
گفت:  آذربایجان شرقی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
درآستانه روز خبرنگار نشست بررسی مسائل خبرنگاران و 
اصحاب رسانه با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

در تبریز برگزار می شود.
محمد محمدپور اظهارکرد: این آئین با حضور دکتر پزشکیان 
نائب رئیس مجلس شورای اسالمی، سلمان خدادادی رئیس 

کمیسیون اجتماعی مجلس...

وقتی به کوچه ســاالر ملی می رسم، از سر کوچه، مسیر 
کج و کوله ای به چشم می خورد که در نهایت دری قدیمی با 
ساختار قاجاری اش از دور نشان از خانه ای قدیمی می دهد... 
نزدیک می روم وقتی به انتهای کوچه می رســم، می بینم از 
دیوارهــای خانه، فقط یک درب باقی مانده اســت، دربی با 
یادگاری های  نوشته شده  رویش، بی مهری های  مسوؤل را 

نشان می دهد. 

آگهي مناقصه
ادارهکلراهوشهرسازیاستانآذربایجانشرقی

4 صفحه
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همکار گرانقدر  سرکار خانم فاطمه ابوالهانی 
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان برای آن 

مرحومه، علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان، صبر و اجر آرزومندیم.
شرکت مطبوعاتی سخن نگاران طوبی

روزنامه سرخاب - هفته نامه آذرپیام - پایگاه خبری هم نوا
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بازگشت کشتی فرنگی اردبیل
 به روزهای طالیی،  شدنی است

ورزش

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

6

فرهنگ

سفر به سرزمین پروانه ها

مــا در حــوزه آمــوزش 
رســانه،  و  روزنامه نگاری 
بحثــی به نام خشــونت 
مطبوعاتــی داریم. در این 
بحث تأکید بر این اســت 
که هر آنچه از عرف ادبیات 
عامه جامعه خارج شــود، 

تبدیل به خشونت مطبوعاتی می گردد.
هر کشــور و فرهنگــی نوعی از ادبیــات جاری و 
پذیرفته شــده برای خود دارد که در واقع پشت پرده 
و تهیه کنندگان آن، ادیبان، نویسندگان، استادان و 

روزنامه نگاران قدیمی و موجه آن کشور هستند.
تاریخ روزنامه نگاری و رســانه در هر جامعه ای این 
نوع از ادبیات و گفتار را تعریف می کند. کشور ایران 
با داشــتن همین ادبیات روزنامه نگاری غنی، ادعای 
داشتن عرف ادبیاتی خاص خود را در این عرصه دارد. 
ما مدعی هستیم که در حوزه رسانه کالمی غنی و 
متعالی داریم که از کارکردهای فرهنگی پرشماری 

برخوردار است.
این ادبیات زیربنایی به اندازه جهد و تالش چند دهه 
و چند نســل از فعاالن رسانه دارد و به همین جهت 
کسی حق ندارد که به واسطه منافع گروهی و موقت 
خود این عرف ادبیاتی را بشــکند. در همین حال ما 
معتقدیم که پشت خشونت مطبوعاتی عواملی وجود 

دارد که باید مورد کنکاش جدی قرار بگیرند.
به عبارتی تنها راه فایق آمدن بر زوال ادبیات رسانه ای 
مــا و خروج آن از چارچــوب ادب و عرف عمومی، 
شناخت و به زیر کشــیدن همین بسترها و عوامل 
است. اولین عامل این خشونت مطبوعاتی در اشکال 
مختلــف آن، چه در عکس و چــه در کالم، تالش 
برای مرعوب ساختن تفکر و دیدگاه طرف یا جریان 

مقابل است. 

حرف اول

ادامه در صفحه 8

 ادامه در پایین صفحه 

 در صفحه 8

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز از سری 
مسابقات لیگ شانزدهم، امروز و از ساعت 
20:30 در ورزشگاه یادگار امام )ره( قم به 

مصاف تیم صبای این شهر می رود.
ماشین سازی که بعد از 20 سال توانست 
لیگ برتری شود، شــروع خوبی در لیگ 
شــانزدهم داشت و موفق شد از سد فوالد 
در اهواز عبورکند و گســترش فوالد را در 

استادیوم خانگی خود متوقف کند.
ماشین سازی با 4 امتیاز و تفاضل 1+ در 

رده پنجم لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارد 
و در این بازی احمد کامدار و امین قاسمی 
نژاد را به دلیل مصدومیت و حامد پاکدل را 

به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.
پیام صادقیان گلسازترین بازیکن دو هفته 
اخیر لیگ برتر در تالش است با پا گذاشتن 
به جای پدر، به افسانه ای دیگر برای فوتبال 

تبریز تبدیل شود.
تیم صبای قم که در هفته اخیر با هدایت 
صمد مرفاوی تشــکیل شــده و نتوانسته 

تمرینات آماده سازی خوبی را انجام دهد، 
با وجود میزبانی ممکن اســت راهگشای 
سبزپوشــان برای یک اســتارت دلچسب 

باشد.
امیر سعید فر، علی اکبر عظیم پور، حسن 
انتظاری و کوپــال ناظمی تیم داوری این 
مسابقه هستند که از سوی دپارتمان داوری 

انتخاب شده اند.
مسعود مرادی نیز ناظر داوری این مسابقه 

را بر عهده دارد.

جدال برای صدر جدول

7

اصالح طلبان و اصول گرایان در مورد حمایت از 
روحانی در انتخابات سال 96 چه می گویند؟

سیاست

بررسی مسائل خبرنگاران
 با حضور نمایندگان مجلس در تبریز

آفت خشونت مطبوعاتی

انتقاد رئیس دانشگاه تبریز از کثرت 
دانشگاه های کشور:

کشورهای پیشرفته 500 
دانشگاه دارند، 

ما 2500 تا

1000تومان شنبه 16مرداد ماه 31395 ذی القعده 61437آگوست 2016سال دهمشماره82509صفحه
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بررسی آخرین وضعیت 
خانه منتسب به ساالر ملی

محمد سلطانی فر

در واقــع به کار برندگان ایــن ادبیات به دلیل 
واهمه از حضور در میدان اســتدالل یا ناتوانی  
خود در پی ریزی منطق برای یک مباحثه، برای 
شکست طرف مقابل روی به خشونت کالمی 
می آورند. بعد از این نوبت به عامل منافع جناحی 

و گروهی می رسد.
به خطــر افتادن این منافع عموماً با عصبانیت 
صاحب آن همراه می شــود و این خشــم نیز 
قســمتی از چهره خود را در خشونت رسانه ای 
نمایان می کند. خصوصاً ایــن موضوع وقتی 
تشدید می شــود که منافع یاد شده از طریقی 
کسب شــده باشند که صاحب آن امکان دفاع 
چندانی از روش کسب این منافع در منظر افکار 
عمومی نداشته باشد و مشروعیت روش او نیز در 

موقعیت خطر و تهدید واقع شود. سومین عامل 
هم این است که استفاده کنندگان از این کالم ها 
به دنبال برهم زدن ادبیات مرســوم در فضای 
رسانه و گفت وگو هستند. دلیل این موضوع هم 
می تواند این باشد که خود را در میدان بهره گیری 
از ادبیات منطبق با عرف جامعه توانمند نمی بینند 
و همین آنها را به ســمت یک جایگزین جدید 
می برد که همان خشــونت مطبوعاتی است. 
خشــونت مطبوعاتی فضای رسانه را از حالت 
آرامش خارج می کند و در این وضعیت رســانه 
بهتر می تواند تبدیل به ابزاری سیاســی برای 

رسیدن به منافع شخصی و گروهی شود.
چرا که این ادبیات ممکن است طرف مقابل را 
هــم وادار به واکنش در همین چارچوب کند و 

آنان را به زمینی بکشاند که تمایل قلبی به آن 
ندارند. در این زمین کسی برنده است که اول از 
همه شروع کننده این خشونت بوده و با خیالی 
راحت تر از آن اســتفاده می کند و مهم تر اینکه 

استفاده از آن را بهتر بلد است.
آسیب اصلی این وضعیت هم در همینجاست 
که دو طرف وارد چنین چالشــی شوند. همین 
مورد یعنی ایجاد خشونت رسانه ای و مطبوعاتی، 
می تواند دو طرفه شود و خشونت کالمی را در 
جامعه پراکنده ســازد. هر چند انتظار می رود، 
اهالی رســانه با پایبندی به اخالق حرفه ای، 
خویشتنداری پیشــه کرده و از ورود به زمینی 
که خواست خشــونت ورزان مطبوعاتی است، 

اجتناب ورزند.

ëë ادامه حرف اول

ëë ورزش

خانه حریری بعد از مرمت، 
موزه مطبوعات می شود

آفت خشونت مطبوعاتی

عرب باغی در جمع 
نمایندگان 12 کشور:

مجامع بین المللی نسبت 
به آلودگی آب ارس 

سکوت کرده اند
 صفحه 2صفحه 2

 صفحه 2
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رئیس سازمان صنایع  و  وزیر  معاون 
کوچک ایران گفت: عزم دولت برای حل 
مشکالت بخش صنعت بسیار جدی است 
و واقعا همه احاد ملت مکلف هستند از 
حمایت  داخلی  کاالهای  و  محصوالت 
کنند و رسانه ها در این خصوص فرهنگ 

سازی کنند.
»علی یزدانی« در همایش گرامیداشت 
الله  کایا  هتل  در  معدن  و  صنعت  روز 
پارک تبریز گفت: سالی که در ان قرار 
داریم، سال عمل به منویات مقام معظم 
رهبری در عرصه اقتصادی مقاومتی است.

وی به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد 
گفت:  و  کرد  اشاره  دولت  در  مقاومتی 
مجموعه دولت در همه استان های  کشور 
در قالب کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع 
و  کشور  استانداران  فرماندهی  به  تولید 
مختلف  اجرایی  دستگاه های   همکاری 
بخش  رونق  برای  خوبی  تصمیم های  

تولید گرفته اند.
یزدانی افزود: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در همه سازمان های  تابعه خود 
راهبرد حمایت از اقتصاد مقاومتی را در 

پیش گرفته است.
تالش های   از  صنعت  وزیر  معاون 
استاندار آذربایجان شرقی از رفع موانع تولید 
آذربایجان شرقی تقدیر کرد و گفت: امروز 
حامل پیام تشکر وزیر محترم صنعت از 

تالش های  اقای جباراده هستم.
بانک  بخشنامه های   گفت:  یزدانی 
بانک های   همه  اجرایی  تکلیف  مرکزی 
کشور است تا واحدهایی که توسط ستاد 
تسهیل به بانک ها معرفی می شوند بدون 
توجه به چک های  برگشتی، مشکالت 
مالیاتی و تامین اجتماعی تسهیالت الزم 

را به واحدهای تولیدی پرداخت کنند.
اجتماعی  تامین  سازمان  افزود:  وی 
مکلف است تا یک سال همه اجرائیات 
تولیدی  واحدهای  خصوص  در  خود 
امور  سازمان  کنند.  متوقف  را  بدهکار 
مالیاتی هم تسهیالت الزم برای واحدهای 

تولیدی مشکل دار را اتخاذ خواهد کرد.
برای  دولت  عزم  کرد:  تاکید  یزدانی 
حل مشکالت بخش صنعت بسیار جدی 
است و واقعا همه احاد ملت مکلف هستند 
از محصوالت و کاالهای داخلی حمایت 
کنند و رسانه ها در این خصوص فرهنگ 

سازی کنند.
در  گفت:  صنعت  وزیر  معاون 
هزار   10 از  بیش  آذربایجان شرقی 
جواز تاسیس صادر شده و این نشان از 
جاذبه های  سرمایه گذاری در این استان 

است.
خوشه های   بخش  در  گفت:  یزدانی 
از  یکی  آذربایجان شرقی  صنعتی 
درصد   9.5 و  است  پیشرو  استان های  
خوشه های  صنعتی کشور در این استان 

شکل گرفته است.
وی به اهمیت صنایع کوچک و متوسط 
در توسعه صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: 
دولت به رونق صنایع کوچک و متوسط 

توجه ویزه ای دارد.

گفت: طبق سند  تبریز  دانشگاه  رئیس 
برای پراکندگی  باید  آمایش آموزش عالی 
واحدهای دانشگاهی برنامه ریزی شود که در 
این راستا ادغام واحدهای کوچک دانشگاهی 

در واحدهای بزرگ درحال بررسی است.
محمدرضا پورمحمدی گفت: طبق سند 
پراکندگی  موضوع  عالی  آموزش  آمایش 
که  شود  رفع  باید  دانشگاهی  واحدهای 
از  کشور  بزرگ  دانشگاه های   حمایت 
واحدهای دانشگاهی کوچک تر در این برنامه 

مورد توجه است.

بستری  باید  این سند  افزود: طبق  وی 
فراهم شود تا واحدهای دانشگاهی کوچک 
تر از ظرفیت و توان واحدهای دانشگاهی 

بزرگ تر استفاده کنند.

طی  کرد:  تاکید  تبریز  دانشگاه  رئیس 
به  زیادی  مجوزهای  اخیر  سال های  
واحدهای دانشگاهی کوچک اعطا شده که 
برخی از این دانشگاه ها زیرساخته های  الزم 

آموزشی و پژوهشی را نداشتند.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: کشورهای 
پیشرفته دنیا تنها دارای 500 دانشگاه هستند 
این درحالی است که اکنون ۲ هزار و 500 
دانشگاه در کشور ما وجود دارد که خیلی از 
را  امکانات الزم  دانشگاهی  واحدهای  این 

ندارند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در 
مجلس شورای اسالمی گفت: سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی باید طبق شرح وظایف 
خود و مسئولیت هایشان عمل کنند، ارائه 
آمــار و اطالعات هم بخشــی از وظایف 

سازمان ثبت احوال کشور است.
زهرا ســاعی بــا بیان اینکــه فقدان 
آمار دقیق و درســت یکی از مشــکالت 
همیشگی کشور است، تصریح کرد: پایه 
و اســاس برنامه ریزی در هر کاری آمار و 
اطاعات دقیق است که متاسفانه در برخی 

حوزه ها کمبود آماری وجود دارد.
وی بیان اینکه سازمان ثبت احوال با این 
تصور که دستگاه های دیگر به وظایف خود 

درست عمل نمی کنند، نمی تواند از انجام 
وظیفه خود سر باز زند، افزود: عدم ارائه آمار 
طالق با ایراد این دلیل که دســتگاه های 
متولی امر کاهش طالق بی توجه هستند و 
کار موثری انجام نمی دهند محاسبه غلطی 

است.
ساعی با تاکید بر اینکه مسوؤل سازمان 

ثبت احوال باید آمار طالق را اعالم کنند، 
یادآور شد: متولیان کاهش طالق هم باید 
وظایــف خود را انجام دهند و وظایف این 

دستگاه ها نباید تداخل پیدا کند.
مجلس  اجتماعی  کمیســیون  عضو 
شــورای اســالمی با تاکید بر اینکه آمار 
باید شفاف اعالم شــود، افزود: عدم ارائه 
آمار طالق با این استدالل که حساسیت 
نسبت به طالق کم رنگ شده پاک کردن 
صورت مســاله اســت؛ در واقع ما دارای 
جامعه مسلمانی هســتیم که نسبت به 
آسیب های اجتماعی چون طالق حساس 
اســت لذا مشــکل را باید در جایی دیگر 

جستجو کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
داد  قول  آذربایجان شرقی  گردشگری  و 
که موزه مطبوعات آذربایجان تا ۲9 بهمن 
امسال در خانه حریری به عنوان یکی از 
زیباترین خانه های  تاریخی این شهر راه 

اندازی شود.
مرتضی آبدار در آستانه 17 مرداد روز 
خبرنگار در بازدید معاون سیاسی استاندار 
انجمن  مدیره  هیئت  و  آذربایجان شرقی 
مراحل  از  استان  روزنامه نگاران  صنفی 
مرمت خانه حریری تبریز اظهار کرد: به 
دنبال طرح راه اندازی موزه مطبوعات در 
انجمن  همکاری  با  تبریز  حریری  خانه 
صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی در 

17 مرداد )روز خبرنگار( موزه مطبوعات، 
چاپ و نقاشی در خانه حریری راه اندازی 

می شود.
غنی  تاریخچه  به  توجه  با  افزود:  وی 
مطبوعات آذربایجان شرقی در سطح کشور، 
ضرورت ایجاد چنین موزه ای در سطح ملی 
ایجاب می کرد که خوشبختانه این اتفاق به 

زودی خواهد افتاد.
آبدار با بیان اینکه خانه حریری تبریز 
از زیباترین خانه های تاریخی شهر  یکی 
خود  مرمت  پایانی  مراحل  و  بوده  تبریز 
اتمام  از  را طی می کند، اظهار کرد: پس 
عملیات مرمتی این خانه، موزه مطبوعات 

در این محل راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای اتمام مرمت خانه 
حریری تبریز نیاز به 500 میلیون تومان 
اعتبار است،اظهار امیدواری کرد که موزه 
مطبوعات ۲9 بهمن امسال راه اندازی شود.

موقعیت  و  زیبایی ها  به  اشاره  با  آبدار 
ممتاز این خانه خاطرنشان کرد: تعداد زیاد 
و  نقش  طرح،  تنوع  دیواری،  نقاشی های 
رنگ و موضوعات جالب توجه عصر قاجار 
و وجود سبک نگارگری دوره قاجار تبریز 
خانه حریری را در میان خانه های تاریخی 
دارای  کشور  حتی  و  آذربایجان شرقی 

جایگاه ویژه کرده است.
وی تصریح کرد: سعی می شود هویت 
روزنامه نگاری و رسانه ای استان و کشور 
در این موزه ملی تجلی یافته و اطالعات 
خوبی از گذشته تاریخی مطبوعات کشور 

ارائه دهد.
به  مربوط  قدمتی  با  حریری  خانه 
دوران قاجار، به دلیل داشتن اتاق های با 
زیباترین  عنوان  به  بی نظیر  نقاشی های  

خانه تاریخی تبریز شهره شده است.
بالغ  زیربنایی  با  تاریخی  خانه  این 
و مساحت چهار  متر  و 500  هزار  دو  بر 
هزار متر مربع، در تاریخ ۲7 دی 1377 با 
شماره۲۲4۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است.

