تبریز حتی یک سهمیه ورزش زنان
در المپیک ریو ندارد
لیــا جاویدان ،معاون امور ورزش بانوان آذربایجانشــرقی
گفت :حضور حتی یک نماینده ورزشــکار زن از استان
آذربایجانشرقی در المپیک ریو آن هم با حجاب کامل
اسالمی ،بهترین تبلیغ برای مطرح کردن نام کالنشهر
تبریز به عنوان شــهر نمونه گردشــگری جهان اسالم
میتوانستباشد.
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حرف اول

گفتگو با علی حامدحقدوست برنده جایزه اول عکس یونسکو

تحلیلی از یک تجلیل بهمناسبت روز خبرنگار

ما شکست خوردهايم!

ازماچهجاياينهمهتجليلميکنند
تا با کدام تجزيه تحليل ميکنند

يک روز پيل مورچه کردند زير پاي

5هزار دالر صرف بدهیهایم شد
دغدغهام شناساندن ایران واقعی به دنیاست

امروز نیز مورچه را پيل ميکنند

فرهادباغشمال

 1000تومان

تولید ساالنه بیش از  150هزار تن
فرآوردههای پروتئینی
مدیرکل امور عشایر آذربایجانشرقی گفت:عشایر استان
موفق به تولید ساالنه بیش از  150هزار تن فرآوردههای
پروتئینیمیشوند.
آلهاشمدرشورایعشایرآذربایجانشرقیافزود:جمعیت
عشایر این استان در فصل قشالق 13هزار و 297نفر و در
فصل قشالق نیز هشت هزار و  790نفر است ...

استاد شهريار

منتقدانخيرخواه
و متملقان چاپلوس

 صفحه 8

 .1بنده هيچ مخالفتي با تجليل از خبرنگار ندارم

عکس :عالیه سعادتپور

چند روزي اســت که شعر «تجليل تحميلي» استاد
شــهريارِ ،ورد زبانم شده است .از خدا پنهان نيست
از شــما چه پنهان که جرقه اين شــعر هم از اول
هفته قبل ملکه ذهنم شــده که به برکت درج «روز
خبرنگار» در تقويم ناچاراً بايد گرامي داشته شويم!
و در اينجاست که ســازمانها و ادارات مختلف با
نشريه تماس گرفته و خواستار معرفي خبرنگار جهت
تجليل در «روز خبرنگار» ميگردند.
بنده هيــچ مخالفتي با تجليل از خبرنگار ندارم .اما
جاي من باشيد ،چه حالي به شما دست ميدهد وقتي
که در بين دعوتنامهها ،ناگهان نام فالن سازمان را
ببيني که همين چند وقت قبل به جهت درج مطلبي
پلههاي دادگاه را چاشــني زندگيات کرده بود و او
حاال برايت از خبرنگار ميگويد و بر قلم سوگند!
بنده هيچ مخالفتي با تجليل از خبرنگار ندارم ،ولي
اين ســنتي که بنا شــده چندان راحتم نميگذارد.
نميخواهم روز خبرنگار بهانهاي شود تا شأنيت قلم
و رسالت خبر تحتالشعاع قرار بگيرد .نميتوانم خود
را راضــي کنم که در کريدور فــان اداره ازدحامي
از دوســتان خبرنگار را ببينم که براي گرفتن کارت
اعتباري هديه ،از ســر و کول هم باال ميروند و در
اين ازدحام ناگهان جناب مدير با افه و فيس و افاده،
خودي نشان داده...
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منتقدان خيرخواه و متملقان چاپلوس

ايــن وضعيت ناشــي از نبود يــك نظام
منطقي در مديريت افكار عمومي ماســت،
نفــي مســتمر گروههاي مرجع توســط
همديگر و رقابتهاي غيرمتعارف در عمل
به عميق شــدن حوزه نفــوذ اين گروهها
منجر نشده ،بلكه از اين رقابتها ،بيشترين
بهــرهرا گروههاي نامعتبر برده و جاي پاي
خود را در فضــاي جامعه محكم كردهاند.
حاصــل چنين وضعيتي كاهش عمق تأثير
گروههاي خيرخواه داخلي و از سوي ديگر
سپردن افكار عمومي جامعه به موجآفريني

گروههــاي نامعتبر اســت ،بهنحويكه در
ســالهاي گذشــته اين مــوج آفرينيها،
هزينههــاي زيادي را بــه جامعه تحميل
كرده است.
به نظر ميرسد چنين رفتاري با سرمايههاي
اجتماعــي ،در هيچ كجاي دنيــا نمونهاي
نداشته باشــد .بديهي است در دنياي امروز
كه تبادل اطالعات ،نظرات و انديشــهها به
سهولت امكان پذير شــده است ،مديريت
اجتماعي تنها با همپوشــاني و دخالت دادن
گروههــاي مرجــع در تصميمســازيها و

ë

ورزش

تصميمگيريها ،فراهم شدني است.
اميد اســت روز خبرنگار فارغ از رفتارهاي
كليشــهاي و همه ســاله ايــن روز كه با
ارســال لوحهای تقدير به دفاتر رسانهها و
يــا برگزاري صوري و رفــع تكليفي برخي
مراســمها گرامي داشته میشــود! امسال
بهانهای براي بازنگري در رفتارهاي نهادي
مختلف در مقابل اين گروه مرجع موثر باشد.
بي گمان همراه داشــتن منتقداني خيرخواه
و دلسوز بهتر از داشتن لشكري از متملقان
چاپلوس و فرصتطلب است.

ë

تراکتورسازی به دنبال دشت اولین پیروزی

تیم تراکتورسازی تبریز برای کسب نخستین
پیروزی خود در فصــل جدید لیگ برتر در
تبریز به مصاف تیم پیکان تهران میرود.
تراکتورســازی در دو هفته نخست با وجود
برتری برابــر حریفان خوزســتانی خود به
تســاوی رضایت داد .این تیم در بازی اول
برابر تیم اســتقالل خوزستان مدافع عنوان
قهرمانی در تبریز به تســاوی  2بر  2رسید.
در این بــازی شــاگردان قلعهنویی برتری
محسوسی نسبت به تیم مهمان داشتند ،اما
در نهایت بازی با نتیجه مساوی خاتمه یافته
و تنها یک امتیاز نصیب تراکتورسازان شد.
تراکتورسازی در هفته دوم در آبادان برابر
نفت این شــهر به تساوی بدون گل رسید

تا از گرمای آبادان بــا یک امتیاز به تبریز
بازگشته باشد.
پیکان نیز همانند تراکتورســازی لیگ برتر
را با تساوی آغاز کرده است .خودروسازان
در نخستین بازی خود در لیگ برتر فوتبال
کشور بعد از یک فصل دوری در تبریز برابر
گسترش فوالد به تساوی بدون گل رسیده
و در بــازی دوم خود در تهران برابر صبای
قم به نتیجه یک بر یــک رضایت داده و
امتیازات بازی را تقسیم کردند.
دیدار دو تیم در دو فصل گذشته در تهران
به ســود تیم تراکتورسازی به اتمام رسیده
بود ،اما در تبریز تیم پیکان در ورزشــگاه
خالــی از تماشــاگر به دلیــل محرومیت

میزبان ،برابر تراکتورســازی به پیروزی دو
بر یک رسید.
بازی تیمهای تراکتورسازی تبریز با پیکان
تهران آخرین بازی هفته ســوم است که
برگزار میشــود .این دو تیم ســاعت 18
امروز در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی
رو در روی هم قرار میگیرند.
رضا مهدوی بازی تراکتورسازی با پیکان
را سوت خواهد زد و اسد حاجمحمد و حمید
ســبحانی نیز کمکهای وی در این بازی
هستند.
محمــد ملکــی داور چهــارم و ابراهیــم
میرزابیگــی بهعنــوان ناظــر داوری این
مسابقه هستند.

