبتی را منجر شود.
حجت االســام احمد حمیــدی در دیدار از دفتر
روزنامه ســرخاب ،هفته نامه آذرپیام و پایگاه اطالع
رسانی همنوا در گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد:
کار اجرایی به نحوی اســت که عمال اجازه قضاوت
دربــاره خود و حتی مرور عملکــرد را از فعاالن این
بخش میگیرد و نیاز به نقد و بررسی از سوی ناظران
بیرونی همانند رسانهها همواره احساس میشود.
وی افزود :رســانهها به عنــوان نمایندگان افکار
عمومی ،موظف اند بــه انعکاس این نگرشها اقدام
کنند و در فضایــی منصفانه ضمن طرح نقد به ارائه
راهکارهایی برای بهبود وضعیت دست بزنند.
حجت االســام حمیدی با بیان اینکه جشنواره
تابســتانی محصول نیک اندیشی شماری از فعاالن
فرهنگی و مدیران وقت شهرداری تبریز است ،افزود:
این جریان فرهنگی تاکنون به جریان ســازیهای
عمــده و فراوانی انجامیده اســت و با توجه به همه
اقشــار و شهروندان تالش دارد دغدغههای مدیران
شهرداری در اداره بهتر و مناسب شهر را بازتاب دهد
وی ادامــه داد :ایــن جشــنواره در حالی نهمین
دوره خود را تجربــه میکند که توجه به مناطق کم
برخوردار شــهری ،از دغدغهها و برنامههای ســتاد
برگزاری این جشــنواره است و میکوشد برنامههای
تفریحی را به این مناطق سوق دهد.

حجت االسالم
حمیدی:
کار اجرایی به نحوی است
که عمال اجازه قضاوت درباره
خود و حتی مرور عملکرد را از
فعاالن این بخش میگیرد و
نیاز به نقد و بررسی از سوی
ناظران بیرونی همانند رسانهها
همواره احساس میشود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تبریز با تاکید بر
ضرورت همراهی و همکاری رســانهها در این حوزه
افزود :ایــن همکاری یقینا به بهتر شــدن و افزوده
شــدن زمینههای تاثیر در متن جامعه کمک خواهد

کرد و فضایی موثر و ایده آل برای شهروندان ایجاد
خواهد کرد.
پایههای توسعه فرهنگی
مدیرعامل ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری
تبریز هم در این دیدار از تالش صادقانه و موثر این
رسانهها قدردانی کرد.
حســین آذرنیا در این دیدار با اشــاره به قدمت و
اهمیت این رســانهها در فضای خبری شهر ،رجوع
همیشگی مردم به این رسانهها را نشانه جایگاه ویژه
این مجموعه رسانهای در میان مخاطبان دانست.
بــه گفتــه وی ،مجموعــه رســانهای طوبی در
ســالهای فعالیت خود توانسته به مرجعی مطمئن
و ارزشــمند برای دریافت اخبار متقن تبدیل شود و
این امر ویژگی مهمی برای یک رسانه محلی است.
مدیرعامل ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری
تبریز همچنین از همراهی همیشــگی این مجموعه
با خادمــان فرهنگ و هنر تبریز و تالشــگران این
ســازمان قدردانی کرد و گفت :شهروندان با دریافت
اطالعات دقیــق و به هنگام ،حضــور موثرتری در
فعالیتها و برنامههای سازمان دارند و این امر مایه
خرسندی است.
وی با اشــاره به اســتقبال گســترده شهروندان
از برنامههــای نهمین جشــنواره تابســتانی تبریز،
ابــراز امیداری کرد که در ســایه همکاری صمیمانه
رســانههای شــهر و تالشهای صورت گرفته در
ســطح تمام مناطق شهرداری تبریز شاهد جلب نظر
و رضایتمندی شهروندان و مسافران تابستانی باشیم.
آذرنیا ضمن تبریک مجدد فرا رسیدن روز خبرنگار
به همکاران تالشــگر روزنامه ســرخاب ،هفته نامه
آذرپیــام و پایگاه خبری هم نوا ،اســتمرار توجه این
رسانههای مردمی را در حوزههای مختلف به ویژه
در زمینههای فرهنگی خواســته فعاالن فرهنگی و
دلسوزان شهر دانست.
زمینه سازی برای مشارکت شهروندان
در ایــن دیدار فرهاد باغشــمال آذر ،مدیرعامل
مجموعه سخن نگاران طوبی و از فعاالن رسانهای
تبریــز ضمــن قدردانی از ترتیــب دادن مجموعه
دیدارهای مسوؤل شهری و حضور در محل فعالیت
رسانهها برای آشنایی هرچه بیشتر با فضای کاری
آنها ،توجه به این حوزه را موجب اثربخشــی هرچه
بیشتر تالشهای صورت گرفته در زمینه فرهنگ
دانست.
به گفته مدیرمسئول هفته نامه آذرپیام ،آشنایی
مسوؤل با فعالیت رسانهها زمینه را برای همکاری