هاشم هاشم زاده هریسی: در جامعه ما به تنها چیزی که توجه نمی شود حق الناس است و با وجود اینکه آبروی انسان گران ترین چیز است ولی در نزد 
ما ارزش بسیار کمی دارد.

آبروی گران

ورزش سه نگرانی بابت ورزشگاه یادگار تبریز 

عکس نوشت

انتقاد رئیس دانشگاه تبریز از کثرت دانشگاه های کشور:

کشورهای پیشرفته 500 دانشگاه دارند، ما 2500 تا

اعالم نکردن آمار طالق پاک کردن صورت مساله است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در 
بین المللی حفاظت زیست  اولین نشست 
کشورهای  و  ایران  فرامرزی  محیطی 
همسایه اظهار داشت: با وجود پیگیری های 
ورود  به  نسبت  ایران  سوی  از  متعدد 
از  یکی  سوی  از  شیمیایی  پسماندهای 
کشورهای همسایه به رود ارس، مجامع 
بین المللی در برابر خطرات ناشی از آلودگی 
آب رودخانه ارس سکوت کرده اند که این 

فاجعه است.
جمع  در  عرب باغی  خادم  محسن 
عرصه  در  فعال  کشور   1۲ نمایندگان 
حفاظت زیست محیطی فرامرزی، افزود: 
رودخانه ارس عالوه بر اینکه مرز بین ایران 
و ارمنستان و آذربایجان است، در نهایت 
با ورود به بزرگترین دریاچه جهان خطرات 
بی شمار زیست محیطی برای کشورهای 

حاشیه دریاچه خزر دارد.
جوامع  معضالت  از  یکی  عرب باغی 
زیست  مسائل  به  بی توجهی  را  صنعتی 
بی توجهی  گفت:  و  کرد  عنوان  محیطی 
به محیط زیست در جوامع و محیط های 
طبیعی  خطرات  ایجاد  بر  عالوه  صنعتی 
بروز  و  اقتصادی  رکود  موجب  انسانی،  و 

خطرات جبران ناپذیر خواهد شد.
به   تکنولوژی  سازگاری  گفت:  وی 
کارگیری شده در صنایع با محیط زیست 
عامل مهمی در حفاظت از محیط زندگی، 
و  طبیعی  منابع  رفتن  هدر  از  جلوگیری 
تجدیدناپذیر  منابع  از  حفاظت  و  انسانی 

است.
آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با  عرب باغی 
اعتقاد  افزود:  است،  توسعه  در حال  ارس 
داریم توسعه پایدار با رعایت سالمت محیط 
راستا  این  در  و  می شود  محقق  زیست 
برنامه ها و فعالیت های مختلفی انجام شده 

و در حال اجرا است.
وی آموزش و فرهنگ سازی را عوامل 
مهم رعایت مسائل و استانداردهای زیست 
محیطی عنوان کرد و با بیان اینکه افراد 
جامعه باید از دوران کودکی نحوه زندگی 
سالم و حفاظت از محیط زیست را بیاموزند، 
گفت: کارگاه های آموزشی مختلفی در ارس 

برگزار شده و قطعا ادامه خواهد داشت.
موقعیت  به  توجه  با  افزود:  عرب باغی 
قرارگیری  و  ارس  آزاد  منطقه  جغرافیایی 
اکوسیستم های  مناطق حفاظت شده،  در 
جنگل های  ارس،  رودخانه   مختلف، 
ژئوسایت های  و  تاریخی  آثار  ارسباران، 
متعدد، مسائل مرتبط با محیط زیست با 

حساسیت ویژه ای پیگیری می شود.
کارگاه آموزشی حفاظت فرامرزی ایران 
معاونت  همت  به  همسایه  کشورهای  و 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی 
منطقه آزاد ارس از 13 تا 16 مردادماه جاری 
نمایندگان 1۲ کشور خارجی و  با حضور 
روسای ادارات و سازمان های محیط زیست 
کشور در منطقه آزاد ارس در حال برگزاری 

است.
پیوستگی  و  یکپارچگی  از  حفاظت 
مناطق حفاظت شده حساس اکولوژیکی 
فرامرزی، حفاظت از گونه های مهاجر و یا 
مشترک فرامرزی، تسهیم منافع مشترک 
اجتماعی  و  فرهنگی  محیطی،  زیست 
فرامرزی و کاهش هزینه های حفاظت از 
مشترک  همکاری های  طریق  از  طبیعت 
این  سرفصل های  مهمترین  از  فرامرزی 

کارگاه آموزشی چهار روزه است.
در  شرکت کنندگان  اساس،  این  بر 
در  حضور  بر  عالوه  آموزشی  کارگاه  این 
حفاظت  مناطق  از  آموزشی،  کارگاه های 

شده کیامکی و کنتال بازدید می کنند.

تبریز  فوتبال  مسوؤل  اینکه  وجود  با 
اعالم کرده اند ورزشگاه یادگار این شهر تا 
قبل از دیدار های  هفته پنجم لیگ برتر در 
شهریورماه آماده می شود اما همچنان این 

ورزشگاه شرایط نامشخصی دارد.
را  مربوطه تالش های  خود  مسوؤل 
برای آماده سازی ورزشگاه انجام می دهند 
اما به نظر می رسد بازسازی این ورزشگاه 

زمان بیشتری نیاز دارد.
و  سیاسی  معاون  درستکار،  شاهین 
امنیتی استاندار آذربایجان شرقی به همراه 

از آخرین  استانی   از مسوؤل  چند دیگر 
این  در  کردند.  بازدید  ورزشگاه  وضعیت 
صورتی  در  کرد  تاکید  درستکار  بازدید 
تا  ورزشگاه  شود،  تامین  مالی  منابع  که 
نیمه دوم شهریور ماه آماده بهره برداری 

می شود.
این در حالی است که در عکس های 
که دیروز منتشر شده یادگار تغییر چندانی 
نکرده و همچنان یک شن زار است. ضمن 
اینکه صندلی های  جدید ورزشگاه نیز هنوز 

نصب نشده است.

عرب باغی در جمع نمایندگان 12 کشور:
مجامع بین المللی نسبت به آلودگی آب 

ارس سکوت کرده اند

عزم دولت برای حل مشکالت بخش صنعت 
بسیار جدی است

بیان  با  آذربایجان شرقی  استاندار 
این  در  داروسازی  کارخانه  اینکه چهار 
استان وجود دارد، گفت: به دنبال ایجاد 
معرفی  جهت  دارویی  هلدینگ های  
در  استان  تولیدی  اقالم  فروش  و 
کشورهای همسایه و بازارهای خارجی 

هستیم.
معاون  دیدار  در  جبارزاده  اسماعیل 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  امور 
اجتماعی با وی در تبریز افزود: در تدوین 
سند توسعه استان با توجه به ارزیابی های  
علمی که صورت گرفته است، یکی از 
کنندگان  تولید  موفقیت  عدم  دالیل 
استان وجود مشکالت در قیمت تمام 
بازاریابی  همچنین  و  اولیه  مواد  شده 
جهت فروش تولیدات برآورد شده است.

از  یکی  رو  این  از  داد:  ادامه  وی 
هسته های  کلیدی سند توسعه استان، 
و  تجهیز  و  تامین  ایجاد شرکت های  
بازار در  همچنین شرکت های  توسعه 
صنوف مختلف است تا بتوانیم با افزایش 

را  خود  محصوالت  تولیدات،  رونق  و 
بازارهای  در  داخلی  بازارهای  بر  عالوه 

خارجی نیز به فروش برسانیم.
برجام  برکات  به  اشاره  با  جبارزاده 
بزرگ  محموله  سه  ارسال  کرد:  اظهار 
فرش دستباف از آذربایجان به کشورهای 

خارجی از آثار مهم برجام است.
ما  کنندگان  تولید  کرد:  تاکید  وی 
قبل از برجام دچار مشکل بودند و با به 
فرجام رسیدن برجام شاهد رونق تولید و 

صادرات در استان هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
باید از فضای بعد از برجام جهت ورود 
به بازارهای خارجی استفاده کنیم، گفت: 
جهت معرفی کارهای تولیدی استان در 
کشورهای خارجی باید از افراد توانمند و 

دارای تخصص بهره مند شویم.
وی با اشاره به مشکالت موجود در 
مجموعه تعاونی ها قبل از روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید افزود: متاسفانه این 
امر موجب شد تصور مردم از تعاونی ها 
و  مجموعه های  کالهبردار  عنوان  به 

مشکالت دار ایجاد شود.
جبارزاده تاکید کرد: با روی کار آمدن 
مدیریت  عنوان  به  امید  و  تدبیر  دولت 
دستگاه های   هماهنگی  با  استان  ارشد 
مختلف مشکالت تعاونی های  استان را 

حل و فصل کردیم.

هلدینگ های  دارویی برای معرفی محصوالت 
در بازارهای خارجی ایجاد می شود

خانه حریری بعد از مرمت، موزه مطبوعات می شود

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران در همایش گرامیداشت روز صنعت 
و معدن در هتل کایا الله پارک تبریز، 
از تالش های  استاندار آذربایجان شرقی 
تقدیر  استان  تولید در  برای رفع موانع 
کرد و گفت: اقدامات آقای جبارزاده در 
حمایت از بخش تولید این استان شایان 

تقدیر است.
سید عبدالوهاب سهل آبادی به تاکید 
مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش 
تولید اشاره کرد و گفت: دشمنان جنگ 
علیه  اقداماتشان  سرلوحه  را  اقتصادی 
دیدید  اما کجا  اند،  داده  قرار  ما  کشور 
و  داریم  حرف  اما  بیاوریم؟  کم  ما  که 

می گوییم اقتصادی موفق است که بتواند 
صادرات داشته باشد. ما می گوییم با این 
رقابت  بازار   در  توانیم  نمی  سود  نرخ 

کنیم.
در  دولت ها  گفت:  آبادی  سهل 
شرایط رکود از بخش تولیدشان حمایت 
می کنند، ما هیچ وقت نمی گوییم مالیات 
نمی دهیم. تولید مرغ تخم طالی دولت 
است، اما زمان پرداخت بهره مرکب به 
بانک ها و مالیات با این شدت و حدت 

حاال نیست!
از  دست  گاه  هیچ  ما  گفت:  وی 
کار نمی کشیم، اما ما را حمایت کنید 
و  بانکی  مشکالت  همه  این  الاقل  و 
مالیاتی حدالقل برای چند سال فریز شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
جبهه  سربازان  گفت:  پایان  در  ایران 
از  و  دارند  به کمک  نیاز  ایران  اقتصاد 
نمایندگان مجلس می خواهیم قانون رفع 
موانع تولید را پیگیری کنند و اجازه ندهند 

بخش تولید بیش از آسیب ببیند.

سربازان جبهه اقتصاد ایران نیاز به کمک دارند

در خبری که برای اهالی مطبوعات غیرقابل باور بود، 
مدیر کل امور مالیاتي آذربایجان شرقي پس از نزدیک به 
دیگری  فرد  به  را  خود  جای  باالخره  مسئولیت  سال   15

خواهد داد.
قرار است امروز رسول رسولی سرانجام جای خود را به 

»غالمرضا شریفی« دهد.
تاریخ  مدیر  ترین  ثبات  با  می توان  را  رسولی  رسول 
معاصر آذربایجان شرقی دانست، به طوریکه به جای تغییر 
یا جابجایی، خبر بازنشستگی وی طی سال های آتی انتظار 

می رفت.
البته این مدیر باسابقه مالیاتی از صندلی ریاست پایین 
نخواهد آمد، چراکه قرار است از این پس به عنوان مدیر 

کل یکي از نواحي تهران بزرگ فعالیت کند.

در همین حال، غالمرضا شریفي از امروز درحالی سکان 
یکي از حساس ترین و پرچالش ترین دستگاه هاي اجرایي 
آذربایجان شرقي را بر عهده می گیرد که از دو سال پیش به 

عنوان مدیر کل امور مالیاتي استان زنجان فعالیت داشت.
وی در تجربه مدیریت، دست کمی از سلف خود ندارد، 
چراکه او نیز 1۲ سال سابقه مدیرکلی امور مالیاتی آذربایجان 

غربی را در کارنامه خود دارد.
شریفي متولد ارومیه است و با مدرک لیسانس مدیریت 
دولتي یکی از هم استاني هاي اسماعیل جبارزاده استاندار 

آذربایجان شرقي محسوب می شود.
حال باید دید در دوره جدید، روند فعالیت در اداره کل 

امور مالیاتی آذربایجان شرقی چگونه خواهد بود.

زوم

تغییر مسئولی که 15 سال بر صندلی ریاست تکیه زد
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در نخســتین کارگاه آموزشــی مدیریت 
رســانه در شرایط بحران، تحلیلگران با اشاره 
به اهمیت نقش رســانه، آن را مهم ترین ابزار 

مدیریت بحران در جهان امروز دانستند.
اکبر نصراللهی اســتاد دانشگاه و نویسنده 
کتــاب مدیریت پوشــش اخبار بحــران در 
رسانه های  حرفه ای در این کارگاه آموزشی با 
تشریح اهمیت و نقش رسانه در بحران گفت: 
هرجا بحران وجــود دارد به ابزار مدیریت آن 
یعنی رسانه نیاز است و به دلیل همین اهمیت 
است که امروز حتی کم هوش ترین مدیران 
و حکمرانــان هم، خــود را از مهمترین ابزار 
مدیریت بحران یعنی رسانه محروم نمی کنند.

نصراللهــی نقش رســانه ها را در بحران، 
متناسب با نوع رویکردها، راهبردها، مالکیت 
و تفکرات سیاسی و وابستگی های که دارند، 
دوگانه و چندگانه دانســت گفت: تحت تاثیر 
متغیرهای مختلف، رســانه ها در بحران های  
مختلف، بحران افزایی یا بحران زدایی، امید 
زایی یا امیدزدایی می کنند و به کوچک نمایی، 

بزرگنمایی یا واقع نمایی می پردازند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از برخی رسانه ها 
تصریح کــرد: آتش ســوزی های  اخیر در 
پتروشیمی خوزســتان یک موضوع ملی بود 
و برخی رســانه ها در اوج بحران دیدگاه های  
سیاسی خود را در پوشش خبری این بحران 

ملی پیگیری کردند.
بــه گفته نصراللهــی رســانه ها نباید در 
موضوع های  ملی، تمایالت سیاسی را مبنی 

قرار داد.
نویســنده کتاب مدیریت پوشــش اخبار 
بحران در رســانه های  حرفه ای،همچنین با 
تشریح مراحل مختلف بحران و بایسته های  
رسانه ها در هر یک مراحل، مدل بومی خود در 
خصوص مدیریت بحران ها را تبیین و تصریح 
کرد: اگر رســانه های  داخلی در بحران های  
ملی مالحظات جناحی را اولویت قرار دهند و 
در انتشار خبرها و تامین نیازهای مردم بی توجه 
یا کم توجهی کنند خود دچار بحران خواهند 

شد.
نصراللهی انتقاد را حق و وظیفه رســانه ها 
دانست و گفت: رســانه ها باید در 24 ساعت 
اول بحران و تا زمانی که بحران مهار نشــده 
است،چینش توصیفی و مسوؤله یعنی گفتن 
آنچه که در حال اتفاق است، را داشته باشند اما 
بعد از مهار بحران به ترسیم چشم انداز آینده و 
انتقاد از اهمال کاری های  احتمالی و پیگیری 
علل دقیق بپردازند و مطالبات حادثه دیدگان را 

درخواست کنند.
نویســنده کتاب راهنمای پوشش خبری، 
یکی از مشکالت سازمان ها، وزراتخانه ها و 
موسسات را کم توجهی به مباحث مدیریت 
رسانه ای بحران در شــرایط عادی دانست و 
گفت: اگر در شرایط عادی به آموزش اصول 
مدیریت بحران توجه شود، قدرت مانور روابط 
عمومی ها و مدیران این موسسات و سازمان ها 
در شرایط بحران بیشتر و تبعات منفی بحران 

کم خواهد شد.
وی، تعارض در برخــی اظهارات، فقدان 
یا ضعف در پاسخ مستند و تصویری درمورد 
برخی شــایعات، غافلگیری نســبی و توجه 
ناکافی به آرایش جدید رســانه ای و دســت 
کم گرفتن شــبکه های  اجتماعی را از دیگر 
آسیب های  مدیریت رســانه ای بحران اخیر 
پتروشیمی عنوان و ابراز امیدواری کرد: با ایجاد 
آمادگی و آموزش های  الزم در شرایط عادی، 

تبعات بحران ها احتمالی به حداقل برسد.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس نیز با تاکید بر نقش روابط عمومی ها در 
شرایط بحران گفت: جایگاه روابط عمومی در 
شرکت ها و سازمان ها نیازمند بازنگری است و 
از ظرفیت های  موجود در این بخش باید به 

بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
مهدوی ابهری رئیس انجمن کارفرمائی 
پتروشیمی نیز در این کارگاه آموزشی با تاکید 
بر نقش روابط عمومی هــا به هنگام بحران 
اظهــار کرد: باید انقالب اخالقی در کشــور 
بوجود آید و هرفردی با احســاس مسئولیت 

فعالیت کند.
نخستین کارگاه آموزشی مدیریت رسانه در 
شــرایط بحران امروز با حضور روسای روابط 
عمومی های  صنعت پتروشیمی، مدیرعامل 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و رئیس 
انجمن صنفی کارفرمائی پتروشیمی در تهران 

برگزار شد.