تسلیت

جناب آقای بناکار
معاونت محترم سازمان ورزش شهرداری تبریز

مصیبت درگذشت مادرگرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض میکنیم و از خداوند
سبحان برای آن مرحوم ،علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان ،صبر و اجر آرزومندیم.
شرکت مطبوعاتی سخننگاران طوبی
روزنامه سرخاب  -هفته نامه آذرپیام  -پایگاه خبری همنوا

امروز روز خبرنگار است و
هر سال به ياد خبرنگاران
شــهيدي كــه در راه
روشنگري و روشنايي به
شهادت رسيدهاند ،گرامي
داشته میشود.
در جامعــه در حــال گذار
سید قاسم ناظمی
ما ،نقش گروههاي مرجع به شــدت در حال افزايش
اســت و در جامعه مدرن ،خبرنگاران و اصحاب رسانه
از مراجع تعيينكننده در بسيج افكار عمومي بهشمار
ميآيند و شايد به همين دليل است كه با محدوديتها
و تهديدهاي جــدي مواجهاند .اگر گــزاره مذكور را
بپذيريم بايد قبول كرد كه بخشــي از داليل محدود
كردن رســانهها ،ناشــي از رقابت در بين گروههاي
مرجع اجتماعي اســت ،به تعبير ديگر همه گروههاي
مرجع تالش دارند تا حوزه نفوذ و تأثير اجتماعي خود
را گســترش دهند و همين منجر به تزاحم و رقابت
ميگردد.
البته اين ،فينفسه امر مذمومي نيست .اما وقتي اين
رقابتها با توسل به ابزارهاي غير متعارف و غير قانوني
انجام میشود ،طبيعي است كه در وهله نخست اين
اعتماد مخاطبان است كه آسيب ميبيند .اگر واقعبينانه
نگاه كنيم ،در دو دهه گذشته گروههاي مرجع داخلي
روز به روز جايگاه خود را در بين مخاطبان از دســت
دادهاند ،اعتماد به رسانه ،اعتماد به صدا و سيما ،اعتماد
به نهادهاي رسمي ،اعتماد به شخصيتهاي ديني و
سياســي ،اعتماد به احزاب و ...رو به كاهش نهاده و
در مقابل گروههاي مرجــع نامعتبر ،عليالخصوص
رســانههاي خارجي و رســانههاي مجازي ،در افكار
عمومي جامعه حكمراني ميكنند.
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اخباراستانایران جهان

ناتوان از بازپرداخت وام
امامجمعه ورزقان :بسیاری از مردم شهرستان ورزقان توان بازپرداخت وامهای حاصل از زلزله را ندارند و با گذشت نزدیک
به چهار سال از زمین لرزه ورزقان 25 ،مسجد این شهرستان نیازمند توجه مسؤولین و خیرین برای بازسازی هستند.

ارائه بیش از یک میلیون فقره انشعاب آب
به مشترکان  59شهر آذربایجانشرقی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری
آذربایجانشرقی گفت :این شرکت خدمات
مطلوبی را به مشترکان در  59شهر استان
با بیش از یک میلیون و  122هزار فقره
انشعاب آب و بیش از  626هزار فقره
انشعاب فاضالب ارائه میکند.
علیرضا ایمانلو در نشست مشترک مدیران
روابط عمومی وزارت نیرو و شرکتهای
مادر تخصصی با مدیران عامل و مدیران
روابط عمومی صنعت آب و برق آذربایجان
اظهار داشت :اگر چه صحبت کردن در
خصوص روابط عمومی در جمع مدیران
روابط عمومی برای ما سخت است اما
گامهای خوبی در این خصوص برداشتهایم.
وی افزود :در فرآیند روابط عمومی اولین
کاری که کردیم همکاری بسیار تنگاتنگ
با رسانهها به ویژه با صدا و سیما ،روزنامهها
و خبرگزاریها بوده که توانستیم فلسفه
وجودی و ماموریت شرکت آب و فاضالب
و مدیریت صحیح مصرف آب را به
مشترکان و شهروندان معرفی کنیم.
مدیرعامل شرکت در ادامه ضمن تقدیر

و تشکر از عملکرد مطلوب دفتر روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب استان
گفت :دفتر روابط عمومی این شرکت
تعامل خوبی با اداره کل آموزش و
پرورش استان و سازمانهای مردم نهاد در
خصوص فرهنگسازی مصرف بهینه آب
برقرار کرده است .وی ادامه داد :این شرکت
خدمات مطلوبی را به مشترکان در  59شهر
استان با بیش از یک میلیون و  122هزار
فقره انشعاب آب و بیش از  626هزار فقره
انشعاب فاضالب ارائه میکند.
ایمانلو در بخش دیگری از سخنان خود
اضافه کرد :باال بودن مصرف سرانه آب،
افزایش جمعیت و هزینه باالی تأمین آب
آشامیدنی از یک طرف و محدودیتهای
جدی منابع آب از سوی دیگر باعث شده
است تا این شرکت نسبت به فرهنگسازی
و تغییر نگرش شهروندان در زمینه اصالح
الگوی مصرف آب و استفاده از منابع آب
اقدام کند و برنامههای فرهنگی و آموزشی
مختلفی توسط دفتر روابط عمومی و
آموزش همگانی در حال اجرا است.

تولید ساالنه بیش از  150هزار تن
فرآوردههایپروتئینی

مدیرکل امور عشایر آذربایجانشرقی
گفت :عشایر استان موفق به تولید
ساالنه بیش از  150هزار تن فرآوردههای
پروتئینی میشوند.
آلهاشمدرشورایعشایرآذربایجانشرقی
افزود :جمعیت عشایر این استان در فصل
قشالق 13هزار و 297نفر و در فصل قشالق
نیزهشتهزارو 790نفراستکهبایکونیم
میلیونراسجمعیتدامی،حدودیکمیلیون
هکتار از اراضی استان رادر اختیاردارد.
مدیرکل امور عشایر آذربایجانشرقی با
بیان اینکه عشایر این استان درون کوچ
هستند ،یادآور شد :ساالنه در فصل ییالق
حدود پنج هزار نفر از استانهای آذربایجان
غربی ،اردبیل و زنجان میهمان این استان
میشوند که عمده عشایر آذربایجان غربی
در دامنههای کوه سهند مستقر میشوند.
آل هاشم ادامه داد :هم اکنون در این
استان طرح پایلوت جایگزینی سوختهای
پاک بین مردم عشایر در حال اجراست که
در این راستا این اداره کل اقدام به توزیع
پنلهای خورشیدی جهت روشنایی،
شیردوشهای مکانیزه ،حمامهای
خورشیدی و دستگاه جوجه کشی برای
حفظ ژنهای اصیل ماکیان عشایر کرده
است .وی ،گفت :از عمده خواستههای
جامعه عشایری استان ،آزادسازی ایل
راهها در یک هزار و  300نقطه استان و
اعزام مبلغان دینی است.
وی یادآوری کرد :در این راستا شورای
عشایر در شهرستانهای مختلف استان
متشکل از چند کمیسیون شامل اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده است تا
به مشکالت آنان با حضور ادارههای ذی
ربط رسیدگی شود.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی
نیز در این آئین گفت :این استان دارای
 104هزار نفر جمعیت عشایری است
که  3.4درصد نفوس استان را تشکیل