موثر به نفع توسعه شهر فراهم میکند و این مساله
باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
همچنین وحید بابایی ،سردبیر روزنامه سرخاب و
از نویسندگان سرشناس تبریز ،با اشاره به گستردگی
دامنه فعالیتهای فرهنگی ،به نقش موثر و تعیین
کننده رسانهها در این حوزه تاکید کرد.
وی افزود :با توجه به ســرعت انتشار اطالعات
و اخبار ،مردم به رســانههای مســتقل ،باسابقه و
راســتگو همچنان اقبال خوبی دارند و این مســاله
نشــان دهنده جایگاه رســانهها در زندگی روزمره
شهروندان است.
به گفته بابایی ،میتوان از این فضای مســاعد
برای گســترش مشارکت مردم در اقدامات مختلف
شهری و فرهنگی بهره برد و شهر و کشور را گامی
به سوی توسعه سوق داد.

آذرنیا:
استقبال شهروندان از
برنامههای نهمین جشنواره
تابستانی تبریز گسترده بوده
و امیدواریم در سایه همکاری
صمیمانه رسانههای شهر و
تالشهای صورت گرفته در
سطح تمام مناطق شهرداری
تبریز ،بیش از گذشته
رضایتمندی شهروندان و
مسافران تابستانی را شاهد
باشیم.

القصهکهمحمودوداعمیکندازعشق
گوید به خدا واله رویت شده بودم

فرهنگ

فقدان نقشه راه باعث هرج و مرج
در حوزه فرهنگ شده است

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت :از
آنجا که نقشه راه نداریم و چارچوبها را تعریف نکردهایم افراد بنا به
میل و سلیقه خود تصمیم میگیرند.
محمداســماعیل ســعیدی اظهار کرد« :چندی قبل در جلسه
کمیسیون فرهنگی که وزیر فرهنگ نیز در آن جلسه حضور داشت
نکتهای را پیرامون مســئله فرهنگی کشور مطرح کردم مبنی بر
اینکه ما باید در حوزه فرهنگی کشور یک نقشه راه ایجاد کنیم».
وی افزود« :وجود و پیگیری مهندسی فرهنگی در کشور امری
ضروری اســت .این مهندســی فرهنگی چارچوبهایی را برای
صادرکنندگان پروانه نمایش فیلم ،تولیدکنندگان اثر هنری و تمامی
افراد مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر کشور ایجاد میکند».
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد« :با مشخص
کردن چارچوبهای فرهنگی همه مکلف به رعایت آن هســتند
و با طی کردن این نقشــه راه ،پیوست فرهنگی فیلمها که بیانگر
جهتگیری و سمتوسوی فیلمها هست ،مشخص میشود».
ســعیدی با تاکید بر اینکه «با به کارگیری نقشه راه در کشور
وظیفه افراد مشخص میشود» ،اضافه کرد« :از آنجا که نقشه راه
نداریم و چارچوبها را تعریف نکردهایم افراد بنا به میل و سلیقه خود
تصمیم میگیرند .از این رو باید همواره چارچوب ارزشها ،باورهای
دینی و اعتقادی جامعه را لحاظ کنیم».

فیلم کوتاه

در این دیدار عالوه بر حجت االســام حمیدی
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز و حسین
آذرنیا مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تبریز ،میکاییل نظری رییس روابط عمومی سازمان
فرهنگی هنــری شــهرداری تبریــز و همکاران
رســانهای روزنامه ســرخاب ،هفته نامه آذرپیام و
پایگاه خبــری هم نوا به گفــت وگو در خصوص
مسائل فرهنگی روز پرداختند و در خاتمه با اهدای
لوح قدردانی و هدایایی به رسم یادبود ،از همکاران
این مجموعه قدردانی شد.
این دیــدار صمیمی با طرح پیشــنهاداتی برای
برگزاری هر چه بهتر جشــنواره تابستانی تبریز از
سوی همکاران رسانهای نیز همراه بود.

«وقتی که میخوابیم»
کلید میخورد

شــنبه هفته بعد فیلم کوتــاه «وقتی کــه میخوابیم» به
کارگردانی میالد دل آسا و شایان افشردی کلید میخورد.
به گزارش سرخاب ،فیلمنامه این فیلم کوتاه توسط میالد دل
آسا نوشته شده و هم اکنون در مراحل پایانی آماده سازی صحنه
به سر میبرد.
داستان این فیلم کوتاه در یکی از خوابگاههای پسرانه تهران
میگذرد و شخصیتهای اصلی فیلم اش چند جوان ترک زبان
هستند .اطالعات بیشتری از این فیلم کوتاه در اختیار رسانهها
گذاشته نشده است.

منظر

مرتضیموسوی