نگاه نو

رسانه، مهمترین ابزار 
مدیریت بحران

 درجهان امروز است

عکس نوشت

ایرنا حمله ارتش صهیونیستی به دانشجویان فلسطینی و خبرنگاران و عکاسان  

اعتصاب غذا برای همراهی با بالل کاید
80 اســیر فلســطینی در بند زندان ریمون اعتصاب غذای نامحدود خــود را برای اعالم 
همبستگی با سایر اسرا در اعتراض به سیاست های  آزار و اذیت مسووالن زندان های  رژیم 
صهیونیستی آغاز می کنند. باشگاه اسرای فلسطینی با اعالم این خبر افزود : روز یکشنبه نیز 
گروه های  دیگری از زندانیان به این اعتصاب خواهند پیوست. همچنین 150 نفر در زندان 
نفحه و 135 نفر در زندان ایشل و 40 نفر از اعضای گروه جبهه مردمی نیز برای همراهی 

با بالل کاید به این حرکت پیوسته اند.
بالل کاید اسیر فلسطینی اســت که از 51 روز قبل در اعتراض به صدور حکم بازداشت 
اداری برایش پس از تحمل 14 سال و نیم مجازات زندان، دست به اعتصاب غذا زده است.

پنج اسیر فلسطینی دیگر نیز از ماه پیش دست به اعتصاب غذازده بودند. 
عالوه براین ها چهار اسیر فلسطینی دیگر در اعتراض به تصمیم کمیته صلیب سرخ برای 

کاهش دفعات مالقات زندانیان از 18 جوالی دست به اعتصاب غذا زده اند.

رئیس کمیســیون اروپا با مطرح شدن پایان روند 
عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفت: ترکیه درحال 

حاضر شرایط عضویت در اتحادیه اروپا را ندارد.
ژان کلــود یونکر در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
درخواست اتریش برای پایان دادن به روند عضویت 

ترکیه در اتحادیه اروپا این مطلب را عنوان کرد.
وی گفت: در واقع اعالم این مطلب که درخواست 
عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رد شــده و به این 
روند پایان داده شــده است یک خطای سیاسی 

خواهد بود.
رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد که در شرایط فعلی 

امکان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود ندارد و 
اگر جواز مجازات اعدام در ترکیه صادر شود طبیعی 
است که روند عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا 

منتفی خواهد شد. 
وی افزود: ترکیه هم اکنون در شرایطی نیست که 
بتواند به عضویت اتحادیه اروپا درآید و با معیارهای 

این اتحادیه فاصله دارد. 
ترکیه در پی کودتای نافرجام 25 تیر با آغاز اجرای 
وضعیت فوق العاده به مدت 3 ماه در این کشــور 
اعالم کرد که اجرای کنوانسیون حقوق بشر اروپا را 

به حالت تعلیق درآورده است.

ترکیه درشرایط فعلی نمی تواند عضو اتحادیه اروپا شود

معــاون رئیس جمهــوری و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: رسانه 
ملی با پخش برنامه های هدفدار به دنبال 

بی آبرو کردن دولت پیش مردم است.
محمدباقر نوبخت در جلســه شورای 
اداری آذربایجــان غربــی با اشــاره به 
پخش برنامه ای از رســانه ملی در رابطه 
با مشــکالت مربوط به کشاورزان اظهار 
کرد: متاسفانه برخی ها در رابطه با عملکرد 
دولت بی انصافی کرده و اقدام به ســیاه 
نمایی می کننــد و در دوره ای حتی رهبر 
معظم انقالب اســالمی دستور واردات و 
خریــد حجم عظیمی از گندم از صندوق 
توســعه ملی برای مقابله با تهدیدات را 
صادر کردند، اما امروز دولت تدبیر و امید 
با حمایت از کشاورزان حجم خرید دولتی 
گندم را از 4.5 میلیون تن به 10 میلیون 

تن افزایش داده است.
وی با بیان این که طی ســال جاری 
میزان اعتبار اختصاص یافته برای گندم 
خریداری شده از کشــاورزان کشور بالغ 
بــر 120 هزار میلیارد ریــال خواهد بود، 

افــزود: افزایش میزان تولید گندم بیانگر 
حمایت های  دولتی و تمایل کشــاورزان 
از  برای کشت محصوالت کشــاورزی 

جمله گندم است.
نوبخــت همچنیــن بــا اشــاره به 
سیاست های  موفق دولت تدبیر و امید در 
حمایت از کشاورزان گفت: در بخش چای 
نیز با افزایش 40 درصدی کاشــت این 
محصول کشاورزی رو به رو هستیم که 
نشانگر سودده بودن و تمایل کشاورزان 

برای کاشت این محصول است.
وی در ادامه با اشاره به تاکید و دستور 
رئیس جمهوری در راستای تالش برای 
خروج کشور از حالت رکود اقتصادی بیان 
کرد: خوشبختانه دولت توانست نرخ تورم 
را تک رقمی کنــد و هم اکنون درصدد 
رونق اقتصادی کشور هستیم و تا پایان 
سال 95 باید شــاهد به حرکت درآمدن 

چرخ های  اقتصادی کشور باشیم.

معاون رئیس جمهوری با اشــاره به 
اختصاص 160 هــزار میلیارد ریال برای 
هفت هزار و 500 واحد تولیدی در کشور 
گفت: این میــزان اعتبار برای واحدهای 
کوچک و متوسط اختصاص می یابد که با 

برنامه ریزی صورت گرفته رشد اقتصادی 
کشور را سرعت بخشــیده و چرخ های  

توسعه ملی را به حرکت در می آورد.
وی با بیان این که عمده بودجه کشور 
از نفت تامین می شــود، اظهار کرد: باید 

اعالم کنیم که وابستگی کشور به نفت 
نسبت به دوره های  گذشته کاهش یافته 

است.
وی بــا اشــاره بــه تحریم هــای  
ناجوانمردانه ایران و کاهش فروش نفت 
اظهار کرد: دولت تدبیر و امید توانســت 
فروش نفــت را روزانــه از یک میلیون 
بشــکه به 2.5 میلیون بشــکه افزایش 
دهد و البتــه گالیه های نیــز از برخی 
کشورهای همســایه داریم که اگر هم 
اکنون حمایت های  ایران نباشــد، شبانه 
شکست می خورند و همان کشورهایی 
که در هشت سال دفاع مقدس زیربناهای 
ایران را نشانه رفتند و در تحریم ها نیز تابع 

تصمیمات زورگویان بودند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
با اعالم این کــه دولت به دنبال اجرای 
سیاست های  توســعه متوازن در کشور 
اســت، گفت: برخی ها بیــان می کنند 

که دولت به برخی اســتان ها بیشــتر از 
اســتان های  دیگر توجه دارد ولی دولت 
دنبال عدالت است و همه باید از بدبینی 

به دولت پرهیز کنند.
وی با اشــاره به دســتور ویژه رئیس 
جمهوری برای توجــه به مناطق کمتر 
توســعه یافته گفت: دولت تدبیر و امید 

معتقد به توسعه متوازن است.
وی خطــاب بــه مــردم آذربایجان 
غربی گفت: به طور جدی پیگیر تحقق 
وعده های  رئیس جمهوری در ســفر به 
آذربایجان غربی هســتیم و پروژه های 
همچون راه آهن ارومیه و بیمارستان آیت 
اهلل خویی که مطالبه مــردم آذربایجان 
است، پیگیر شــده و با تخصیص اعتبار 
100 درصدی، بــرای اتمام آنها تالش 

خواهیم کرد.
نوبخت به مردم آذربایجان غربی قول 
داد تا در بودجه ســال 96 ردیف بودجه 
خاصی برای برقراری توســعه متوازن و 
جبران عقب ماندگی های  این استان در 

نظر بگیرد.

صداوسیما به دنبال بی آبرو کردن دولت است

محمود احمدی نژاد گفت: شعار هر چی مرد در دنیا هست، 
این اســت که ملــت ایران 
بازمی گــردد. من در جریان 
مسائل کشور هستم اما فعال 
مصالح اقتضــا نمی کند که 
ورود کنم. وقتش که شد در 

خدمت ملت خواهم بود.
گزیده سخنان احمدی نژاد 

در بافق:
آن هــا مــردم را غیر 
منزوی طلب  و  شــجاع 
می خواهنــد که بــه دنبال 
کارهای خود باشند. وقتی هم 
مردم از سیاست از آنها سوال 

می کنند، می گویند سیاست ربطی به مردم کوچه و بازار ندارد.
دولتمردان، خودشــان نباید تاجر و سرمایه دار باشند. نباید 

توزیع کننده فرصت ها خودش متقاضي باشد.
همه امور اعم از سیاستگزاری، برنامه ریزی و اجرا، توزیع 
منابع و فرصت ها و حق تصمیم گیری های  ریز و درشــت 

متعلق به مردم است و مردم صاحب اختیار آنند.
 نظر و خواست مردم باید در تمام تصمیمات، تعیین کننده 
و حاکم باشد و نتایج تمام برنامه ریزی ها باید در زندگی مردم 

مورد مالحظۀ جدی قرار گیرد.

حکام غیرمردمی دوره حاکمیت را فرصت و غنیمتی برای 
بهره مندی های  شخصی و 
حزبی و خانوادگیمی شمارند و 
کمتر جایگاهی برای مردم و 

حقوق مردم قائل اند.
حاکمــان  نــگاه  در 
غیرمردمی، مردم در باالترین 
حد، عامل رســیدن آنان به 
قــدرت و نهایتــاً یک برگ 
رای هستند که به هر ترتیب 
و ترفندی باید به نفع آنان به 
صندوق رای ریخته شــود و 
بعد نقش آنان پایان پذیرد تا 

انتخابات بعدی.
 پنهان کاری و محروم کردن مردم از آگاهی نســبت به 
مســائل و جریانات جاری از مهم ترین پایه های  اســتقرار 

حاکمیت های  غیر مردمی است.
از دید حاکمان غیرمردمی، هرچه مردم بی اطالع تر و دورتر 
از اخبار واطالعات اصلی و واقعی باشــند، فرصت برای اداره 

جوامع مهیا تر و کار مدیریت و حکمرانی آنان آسان تر است.
متاسفانه امروزه متن اکثرمذاکرات و مطالب و تصمیمات 
حکومت ها و مدیریت ها حتی در موارد معمولی به بهانه امنیت 
به صورت سری و خیلی محرمانه و دور از دسترس مردم است.

 وقتش که شد در خدمت ملت خواهم بود 
نگرانی چین از »تاد«، سامانه پیشرفته موشکی آمریکا که 

می تواند امنیت ملی این کشور 
را بــه خطر بینــدازد هر روز 
بیشتر می شود و این موضوع 
بتدریج در همــه محافل این 
کشــور در حال مطرح شدن 

است.
این نگرانی در حالی مطرح 
می شــود که »پــارک گئون 
هی« رییــس جمهوری کره 
روز سه شــنبه هفته  جنوبی 
جاری اعالم کــرد که تحت 
هیچ شــرایطی حاضر نیست 
در  این سامانه  استقرار  برنامه 

ســال آینده میالدی را که به تازگی با آمریکا در مورد آن به 
توافق رسیده، تغییر دهد.

دو کشــور موافقت کرده انــد که این ســامانه در 300 
کیلومتری جنوب شــرق پایتخت کره جنوبی مستقر شود و 

همزمان روسیه و چین به شدت با آن مخالفت کرده اند.
چین اعالم کرده اســت که همین موضوع باعث شــده 
مناسباتش با کره جنوبی به تدریج از مسیر عادی خارج شود و 
کره ای ها باید در اندیشه راهی برای بازگشت اوضاع به حالت 

گذشته باشند.

رســانه های  گروهی چین هم هــر روز مطالبی در انتقاد 
از استقرار ســپر دفاع موشکی 
»تاد«  آمریکایــی  پیشــرفته 
تهدید کرده  و  منتشر می کنند 
انــد که چین بــه این موضوع 

پاسخ خواهد داد.
در همین حال گزارش های 
برخی  که  اســت  منتشر شده 
از نظامیــان چین می خواهند 

رهبران این کشور در مقابل 
برنامه های  نظامی آمریکا در 

کره جنوبی و در دریای جنوبی 
واکنش جدی تری داشته باشد 
و بعضــا خواســتار ورود قویتر 

رهبر چین به این مساله هستند.
روزنامه »گلوبال تایمز« چین در گزارشی نوشت: ما هرگز 
از برنامه های که امنیت ملی کشور ما را تهدید می کند هراسی 
نداریم. اگر چه این موضوع باعث نگرانی است اما باید با آن 

برخورد شود.
این نشــریه، آمریکا را به دروغ گویی متهم کرده و آورده 
است: آنها می گویند که مساله فقط مقابله و مهار موشک های  
کره شــمالی است در صورتی که این سامانه با مرزهای کره 

شمالی فاصله زیادی دارد.

افزایش نگرانی های  چین از سامانه موشکی آمریکا

شــرکت »الکهید مارتیــن« امریکا در صــورت بکارگیری 
جنگنده های  اف 16 در نیروی 
هوایی هند ،آماده تولید مشترک 
این جنگنده در این کشور است.

مدیــر توســعه تجــاری 
جنگنده هــای  اف 16 با بیان 
این مطلب افزود:به هند برای 
انتقال تنها خط تولید جدیدترین 
نســل از جنگنده های  اف 
16 از تگزاس به هند برای 
پاسخگویی به نیاز این کشور 
و دیگر کشورها پیشنهاد داده 

شده است.
راندال ال هووارد، اظهار کرد 

این خط تولید می تواند نیازهای هند و دیگر کشورها را به این نوع 
جنگنده تامین کند.

مدیر توسعه تجاری جنگنده های  اف 16 با استثنائی خواندن 
پیشنهاد این شــرکت به هند اظهار کرد تولید این جنگنده ها در 
هنــد باید همراه با بکارگیری این هواپیماها درنیروی هوایی این 

کشور باشد.
وی درخصوص فروش جنگنده اف 16 به پاکستان و اعتراض 
هند اظهــار کرد این موضوع باید میان دولت های  هند و امریکا 

حل شود.

مانوهر پاریکار وزیر دفاع هند چندی پیش گفت برای استحکام 
بخشیدن به نیروی هوایی این 
کشور باید دســتکم یک نوع 

هواپیمای دیگر انتخاب شود.
الکهید مارتین شرکت تولید 
کننده اف 16 امریکا که تاکنون 
چهار هزار و و 588 فروند از این 
نوع جنگنده هــا را درجهان به 
فروش رسانده با رقبای بزرگی 
مانند شــرکت های  بوئینگ، 
داســالت ) رافائــل( و ســاب 

سوئیس روبرو است.
تمام شــرکت های  رقیب 
عالقه مند به ایجاد خط تولید 

این نوع جنگنده ها در هند هستند.
اگرچه هند و فرانســه در حال نزدیک شدن به امضای توافق 
خرید 36 فروند جنگنده رافائل به ارزش 7.8 میلیارد یورو هستند 
اما وزارت دفاع هند بر این باور اســت که تنها 36 فروند جنگنده 

رافائل نمی تواند نیاز های  هوایی هند را برطرف کند.
نیروی هوایی هند دارای 33 اسکادران هواپیما های  جنگنده 
است که از این میان 11 فروند جنگنده میگ 21 و میگ 27 این 
کشور قدیمی اســت و به زودی از خدمت در نیروی هوایی هند 

خارج می شود.

جدید ترین نسل جنگنده های  اف 16 در هند تولید می شود
مقام های  قضایی چین یکی از وکالی این کشور را به اتهام 

آنچه فعالیت های  سیاســی و 
اعالم شد،  براندازی حکومت 
به 7 ســال حبــس محکوم 

کردند.
دادگاهی  این حکم توسط 
در شهر تیانجین صادر شد که 
بر اساس آن »جو شی فنگ« 
مدیرعامل ســابق موسســه 
وکالتی »فنگ روی« عالوه بر 
هفت سال حبس، به مدت پنج 
سال از هرگونه فعالیت سیاسی 

محروم شد.
این وکیل 52 ساله اقرار به 

اتهام های  وارده کرده و گفت که درخواست تجدیدنظر نمی 
کند. 

دو مرد دیگر که با فعالیت های  او در ارتباط بودند نیز طی 
روزهای گذشته از سوی دادگاه محکوم شدند.

شــین هوا روز پنجشنبه نوشت که بیش از 40 نفر شامل 
وکال و روزنامه نگاران داخلی و خارجی ناظر محاکمه این وکیل 
بودند و این در حالی است که هیچ یک از اعضای خانواده وی 
در صحن دادگاه حضور نداشتند. این وکیل یکی از شهروندان 
شهر »آن یانگ« در استان »هن نان« است که در سال 2015 

و پس از بازجویی پلیس از کارمندان و پرســنل آن، فعالیت 
موسســه وکالتی وی به حالت 

تعلیق درآمد.
در بیانیه دادگاه شهر تیانجین 
آمده است که »جو شی فنگ« 
از مدت هــا قبل تحــت تاثیر 
فشــارها و تفکرات ضد چینی 
بوده و به تدریج ایده های برای 
براندازی نظام سیاســی کشور 

پایه ریزی کرده است. 
در ایــن بیانیــه همچنین 

آمده اســت که از سال 2011 
تاکنون، وی بارها در صحبت ها 
و سخنرانی های  خود به نظام 
سیاسی چین و سیاست »یک کشور و دو نظام« که پکن در 
مــورد هنگ کنگ و ماکائو به کار گرفته حمله کرده و تقابل 

آشکار خود را با نظام اعالم کرده است. 
گزارش همچنین یادآور شــده اســت که وی از موسسه 
وکالتی خود به عنوان پایگاهی برای اقدامات براندازانه استفاده 
می کرده و وکالیی با تفکرات مشابه را برای همکاری دور خود 

جمع کرده است.
او همچنین قصد داشــته با ایجاد اختالل در کار دستگاه 

قضایی کشور، به ترویج تفکرات ضد دولتی خود بپردازد.

هفت سال حبس برای وکیل چینی به جرم براندازی حکومت
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    آگهی مزایده 
شرکت صنعتی میانرو در نظر دارد اقالم مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش رساند.