میدهد و  10درصد جمعیت عشایر کل
کشور نیز در این استان ساکن هستند.
بهرام زینال زاده افزود :بیش از 90
درصد کوچ جمعیت عشایری در داخل
استان انجام میشود و بقیه عشایر به
استان آذربایجانشرقی و شهرستانهای
مراغه و مرند کوچ میکنند.
وی با بیان اینکه ساالنه عشایر استان
 15هزار تن گوشت قرمز 50 ،هزار تن
شیر و سه هزار تن پشم تولید و به بازار
عرضه میکنند ،اظهار کرد :عشایر نقش
برجستهای در تولید انواع محصوالت به
ویژه محصوالت دامی دارند.
فرماندار مراغه نیز در این آئین با بیان
اینکه مشکالت عشایر در دو بخش قابل
بررسی است ،گفت :بخش اول این
مشکالت مربوط به کم کاری مسؤوالن
و میزبانان آنان و شامل تصرف اراضی
در اختیار عشایر و بخش دوم نیز چرای
بیرویه و خارج از ظرفیت یوردها است.
ظفر محمدی افزود :بدون شک عشایر،
ذخایر انقالب اسالمی و مسؤوالن موظف
به ارائه خدمات به آنها هستند.
وی یادآوری کرد :مسیرگشائی ایل
راهها ،احداث دکلهای مخابراتی و
رسیدگی به پروندههای قضایی این مردم
از جمله مواردی است که باید شورای
عشایر شهرستان آنها را پیگیری کند.
کوچ ییالقی عشایر استانهای
آذربایجانشرقی و آذربایجان غربی شامل
شهرستانهای مهاباد ،میاندوآب ،ملکان،
بناب ،اسکو ،میانه و آذرشهر به مراتع
ییالقی دامنههای سهند هر سال از 15
خرداد تا  15شهریور انجام میشود.
عشایر کوچنده به دامنههای سهند
شامل  582خانوار عشایری به همراه
 905هزار راس جمعیت دامی بوده که
به دامپروری ،تولید گوشت ،لبنیات و دیگر
فرآوردههای دامی میپردازند.

زوم

مهاباد کسب مقام اول مسابقات پرورش اندام بادی کالسیک در شمالغرب

مهاباد مقام اول بخش تیمی مسابقات پرورش اندام بادی
کالسیک و فیزیک شمالغرب کشور را از آن خود کرد.
رئیس هیأت پرورش اندام مهاباد گفت :در این رقابتها 12
تیم باشگاهی از سه استان آذربایجانغربی ،شرقی و کردستان
با هم رقابت کردند.
ایوب حسنزاده افزود :این رقابتها به مناسبت سالروز
ورود آزادگان به میهن اسالمی برگزار شد و در آن 78
ورزشکار در چهار رده سنی نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن و

پیشکسوتان حضور داشتند.
وی گفت :در پایان این رقابتها که در در سالن دوهزار نفری
شهرستان مهاباد برگزار شد ،مهاباد با کسب  14مدال طال5 ،
مدال نقره و چهار مدال برنز بر سکوی اول ایستاد ،ارومیه دوم شد
و سنندج هم جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.
نفرات برتر این رقابتها در مسابقات کشوری ،انتخابی تیم
ملی که سوم و چهارم شهریور ماه در تبریز برگزار میشود شرکت
خواهند کرد.

هیچ کس با مالیات دادن مخالف نیست

معاون پشتیبانی ،توسعه مدیریت و منابع
انسانی سازمان امور مالیاتی کشور در
آئین تکریم و معارفه مدیرکل امور مالیاتی
آذربایجانشرقی در تبریز گفت :اشکاالت
قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتفع شده و
مراحل نهایی را در دولت میگذراند.
نادر جنتی با اشاره به اینکه این قانون پس
از نهایی شدن در مجلس مطرح میشود،
گفت :با تصویب این قانون همچنین
الیحه صندوق مکانیزه فروش بخش
عمده مشکالت مربوط به ارزش افزوده
حل میشود.
وی با اشاره به اینکه همه این اقدامات
در راستای طرح جامع مالیاتی است،
گفت :برای پیاده کردن این طرح نیازمند
همکاری سایر دستگاهها و تمام قوا هستیم.
جنتی با بیان اینکه هیچ کس با مالیات
دادن مخالف نیست و درآمدهای مالیاتی در
کنار خمس شرعی است ،خاطرنشان کرد:
نارضایتیهای موجود به خاطر ناعادالنه
بودن مالیات است و برای تحقق مالیات
عادالنه باید از تشخیص علی الراس نجات
یابیم.
وی با اشاره به اینکه ممیز مالیاتی زمانی
که مدارک کافی در اختیار ندارد مجبور به
تشخیص علی الراس میشود ،اظهارکرد:
این تشخیص ممکن است نادرست باشد.
جنتی گفت :برای اینکه مالیات بر اساس
درآمد واقعی افراد گرفته شود ،نظام مالیاتی
باید خود اظهارنامه تهیه و به مودیان ارسال
کند و برای این منظور نیازمند اطالعات
کامل مودیان هستیم.

وی با بیان اینکه در صورت اتصال به
تمام بانکهای اطالعاتی افراد و فعاالن
اقتصادی میتوان بر اساس درآمد واقعی
مودیان مالیات اخذ کرد ،گفت :برای
دسترسی به این اطالعات نیازمند همراهی
تمام قوا هستیم.
جنتی گفت :زمانی که اطالعات همه افراد
در سیستم مالیاتی به صورت شفاف وجود
داشته باشد ،عدالت مالیاتی محقق میشود.
وی با بیان اینکه در افق چشم انداز ،1404
قانون برنامه ششم توسعه و قانون یکساله
بودجه تکالیفی در مورد افزایش درآمدهای
مالیاتی مقرر شده است ،اظهارکرد :افزایش
درآمدهای مالیاتی با رضایت مندی مودیان
و بدون فشار به بخش تولید از محل
شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات فرار
میکنند در دستور کار است.
جنتی با بیان اینکه راه نجات اقتصاد
کشور تحقق اقتصاد مقاومتی است ،گفت:
هزینههای جاری باید از درآمدهای مالیاتی
تأمین شود و نباید داراییهای سرمایهای را
برای هزینههای جاری صرف کرد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان
اینکه اقتصاد ما گرفتار بیماری هلندی
است ،گفت :قطع وابستگی به منابع طبیعی

از جمله نفت با اصالح نظام درآمدی کشور
محقق میشود.
جنتی با اشاره به اینکه در سیاستهای 24
گانه اقتصاد مقاومتی نسبت به اصالح نظام
درآمدی و قطع وابستگی به نفت تأکید
شده است ،اظهارکرد :تحقق سیاستهای
اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیریت جهادی و
کار و تالش شبانه روزی است.
وی ادامه داد :با اصالح نظام مالیاتی
درصدد جایگزینی درآمد زوال ناپذیر
مالیاتی به جای درآمد زوال پذیر نفتی
هستیم.
جنتی با اشاره به اینکه قانون مالیاتهای
مستقیم سال گذشته اصالح و امسال
اجرایی شد ،خاطرنشان کرد :در این
قانون ،اهرمهای تشویقی برای سرمایه
گذاری لحاظ شده است به این صورت
که صاحبان واحدهای تولیدی در صورت
ایجاد اشتغال یا سرمایه گذاری مجدد از
معافیت مالیاتی بهرهمند میشوند.
وی در پایان با اشاره به آزمونه بودن
استان آذربایجانشرقی در اجرای بسیاری
از طرحهای مالیاتی اظهارکرد :این استان
نقش مهمی در تحقق سیاستهای مالیاتی
کشور ایفا میکند.
در این آئین از خدمات  14ساله رسول
رسولی تقدیر و غالمرضا شریفی به
عنوان مدیر کل جدید امور مالیاتی
آذربایجانشرقی معرفی شد.
شریفی مسؤولیت امور مالیاتی استانهای
زنجان و آذربایجان غربی را در کارنامه
دارد.