1. انواع ماشین آالت تراش CNC  ، کپی تراش و سنتر افقی
2. انواع ابزار شامل تیغچه و تیغچه گیرمورس و ماندرل و زیر سری

3. انواع لوازم یدکی و تجهیزات ماشین آالت
هزینه انتشار آگهی مزایده و کارمزد ارزیابی کارشناس دادگستری از برنده مزایده اخذ میگردد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ 95/05/16 تا 95/05/23 به جز ایام 
تعطیل )22 مرداد ماه( از ساعت 8 الی 13 به محل شرکت واقع در میانه شهرک صنعتی-جاده حصار قرانقو -شرکت صنعتی 

میانرو مراجعه نمایند.    تلفن تماس 04152244130

1- خرید 30000 تن نمک غیر خوراکی از معادن دریاچه ارومیه و حمل 15000 تن آن به راهدارخانه های حوزه استان و آزاد راه تبریز - زنجان 
فروشندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط و دارای مجوز الزم از صنایع و معادن استان می توانند از تاریخ نشر نوبت دوم آگهی به مدت پنج روز جهت اخذ 
اسناد مناقصه به اداره پیمان و رسیدگی واقع در ساختمان اداره کل را و شهرسازی بنشانی تبریز - میدان راه آهن مراجعه فرمایند توضیح اینکه هزینه نشر 

آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

سرخاب: 2509ش.آ: 3937 آگهي مناقصه
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/05/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/05/16

شهرداری بناب به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 95/05/05 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد ملک مندرج در جدول ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و از طریق آگهی مزایده با شرایط زیر به فروش 
برساند. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 95/06/01 در سه پاکت شامل: ) الف- فیش واریزی 

ب- اسناد مزایده ج- پیشنهاد قیمت( بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز دوشنبه مورخه 95/06/01 رأس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

شرایط:
1- کلیه هزینه های درج آگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مزایده می باشد.

2- متقاضیان می بایستی 5% قیمت مبنا هرکدام از امالک را بعنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه 
نمایند.

3- شهرداری به استناد بنده 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4- سپرده متقاضیان اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هریک از آنان به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

5- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی الزامی می باشد.

7- پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.
8- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آخرین آگهی به مدت 10 روز می باشد.

9- در صورت مشاهده هرگونه تبانی در معامله مزایده باطل اعالم می گردد.

مقصود کفشنوچی - شهردار بناب 10- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 

»آگهی مزایده مرحله اول- نوبت اول «
سرخاب:2509 

تاریخ انتشار نوبت اول :1395/05/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/05/23

5% شرکت در مزایده )ریال(هرمترمربع)ریال)مسکونی(هرمترمربع)ریال()تجاری(نشانی ملککاربریمساحتپالک ثبتی)قطعه- فرعی- پرونده(
1/11452
1/13413

تجاری: 346
35,000,00025,000,000981,750,000کمربندی چمران جنب ساختمان آتش نشانیتجاری-مسکونیمسکونی: 301

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان منطقه آزاد ارس به شماره ثبت 
315 و شناسه ملی 10860359707 می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاونی، در ساعت 17 روز چهارشنبه مورخه 95/5/27 در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور واقع در جلفا 
- دانشگاه پیام نور - کدپستی 5441714463 برگزار خواهد شد . لذا از کلیه اعضای محترم دعوت میشود در 

این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

-گزارش مکتوب هئیت مدیره درخصوص عملکرد تعاونی در سال 1394.
-گزارش بازرس / بازرسان در خصوص عملکرد هیئت مدیره در سال 1394.

-ارائه بیالن مالی )ترازنامه مالی( و حساب سود و یا زیان شرکت در سال 1394.
-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره. 

-انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل. 
-پیشنهاد بودجه برای سال 1395.

-اعالم اولویت اعضا جهت انتخاب واحدها.
 .......................................................................................................................... 

توجه: 
1- هر عضو می تواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو می تواند وکالت یک عضو را برای مجمع دارا 

باشد.
2- برای تنظیم وکالتنامه حور همزمان وکیل و موکل الزامی است.

3- تنظیم وکالتنامه در ساعات اداری تاریخ 95/05/25 در محل مدیریت برنامه ریزی و بودجه سازمان منطقه 
آزاد ارس واقع در فاز یک ساختمان ده طبقه ، طبقه اول کدپستی 5441638854 صورت می گیرد. 

هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان منطقه آزاد ارس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان منطقه آزاد ارس 

تاریخ انتشار:95/05/16

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان منطقه آزاد ارس به شماره ثبت 
315و شناسه ملی 10860359707 می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی، 
در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخه 95/05/27 در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور واقع در جلفا - 
دانشگاه پیام نور - کدپستی 5441714463 برگزار خواهد شد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت میشود در 

این جلسه حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

تمدید مهلت فعالیت تعاونی
توجه: 1- هر عضو می تواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو می تواند وکالت یک عضو را برای مجمع 

دارا باشد.
2- برای تنظیم وکالتنامه حضور همزمان وکیل و موکل الزامی است.

3- تنظیم وکالتنامه در ساعات اداری تاریخ 95/05/25 در محل دفتر مدیریت برنامه ریزی و بودجه سازمان 
منطقه آزاد ارس واقع در فاز یک ساختمان ده طبقه ، طبقه اول کدپستی 5441638854 صورت می گیرد. 
هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان منطقه آزاد ارس

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
تاریخ انتشار:95/05/16شرکت تعاونی مسکن کارکنان منطقه آزاد ارس 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560304007005563 و پرونده کالسه 1240/94 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد 
تیموری فرزند رجب بشماره شناسنامه 875 صادره از میانه درششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 6519 مترمربع از پالک 
شماره 61 اصلی واقع درقریه چرکینلو بخش 43 تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- فرمان بخشعلی زاده

شماره آگهی: 1011 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560304007007094 و پرونده کالسه 259/93 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اسالم 
صادقی فرزند خانعلی بشماره شناسنامه 175 صادره از هشترود درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 51268 
مترمربع از پالک شماره 71 اصلی واقع در قریه زردین علیا بخش 41 تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- فرمان بخشعلی زاده

شماره آگهی: 1029 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560304007007092 و پرونده کالسه 236/93 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اسالم صادقی فرزند خانعلی بشماره شناسنامه 175 صادره از هشترود درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6747 
مترمربع از پالک شماره 71 اصلی واقع در قریه زردین علیا بخش 41 تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- فرمان بخشعلی زاده

شماره آگهی: 1030 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31
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ورزش های   فدراســیون  رئیــس 
همگانــی گفــت: ایــران ازجملــه 
کشورهای پیشرو در ورزش همگانی 
است و میزان مشــارکت مردم از 9 
درصد به 21 درصد رســیده است که 
این نشــان از تمایل مردم به ورزش 

کردن در کشور را دارد.
علی مجد آرا در مجمع ســالیانه 
این فدراســیون در تبریــز در مورد 
آخرین وضعیت اســتان اظهارداشت: 
ورزش همگانــی در شــهر تبریز در 
شرایط بسیار ایده آلی قرار دارد و در 
ســال های  اخیر با توجه به اقداماتی 
که در این استان شــده است مردم 
اســتقبال بســیار خوبی را از ورزش 

همگانی دارند.
ورزش  هیات  عملکرد  افزود:  وی 
همگانی در تبریز بســیار خوب است 
و اقداماتی که انجام می گیرد با برنامه 
ریزی های  بسیار خوب است و شهر 
تبریز ازجمله اســتان های  است که 
کارها در تبریز برنامــه محور انجام 

می گیرد.
ورزش های   فدراســیون  رئیــس 
همگانی اظهارکــرد: یکی از اهداف 
ما در فدراسیون انجام کارها با برنامه 
ریزی است که شاید تنها فدراسیون 

هستیم که کارها با برنامه جلو می رود 
و سعی خواهیم کرد در آینده نیز این 

روند را ادامه دهیم.
وی گفــت: با توجه بــه افزایش 
سطح آگاهی و رغبت مردم به ورزش 
کردن در کشــور ما نیز در سال های  
اخیر رشد بســیار خوبی را در ورزش 
همگانــی داشــته ایم  و بــا برنامه 
ریزی های  داریم سعی خواهیم کرد 

این روند رو به رشد ادامه پیدا کند.
مجد آرا خاطرنشــان کرد: استان 
آذربایجان شــرقی همیشه در ورزش 

همگانی پیشرو بوده است.
وی در مورد برگزاری کالس های  
مدیــرت ورزش در تبریز نیز گفت: 
ورزش  مدیریــت  کالس هــای  
شــهریورماه در تبریز برگزار خواهد 
شــد که این کالس هــا از باالترین 
سطح برخوردار هســتند و برگزاری 
این کالس ها در تبریز باعث افزایش 
و ســطح آگاهی ورزش همگانی در 

استان نیز خواهد شد.
ورزش های   فدراســیون  رئیــس 
همگانــی گفت: برنامــه پیاده روی 
همگانــی به طور مرتب در اســتان 

آذربایجان شرقی برگزار می شود.
رئیس هیات ورزش های  همگانی 
گفت:  هم  آذربایجان شــرقی  استان 
تمایل مردم اســتان بــرای ورزش 
کردن به 24درصد رســیده است که 
نسبت به آمار کل کشور باالتر است و 
این نشان دهنده ورزش دوست بودن 

مردم استان است. 
رســول صادقی اظهارکرد: ورزش 
همگانــی به عنــوان موتور محرک 
ســالمت جامعه عمل می کند و در 
سال ها اخیر نیز در استان رشد بسیار 

خوبی را داشته است.
ورزش های   فدراسیون  افزود:  وی 
همگانی با برنامه ریزی های  خوبی 

که در ســال های  اخیر داشته است 
باعــث بــاال رفتن ســطح هیات ها 
داستان ها شده است و با این عملکرد 
خوب هیات اســتان نیز تمام تالش 
خود را برای افزایش ســطح ورزش 
همگانــی و دعوت از مــردم برای 

ورزش کردن داشته است.
وی اعالم کرد: ما حدود 25 درصد 
مردم استان را تحت پوشش ورزش 
همگانی قرارداده ایــم  و با توجه به 
برنامه ریزی های  که داریم این عدد 
به 28 درصد در سال های  آتی خواهد 

رسید.
رئیــس هیــات ورزش همگانی 
اســتان گفت: ما در سال های  اخیر 
با برگــزاری کالس های  مربیگری، 
برگزاری همایش های  پیاده روی و 
کوه پیمایی و بسیاری از برنامه های  
دیگر ســعی در دعوت از مردم برای 
ورزش کردن را داشته ایم  و این روند 

در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت.
وی گفت: فدراســیون همیشــه 
حمایت هــای  خوبی را از ما داشــته 
اســت و اگر حمایت های  فدراسیون 
ایــن موفقیت ها  نبود بدون شــک 
قابل انجام نبود که تقدیر و تشکر از 
فدراسیون رادارم که ما را در پیمودن 

راه موفقیت همراهی می کنند.
صادقــی گفــت: مــردم باید به 
بدهند  بیشتری  ارزش  سالمتی خود 
و با ورزش کردن خود را از بیماری ها 
دور کننــد که ما و همه مســوؤل با 
تدابیری که داریــم اقدامات را برای 
ورزش کردن مردم فراهم می کنیم تا 
بدون مشکل همه مردم ورزش کنند.

دیروز با حضور رئیس فدراســیون 
ورزش هــای  همگانی همایش پیاده 
روی بزرگ خانوادگی و همگانی در 
مســیر جاده ائل گلی به طرف پارک 

تاریخی ائل گلی تبریز برگزار شد.

ووشــوی آذربایجان غربی در حالی با 
مشکل کمبود اعتبار، نبود خانه تخصصی 
و اسپانســر خصوصی دست و پنجه نرم 
می کند که برخی اختالفات سلیقه ای در 
تصمیم گیری های  مدیریتی نیز موجب 
کندی در روند رو به رشــد این رشته شده 

است.
ووشــوی آذربایجان غربی با 20 سال 
سابقه در استان با مشــکالت عدیده ای 
همراه اســت کــه موجب بــروز برخی 
اختالالت در روند کاری دست اندرکاران 

و ورزشکاران این رشته شده است. 
خودمحوری مدیریت جدید هیات ووشو 
موجب شــده که بسیاری از پیشکسوتان 
و خــاک خوردگان ووشــوی اســتان از 
فعالیت های  هیات کنار گذاشته شوند و به 
جای آنها افرادی غیر متخصص روی کار 
آمده اند کــه این امر موجب رکود در این 

رشته شده است. 
رشته ورزشی ووشــو نسبت به دیگر 
رشته های  رزمی آذربایجان غربی سابقه 
چندانی ندارد و با دو دهه فعالیت در استان 
تک ستاره های در قالب تیم ملی ساندا و 
تالو تقدیم جامعه ورزشی کشور کرده است. 
ووشوی اســتان در چهار سال گذشته 
به علــت برخی مشــکالت مدیریتی با 
تشدید تنش های رو به رو بوده و اختالف 
نظرات بسیاری از مربیان، داوران و دست 
اندرکاران، موجب بالتکلیفی ورزشکاران 

این رشته شده است. 
بــا روی کار آمدن رئیس جدید هیات 
ووشــو استان و آغاز به کار مسووالن این 
هیات به نظر می رســد تالش برای کنار 
گذاشــتن کدورت ها و اختالف نظرهای 
مخرب گذشــته و آغاز ســاختاری جدید 
متکی بر همدلی و صمیمیت بین خانواده 
ووشوی اســتان آغاز شده است ولی باید 
منتظر مانــد تا برخی تغییر و تحوالت در 

این رشته ورزشی اتفاق بیفتد.
وجود تک ســتارگانی همچون سینا 
خلیلی و مهــدی انامقی در عضویت تیم 
ملی نیز نتوانسته مرهمی بر مشکالت این 

هیات باشد. 

روسای هیات های  ورزشی 
ضعیف برکنار می شوند 

مدیــرکل ورزش و جوانان آذربایجان 
غربی در خصوص وضعیت ووشوی استان 
گفت: تمامی رشته های  ورزشی مشکالت 
خاص خود را دارند ولی در این میان تنها 
چیزی کــه می تواند ورزش را نجات دهد 

داشتن روحیه همکاری و همدلی است. 
عبداهلل چمن گلی افزود: هیأت ووشوی 
اســتان تاکنون مظلوم واقع شده و تمام 
تالش ما دعوت تالشگران تمامی هیات ها 
برای کنار گذاشتن منافع شخصی و توجه 
به منافع ملی و پیشرفت ورزش استان و 

کشور است. 
وی اظهار کرد: انتقادات سازنده ای که 
به همراه ارائه راهکار مطرح شود، می تواند 
کمک حال هیات ها در تقویت نقاط قوت 
و رفع نقاط ضعف آنها باشد به شرطی که 
انتقادپذیر باشیم و قبول کنیم که صراحت 
لهجه بسیار بهتر از غیبت کردن و تخریب 

شخصیتی بین افراد است. 
چمن گلی بیان کرد: هیات ووشــوی 
استان در امر شناساندن این رشته و انجام 
طرح ورزش در پارک هــا فعالیت خوبی 
داشته است تا با همگانی کردن آن بتواند 
عالقه مندان بیشتری را به خود جلب کند. 
وی گفت: این هیات باید تک روی را 
کنار بگذارد چرا که استفاده از وجود تمامی 
پیشکســوتان و متخصصان این رشته با 
وجود اختالف نظرات موجود و رسیدن به 
نقاط مشترکی که موجب ایجاد همدلی و 
همبستگی شود، از ضروریاتی است که باید 

مورد توجه قرار گیرد. 

نبود اعتبار و خانه ووشو 
مهمترین مشکالت هیات 

آذربایجان غربی 
علی نوری رئیس هیات ووشوی استان 
آذربایجــان غربی گفــت: در طول مدت 

یک سال اخیر تالش فراوانی جهت رفع 
مشکالت مالی و بهبود روند کاری هیات 
انجام گرفته و در حالی که تنها 50 میلیون 
ریال از اداره کل دریافت کرده ایم  و بنا به 
آورده هــای  مالی مبلغ 460 میلیون ریال 

هزینه کرد داشته ایم . 
وی اظهار کرد: در سال گذشته 6 مقام 
کشوری در رده های  سنی بزرگساالن و 
جوانان در دو بخش تالو و ساندا داشته ایم  
ضمن اینکه در بخش آموزش مربیگری و 
داوری، طرح شناساندن ووشو در پارکها، 
اجرای طرح اســتعدادیابی برای یکهزار 
نونهال و نوجوان، تعامل با نیروی مقاومت 
سپاه، بسیج ورزشــکاران و دانشگاه ها و 
برگزاری مســابقات اســتانی را به انجام 

رسانده ایم . 
نوری کمبود اعتبارات، نبود اسپانســر 
خصوصی و نبود خانه ووشو در شهرستان 

ارومیه را از مهمترین مشکالت هیات ذکر 
و بیان کرد: انتقاد کردن آســان است ولی 
باید در کنار آن راهکارهای الزم را نیز ارائه 
داد تا بهتر بتوانیم بر مصائب و مشکالت 

فائق آییم. 
اسماعیل مهدی زاده عضو هیات رئیسه 

هیات ووشوی استان گفت: توجه به تمامی 
هیات های  شهرســتانی و تقویت آنها از 
اساسی ترین کارهایی است که باید مورد 
توجه قرار گیرد چرا که شهرستان ارومیه به 
عنوان مرکز استان دارای امکاناتی است که 

در سایر شهرستانها وجود ندارد. 
وی اظهار کرد: اجرای طرح استعدادیابی 
فراگیر در تمامی شهرستانها، جذب اسپانسر 
توسط اداره کل، هیات استان و هیات های  
شهرستانی راهکارهایی است که باید به 

صورت همه جانبه انجام شود. 

استفاده از مربی تراز اول نیاز 
اصلی ووشوی آذربایجان غربی 

سینا خلیلی ملی پوش ووشو و عنوان 
دار قهرمانــی جهان نیز گفت: نبود مربی 
تراز اول در اســتان و کم بودن اردوهای 
تمرینی موجب شده جایگاه فنی ووشو در 

این منطقه افول کند. 
وی اظهــار کرد: ســال گذشــته در 
اردوی تمرینی اســتان به میزبانی مهاباد 
وضعیت نابسامانی برای اسکان و تغذیه 
بازیکنان حاکم بود به طوری که ما شب 
را در نمازخانه ترمینال شهرستان مهاباد 

خوابیدیم. 
خلیلی گفت: اردوی تمرینی با تیم های  
اردبیل و زنجان می تواند برای ووشوکاران 
منتخب آذربایجان غربی بســیار مفید و 
تاثیرگذار باشــد که امیدواریم در برنامه 

کاری مسوؤل هیات گنجانده شود. 

کنار گذاشتن پیشکسوتان به 
ضرر ووشوی استان است 

خلیل نصیری مربی و داور ملی ووشو 
افزود: مدیریت جدید هیات ووشوی استان 
اغلب پیشکسوتان و متخصصان این رشته 
را به علت سالیق شخصی کنار گذاشته 
و افــرادی را روی کار آورده کــه هیــچ 

تخصص و سررشته ای در ووشو ندارند. 
وی اظهار کرد: جــواب ندادن رئیس 
هیــات بــه درخواســت ها و مکاتبات و 
صادر نکــردن مجوز حضور داوران درجه 
یک اســتان در دوره بازآموزی فدراسیون 
از دیگر کم کاری هــا و بی توجهی های  
رئیس هیات به وظائف محوله خود است. 

هزینه سالن های  تمرینی 
سرسام آور است 

خالد بهروز رئیس هیات ووشــوی 
شهرستان مهاباد نیز گفت: نبود خانه 
ووشــو در شهرســتانها از مهمترین 
مشکالتی است که با آن مواجه هستیم. 
وی افــزود: ما برای انجام تمرینات 
هزینه های   مجبوریــم  ورزشــکاران 
سرسام آوری بابت اجاره سالن پرداخت 
کنیم در حالی که می توانســتیم این 
اعتبار را در جهت تیم داری و حمایت 

مالی از ورزشکاران صرف کنیم. 
بهروز اظهار کرد: در سال 94 هیات 
ووشوی استان حمایت خوبی از هیات 

مهاباد انجام داده است. 

اجرای طرح استعدادیابی 
نیاز اساسی است 

حمزه عبادی رئیس هیات ووشوی 
شهرستان پیرانشــهر گفت: توجه به 
رده های  پایه و اجرای طرح استعدادیابی 

از مهمترین نیازهای این رشته است. 
وی اظهار کرد: هم اکنون بیش از 90 
درصد تیم بزرگساالن استان پشتوانه ای 
ندارند تا بتوانیم از ورزشکاران نوجوان و 

جوان جایگزین آنها کنیم. 
عبادی گفت: نبود خانه ووشــو در 
شهرستانها موجب می شود اسپانسرهای 
خصوصی رغبتی برای حمایت از این 
رشته نداشته باشند و این ضربه بزرگی 

به ورزش استان است. 

باال بردن دانش مربیان 
مورد توجه قرار گیرد 

ناصــر احمــدزاده رئیــس هیات 
ووشوی شهرستان بوکان هم گفت: 
بازآموزی و به روز رسانی علم و دانش 
مربیان و تشــکیل کمیته انضباطی 
منســجم و قدرتمنــد در جهت حل 
اختالفات موجود را از هیات اســتان 

خواستاریم. 
وی اضافه کرد: جای بسی تاسف 
و ناراحتی اســت که پیشکسوتان و 
افراد با تجربه ووشــوی استان مورد 
بی مهری و بی توجهی قرار گرفته اند 
که جا دارد ایــن موضوع مورد توجه 

مسوؤل امر قرار گیرد. 
هیات ووشوی آذربایجان غربی در 
رتبه بندی سال 94 جایگاه بیست و 

ششم کشوری را کسب کرده است. 
هم اکنون بیش از دو هزار ورزشکار 
بیمه شــده در 20 سبک مختلف زیر 
نظر هیات ووشوی آذربایجان غربی 

فعالیت می کنند.

نبود اعتبار و سالن تخصصی مشکل اساسی ووشوی آذربایجان غربی
نرگس موذنی حبشی



هیأت ووشوی استان 
تاکنون مظلوم واقع شده 
و تمام تالش ما دعوت 

تالشگران تمامی هیات ها 
برای کنار گذاشتن منافع 

شخصی و توجه به منافع ملی 
و پیشرفت ورزش استان و 

کشور است. 


میزان مشارکت مردم در ورزش های  همگانی 
در گفت و گویــی با یعثوب جوان بیش از دو برابر شده است

صالح سرمربی اسبق تیم ملی کشتی 
فرنگی مشــکالت و درونمای کشتی 
فرنگی اردبیل را مورد بررســی قرار 

دادیم.
قطعا بخشــی از نوســتالژی نسل 
دهه هــای  چهــل و پنجــاه اردبیل 
مربــوط به روزهای طالیی کشــتی 
فرنگی می شــود. زمانــی که هفت 
کشتی گیر از ده وزن تیم ملی کشتی 
فرنگــی را یــالن اردبیلی تشــکیل 
می دادند و نــام »یعثوب جوان صالح 
اردبیلی« با کشتی فرنگی ایران گره 

خورده بود.
گزارشــگر  مشــهور  جملــه  آن 
احتماال ورزش دوستان  را  تلویزیونی 
اردبیلی بــه خاطر دارند کــه بعد از 
قهرمانــی تیم ملی کشــتی فرنگی 
ایران در مسابقات آسیایی گفت : تیم 
کشــتی فرنگی اردبیل قهرمان آسیا 

شد !!!! 
امروز اما وضعیت کشــتی فرنگی 
اردبیل به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ 
وضعیتی که به نظر»یعثوب آقا« قابل 
ترمیم و بازگشت به روزهای طالیی 
کشــتی فرنگی اردبیل بــه عنوان » 
اردبیل« شــدنی است !  ورزش اول 
مصاحبه با یعثوب جوان صالح مربی 
موفق اســطوره های  دیروز کشــتی 
فرنگی ایران برای ریشــه یابی علل 
پســرفت و راه های  احیــای دوباره 

کشتی فرنگی را بخوانید :

آقــای جوان صالــح وضعیت 
را  اردبیل  فرنگی  کشتی  فعلی 

چگونه ارزیابی می کنید ؟
با توجه به نتایج نازلی که کشــتی 
فرنگــی مــا در مســابقات مختلف 
قهرمانی کشــور کسب کرده به نظر 
می رسد مســیری که کشتی فرنگی 
اردبیل در ســال های  گذشــته طی 
کرده نیاز بــه بازخوانی دارد! وقتی از 

88 مدال توزیع شــده در مســابقات 
کشــوری فقط ٣ مدال برنز ســهم 
اردبیــل می شــود این یعنــی، روند 
آموزشی ما باید بازبینی اساسی شود. 

اگر  دقیــق  نــگاه  یک  در 
بــه  اشــاره ای  بخواهیــم 
کشتی  اساســی  چالش های  
باشید  داشــته  اردبیل  فرنگی 
کدام موارد را مهم تر می دانید؟

 موفقیت در کشــتی فرنگی مانند 
هر رشته ورزشی دیگر وابسته به سه 

مولفه اساسی است 
1- مربی؛ وقتی مربی بدون برنامه 
ریزی و مجهز شــدن به دانش روز 
کشــتی وارد ســالن تمرین می شود 
نبایــد هم انتظار خاصی داشــت. به 
نظر می رسد درموفقیت یک ورزشکار 
مربی می تواند نقش بســیار پر رنگی 
داشته باشــد و به همین خاطر است 
شاگردان  عموما  بزرگ  قهرمانان  که 
مربیان بزرگ بــوده اند ! وقتی یک 
مربی قبــول می کنــد در یک تایم 
تمرینی همزمان برای کودک 4 ساله 
تا مرد ٣5 ســاله ســوت بزند انتظار 
کســب نتیجه از چنین مربیانی قطعا 

محقق نخواهد شد.
2- کشــتی گیر؛ وقتــی در رده 
نونهــاالن مســابقات اســتانی، کل 

شــرکت کنندگان چهل نفر باشــند، 
چه انتظاری خواهید داشــت. کمیت 
موضــوع مهمی اســت. اگــر تعداد 
کشــتی گیران در رده های  ســنی 
زیاد باشــند نتیجه می شــود افرادی 
ماننــد »افشــین بیایان گــرد«. چه 
کســی به آقای بیابانگرد تمرین داد. 
چون کمیــت زیاد بود یک نفر چهره 
شد. اما کمیت بســیار کم است. این 
برای کشــتی اردبیل عیــب بزرگی 
انتخابی  اســت کــه در مســابقات 
اســتان، مثال در وزن 100 کیلو هیچ 
کشــتی گیری نباشد یا در٣2 کیلو ٣ 
نفر، یا ٣0 کیلوی خردســاالن هیچ 
شــرکت کننده ای نباشد و یک نفر را 
همینطور ببرند و درمسابقات کشوری 
بین 26 اســتان می شود نفر بیست و 
ششــم نباید انتظار داشته باشیم که 
چهره های  جدیدی در عرصه کشتی 

فرنگی ظهور کنند.
٣- بودجــه؛ بودجه هــم نداریم. 
تــازه، اگــر بودجه هم داشــتیم و تا 
زمانی که مربی خوب و کشــتی گیر 
اندازه کافی نداشــته باشــیم باز  به 
هیچ نتیجه ای نمــی گیریم. همه ما 
کشتی گیر تمرین می دهیم. بعضی از 
دوســتان ما در حین تمرین با چنان 
شــور و حالی فریاد می زند که اگر در 
تازه میدان فریــاد بزند می تواند چند 

ُتن خیار بفروشــد! در حالیکه تمرین 
دادن به معنی بلند فریاد زدن نیست ؛ 
و البته این مربیان هم مقصر نیستند 
در حال حاضر در سالن های  مختلف 
تمرین کشتی داریم می کنند اما دریغ 
از یک چهره شــاخص ! بسیار خوب 
پس سه چالش اساسی کشتی فرنگی 
اردبیل عبارت شــد از فقدان مربیان 
تاثیر گذار، کمیت پایین کشــتی گیر 
و کمبــود بودجه ؛ حــال از چاره کار 
بگوییــد ؛ چه باید کــرد ؟ راه عالج 
چیســت؟ اوال بایــد از چهره هــای  
شاخص و نامدار کشتی فرنگی اردبیل 
که حتی در فدراســیون کشــتی هم 
جایگاه خوبی دارند دعوت شــود که 
آســتین باال بزنند و بیایند وسط گود 
! چهره های ماننــد احد پازاچ و علی 
اشکانی و داور جدی و بقیه قهرمانان 
که حضــور آنها می تواند بخشــی از 
پازل موفقیت کشــتی فرنگی اردبیل 
را تکمیل کند ثانیا بحث استعدادیابی 
است باید گروهی از مربیان را مامور 
اســتعدادیابی کنیم و اینهــا بروند از 
اســتعدایابی کنند و  ابتدایی  مدارس 
کشــتی پایه اردبیل را شــکل بدهند 
؛ در اینصورت اگــر در هر وزن مثال 
ده کشتی گیر خردسال داشته باشیم 
احتمال اینکه از بیــن این افراد امید 
قهرمانی در ســطوح مختلف دور از 

انتظار نخواهد بود.
موضوع ســوم پیدا شدن اسپانسر 
بــرای ورزش اول اردبیل اســت که 
به نظر می رســد با توجــه به کمبود 
بودجه دولتی مســئولین ارشد استان 
می توانند با تشــویق سرمایه گذاران 
و برندهای صنعتی استان هم معضل 
کمبود بودجه حل شــود و هم حضور 
کشــتی گیران فرنگی کار استان در 
عرصه هــای  ملی و بیــن المللی در 
باشــگاهی عرصه  تیم هــای   قالب 
جدیدی اســت برای تبلیغ و معرفی 

این برندها.

بازگشت کشتی فرنگی اردبیل به روزهای طالیی،  شدنی است
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گذری در بازار و مراکز عرضه فرآوده های  
خام دامی شهر زنجان که داشته باشیم در 
ویترین های  مرغ فروشی ها، بسته های  مرغ 
با رنگ سبز و با عنوان مرغ سبز بدون آنتی 

بیوتیک نگاه ها را به خود جلب می کند.
این مرغ های  گوشــتی با رنگ، نوشته 
و برچســبی متفاوت، توجه هر خریداری را 
برای چند دقیقه ایستادن در پشت ویترین 
و خواندن نوشته روی بســته این فرآورده 
خام جلب می کند، نکتــه جالب توجه بر 
روی بسته بندی این مرغ های  بدون آنتی 
بیوتیک که در بازار زنجان برای خود جایی 
باز کرده اســت، محل تولید این مرغ ها در 

استان گیالن است.
رئیس اداره بهداشت مبارزه با بیماری های  
طیــور، آبزیــان و زنبور عســل اداره کل 
دامپزشکی استان زنجان گفت: مرغی که 
هیچ باقی مانده ای از دارو و مواد شیمیایی 
از جمله فلزهای سنگین را نداشته باشد، مرغ 

ارگانیک یا سبز است.
مجید اسکندرپور اظهارکرد: تاکنون در 
سطح کشــور هیچ یک از تولید کنندگان 
مرغ از اداره اســتاندارد پروانــه تولید مرغ 

ارگانیک را اخذ نکرده است.
وی با بیان اینکه درخواست برای تولید 
مرغ بــدون آنتی بیوتیک وجود دارد، افزود: 
طی مدت زمان تولید این مرغ گوشــتی 
نمونه برداری و آزمایش از این فرآورده انجام 
می شود تا مرغ عاری از این مواد تولید و وارد 

بازار مصرف شود.
رئیس اداره بهداشت مبارزه با بیماری های  
طیــور، آبزیــان و زنبور عســل اداره کل 
دامپزشکی اســتان زنجان گفت: با توجه 
به اینکه قیمت هر کیلوگرم مرغ گوشتی 
بدون آنتی بیوتیک نســبت به مرغ های  
فعلی موجود در بازار باالست، تولید کنندگان 
رغبتی برای تولید این نوع مرغ ندارند چرا که 

با کمبود متقاضی مواجه می شوند.
اســکندرپور با تاکید بر اینکه مصرف 
مرغ های  گوشــتی بــدون آنتی بیوتیک 
نیازمند فرهنگ سازی است، یادآورشد: دوره 
تولید این مرغ ها 42 روز، وزن هر مرغ 1700 
گرم و کم بودن مقدار مصرف واکســن و 
شیوع بیماری ها و باالبودن کیفیت گوشت 
مرغ ها از مزایای مرغ های  گوشــتی بدون 

آنتی بیوتیک است. 
وی تاکید کرد: مرغ های  معمولی موجود 
در بازار در دوره زمانی 60روز و با وزن بیش از 
سه کیلوگرم تولید و به دست مصرف کننده 
می رســد و این موضوع خطر بیماری ها و 
احتمال مصرف آنتی بیوتیک را بیشــتر 

می کند.

رئیــس اداره بهداشــت مبــارزه بــا 
بیماری های  طیور، آبزیان و زنبور عســل 
اداره کل دامپزشــکی استان زنجان گفت: 
در زمان حاضر در ســطح این استان یک 
واحد پرورش مرغ گوشتی اقدام به تولید این 

فراورده بدون آنتی بیوتیک کرده است.

مانعی برای ورود و خروج مرغ 
گوشتی به استان های  داخل کشور 

وجود ندارد
مدیر تنظیم بازار نهاده ها و محصوالت 
کشاورزی جهاد کشــاورزی استان زنجان 
نیز گفت: در زمان حاضر سیاســت کشور 
ایجاد فضای رقابتی ســالم برای تولید و 
عرضه انواع محصول کشــاورزی، دامی و 
دیگر کاالها از جمله مرغ به لحاظ کیفیت 
و قیمت مناسب است که باید این فضا با 

همکاری همه دستگاه ها فراهم شود.
عبداهلل جعفری اظهارکرد: تولید کننده 
می تواند کاالیی را با کیفیت و استانداردهای 
مناسب و زیر نظارت دستگاه های  متولی 
تولید و وارد بازار کند که دارای قیمت های  
تعریف شــده ای باشد و متقاضی بتواند به 

راحتی انتخاب کند.
وی به تولیــد مرغ بدون آنتی بیوتیک 
اشاره کرد و افزود: تولید کننده ای که اقدام 
به تولید این فرآورده خام کند، در مدت زمان 
تولید نمونه بــرداری و آزمایش های  مورد 
نیاز از این واحد تولیدی توســط اداره کل 
دامپزشکی انجام می شود تا صحت ادعای 
این عامل در خصوص مصرف نکردن آنتی 
بیوتیک برای تولید این مرغ گوشتی محرز 

شود.
مدیر تنظیم بازار نهاده ها و محصوالت 
کشاورزی جهاد کشــاورزی استان زنجان 
گفت: پس از تایید نهایی توسط دامپزشکی 
در خصوص تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک، 
تولید کننده می تواند از برند مرغ بدون آنتی 
بیوتیک استفاده و محصول تولیدی را به 

دست مصرف کننده برساند.
جعفری ادامه داد: اگر متقاضی استفاده 
از مرغ های  گوشتی بدون آنتی بیوتیک در 
بازار بیشتر شود، تولید کنندگان عالقه مند 

به تولید این نوع فرآورده خام خواهند شد.
وی بــا بیان اینکه هم اکنون مرغ های  
گوشــتی بدون آنتی بیوتیک از اســتان 
گیالن وارد استان زنجان می شود، یادآورشد: 
در صورت داشتن مجوز حمل بهداشتی از 
دامپزشکی، هیچ محدودیت و مانعی برای 
ورود و خروج این مرغ های  تولیدی در داخل 

استان ها وجود ندارد.
مدیر تنظیم بازار نهاده ها و محصوالت 

کشاورزی جهاد کشــاورزی استان زنجان 
گفت: مرغ های که از دیگر اســتان ها وارد 
استان زنجان می شود از گیالن و کردستان 
است و مرغ های  تولیدی استان زنجان نیز 
به بازار استان های  اردبیل، تهران، کردستان، 

قزوین و آذربایجان شرقی ارسال می شود.
جعفری افزود: واردات مرغ از اســتانی 
به اســتان دیگر بر اساس برند و تقاضای 

مشتریان انجام می شود.