برنامه سفر سفرای خارجی به استان زنجان ادامه مییابد

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور
خارجه در استان زنجان از برنامهریزی
برای ادامه سفر سفرای کشورهای
خارجی خبر داد و گفت :این سفرها با
هدف معرفی ظرفیتها و توسعه روابط
انجام میشود.
علیاکبر نظری مرند در صبحانه کاری
با مدیران رسانههای جمعی استان
زنجان از برنامهریزی برای اعزام 30
نفر به کشور فنالند خبر داد و اظهار
کرد :این هیأت تجاری  -اقتصادی روز
 29شهریور به این کشور سفر میکنند.
وی افزود :سفر هیأت تجاری -
اقتصادی به فنالند در پاسخ به سفر
سفیر این کشور به استان انجام میشود.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور

خارجه در استان زنجان برنامهریزی
برای سفر سفرای کشورهای دیگر به
استان را از رویکردهای پیش رو اعالم
و اضافه کرد :این برنامهریزی برای
معرفی ظرفیتهای استان به سفرا
انجام شده است.
نظری سفر کشورهای نروژ و ایتالیا را
از برنامههای آینده دفتر وزارت امور
خارجه عنوان کرد و گفت :باید از این
فرصت برای معرفی ظرفیتهای استان
استفاده شود.
وی با اشاره به سفر سفرای دانمارک
به استان زنجان و رضایت ناشی از این
سفر طی چند ماه گذشته ادامه داد :به
دلیل بازخورد مثبت ،این سفرها ادامه
مییابد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه
در استان زنجان تأکید کرد :سفرهای
برنامهریزی شده برای سفرای کشورها
منجر به آشنایی دو طرف از ظرفیت
همدیگر شده و توسعه روابط را موجب
میشود.
نظری انجام سفر هیأت هنری به ترابوزان
ترکیه را از دیگر برنامههای پیش رو اعالم
کرد و گفت :این گروه هنری با هدف
معرفی هنر و هنرمندان استان زنجان به
این کشور اعزام میشوند.
وی با تأکید بر تقویت ارتباطات بین
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه با
رسانههای جمعی افزود :ارتقای روابط
دو جانبه منجر به آشنایی از مشکالت
شده و رفع آنها را تسهیل میکند.

تبریز حتی یک سهمیه ورزش زنان
در المپیک ریو ندارد

به گزارش سرخاب ،لیال جاویدان ،معاون
امورورزش بانوان آذربایجانشرقی ،در
همایش «نهضت ما زنده ایم» که به
مناسبت دهه کرامت و با حضور جامعه
بسیج زنان ورزشکار در تبریز برگزار شد،
با اشاره به اینکه الگوسازی برای ورزش
بانوان نیاز توسعهای ورزش بانوان است،
خاطرنشان کرد :احیاء هویت دینی در
راستای دفاع از ارزشهای اسالم ،انقالب
و فرهنگ ملی کشور در بین دختران جوان
ورزشکار و ترغیب مخاطبان به تقویت و
تحکیم مبانی اعتقادی و ترویج و نشر
فرهنگ و تفکر بسیجی و ایجاد بستر الزم
جهت جذب به بسیج از اهداف اداره کل
ورزش و جوانان استان است.
جاویدان تصریح کرد :تمامی رویدادهای
ورزشی استان جنبه و رویکرد فرهنگی دارد
و جامعه ورزشی نقش اثرگذاری باالیی در
مقابله با ناهنجاریها دارد.
معاون امور ورزش بانوان استان
آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه جامعه
ورزشی باید به مدال زرین اخالق مداری
و پایبند بودن به آرمانهای فرهنگی و
رفتاری دست یابد ،تصریح کرد :نهادینه
شدن اخالق مداری هدف اصلی در ورزش
است و طرح موضوع اخالق مداری و
نهادینه شدن اخالق مداری بایستی در
جامعه ورزشی محقق شود و برای داشتن
ورزشکارانی اخالق مدار بایستی از ردههای
سنی نونهاالن و تیمهای پایه با کمک
مربیان آغاز کنیم.
وی با اشاره به سخن گهربار امام راحل
(ره) گفت :سخن امام راحل که در همه
ابعاد انسانی ورزش کنید ،مقصود حضرت
امام (ره) پرورش چند جانبه روحی ،جسمی،
سالمت اخالق و پرورش صفات واالی
انسانی است و ورزش باید به صفات واالی
ورزش مزین باشد.
جاویدان تصریح کرد :توسعه فرهنگی
و اخالق اسالمی در راس برنامههای
و مهمترین رسالت اداره کل ورزش و
جوانان استان و توسعه ارزشهای فرهنگ
اسالمی و دینی بر مبنای اخالق مداری
اسالمی و عزت اسالمی است.
وی در ادامه تصریح کرد :دشمن قلب
جامعه که همان خانواده و هدایت کننده
مسیر خانواده یعنی زنان را مورد هدفهای
عقیدتی و فرهنگی قرار داده است چرا
که میداند تنها نقطه رخنه به فرهنگ و
اعتقادات ما نفوذ به خانواده و زنان است.
جاویدان با اشاره به اهمیت ورزش و
تحرک در بین بانوان اظهار کرد :بانوان ۵۰
درصد جامعه را تشکیل میدهند و ورزش
عالوه بر جسم ،بر نشاط و شادابی روح و
روان بانوان در سطحی باالتر خانواده و
جامعه تأثیرگذار است.
وی در توصیه به بانوان اعالم کرد :زنان
و دختران باید روزانه تحرک و ورزش

داشته باشند تا روح و روان آنها از استرس،
افسردگی و سایر بیماریها در امان باشد.
جاویدان با تأکید بر اینکه ورزش و تحرک
موجب میشود تا بر استرس غلبه کنیم
و اعتماد به نفسمان افزایش یابد ،اظهار
داشت:همه مسؤولین استانی باید شرایط را
به گونهای فراهم کنند تا زنان ،دختران و
خواهران ما در فضایی امن ،سالم ،راحت و
با اطمینان ورزش کنند.
معاون امور ورزشی بانوان اداره کل ورزش
و جوانان آذربایجانشرقی در ادامه بیان
داشت :سالمت جامعه با سالمت بانوان
تضمین میشود وبا توجه نقش اساسی
بانوان درنظام خانواده خدمت به سالمت
بانوان خدمت به جامعه است.
وی افزود :با توجه نقش محوری و اساسی
بانوان در نظام خانواده ،توسعهورزش در
میان این قشر ،در سالمت و نشاط خانواده
تأثیر بسزایی دارد.
جاویدان فقر حرکتی را یکی از معضالت
ویژه بانوان برشمرد و تأکید کرد :امروزه
برای حفظ سالمت روحی روانی و
جسمانی خود میبایست روزانه ورزش را
در برنامه کاری خود قرار دهیم.
وی در ادامه افزود :در ورزش بانوان استان
نیاز به توسعه ورزش قهرمانی مناسبی
داریم چرا که در بخش همگانی سایر
ارگانها تالش خود را انجام میدهند و نیاز
است ورزش و جوانان وارد مقوله توسعه
ورزش قهرمانی و مدال آوری شود البته
با نظارت دقیق بر توسعه ورزش همگانی
داشته باشد.
معاون امور ورزشی بانوان اداره کل ورزش
و جوانان استان آذربایجانشرقی همچنین
با انتقاد از زیرساختهای اتفاق تبریز ۲۰۱۸
خاطرنشان کرد :زیرساختهای ورزشی
و فرهنگی و اجتماعی این اتفاق بزرگ
هنوز مهیا نشده و ارگانهای متولی در
این خصوص عملکرد ضعیفی از خود نشان
دادهاند.
جاویدان ادامه داد ۵۰ :هزار بانوی ورزشکار
در سطح استان آذربایجانشرقی فعالیت
میکنند اما این استان و شهر تبریز حتی
یک سهمیه ورزش زنان در المپیک
ریو ندارد و این به این دلیل است که
سرمایههایی که باید در راه تربیت بانوان
ورزشکار هزینه میشد در جاهای دیگری
از جمله تبریز  ۲۰۱۸صرف شده است.
وی تأکید کرد :اگر ما به دنبال مطرح
کردن نام تبریز در سطح بینالمللی هستیم،
تنها با تزئین نمادین و بزک کردن چهره
شهر محقق نمیشود و چه بسا حضور
حتی یک نماینده ورزشکار زن از استان
آذربایجانشرقی در المپیک ریو آن هم
با حجاب کامل اسالمی ،بهترین تبلیغ
برای مطرح کردن نام کالنشهر تبریز به
عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسالم
میتوانستباشد.

تبریزمیزبانمسابقاتبسکتبال
سه نفره بانوان کارگر کشور

رئیسهیأتورزشکارگریآذربایجانشرقی
از میزبانی مسابقات بسکتبال سه نفره بانوان
قهرمانیکارگرانکشوردرایناستانخبرداد.