زنجان مرغ های  تولیدی مازاد 
بر مصرف دارد

رئیس اتحادیه مرغ، تخم مرغ و ماهی 
فروشان شهرســتان زنجان گفت: روزانه 
بیــش از 10 تن مرغ گوشــتی وارد بازار 
مصرف این شهرستان می شود و با توجه 
به اینکه مــازاد بر مصرف این فراورده خام 
نیز وجود دارد، واردات آن از دیگر استان ها 

ضرورتی ندارد.
سیدناصر رمضانلو افزود: متاسفانه مرغ 
ســبز از اســتان گیالن وارد بازار مصرف 
شهرستان زنجان می شود که هر کیلوگرم 
30 تا 40 هزار ریال باالتر از قیمت مرغ های  

معمولی در بازار است.
وی یادآورشد: بر روی این مرغ ها کلمه 

بدون آنتی بیوتیک درج شده است.
رئیس اتحادیه مرغ، تخم مرغ و ماهی 
فروشان شهرســتان زنجان گفت: روزانه 
چهار تا پنج تن مرغ گوشتی نیز از استان 
کردستان وارد بازار مصرف این شهرستان 

می شود.
یکی از عرضه کنندگان مرغ گوشــتی 
در شهر زنجان گفت: بیشترین استقبال از 
مرغ های  بدون آنتی بیوتیک در شــهرک 
انصاریه و کارمندان این شهر است که مراکز 
عرضه این شهرک ها متقاضی واردات این 

مرغ هستند.
وی افزود: بــا توجه به باالبودن قیمت 
این مرغ نســبت به مرغ های  موجود در 
بازار، مصرف کننده ها استقبال چندانی از 
مرغ بدون آنتی بیوتیک در برخی از مناطق 

شهر زنجان ندارند.
یکی دیگــر از عرضه کننــدگان مرغ 
در شــهرک کارمنــدان زنجــان گفت: 
چهارشــنبه های  هر هفته 2 تا 3 تن مرغ 
بدون آنتی بیوتیک از استان گیالن به این 

مرکز عرضه وارد می شود.
این فروشــنده فرآورده خــام اظهارکرد: 
درخواست خرید این مرغ گوشتی بر اساس 
نیاز مشتریان است و در زمان حاضر تعدادی 
از ساکنان این شهرک اقماری استقبال برای 

مصرف مرغ بدون آنتی بیوتیک را دارند.

مرغداران زنجانی
جایی نه چندان دور، همین نزدیکی  برای تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک آستین باال بزنند

شهر، معروف اســت به زادگاه پروانه ها، 
راهی که برای رسیدن به آن، باید از بین 

ابرها عبور کرد.
مسیر دسترسی به سرزمین پروانه ها، 
خاکی است، 16 کیلومتر که از شهر به 
سمت شمال شرق حرکت می کنید، به 
باالی کوهی می رسید که ابرها در قله آن 

در تالطم و تکاپو هستند.
2  کیلومتر آن طرف تر، راه سرزمین 
پروانه ها آغاز می شــود، مسیری پیچ در 
پیچ، سرشــار از چشمه و پروانه های که 
از همــان چند کیلومتری مســیری به 
اســتقبالت می آیند که یــک طرف آن 

درختان پر بار فندق تمام قد ایستاده اند.
همســایگی دیوار به دیوار سرزمین 
پروانه ها روســتایی بر سینه کش کوه، 
شــکل گرفته که اهالــی آن این روزها 
شهرنشین شده اند و تابستان به تابستان 

به روستای خود باز می گردند.
همه حاشیه این روستا، پر از است از 

درختان فندق، آلو، گردو و توت.

وجود همین توت های  سفید و قرمز 
هم باعث شده تا پروانه ها، مامنی برای 
زندگی خود پیدا کنند، دور خود پیله بتنند 
و فارغ از دست حتی روستاییان، به زندگی 

خود در حاشیه رود ادامه دهند.
زمانی می توان درک کرد که این تکه 
از بهشت، همان سرزمین پروانه هاست، 
که بشــود رفت میان گل ها، چمن ها و 
از البه الی درختان دوید تا به احترام ورود 
مهمان، پروانه ها به هوا برخیزند و بار دیگر 
زیر برگ های  پهنی که هر یک منزلگاه 

یک پروانه است، بخزند.
پروانه هــای  کوچک و بزرگ رنگ به 
رنگی کــه گاه حتی تنوع رنگ بال آنان 
بیش از پرهای مرغ عشق است، بر زیر و 
زبر گل های منزل ساخته اند که می توان 

در حاشیه این روستا دید.
»ما سه ماه تابستان اینجا هستیم و 
پروانه ها همه سال« این را دختر جوانی 
می گوید که قصد کوه برای تماشــای 

زیبایی روستای خود کرده است.
»اهالی این روستا، می آیند تا از لذت 

خنکای تابستان سرزمین خود، استفاده 
کننــد، تفرجگاهــی برای انســان ها، 
منزلگاهی بــرای پروانه ها« این را دهیار 

روستا می گوید.
درختان توت و شــاتوتی که قدمت 
هر یک بیش از 50 سال می شود، خبر 
از استقرار طوالنی مدت پروانه ها در این 

سرزمین می دهد.
»پروانه ای به بزرگی یک کف دست 
بود روی یکی از شاخه های  درخت توت 
بــزرگ کنار رودخانه، هــر چه کردیم پر 
بزند و بپرد، نشد که نشد، رهگذری آمد، 
ســنگی پرتاب کرد، آرامش خانه اش به 
هم ریخت پر زد و رفــت«، این را یکی 
از اهالی روستایی می گوید که همسایه 

پروانه هاست.
ســرزمین پروانه هــا پــر اســت از 
چشــمه های که هم محل شرب اهالی 
روستا هستند، هم پرندگان و هم پروانه ها.

اهالی در خروجی هر چشمه ای لوله ای 
گذاشــته اند که آب از آن وارد حوضچه 
کوچکی می شود و می توان از آب جمع 

شده در حوضچه ها، دست و روی خود را 
به خنکای طبیعت آراست.

کمــی آن طرفتر جایــی که چندان 
فاصله ای از درختان رعنــای توت ندارد، 
می شود، صدای شر شر آبشاری را شنید 
که ارتفاع آن از 9 متر می گذرد و صدای 
هیاهوی آن تا بــاالی قله های  اطراف 

می رسد.
هوا خنک تر از اطراف و خود شــهر 
است، بوی طبیعت این سرزمین متفاوت 
از سایر باغ ها و روستاهاست، آفتاب حتی 
اینجا، لطیف تر با انسان ها برخورد می کند 
و خنکای هر شخصی می شود، سایه سار 

درختان توتی که زادگاه پروانه هاست.
ســرزمین پروانه ها در 35 کیلومتری 
شمال شــرق شــهر زنجان، یا همان 
روستای شــیالندر اســت، روستایی با 
معماری پلکانی، ساختمان های خشت و 

گلی و مردمی سرشار از سرزندگی.
سوغاتی این روستا، همان فندق، گردو، 
توت و سینه ای لبریز از اکسیژن خالصی 

است که خاص این منطقه است.

سفر به سرزمین پروانه ها

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560304007007091 و پرونده کالسه 235/93 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اسالم صادقی فرزند خانعلی بشماره شناسنامه 175 صادره از هشترود درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 8602 
مترمربع از پالک شماره 71 اصلی واقع در قریه زردین علیا بخش 41 تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- فرمان بخشعلی زاده

شماره آگهی: 1031 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560304007007093 و پرونده کالسه 258/93 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اسالم 
صادقی فرزند خانعلی بشماره شناسنامه 175 صادره از هشترود درششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 8664 مترمربع از پالک 
شماره 71 اصلی واقع در قریه زردین علیا بخش 41 تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- فرمان بخشعلی زاده

شماره آگهی: 1032 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560304007007081 و پرونده کالسه 225/93 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اسالم 
صادقی فرزند خانعلی بشماره شناسنامه 175 صادره از هشترود درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 38702 
مترمربع از پالک شماره 71 اصلی واقع در قریه زردین علیا بخش 41 تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- فرمان بخشعلی زاده

شماره آگهی: 1033 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560304007007082 و پرونده کالسه 225/93 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اسالم 
صادقی فرزند خانعلی بشماره شناسنامه 175 صادره از هشترود درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 42772 
مترمربع از پالک شماره 71 اصلی واقع در قریه زردین علیا بخش 41 تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- فرمان بخشعلی زاده

شماره آگهی: 1034 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560304007007085 و پرونده کالسه 229/93 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اسالم 
صادقی فرزند خانعلی بشماره شناسنامه 175 صادره از هشترود درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 65003 
مترمربع از پالک شماره 71 اصلی واقع در قریه زردین علیا بخش 41 تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- فرمان بخشعلی زاده

شماره آگهی: 1037 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560304007013345 و پرونده کالسه 1278/93 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جعفر 
رضا قلی زاده  فرزند  فیض اله  بشماره شناسنامه 2578 صادره از میانه درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 222.56 
مترمربع از پالک شماره 100 فرعی از 1 اصلی واقع در میانه بخش 37 تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- فرمان بخشعلی زاده

شماره آگهی: 1061 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560304007007083 و پرونده کالسه 227/93 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اسالم 
صادقی فرزند خانعلی بشماره شناسنامه 175 صادره از هشترود درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11126 
مترمربع از پالک شماره 71 اصلی واقع در قریه زردین علیا بخش 41 تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- فرمان بخشعلی زاده

شماره آگهی: 1035 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560304007007084 و پرونده کالسه 228/93 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اسالم 
صادقی فرزند خانعلی بشماره شناسنامه 175 صادره از هشترود درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 15776 
مترمربع از پالک شماره 71 اصلی واقع در قریه زردین علیا بخش 41 تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- فرمان بخشعلی زاده

شماره آگهی: 1036 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31

و  علیــزاده  رضــا  اظهــارات 
محمدحسین فرهنگی نمایندگان مردم 
ورزقــان و تبریز در مجلس شــورای 
اسالمی در خصوص اعطای پاداش 7 
میلیارد و 500 میلیون ریالی شــرکت 
ملــی صنایع مس ایــران به اعضای 
هیأت مدیــره و برخــی مدیران این 
شــرکت در حالی روی خروجی برخی 
رسانه ها قرار گرفت که به نظر می رسد 
سوء استفاده های  و  دست اندازی  قصه 
این چنینی در بدنه برخی دستگاه های 
اجرایی و شرکت های تابعه دولت سر 

درازی دارد.
حقوق هــا  افشــای  دومینــوی 
بدنــه  در  نجومــی  پاداش هــای  و 
دســتگاه های اجرایی کشــور به ویژه 
شرکت های تابعه دولت که با تکیه بر 
ضوابط و مکانیزم های من درآوردی به 
تاراج منابع مالی و بیت المال عمومی 
مشــغول بوده اند، همچنــان در حال 
رونمایی است و در این میان پاسخی 
شفاف و روشن از سوی آقایان مسوول 

به افکار عمومی داده نشده است.
بودن  ســنگینی و غیرقابل توجیه 
اعطــای ایــن ســقف از پاداش های 
نامتعارف به  بی حســاب و کتــاب و 
مدیران شــرکت ملی مــس ایران به 
حدی بود که به فاصلــه تنها دو روز 
از افشــاگری های دو نماینده شاخص 

استان در این خصوص، حجت االسالم 
مهدوی امــام جمعه ورزقــان نیز در 
خطبه هــای نماز جمعه این شــهر با 
طرح این سوال که پرداخت پاداش 7 
میلیارد و 500 میلیون ریالی به مدیران 
مــس چه توجیهــی دارد؟ خواســتار 
پاسخگویی عامالن این ریخت و پاش 

مدیریتی شد.
و  چنینــی  ایــن  پرداخت هــای 
نامتعارف حقــوق و پاداش به آقایان 
مدیــر در صنعــت مس ایــران که 
بــه نظر می رســد به رســم و رویه 
پذیرفتــه شــده این شــرکت طی 
سال های متمادی بدل شده است، در 
شرایطی موجبات اعتراض و واکنش 
مســووالنه نمایندگان مجلس، امام 
جمعــه ورزقــان و افــکار عمومی 
را برانگیخته اســت کــه هنوز چند 

ماهی از ابالغ سیاســت های عملی 
و راهبردی اقتصــاد مقاومتی، اقدام 
و عمل به عنوان شــعار سال 95 از 
نمی گذرد  رهبری  معظم  مقام  سوی 
و عالوه بر این منویات و دیدگاه های 
صریح و شفاف معظم له در خصوص 
نجومــی و حقوق ها و  دریافت های 
پاداش های خارج از عرف، هنوز تازه 

و در دسترس هستند.
پرداخت حقوق هــا و پاداش های 
خارج از ضابطــه و عرف معمول در 
ایران در شرایطی  شرکت ملی مس 
رایــج و نهادینه شــده اســت که 
مدیران باالدستی این مجموعه طی 
سال های گذشته در عمل به تعهدات 
ذاتی، قانونی و سازمانی خود به مهد 
استخراج مس، طال و خاک ارزشمند 
همواره  ورزقان  منطقــه  یعنی  مس 

مشــهودی  کوتاهی های  و  قصورها 
داشته و دارند و هم اکنون نیز بخش 
این  قانونی  تعهــدات  از  عمــده ای 

شرکت بر زمین مانده است.
این در حالی است که با توجه به 
وقوع زلزله تأسفبار سال 91 ورزقان، 
شــرکت ملــی صنایع مــس ایران 
متعهد به تخصیص و تزریق ساالنه 
درآمدهای  از  توجــه  قابل  درصدی 
ناشی از استخراج مس منطقه، به امر 
توسعه، بازســازی و عمران ورزقان 
اســت و البته بنابر اخبار رسیده این 
تعهد و وظیفه سازمانی نیز با کندی 

و سختی صورت می گیرد.
تأسف بارتر اینکه با وجود تصویب 
و موافقت شــرکت ملی صنایع مس 
ایران با ایجاد و راه  اندازی شــرکت 
به عنوان شــرکتی  آذربایجان  مس 
مستقل در منطقه طی یکی دو سال 
اخیر، شــرکت مس به عنوان حامی 
مالی و سیاست گذار اصلی آن تاکنون 
آن طور که باید و شاید در تخصیص 
و تزریق اعتبارات و بودجه های مورد 
نیاز این مجموعه صادق نبوده و این 
شــرکت به نوعی تنهــا روی کاغذ 
موجودیــت دارد و تمامی درآمدهای 
حاصل از اســتخراج و فرآوری مس 
در منطقه، بــه خزانه مس هدایت و 

منتقل می شود.

دومینوی افشای پاداش های نجومی به مس ایران رسید!



گردشگریپژوهشبینالمللآموزشصنعتمعماریسیاستفناوریاجتماعاقتصادفرهنگاندیشهرسانهمحیطزیست7 روزنامه سرخابسال دهمشماره 2509شنبه 16 مرداد ماه 1395

اصالح طلبان و اصول گرایان به دنبال مشخص کردن زمین بازی خود در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هستند. برای هر دوی این جناح ها حسن روحانی یک گزینه جدی است که هر دو جریان به او فکر می کنند. روحانی برای اصالح  طلبان گزینه اصلی است اما برای اصول گرایان گزینه در سایه. 
در جدول های زیر به مهم ترین اظهار نظرهای چهره های شناخته شده دو جریان اصالح طلب و اصول گرا در مورد روحانی اشاره می کنیم:

اصالحطلبانواصولگرایاندرموردحمایتازروحانیدرانتخاباتسال96چهمیگویند؟

اظهارنظر سمت اسامی

با توجه به شرایطی که داریم بسیار بعید است که ما بخواهیم از آقای روحانی حمایت کنیم. دبیرکلجامعهروحانیتمبارز-
امامجمعهتهران-عضوهیات

رییسهمجلسخبرگان

آیتاهلل
موحدیکرمانی

ما برای اینکه از آقای روحانی حمایت کنیم یا خیر، شرط مهمی داریم. باید ببینیم در ماه های  آتی عملکرد دولت 
چگونه است. ممکن است 30 نفر در لیست اصول گرایان باشند و آقای روحانی یکی از آن 30 نفر است.

دبیرکلحزبجبههپیروانخط
امامورهبری محمدرضاباهنر

این را بگویم که اینطور نیســت که شرایط آقاي روحاني شــرایطي باشد که مورد اقبال اصولگرایان قرار نگیرد و 
محتمل است مجموعه اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوري از ایشان حمایت کند و اگر گزینه بهتري نداشته 
باشــیم حتما وارد گفتگو با ایشــان خواهیم شد. من این موضوع را نفي نمي کنم اما اگر شرایط اقتضا کند و کسي 
به میدان رقابت با آقاي روحاني بیاید، حتما باید به گونه اي باشد که همه اصولگرایان پشت او باشند که اگر این 

اتفاق بیفتد برنده انتخابات خواهیم بود.

ســخنگویجامعهروحانیت-
عضومجمعتشخیصمصلحت

نظام
غالمرضامصباحی

مقدم

به نظر بنده دولت یازدهم تا به امروز خوب کار  کرده و اقداماتش زیربنایي بوده و احساســي کار  نشــده اســت. 
هرچند ممکن اســت خیلي ها  نپسندند. چون یک مشــکلي که داریم هوچي گران  جامعه هستند، یعني کساني که 
احساسات شان بر  عقل شان غالب است و ممکن است به ایشان راي  ندهند و این از شعارهایي که مي دهند مشخص 
 مي شود، چون هوچي گران نمي توانند این نکته را  بفهمند که زیربنا چیست. آنها مي گویند دولت باید  پول بدهد تا 
ما بخوریم! اما نخبگان این گونه  نیســتند و نخبگان جامعه قطعا به آقاي روحاني  راي خواهند داد و من شکي در 
این مساله ندارم و  امیدوارم که مردم هوشیارانه و متفکرانه و بدون  توجه به هیاهوهاي تند کارخود را با پختگي و 

 درستي انجام بدهند.  

عضوجامعهروحانیت سیدمهدیطباطبایی

تا انتخابات ریاست جمهوری وقت بسیار است، طبیعتا وقتش که بشود اصولگرایان در مورد کاندیداهای خود ارزیابی 
خواهند داشت. بنده معتقدم که در نهایت، گزینه اصولگریان در سال 96 کسی نیست جز آقای روحانی.

حوزه مدرســین جامعه عضو
علمیهقم

سیدمحمدغروی

درباره انتخابات 96 هم حرفی از جانب اصولگرایان ندارم ولی از نظر توصیه ای بهتر می دانم اصولگرایان ســرمایه 
گذاری شان را روی انتخابات شوراها انجام دهند تا ریاست جمهوری. چرا که به هر حال آقای روحانی دور دومش 

است و کاندیدای اصلی ریاست جمهوری دور دوازدهم ایشان است.
عضوشورایحلاختالف سیدمرتضینبوی

ما احتمال اینکه کاندیدای اصولگرایان برای انتخابات 96 روحانی باشد را ضعیف می بینم نمایندهمجلسشورایاسالمی محسنکوهکن

آن چیزی که به آن یقین داریم این است که کاندیدای اصولگرایان برای انتخابات 96 فردی به جز روحانی است جمعیت مرکزی شورای عضو
ایثارگران

حسیننجابت

من سوال کردم گفتند چنین چیزی در جامعه روحانیت مطرح نشده است و خیلی هم بعید می دانم که چنین اتفاقی 
بیافتد. اگر اصولگرایان واقعا تصمیم به حمایت از روحانی بگیرند، همین رمقی که ازشــان باقی مانده اســت هم 

نابود می شود.
عضوجبههپایداری روحاهللحسینیان

من بعید می دانم این اتفاق بیفتد، قحط  الرجال نیست که با این همه اتفاق  هایی که آقای حسن روحانی ایجاد کرده 
اســت، از ایشان حمایت کنیم. این همه انسان الیق در این مملکت هست؛ از آقای حدادعادل گرفته تا قالیباف و 

جلیلی که هیچ حاشیه ای هم ندارند و می توانند بیایند و رئیس جمهور باشند و به مردم خدمت کنند.
عضوجامعهروحانیت جعفرشجونی

اصولگرایان اصال از آقای روحانی دل خوشی ندارند و حتی اگر اصالح طلبان از آقای روحانی عبور کنند اصولگرایان 
آقای روحانی را به عنوان فردی می شناسند که با فرصت طلبی سیاسی از جریان اصولگرا به جریان اصالح طلب 
کوچ کرد. لذا اصولگرایان دیگر هیچگاه رابطه خوبی با آقای روحانی نخواهند داشت و این موضوعی است که آقای 

باهنر هم به آن اشاره کردند.

فعالسیاسی ناصرایمانی

اظهارنظر سمت اسامی

مجمع روحانیون مبارز تاکنون مطلقا در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آینده 
جلســه و گفتگویی نداشته اســت و موضع این مجمع، حمایت قاطع از دولت و 

خصوصا شخص جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور است
مجمعروحانیونمبارز

در نشست و برخاست های که با نحله های  مختلف اصالحات دارم می بینم همه 
این افراد از شــخص آقای روحانی رضایت دارند و معقتدند ایشان حتی فراتر از 
حد انتظار ظاهر شده است. البته ما انتقاداتی به برخی عملکردهای دولت یازدهم 
داریم ولی نامزدمان برای انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری شخص آقای 

روحانی است.

فعالسیاســی-نایب
رئیسســابقمجلس
ششم–دبیرکلسابق

حزبمشارکت
محمدرضاخاتمی

یش بینی من این اســت که آقای روحانی بدون مشکل در دوره آینده نیز رئیس 
جمهور خواهند بود. در جریان اصالح طلبی شــخص دیگری جز آقای روحانی 

معرفی نخواهد شد.

فعالسیاسی–معاون
دفتر رییس و پارلمان
رییسدولتاصالحات

محمدعلیابطحی

من با بعضي دوســتان که افراد دیگري را بــه عنوان گزینه اصالح طلبان براي 
ریاست جمهوري مطرح مي کنند، موافق نیستم و کار درستي نمي دانم. این کار 
بازي در میدان مخالفان دولت است، ما اکنون باید به طور قاطع از آقاي روحاني 
حمایت کنیم البته حمایت کردن به معناي نداشــتن انتقاد نیست بلکه مي توان 

انتقادات و نظرات را نیز به صورت منطقي اعالم کرد.

قائممقامدبیرکلحزب
اعتمادملی

رسولمنتجبنیا

اصالح طلبان آقــای روحانی را در کنار خود تعریف کــرده اند. تردیدی هم در 
حمایت از ایشان برای تحقق خواسته ها و مطالبات مردم ندارند

روحانیون مجمع عضو
مبارز

حد ا لو ا عبد ســید
موسویالری

اعتمادی که در ســال 92 به آقای روحانی شد اعتماد موردی نبود که به شخص 
آقای روحانی بوده باشد مجموعه ای از اعتماد به حریم های بود که آن حریم آقای 
روحانی را نماینده خودشان قلمداد می کردند. آن اعتمادها باقی است. وقتی یک 
شــخصیتی مثل آقای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و چهره های  شاخص اصالح 
طلبان همچنان باورشان این است که با مجموعه شرایط بهترین گزینه و نامزد 
برای انتخابات ســال 96 آقای روحانی است دیگرانی که از آن طریق اعتماد را 
نسبت به آقای روحانی برای خود رقم زدند باز همین مسیر اعتماد را ادامه خواهند 
داد و رأی خود را در سبد رأی آقای روحانی قرار خواهند داد. من نگرانی ندارم و 
البته این بقا اعتماد ما را بی نیاز از پاسخ گفتن به سئوال ها و گالیه های  مردم و 

رفع گالیه های  آنها نمی کند.

عضوحزبکارگزاران محمدعطریانفر

تاکنون موضوعی به صورت قطعی در بین اصالح طلبان مطرح شــده این است 
که آقای روحانی تنها گزینه اصالح طلبان برای رقابت های ریاست جمهوری آینده 
است و اصالح طلبان به هیچ عنوان در مقابل آقای روحانی گزینه دیگری معرفی 
نخواهند کرد. با این وجود اصالح طلبان درباره چگونگی و استراتژی حمایت خود 
از آقای روحانی بحث و تبادل نظر خواهند کرد و با توجه به شــرایط انتخابات و 

وضعیت رقبا استراتژی مناسب را انتخاب خواهند کرد.

شهر شــورای عضو
تهران

احمدحکیمیپور

برنامه خاصی را برای ریاســت جمهوری شروع نکرده اند و در حال حاضر نامزد 
اصلی و اولیه اصالح طلبان حســن روحانی است و اجماع برای دور دوم ریاست 

ایشان است.

دانشگاه-فعال استاد
سیاسی صادقزیباکالم

تمام هم و غم اصالح طلبان در این مقطع حمایت کامل از روحانی برای انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 اســت و تمام انرژی خود را صرف دفع تخریب های 

جریان خاص تندرو گذاشته اند.

فعالسیاسیونماینده
سابقمجلس کمالالدینپیرموذن

تاکنون اصالح طلبان برنامه های  خود را آغاز نکرده اند اما به نظر می رسد جامعه 
اصالح طلبی همانند سال 92 بخواهد از روحانی حمایت کنند.

عضوبنیادامیدایرانیان سیدحسنرسولی

اصولگرایان اصالحطلبان

عصرایران-ماجرای حســن عباســی که به دلیل 
اظهارات درباره ارتش جمهوری اسالمی ایران بازداشت 

شد، از چند منظر قابل تأمل است:
1 - درباره اظهارات وی، شــاید بهترین تعبیر »خام 
گویی« باشد؛ کسی که در یک تریبون عمومی ارتش را 
متهم می کند که اگر کشور را آب ببرد، خوابش می برد، 
قطعاً سخنی نسنجیده گفته است که به هیچ روی قابل 
دفاع نیست کما این که خود عباسی هم متوجه خطای 

فاحش خود شد و عذرخواهی کرد.
2 - با احضار حسن عباســی به دادسرای نظامی، 
کسانی هم که نمی دانستند او یک نظامی است متوجه 
شدند و اینک سوالی که در سطح عمومی مطرح شده، 
این است که اگر ایشان یک نظامی است، چرا وارد حوزه 
سیاست شــده و مدام در حال نظریه پردازی و موضع 

گیری سیاسی است؟!
مگر طبق قانون، نیروهای مسلح از ورود به سیاست 

منع نشده اند؟
بدون قضاوت درباره سوگیری های  ایشان، اگر حسن 
عباسی عالقه مند به کار سیاسی است، پیشنهاد می کنیم 
مانند برخی نظامیان عالقه مند به سیاست استعفا کند تا 

به عنوان یک شهروند معمولی کار سیاسی نماید.
محمدباقر قالیباف، مصداق معروف این موضوع است 
که برای فعالیت سیاسی، از کسوت نظامی بیرون آمد و 
دیگر کسی بر فعالیت سیاسی او خرده نمی گیرد چرا که 
او دیگر یک نظامی نیست و حق دارد وارد سیاست شود.

3 - فارغ از آنچه گفته شد، برخورد قهرآمیز با کلمه و 
بیان، اساساً نمی تواند مورد تأیید باشد. اگر حسن عباسی 
تحت این عنوان محاکمه می شــود که به عنوان یک 
نظامی حق سیاسی بازی نداشته، امری است علیحّده 
ولــی اگر به دلیل یک جمله اش درباره ارتش محاکمه 
می شــود، باید در این باب تأمل کرد چرا که او نظرش 
را - هر چند نادرست - اعالم کرده است و جوابش را نیز 
هم ارتش به درستی داده و هم رسانه ها نقدش کرده اند.

به بیان دیگر اگــر او به عن=وان یک نظامی، کاًل 
حق اظهار نظر در این موضوعات را نداشــته و از این 
زاویه محاکمه می شود سخن دیگری است اما اگر قانونًا 

و اساســاً حق اظهار نظر داشته ولی این یک جمله را 
خطا گفته، نباید به دلیل یک اظهار نظر با برخورد قهری 
مواجه شود. این اصل، نه فقط درباره حسن عباسی که 
درباره همه کســانی که در وادی سخن هستند، صادق 
و جاری اســت و فرقی نمی کند روزنامه نگار اصولگرا 
حرف بزند یا نویســنده اصالح طلب یا روزنامه اصول 
گرای رسالت مقاله ای بنویسد یا روزنامه اصالح طلب 

اعتماد و....
 همچنین با توجه به عذرخواهی عباسی و با یادآوری 
این کــه فرمانده نیروی زمینی ارتــش، گفته بود اگر 
عذرخواهــی نکند مورد پیگرد قــرار می گیرد، رویکرد 

مدبرانه عدم پیگیری قضایی است.
باید این رویه عقالنی، دینی و انســانی در خصوص 
همه رعایت شــود و »پذیرش عذرخواهی« اصل باشد 

مگر در موارد خاص.
4- بــاز هم فارغ از اصل منــع مداخله نظامیان در 
امور سیاســی، نکته مهمی که باید بدان توجه داشت 
ولی متأسفانه همواره مغفول مانده است، ضریب خطای 
کســانی اســت که مدام در حال تولید اندیشه و کلمه 

هستند.
فرد یا رسانه ای که مدام در حال تولید مطلب است، 
طبیعتاً و قطعاً در مواردی دچار لغزش می شود و ناظران 

قانونی باید حداقلی از خطا را به رسمیت بشناسند.
چنین فرد یا رســانه ای بیشــتر امکان خطا دارد تا 
کسی که گوشه ای نشسته و سخنی نمی گوید. برخورد 
با شخصی که مدام می نویسد یا  سخنرانی می کند به 
دلیل یک نوشته یا سخن خطا نمی تواند منطبق با اصل 

انصاف باشد.
مخلــص کالم این که همه و همــه باید در بیان 
دیدگاه های  خود آزاد باشند و بقیه هم در نقد آنها آزادانه 
عمل کنند چرا که جواب کلمه، کلمه است، همان طور 
که گلوله را با گلوله پاســخ می دهند. اجازه دهیم همه 
مردم ایران با همه دیدگاه های شان آزادانه سخن بگویند 
و بنویســند و نقد کنند. اطمینان داشته باشیم که نظام 
جمهوری اسالمی ایران در فضای آزادتر بیشتر خواهد 

بالید و تقویت خواهد شد.

چهار نکته درباره بازداشت حسن عباسی آیا امــکان دارد یک روزنامه نگار به خاطر 
نگارش یک گزارش از اساس دروغ و غیر واقعی  
یکی از معتبرترین جوایز روزنامه نگاری جهان را 

دریافت کند؟
اگر پاســخ این سوال را منفی می دانید، باید 
بدانید که به خالف تصورتان این امکان یک بار 
به وجود آمد و 36 سال پیش یک خبرنگار تازه 
کار روزنامه واشــنگتن پست گزارشی از اساس 
دروغ اما جذاب را منتشــر کــرد که موفق به 

دریافت جایزه پولیتزر سال بعد شد.
بســیاری معتقدند که اگر اعطای پولیتزر به 
گــزارش این خبرنگار نمی بود شــاید هیچ گاه 
ماجرای دروغ بزرگ او افشــا نمی شــد و این 
خبــر دروغ در میانه ده ها و صدها تیتر جنجالی 
واشنگتن پست در ماه ها و سال های  بعدی گم 
و محو می شد. اما اعطای جایزه پولیتزر و به زیر 
ذره بین رفتن این گزارش و این خبرنگار جوان و 
تازه کار باعث شد او اعتراف کند که گزارش او از 
اساس و بنیان دروغ بوده و شخصیت »جیمی« 
که او در گزارش های ش به آن پرداخته از اساس 

وجود خارجی ندارد.
در آمریکا ماجرای »جنت کوک« و داستان 
خیالــی »دنیای جیمــی« او یک نقطه عطف 
در تاریخ روزنامه نگاری این کشــور محسوب 
می شــود. دنیای جیمی داستان اندوهناک و در 
عین حال جذاب یک کودک سیاه پوست 8 ساله 
بود که به هرویین اعتیاد داشت و مورد ضرب و 
شتم و بدرفتاری پدرش قرار می گرفت. داستان 
زندگی این کودک خیالی برای نخستین بار در 
صفحه نخست روزنامه واشنگتن پست انتشار 

یافت.
اتفاقی که در 28 سپتامبر 1980 در صفحه 
نخست روزنامه واشنگتن پست آمریکا افتاد آغاز 
گر داســتان های  ادامه داری شد که بسیاری از 
خوانندگان این روزنامه با دقت و اشــتیاق آن را 
دنبال کردند تا اینکه »جنت کوک« نویســنده 
این مجموعه گزارش ها موفق به دریافت جایزه 

پولیتزر برای نگارش بهترین گزارش شــهری 
سال شد.

در 13 آوریل 1981 اعالم شد جایزه پولیتزر 
برای نگارش بهترین گزارش شــهری به خانم 
جنت کوک 26 ساله خبرنگار روزنامه واشنگتن 
پســت آمریکا تعلق می گیــرد؛ دو روز از اعالم 
این خبر نگذشــته بود که خانم کوک اعتراف 
کرد گــزارش او از وضعیت زندگی یک کودک 
8 ســاله سیاه پوست، ساختگی و بر مبنای رویا 

پردازی های  شخصی اش بوده است.
اما ایــن گزارش بــه قدری جــذاب بود و 
توصیفات دقیقی از وضعیت این کودک معتاد در 
گزارش های  خانم کوک صورت گرفته بود، که 
بسیاری از این اعتراف این روزنامه نگار جوان در 

بهت و حیرت فرو رفتند.
روزنامه واشنگتن پست اعتبار خود را از دست 
رفته می دید، چون بارها سلســله گزارش های 
درباره دنیای جیمی  را در صفحه نخســت خود 

با آب و تاب بازتاب داده بود.
این روزنامه آمریکایی که تنها 6 سال پیش 
از آن اتفاق با ماجرای افشای رسوایی واتر گیت 
و پیگیری های  مجدانه تیم تحریریه خود از این 
ماجرا منجر به نخســتین استعفای یک رییس 
جمهور در تاریخ سیاســی آمریکا شده بود، این 
بار خود را در معرض یک رسوایی بزرگ می دید؛ 
این روزنامه گزارشی جذاب را چاپ کرده بود که 
به رغم جذابی، از اساس و بنیان دروغ بوده است.

نخســتین کار این روزنامــه عذرخواهی از 
خوانندگانش و اخراج خبرنگار خاطی بود. کوک 
جایزه پولیترز را پس فرستاد. این روزنامه بعدها 
نتیجه تحقیق تیــم داوری خود از این حادثه را 
در یک گزارش مبســوط چند صفحه ای برای 
خوانندگانش انتشار داد و تالش کرد این رسوایی 
به بار آمده را به نحوی جبران کند. بعدها ماجرای 
جنت کوک الهام بخش ترانه ها و فیلم ها و حتی 

کتاب های شد و این نخســتین تجربه »دروغ 
جذاب« در فضای روزنامه نگاری آمریکا سبب 
اعمال سیاســت ها و تغییراتی در استانداردهای 
خبری رســانه ها برای عدم تکرار چنین وقایعی 

شد.
گابریل گارسیا مارکز رمان نویس مشهور و 
نامدار کلمبیایی در واکنش به ماجرای گزارش 
دروغ جنت کــوک و اعطای پولیتزر به او گفته 
بود :»عادالنه نبود که او )کوک( جایزه پولیتزر را 
بگیرد اما عادالنه هم نبود که جایزه نوبل ادبیات 

امسال به او )کوک( داده نشد.«
داستان ساخته و پرداخته کوک درباره جیمی 
آن قدر جذاب و گیرا و آن قدر اســتخوان بندی 
روایی خوبی داشت که فارغ از دروغ بودنش همه 

را موقع خواندن این گزارش مجذوب می کرد.