پرویز پناهی با اعالم این خبر افزود :این
مسابقات با حضور تیمهای کارگری
سراسر کشور از  ۲۳تا  ۲۵مرداد ماه با
همت هیأت ورزش کارگری استان
و مشارکت سازمان ورزش شهرداری
تبریز و همکاری استانداری ،اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،ستاد احیاء
دریاچه اورمیه ،اداره کل ورزش و جوانان
و هیأت بسکتبال استان با شعار اولویت
اول ما دریاچه اورمیه است در تبریز برگزار
خواهد شد.

شهرستان

فرماندار اهر ،ساماندهی میوه فروشان سیار و
اره
برخورد جدی با جمع آوری سد معبر در سطح
شهر اهر را مورد تأکید قرار داد و گفت :سد معبر
تعرض به حقوق شهروندی است.
سیدمحمد عابدی در جلسه شورای ترافیک این
شهرستان افزود :میوه فروشان سیارعالوه بر افزایش
بار ترافیکی موجب بروز تصادفهای رانندگی در
سطح شهر میشوند.
وی گفت :مغازه داران این شهر با ایجاد سدمعبر در
پیاده روها باعث اختالل در رفت و آمد شهروندان
میشوند و برخورد با این پدیده ضروری است.

فرماندار اهر همچنین خواستار اصالح هندسی نقاط
حادثه خیز در ورودیهای جادههای اهر -تبریز ،اهر
 مشگین شهر و اهر  -کلیبر و اصالح نقاط حادثهخیز درون شهری شد.
وی تأمین روشنایی ورودیهای شهرستان اهر در
راستای افزایش دید رانندگان و کاهش تصادفهای
احتمالی را خواستار شد.
فرماندار اهر گفت :انتظار داریم مصوبههای شورای
ترافیک شهرستان اهر به طور کامل از سوی ادارات
مرتبط به صورت میدانی عملیاتی شود و تا زمانی که
اینکارهاعملینشود،جلسهبعدیتشکیلنخواهدشد.

برخورد با سد معبر در اهر مورد توجه قرار گیرد

رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اهر نیز در این
جلسه ،نبود پارکینگ در نقاط مختلف شهرستان اهر
از جمله پارک شیخ شهاب الدین اهری را از مشکالت
مهم این شهر برشمرد.
اصغر جم با اشاره به الزامات کاهش بار ترافیکی در
شهرستان خاطرنشان شد :در جهت کاهش ترافیک
در کنار نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی،
همکاری ادارات دیگر و به خصوص شهروندان نیز
الزم و ضروری است.

وی با بیان اینکه امروز هوشمندسازی ترافیک برای
کنترل ترافیک الزم است ،گفت :در سطح شهر اهر
پنج دوربین کنترل ترافیک نصب شده و در میدان
بهار نیز نصب دوربین الزم است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا دوربین خریداری
شده در این شهر نصب و راه اندازی شود.
برگزاری هفتمین جشنواره منطقهای ورنی
و صنایع دستی در اهر
فرماندار شهرستان اهر از برگزاری هفتمین جشنواره

منطقهای ورنی و صنایع دستی عشایر در شهرستان
اهر در اواخر شهریور ماه خبر داد.
سید محمد عابدی در جلسه هماهنگی برگزاری
هفتمین جشنواره منطقهای ورنی و صنایع دستی
عشایر گفت :این دوره از جشنواره با مشارکت ادارات
مختلف شهرستان اهر در محوطه سد ستارخان اهر از
 ۲۲شهریور ماه برگزار خواهد شد.
وی افزود :با توجه به اینکه در آمد بیشتر
روستائیان و به خصوص عشایر منطقه با تولید
ورنی میباشد ،برگزاری چنین جشنوارهها برای
شناساندن این هنر زیبا و جذب مشتری بسیار

مهم و تأثیرگذار است.
فرماندار شهرستان اهر گفت :در کنار برگزاری
این جشنواره ،غرفههای تولیدات دیگر مصوالت
صنایع دستی ،محصوالت کشاورزی مختلف و
غیره نیز برپا خواهد شد.
عابدی سپس گفت :با توجه به اینکه یکی
از دغدغههای هنرمندان صنایع دستی و به
خصوص ورنی بافان منطقه محل ثابت برای
عرضه محصوالت تولیدی میباشد که در این
راستا احداث بازارچه عرضه صنایع دستی از
اولویتهای مهم است.
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نگاه نو

آغاز نام نویسی از زائران
اربعین در سامانه سماح

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه ثبت
نام در سامانه سماح از دییروز ،شنبه آغاز شده است،
تاکید کرد :تمامی مشتاقان حضور در زیارت اربعین
حســینی باید برای عزیمت به این سفر وارد سامانه
شده و امیدواریم عالقه مندان ثبت نام خویش را در
روزهای نخست انجام دهند.
سعید اوحدی درباره سفر به عتبات عالیات در ایام
محرم ،صفر ،اربعین حســینی و نحوه ثبت نام برای
اعزامها افزود :درخصوص ثبت نام برای اعزام زائران
در ایام عرفه و محرم و صفر برنامه ریزی و ثبت نام
از روزهای گذشته انجام شده و اعزامهای این دوره
از سفر به عتبات شهریور تا آبان انجام خواهد گرفت.
وی تصریح کرد :تصور میکنیم امسال نیز استقبال
خوبی از سفر به عتبات عالیات در ایام عرفه ،محرم و
صفر انجام بگیرد اما به دلیل محدودیت در امکانات در
عراق ناچار به قرعه کشی هستیم؛ قرعه کشی در این
دوره نیز در زمان مقتضی انجام خواهد گرفت و اسامی
اعالم خواهد شد؛ البته به دنبال افزایش ظرفیت اعزام
ثبت نام کنندگان هستیم.
رئیس ســازمان حج و زیارت درباره سفر زائران
اربعین حسینی نیز اظهار کرد :سامانه سماح به عنوان
سامانهای ملی برای ثبت نام اربعین تدارک دیده شده
و ســتاد مرکزی اربعین تصمیم گرفته تا اعزامها بر
اساس برنامه ریزی و نام نویسی انجام بگیرد.
اوحدی با بیان اینکه ستاد مرکزی اربعین در وزارت
کشور و با مسئولیت وزیر کشور تشکیل شده است،
تصریح کرد :تاکنون  12کمیته زیرمجموعه این ستاد
تشکیل شده و به فعالیت خواهند پرداخت که کمیته
فرهنگی با مسئولیت بعثه و کمیته اعزام با مسئولیت
سازمان حج و زیارت است؛ تمامی برنامه ریزیها بر
اساس آسیب شناسی سالهای گذشته انجام شده
و تمهیدات مناسبی برای امسال در نظر گرفتهایم .
وی با اشــاره به اینکه ثبت نام در سامانه سماح
آغاز شده است ،تاکید کرد :تمامی مشتاقان حضور در
زیارت اربعین حسینی باید برای عزیمت به این سفر
وارد سامانه شده که امیدواریم عالقه مندان ثبت نام
خویش را در روزهای نخست انجام دهند.
رئیس ســازمان حج و زیارت تصریح کرد :ثبت
نام از زائران اربعین حسینی به صورت گروهی انجام
میگیرد و اگر فردی به صورت تک نفره ثبت نام کند
ســامانه برای آن افراد گروه تشکیل میدهد و یک
سرگروه برمی گزیند که محوریت ارتباط با سامانه فرد
تعیین شده خواهد بود.
اوحدی صدور روادید (ویزا) را یکی از ضروریات و
گلوگاههای اصلی سفر اربعین عنوان کرد و گفت :ما
امسال عالوه بر  4کنسولگری تهران ،مشهد ،اهواز و
کرمانشاه در  15دفتر موقت ،صدور روادید را خواهیم
داشــت و تصور میکنم از ابتدای شهریور مسوؤل
عراقی نیز به این موضوع اهتمام کنند.
وی از میزبانــی مردم عراق در اربعین حســینی
تشکر کرد و افزود :پیش بینی میکنیم امسال تعداد
بیشتری از زائران کشورمان در مراسم اربعین حسینی
حضور پیدا کنند و رقم تعداد زائران به دو میلیون نفر
افزایش یابد که تمامی برنامه ریزیها و تمهیدات الزم
اندیشیده شده است.
رئیس ســازمان حج و زیارت درباره دیگر فواید
سامانه سماح برای مراسم اربعین حسینی عنوان کرد:
سامانه سماح متصل به سامانه تردد نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی است و محل خروج اعزام زائران
و زمان آن نیز در این ســامانه مشخص خواهد شد
و هیچ زائری بدون نام نویسی و دریافت روادید نمی
تواند به این سفر عزیمت کند و توصیه میشود تمامی
مشتاقان در موعد مقرر به ثبت نام خویش اقدام کنند.
اوحدی همچنین بیمه زائران را یکی از ضروریات
سفر اربعین امسال دانست و گفت :امسال با شرکت
بیمه ایران رایزنی شده است و تمامی زائران با پرداخت
رقم اندکی تحت پوشش بیمهای قرار میگیرند.
وی در رابطه با قیمت صدور روادید برای مراسم
اربعین حسینی اظهار کرد :سال گذشته ویزای گروهی
 30دالر و فــردی  40دالر بــود که تصور میکنم
قیمتها مشــابه سال گذشته باشد و تفاوت چندانی
را نداشته باشیم.
رئیس ســازمان حج و زیارت در ادامه به موضوع
افزایش تعداد زائران برای سفر به عتبات اشاره کرد و
افزود :افزایش تعداد زائران امسال در دستور کار قرار
گرفت به گونهای که در ایام نوروز ســال  95شاهد
افزایش  60درصدی اعزام زائران بودیم.
اوحدی همچنیــن با بیان برخــی کمبودها در
زیرساختها و ظرفیتها برای افزایش تعداد زائران به
عتبات عالیات گفت :بعضی برنامهها به منظور افزایش
تسهیالت و ارائه خدمات مدنظر قرار دارد و حتی به
همین منظور با مجوز شــورای عالی حج و سرمایه
گذاری شبکه بانکی توانســتیم  7پروژه را در کشور
عراق بهره برداری کنیم که یکی از بزرگ ترین آنها
ساخت هتل در نجف اشرف با ظرفیت  7700تخت
است که تمامی این برنامهها برای باال بردن ظرفیت
اعزام زائران است.