داستاناینگونهشروعمیشد:
»جیمی، پســری 8 ســاله و از نسل سوم 
مبتالیان به هروئین است. با آنکه اندامی کوچک 
و ظریف دارد، طفل پیش رسی است که به نظر 
می آید بیش از سن خود رشد کرده است. پوست 
صاف و نرم بــازوی قهوه ای رنگ بچگانه اش 
پر از سوراخ های  جای سوزن سرنگ است. در 
اتاق نشیمن خانه شان که به صورت مجهزی 
مبله شــده، در جنوب شــرقی واشنگتن روی 
صندلی راحتی بزرگی لم داده و با صورتی چون 
فرشــتگان آسمانی درباره زندگی، لباس، پول و 
باالخره هروئین صحبت می کند. او از 5 سالگی 

معتاد به هروئین شده است.
پشــتش را به دســته صندلی تکیــه داده، 
پنجه هــای ش را عقب ســرش بــه هم قفل 
کرده،کفش های  مســابقه به پا دارد و پیراهن 
آستین کوتاه راهراهی هیکل نحیفش را در میان 

گرفته است، 
رن )مردی که مامور تزریق ســرنگ است( 

بازوی جیمی را از جایی باالتر از آرنج می گیرد 
و دست های  غول آسایش دور عضالت کوچک 
و ظریف پســرک چرخ می خورد. سوزن داخل 
پوســت نرم جیمی می شود. درست مثل اینکه 
تراشــه های  داخل یک کیک تازه پخته شده 
باشد. مایع محتوای سرنگ از آن بیرون می جهد 
و جای آن را در لوله سرنگ، خون می گیرد. آن 

خون دوباره به بازوی طفل تزریق می گردد.
در تمامی مدت چشم های  جیمی بسته است 
و پس از پایان  تزریق آنها را می گشاید و نگاهی 
به دور و بر اتاق می اندازد. از یک صندلی گردان 
باال می رود  و روی آن می لمد ولی سرش مرتب 
به پایین می افتد و هز ار چند گاه آن را به آرامی 
باال می آورد. در حالت نشــئه ای است که خود 

معتادان آن را »چرت هفت پیچه« می نامند.«
روزنامه واشــنگتن پست این داستان خیالی 
خبرنگار خود را به اســم یک گزارش اجتماعی 
دردناک در صفحه نخســت خود با آب و تاب 
بازتاب می دهد و عکســی نیــز از جیمی کار 
می شــود در حالی که او آرنج خود را به سمت 
لنز دوربین عکاس گرفته است؛ غافل از اینکه نه 
عکس انتشاری واقعی است و نه گزارش پایه ای 

از واقعیت دارد.
بعدها جنت کــوک در برخی مصاحبه های  
خود تالش کرد گناه خطــای خود را به گردن 
فشارهای روزنامه و فضای داخل تحریریه آن 
بیندازد. او یک سال پس از افشا کردن دروغش 
در مصاحبه ای گفت :»مجبور شده است به دلیل 
کاستن از فشــارهای روزنامه واشنگتن پست 
این ماجرا را ســر هم کند. او مدعی شد منابع 
خبری که او با آنها ارتباط داشته از وجود پسری 
با مشخصات جیمی که معتاد به هروئین بوده، 
خبر داده بودند اما او موفق نشــده این پسرک 
را پیدا کنــد و در عوض بــرای راضی کردن 
ســردبیران روزنامه و کاستن فشار از روی خود 
مجبور شده داستان را به صورت خیالی تجسم 

کرده و بنویسد.

ماجرای گزارش دروغی که جایزه پولیتزر گرفت
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سیمین بهبهانی

بدرود  قهرمان

یعقوب صدیق جمال نویســنده و کارگردان تئاتر 
با انتشــار عکس فوق در صفحه اینستاگرام خود 

نوشت:
بدرود مرد زخمی. 

حاج رجب محمد زاده، جانباز هفتاد درصد، پس از تحمل قریب 
به سی سال رنج و درد، سرانجام راحت شد. روحت شاد قهرمان 

من.
از دوستی شنیدم که بچه های  نازنین اش حتی نمی توانستند 
با پدر به پارک یا رستورانی بروند، چون دیگر بچه ها، ندانسته 
می ترسیدند و بنده خدا معذب می شد، واقعاً تحمل این همه درد 

و رنج غیر قابل تصور است.

اینستاگشت

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی آذربایجان شرقی 
گفت: درآســتانه روز خبرنگار نشســت بررسی مسائل 
خبرنگاران و اصحاب رسانه با حضور نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی در تبریز برگزار می شود.
محمــد محمدپور اظهارکــرد: این آئیــن با حضور 
دکتر پزشــکیان نائب رئیس مجلس شورای اسالمی، 
سلمان خدادادی رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس، 
محمداسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی و زهرا 
ساعی ناظر مجلس در شورای عالی اداری، سعید شبستری 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و جمعی 

از اصحاب رسانه شــانزدهم مردادماه جاری ساعت 10 
صبح در تاالر اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن 

تبریز برگزار می شود.
وی افزود: آئین گرامیداشــت روز خبرنگار امسال به 
شــیوه ای متفاوت و با محوریت موضــوع خبرنگار و با 
گرامیداشــت یاد و خاطره خبرنگار فقید مرتضی اعلمی 

برگزار می شود.
محمدپور، ایجاد بصیرت و آگاهی در افکار عمومی را 
اصلی ترین رســالت خبرنگاران عنوان کرد و گفت: روز 
خبرنگار فرصتی است تا به جایگاه ویژه خبرنگاران توجهی 

دیگرشــده و نقش و کارکرد فعاالن این حوزه را بازبینی 
کنیم.

وی تاکیــد کرد: در برهه کنونی که عصر ارتباطات و 
اطالعات است، تاثیرگذاری رسانه و خبرنگاران دارای ابعاد 
مختلف و وسیعی است که باید با وقوف به این موضوع 

بستر مناسب را برای فعالیت های شان فراهم کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، تاکید کرد: 
خبرنگاران همواره منشــاء اثر هستند و جامعه را رهبری 
می کنند؛ در نتیجه کیفیت رسانه در الیه های  جامعه تاثیر 

گذار است.

پســر جوانی صدایم می کنــد و از دور می گوید: کجا 
می روی؟ اگر برای مصرف مواد آمده ای، همسایه ها ببینند 
صدایشان در می آید، نرو، پسر جوان نزدیک تر می آید و با 
دیدن کارت خبرنگاری ام، ادامه می دهد، تقصیر ما نیست 
اینجا محل تجمع معتادها شده است البته جدیدا هم دخترها 
و پســرهای جوان به این خرابه زیاد رفت و آمد می کنند...  

خالصه اهالی محل آرامش ندارند.
پس از صحبت با پســر جوان بــه محوطه خانه، بهتر 
بگویم، خرابه می روم، علف های  هرز آنقدر بزرگ شده اند 

که راه عبور و مرور بسته شده است.
محوطه بزرگ اطراف خانه نشان می دهد که گفته های  
همسایگان درست است و در سال های  نه چندان دور این 
خانه در وسط باغی بوده ولی بعدا درخت های ش کنده شده 

و جایشان را آپارتمان های  بلند گرفته است.
با قدم گذاشتن به داخل خانه روی زمین از لنگه کفش 
تا لباس پاره، کیف و حتی کتاب های  ادعیه و مقدس هم 

دیده می شود.
دیوار نوشته های  انگلیسی و گاهی فارسی نشان می دهد 
چه افرادی به این جا رفت و آمد دارند، گاهی هم سقف های  
کنده شده و گودال های  حفر شده به چشم می خورد که خبر 

از جستجوی عتیقه توسط بعضی ها می دهد.
باقرخان، ریاســت مجاهدین محله خیابان تبریز را بر 
عهده داشت. او پس از به توپ بسته شدن مجلس به دستور 
انجمن ایالتی همراه با ستارخان به جنگ مسلحانه با قشون 

دولتی که تبریز را در محاصره داشت، پرداخت.
ساالر ملی پس از بازگشت در محله خیابان و به اعتقاد 
بســیاری از مورخان شــهر در همین خانه استقرار یافت، 
خانه ای که برخی دیگر معتقدند متعلق به  سرتیپ هاشمی 
داماد باقرخان بوده است که بعدها حاج فرج طوبی، ملقب 
به حاج رضا طوبی داماد ســرتیپ هاشمی در آن سکونت 
می گزیند ولی موضوعی که برخی مورخان محلی هم به آن 
اشاره کرده اند، سکونت باقرخان پس از تخریب خانه اش 
توسط روس ها در آن خانه است که حکایت از رفت و آمد 
مشروطه خواهان به آن هم می تواند داشته باشد که برخی 
از ساکنان قدیمی محل می گویند وقتی یکی از سقف ها فرو 
ریخت تعدادی ســالح گرم از دیوار پایین ریخت، انگار در 

سقف خانه جاسازی شده بود.
اکنون موضوع مهم این است که قدمت خانه به گفته 
اهالی و برخی مورخان محلی به حدود یک قرن می رسد و 

اکنون وضعیت بد آن صدای همسایه ها را در آورده است.

بررسی مسائل خبرنگاران با حضور نمایندگان مجلس در تبریز

بررسی آخرین وضعیت خانه منتسب به ساالر ملی

رسانه

گردشگری

اي با تو در آمیخته چون جان، تنم امشب
 لعلت گل مرجان زده بر گردنم امشب 

 
مریم صفت از فیض تو اي نخل برومند! 

آبستن رسوایي فردا، منم امشب

 اي خشکي پرهیز که جانم ز تو فرسود!
روشن شودت چشم، که تر دامنم امشب 

 
مهتابي و پاشیده شدي در شب جانم
 از پرتو لطف تو چنین روشنم امشب

  
آن شمع فروزنده عشقم که برد رشک
 پیراهن فانوس، به پیراهنم امشب 

 
گلبرگ نیم، شبنم یک بوسه بسم نیست  

رگبار پسندم، که زگل خرمنم امشب

 آتش نه، زني گرم تر از آتشم اي دوست!
تنها نه به صورت که به معني زنم امشب 

 
پیمانه سیمین تنم، پر می عشق است  
زنهار از این باده، که مرد افکنم امشب!

شعر

لیدا فریمان نخســتین بانوی پرچمدار 
المپیــک در تاریخ ورزش ایــران ضمن 
استقبال از حساسیت شبکه های  اجتماعی و 
رسانه ای در خصوص لباس کاروان المپیک 
ایــران می گوید: زمان ما کســی به لباس 

ورزشکاران توجه نداشت.
رواج ارتباطات و شبکه های  مجازی در 
زندگــی روزمره مردم دنیا در کنار معایب و 
مشــکالت جاری عالوه بر اطالع رسانی 
سریع و ارتباط آســان انسانها گاه در بروز 
اتفاقات و صــدور تصمیمات مهم دنیا نیز 

نقشی اساسی ایفا می کند.
انتخاب لباس المپیک 2016 برزیل یکی 
از مــوارد متعددی به شــمار می آید که در 
نتیجه گسترش ارتباطات مجازی از محدوده 
تصمیمات سلیقه ای چند نفر مدیران ورزشی 
پشت درهای بسته خارج شده و به فضای 
رقابتی طراحان و کارشناســان مد و حتی 

عرصه عمومی جامعه کشیده شده است.
طی سال های متمادی نه تنها المپیک 
بلکه لباس تمام رقابتهای مهم ورزشــی 
داخلی و جهانی توســط تعــداد محدودی 
از مدیران و مســوؤلی که عمدتــا نیز از 
مد، لبــاس، کیفیت پارچــه و نوع دوخت 
مناسب و اهمیت نمایش پوشش مناسب 
در عرصه های  جهانی اطالع و تجربه ای 
نداشــتند انتخاب و به ورزشکاران تکلیف 

می شد.
در موارد بیشماری نیز این انتخاب ها با 
ظاهر و کیفیتی نامناســب و حتی مشکل 
ســاز انتخاب می شد که هم در مقابل نگاه 
جهانی ظاهری غیر قابل قبول و ناشایست 
از فرهنگ دیرین ایران اســالمی معرفی و 
همچنین در میدان رقابت نیز حتی با از بین 
بردن راحتی و تمرکز ورزشــکاران موجب 

تغییر نتیجه رقابت نیز بوده است.
لیدا فریمان، نخستین زن تاریخ ورزش 
ایران که پرچمداری کاروان ایران در المپیک 
1996 آتالنتا را برعهده داشت، در این زمینه 
می گوید: متاسفانه انتخاب ها در ایران بیشتر 
سلیقه ای اســت تا تخصصی  و این فقط 

ورزش و لباس المپیک را شامل نمی شود.

لباس کاروان ایران در المپیک 
1996 آتالنتا - امریکا

فریمان که هنوز بعد از ســال ها از مراسم 
المپیک آتالنتا به دلیل انتخاب نامناسب لباس 
و برنامه ریزیهای غلط مســوؤل بسیار آزرده 
خاطر اســت، تاکید می کند: گرچه به عنوان 
پرچمــدار کاروان ایــران در المپیک آتالنتا 
انتخاب شدم اما تا آخرین روز نه تنها به من 
اعال نشد بلکه حتی اعزام بنده نیز در هاله ای 

از ابهانم قرار داشت!
قهرمان ســابق تیراندازی ایران و آســیا 
با بیان اینکه در آن دوران به حدی مشــکل 
داشتیم که اصال کسی به طراحی لباس فکر 
هم نمی کرد ادامه می دهد: پرچمدار بودم اما 
در مراسم تمرین حمل پرچم حضور نداشتم، 
پرچمدار بودم اما هیچ برنامه و تمرینی برای 
المپیک نداشتم، همه چیز تصادفی برایم رقم 

خورد و هیچ مسئولی هم پاسخگو نبود.
وی همچنین از لباس آن ســال کاروان 
ایران به عنوان »کابوس« یاد کرده و با بیان 
اینکه در ارائه البسه آن دوران، هرگز وضعیت 
آب و هوایی آتالنتا لحاظ نشده بود می گوید: 
هرگز یادم نمی رود لباس من بعنوان پرچمدار 
کاروان به حدی زخیم بود که از گرما کم مانده 

بود از حال بروم!
فریمان ضمن ابراز خرسندی از حساسیت 
جامعه نسبت به طراحی لباس کاروان المپیک 
می گوید: لباس ورزشــکاران معموال با توجه 
به شــرایط آب و هوایــی و زمانی همچنین 
ویژگیهای محل و چگونگی افتتاحیه در شهر 

برگزاری مراسم المپیک طراحی می شود.
قهرمان ســابق تیم ملی تیراندازی ایران 
یادآور می شود: لباس های  کاروان هر کشور 
ضمن داشــتن نمادهایی از فرهنگ، آداب و 
رســوم و اصالت های  بومی و تاریخی را در 
خود جای داده، ویژگی های  دیگری چون مد 
روز بودن، برازندگی و از همه مهمتر راحتی را 

در خود دارد.
فریمان ضمن ابراز تعجب از طراحی قبلی 
لباس کاروان المپیک از ســوی طراح چینی 
می گوید: پر واضح است که یک طراح ماهر 
ایرانی که به نقشها، نمادها و فرهنگ و ریشه 

این مرز و بوم آشــنایی دارد این امر مهم را 
بهتر از یک شرکت چینی هرچند نامدار انجام 

می دهد.

طرح نهایی کاروان ایرن در 
المپیک 2016 ریو - برزیل

بانوی تیرانــداز پــرآوازه و افتخار آفرین 
کشــور، در رابطه با طرح نهایی تایید شده از 
ســوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 
ایران برای لباس اعضای تیم ایرانی اعزامی 
به المپیک ریــو، اینگونه نظر می دهد: یقینا 
اگــر این اعتماد به موقع صورت می گرفت و 
از همان آغــاز کار طراحی به طراحان ایرانی 
سپرده می شد لباس زیباتری تدارک می دیدن 
با اینحــال طراحی فعلی از لباس های  قبلی 

بسیار بهتر به نظر می رسد.
پرچمدار المپیک آتالنتا، معتقد است: خیلی 
هم بازی کردن با رنگــه ای پرچم در لباس 
صحیح نیست و شاید در بخش کوچکی کافی 
بود و با توجه به جلیقه مردانه، بهتر بود برای 
بانوان هم ســارافون با زیر سارافونی ساده در 
نظر گرفته می شــد و نقوش ایرانی که حتی 
در برندهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفته 
و استقبال شده است، آذین بخش لباسها بود.

لیدا فریمان تاکیــد دارد: به هر حال این 
لباس بهتر از لباس نامناســبی است که در 
المپیک آتالنتا برای مــن در نظر گرفتند و 
ضمن نداشــتن زیبایی، راحتی و ویژگیهای 
فرهنــگ ایرانی، موجب آزار مــن در طول 

مراسم شد.
امروز جنجــال انتخاب لبــاس المپیک 
2016، نظرسنجی از هواداران برای انتخاب 
لباس تیمها و باشــگاههای ورزشی، معرفی 
رســانه ای تیم ملی فوتبال کشور و... یکی از 
موارد انگشت شمار و شاید کوچکی است که 
نشان از نقش حیاتی و تعین کننده رسانه ها در 
زندگی اجتماعی مردم دنیا و اخذ تصمیمات 

جهانی دارد. 
امید اســت قدرت رسانه بتواند در تحقق 
اهداف واالی المپیک که همانا برقراری صلح، 
آرامش و جلوگیری از خشونت و خون ریزی 

در سراسر جهان است، موثر واقع شود.

پرچمدار تبریزی المپیک آتالنتا
زمان ما کسی به لباس المپیک توجه نداشت

ناهید زمانی

طراحی لباس
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