محکومیت مداخله در امور ایران

ســخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و
رسانهای وزارت امور خارجه مواضع مقامهای
اروپائی ،آمریکائی و همچنین کمیســر عالی
حقوق بشر ســازمان ملل درخصوص اعدام
تعدادی از تروریستها در کشورمان را مداخله
در امور داخلی جمهوری اسالمی ایران خواند و
آن را محکوم نمود.
بهرام قاسمی تصریح کرد :جمهوری اسالمی
ایــران در مبــارزه با تروریســم و گروههای
تروریستی مورد حمایت کشورهای خارجی در
منطقه همواره سیاست قاطعی را اتخاذ نموده

است .وی افزود :در شرایطی که ایران قربانی
تروریسم است ،برای تامین امنیت مردم خود از
هیچ تالشی فروگذار نمی کند.
وی گفــت :با توجه بــه جنایــات و جرایم
گروههای تروریستی مزبور ،جمهوری اسالمی
ایران ضمن مقابله با اینگونه اعمال تاکید دارد
کشــورهای غربی به جای برخورد دوگانه با
موضوع مبارزه با تروریسم ،عزم و اراده مشترک
بین المللی و تالشهای جهانی را در جهت
ریشه کنی تروریسم تکفیری و داعش متمرکز
سازد.

طالبان مسئولیت حمله اخیر در افغانستان را به عهده گرفت

گروه طالبان مســئولیت حمله به کاروان  12نفره
گردشگران خارجی در نزدیکی استان «هرات» در
غرب افغانستان را به عهده گرفت.
این گروه در پایگاه اطالع رســانی خود اعالم کرد
که یک خودروی حامل افراد خارجی در «چشــت
شریف» نزدیک استان هرات مورد حمله راکتی قرار
گرفت.
«قاری یوسف احمدی» ســخنگوی گروه طالبان
نیز با انتشــار اطالعیهای گفت کــه این گروه به
گردشگران خارجی که با هدفی «مرموز» به هرات
سفر کرده بودند ،حمله کرده است.

موج جدید آوارگان در عراق به راه افتاد

موج بزرگی از آوارگان از مناطق جنوبی موصل در شــمال
عراق که همچنان تحت اشغال
گروه تروریســتی داعش قرار
دارد ،به ســمت تکریت مرکز
اســتان صالح الدیــن به راه
افتاده ،به طوری که  120هزار
آواره وارد این منطقه شده اندو
بــه گفته منابــع مطلع داعش
صدهــا خانــواده را در جنوب
کرکوک گروگان گرفته است.
احمــد الجبوری اســتاندار
صالح الدین در شــمال بغداد،
گفت که بیش از  120هزار آواره
از شهرهای الشرقاط ،محکول و
القیاره طی دو روز گذشته وارد تکریت و توابع آن شده اند.
وی در بیانیهای به همین مناسبت اطالع داد که دستگاههای
محلی ذیربط آوارگان را در مجتمعهای مسکونی ،اداری و نیز
هتلها به ویژه در شهر الدور در حوالی تکریت مرکز صالح الدین
اسکان داده اند.
گفتــه شــده کــه کار پذیرایــی از آوارگان از جمله غذا و
امدادرســانی توسط نهادهای مســئول در حال انجام است و
نیروهای امنیتی نیز بــرای جلوگیری از نفوذ عوامل داعش در
در آستانه نشست باکو با حضور رییسان
جمهــوری روســیه ،ایــران و جمهوری
آذربایجان ،کاخ کرملیــن اعالم کرد که
یکی از محورهای اصلی مذاکرات دو جانبه
حسن روحانی و و الدیمیر پوتین گسترش
همکاریهــای دفاعی-امنیتــی بویژه
برگزاری رزمایشهای مشترک است.
دیمیتریپسکوفسخنگویمطبوعاتی
کاخ کرملیــن اعالم کرد که گســترش
همکاریهــای فنی و دفاعــی تهران و
مسکو یکی از محورهای اصلی مذاکرات
دوشنبه رییسان جمهوری ایران و روسیه
در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان است.
سخنگوی مطبوعاتی کرملین گفت که
در مذاکرات دو جانبه موضوعهای مختلف
مربوط به گســترش همکاریهای فنی
و نظامی دو کشــور بررســی خواهد شد.
از ســوی دیگر ایران به جنگ افزارهای
جدید روســی عالقه دارد و همچنین در
باره افزایش ســطح روابط دو کشــور در
امور دفاعی از جمله برگزاری رزمایشهای
مشترک مذاکره میشود.
همزمان ،حضور دیمیتــری راگوزین
معاون نخست وزیر روسیه در امور دفاعی
با هیات ریاست جمهوری روسیه در سفر
به باکو نشــان میدهد که دو کشور برای

آگهیاخبارشمالغربخبرچیناقتصاد

میــان آوارگان کار ثبت نام آنان را شــروع کرده اند .همزمان
رسانههای عراقی گزارش کرده
اند که صدها خانواده در مناطق
تحت کنترل داعش از ســوی
این گروه تروریستی به گروگان
گرفته شده اند.
داعــش بیش از هــزار تن
از اهالــی الحویجــه در جنوب
کرکوک را که قصد داشــتند به
مناطق خارج از کنترل داعش
در کرکوک فرار کنند ،دستگیر
کرده است.
شــیخ نایــف النعیمی که
الســومریه نیــوز او را از افراد
سرشناس منطقه معرفی کرده ،گفته است اکثر بازداشت شدگان
از سوی داعش زنان و کودکان هستند و هم اکنون سرنوشت
نامعلومی دارند.
براساس گزارشهای دیگری ،داعش در منطقهای حدفاصل
الحویجه و الملتفی در  55کیلومتری جنوب غرب کرکوک ،از
هر خانواده افرادی را گروگان گرفته است تا از فکر فرار از منطقه
منصرف شوند .تعداد این خانوادهها حدود سه هزار خانوار اعالم
شده است.

گروه طالبان در پایگاه اطالع رسانی خود مدعی شده
که در حمله به خودروی حامل گردشگران خارجی
که تحت تدابیر امنیتی ارتش افغانستان در حرکت
بودند 7 ،تن از سرنشینان آن ،کشته شدند.
کاروان گردشــگران آمریکائی و اروپایی شامل 8
گردشــگر انگلیسی 3 ،گردشــگر آمریکائی و یک
آلمانی بود که از استان «بامیان» در مرکز افغانستان
راهی استان هرات در غرب این کشور شده بود.
منابع رســمی در افغانســتان کشته شــدن این
گردشــگران را رد کرده اند و گفته شده تنها شش
تن از آنان زخمی شده اند.

تایید صالحیت یک فرد فقط برای
همان دوره است

سخنگوی شــورای نگهبان گفت :اعالم تایید صالحیت افراد
توســط شورای نگهبان فقط برای یک دوره از انتخابات است و
شورا در دورههای بعد باید مجددا صالحیت داوطلبان را بررسی
کند.
عباسعلی کدخدایی همچنین گفت :الیحه کاهش ساعت کاری
زنان شــاغل دارای شــرایط خاص نیز که یکی دو نوبت بین
مجلس و شــورای نگهبان رفت و آمد داشت مورد بررسی قرار
گرفت ،این الیحه دارای چند ایراد بود .البته شــورای نگهبان با
اصل الیحه مخالفتی نداشــت ،اما یکی دو مورد ایراد شکلی در
آن بود که باید در مجلس بررسی و اصالح شود.

واگذاری میدانهای نفتی به چینیها قطعی نشده است

معاون وزیر نفت میگوید ،واگذاری توســعه فازهای دوم
میدانهــای نفتی یادآوران
و آزادگان شــمالی در غرب
کارون به شرکتهای چینی
هنوز قطعی نشــده است و
مذاکرات همچنان ادامه دارد.
چنــدی پیــش برخــی
مســووالن صنعت نفت از
واگذاری قطعی توســعه
فاز دوم میدان یادآوران و
همچنین احتمال واگذاری
فــاز دوم میــدان آزادگان
شمالی به شرکتهای چینی
خبر داده بودند ،اما مدیرعامل
شرکت ملی نفت از ادامه مذاکرات خبر داده است.
علی کاردر درباره آخرین وضعیت واگذاری توسعه فازدوم
میدان نفتی یادآوران و فاز دوم آزادگان شمالی به شرکتهای
چینی ،گفت :طرحهای پیشــنهادی چینیها هنوز در دست
بررسی و نهایی نشده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد :شرکتهای
چینی که بر اساس قرارداد ،در توسعه فاز دوم این میدانها در
اولویت هستند ،طرحها و پیشنهادات خود را برای توسعه این

میدانها ارایه کرده اند اما هنوز نهایی نشده است.
توســعه فازهای نخست
دو میدان آزادگان شــمالی و
یادآوران که جزو بزرگ ترین
میدانهــای نفتی ایران به
شمار میروند را شرکتهای
چینــی انجــام داده اند و با
توجه بــه متن قرارداد ،برای
واگذاری فاز دوم این میدان
ها ،آنها باید در اولویت قرار
بگیرند.
بــر ایــن اســاس ،باید
مذاکرات اولیه با شرکتهای
چینی انجام و پیشــنهادات
آنها دریافت شــود تا در صورت به توافق نرسیدن ،مذاکره با
سایر شرکتها صورت گیرد.
این دو میدان ،جزو میدانهای نفتی غرب کارون هستند
که در غرب کشور در کنار مرزهای عراق قرار دارند .با توجه
به ســرمایه گذاری هنگفت عراقیها با کمک شرکتهای
بین المللی برای بهره برداری از این میدانهای مشــترک،
وزارت نفت ،توســعه هر چه ســریع تر این میدانها را جزو
اولویتهای کاری خود اعالم کرده است.

اعالم محورهای مذاکرات روحانی و پوتین
افزایــش همکاریها در این حوزه اهمیت
زیادی قائل هستند.
ارتشبد سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه
هم گفته اســت :مســکو و تهران برای
افزایش همکاریهای دفاعی برنامه ریزی
میکنند که یکی از زمینههای مورد توافق،
برگزاری رزمایشهای مشترک است.
تهران و مسکو در حال تجربه بهترین
ســطح روابط سیاســی و دفاعی پس از
پیروزی انقالب اســامی هستند .چندین
مرحله سفر متقابل شــویگو و همچنین
سردار حســن دهقان همتای ایرانی وی
به ویــژه مذاکرات بهمن ســال  94وزیر
دفاع ایران با پوتین در کاخ کرملین نشان
میدهد ،روابط دفاعی به نفع دو کشــور و
منطقه در حال گسترش و تجربه زمینههای
جدید است و سران ایران و روسیه نیز از آن
حمایتمیکنند.
رئیس جمهوری روســیه در مذاکرات
با ســردار دهقان ضمن ابراز خرسندی از
گســترش و تعمیق همــکاری دفاعی و
امنیتی بین تهران-مسکو ،این روند را امری
طبیعی و اجتناب ناپذیر در جهت منافع دو

کشور قلمداد و بر استمرار آن در چارچوب
توافقهای انجام شده تاکید کرد.
پوتین در ادامه بــا مهم ارزیابی کردن
همکاریهای راهبردی ایران و روسیه در
مقابله و مهار بحرانهای منطقه ای ،نقش
دو کشور را در ایجاد امنیت پایدار در منطقه
حائز اهمیت دانست.
از سوی دیگر ،حل پرونده معطل مانده
سامانه اس  300و آغاز انتقال آن به ایران
پس از  8ســال ،گام اصلی روســیه برای
گشایش همکاریهای بیشتر در این حوزه
بود که توانســت اعتماد ایران را به اجرای
تعهدهای مسکو جلب کند.
نشست سه جانبه چندی پیش وزیران
دفاع ایران ،روسیه و سوریه با موضوع مبارزه
با تروریسم ،ثبات منطقهای و فرامنطقهای
در تهران نیز از دیگر محورهای همکاری
مسکو و تهران در این حوزه است که قرار
شده برای برگزاری دورهای آن برنامه ریزی
شود.
اکنــون با تاکیدهای مســکو مبنی بر
گسترش روابط دفاعی و امنیتی ،زمینه الزم
فراهم شــده تا این حوزه بیشتر در کانون

توضیحی درباره خودکشی در حزب کارگزاران سازندگی

دبیر کل حزب کارگزاران ســازندگی ،شــخصی
که جمعه ایــن هفته در
دفتر این حزب خودکشی
کرده را عضو متبوع خود
ندانســت و گفت :نامبرده
بازنشسته شهرداری بوده
است.
غالمحسین کرباسچی
درباره خودکشــی فردی
در دفتــر حزب کارگزاران
ســازندگی افــزود :فرد
بازنشســته
متوفــی
شــهرداری بوده است و
به دالیل مشکالت مالی
آقای مهندس علیخانی که از زمان شهرداری ایشان
را میشــناخت ،وی را برای انجام امور حسابداری و
پیگیری نامهها در دبیرخانه به استخدام درآورده بود.
وی ادامــه داد :فرد متوفی به دلیــل اینکه مورد
اعتماد بــوده و از جهتی برای کمــک به وی برای
تامین هزینههای زندگیش در دفتر حزب مشــغول
بکار شده بود.
دبیر کل حزب کارگزاران ســازندگی اظهار کرد:

ایشان کلید ورود ساختمان را برای روزهای کاری در
اختیار داشته اما روز گذشته
که مصــادف با جمعه بود،
به دفتر حزب مراجعه و به
این عمل اقدام کرده است؛
زمانی که یکی از اعضای
حزب بــه دفتر برای انجام
امــوری مراجعــه میکند
با جنازه او مواجه شــده و
پلیــس را در جریان امور
قرار میدهد.
کرباسچی گفت :حزب
کارگزاران سازندگی به این
متوفی و به یک نفر نیروی
خدماتــی برای امور نظافت حقوق پرداخت میکند و
پرداختی دیگری به افراد ندارد و حتی اعضا باید حق
عضویت بپردازند و حزب امکانات پرداخت حقوق را
ندارد.
دو روز قبل برخی از رســانهها با انتشــار خبری
مدعی شــدند که فــردی که در حــزب کارگزاران
خودکشــی کرده اســت ،معــاون اداری مالی حزب
کارگزاران سازندگی است.

مذاکرات سران دو کشور در باکو قرار گیرد،
زیرا تهران و مســکو ژانویه ســال 2015
موافقتنامه دولتــی همکاریهای دفاعی
را امضا کرده اند که ســاختارهای حقوقی
گسترش همکاریهای درازمدت نظامی
را فراهم کرده است.
ضرورت گسترس همکاری ها
ایران و روســیه باتوجه بــه مرزهای
طوالنی آبــی و خاکی ،اشــتراک منافع
منطقهای در خاورمیانه ،آسیای مرکزی و
همچنین بحرانهای کنونی در ســوریه،
عراق ،یمن و افغانستان ،از دیر باز ضرورت
همکاریهای تنگاتنگ امنیتی و دفاعی
را درک کــرده اند و اکنون هم این مقوله
به یکی از مهمترین بخشهای مناسبات
تبدیل شده است.
رییــس جمهوری روســیه نیز چندی
پیش با تاکید بر اهمیت مذاکرات گسترش
همکاریهای امنیتی این کشور ،ایران و
جمهوری آذربایجان و مبارزه با تروریسم
در نشست سران در باکو گفت :سه کشور
اصول پرهیز از کاربرد معیارهای دوگانه در

مبارزه با تروریسم را ترویج میکنند و سعی
دارند تا بگونه حداکثــری همکاریهای
چند جانبه و امنیتی را در سطح سیاسی و
نهادهای مسئول این حوزه گسترش دهند.
پوتین اظهار کرد :اکنون میتوان گفت
که روســیه ،ایران و جمهوری آذربایجان
در این عرصه گفت وگوهای گســتردهای
را آغاز کــرده و همکاریهای نزدیکی را
شکل داده اند .از سوی دیگر مسکو و باکو
به صورت دوجانبه و همچنین در چارچوب
مرکز ضد تروریســتی جامعه همســود
(متشکل از چند جمهوری شوروی سابق)
همکاری میکنند و رویکردهای نزدیک
ضد تروریستی هم با تهران وجود دارد.
رییس جمهوری روسیه درباره مبارزه با
گروههای قاچاق مواد مخدر نیز گفت :در
حوزه تحکیم همکاریهای ضد تروریستی
چند جانبــه در قالب ســازمان همکاری
شــانگهای نیز امکانات بیشــتری دیده
میشــود .از سوی دیگر بگونه مشترک با
شرکای ایرانی عملیات بستن راهگذرهای
قاچاق مواد مخدر را با نام «خزر پاک» اجرا
میکنیــم و گروه پنج ضد مواد مخدر این

دریا (متشــکل از کشورهای ساحلی) هم
توانمندی زیادی در این عرصه دارد.
پوتیــن ادامــه داد :بر این بــاورم که
دورنمای خوبی برای همکاریهای ضد
تروریســتی و علیه قاچاق مواد مخدر در
چارچوب همکاریهای سه جانبه روسیه،
ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد.
با توجــه به همکاری و همگراییهای
دفاعی و امنیتی تهران و مسکو و محورهای
مذاکرات والدیمیر پوتین ،حسن روحانی و
الهام علی اف در باکو ،انتظار میرود نتیجه
نشســتهای فردا ،دوشــنبه ســران در
بخشهای دفاعی و امنیتی دوجانبه و سه
جانبه ،شــکل دهی ساختار همکاریهای
چند دههای در این عرصه باشد.
با توجه بــه دســتاوردهای همکاری
تنگاتنگ اشــاره شــده و همچنین وجود
زمینههــای دیگر بــرای همگراییهای
بیشــتر ایران و روسیه و تاثیر مثبت آن بر
معادالت بین المللی ،مذاکرات ســران در
باکو عرصههای گســترده تری را برای
همکاریهای دفاعی و امنیتی بین تهران
و مسکو و همچنین با باکو فراهم میکند
که تحکیم بخش امنیت سه کشور و منطقه
در برابر جالشها و تهدیدهای مشــترک
خواهد بود.

لغو برنامههای فرهنگی ورزشی در فرانسه به دلیل نگرانیهای امنیتی
مقامات فرانسه در سایه نگرانیهای تکرار حمالت تروریستی
روز جمعه ،دو برنامه فرهنگی
ورزشی دیگر را لغو کردند.
«فیلیپ پرادال» شــهردار
شهر توریستی نیس در جنوب
فرانســه ،خبر لغو مســابقات
قهرمانــی دوچرخه ســواری
جــادهای اروپا را که قرار بود از
 14تا  18سپتامبر (  24تا 28
شهریور) برگزار شود ،اعالم
کرد.
وی افــزود :رایزنیها در
مورد برگزاری این مسابقه در
مکانی دیگر که ممکن است
در فرانسه و یا حتی خارج از این کشور باشد ،ادامه دارد.
«مارتین اوبری» شــهردار شهر «لیل» نیز خبر لغو برگزاری
بزرگترین ترین بازارچه ســنتی اروپا را که هر سال در نخستین
یکشنبه سپتامبر ( 14شهریور) برگزار میشود ،اعالم کرد.
این رویداد سال گذشــته دو میلیون و  500هزار گردشگر را
روانه شهر لیل کرده بود.
پیشــتر نیز شهرداران مارســی و البول در اقداماتی جداگانه
تصمیم گرفتنــد به دلیل وجود تهدید تروریســتی ،برنامههای

تفریحی -نمایشی پیش بینی شده برای شهرهای خود را لغو کنند
و خطر مواجهه با آن را نپذیرند.
این تصمیم در سایه نگرانیها
از تکرار حمله تروریستی شهر
«نیس» اتخاذ شده است.
شــهرداری مارسی برنامه
ســاالنه حــرکات نمایشــی
جنگندهها را که قرار بود در 13
اوت ( 23مرداد) برگزار شود ،لغو
کرد .همچنین شهردار البول
نیز مراســم نورافشانی و آتش
بازی پیش بینی شده برای 15
اوت ( 25مرداد) را لغو کرد.
هم زمان با اعالم خبر لغو
مراســمهای پیش بینی شده در شهرهای نیس و لیل در سایه
نگرانیهای به وجود آمده از حمالت تروریســتی نوامبر 2015
(آبان  )94در پاریس و ژوئیه ( 2016تیر  )95در شــهر نیس ،برج
ایفل با هشدار امنیتی اشتباه تخلیه شد.
رئیس پلیس پاریس اعالم کرد در چارچوب اقدامات احتیاطی
و پیشــگیرانه امنیتی که از سوی مدیریت برج اتخاذ شده است،
دیشب عملیات شبیه سازی کشف بسته مشکوک در برج به اجرا
آمد.
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بحث هويت ارتباط ويــژهاي با جهاني
شدن و پســت مدرن دارد و يكي از داليل
اهميت يافتن اين موضوع به دليل وقوع دو
فرايند زمان و مــكان و تغيير دائم آن که
یکی از ویژگیهای اساســی جهانی شدن
است .جهان کوچک شــد ،فاصلهها کوتاه
شد ،چنان که یک واقعه در جایی از جهان
بر ساير مناطق جهان تأثیر میگذارد .تعریف
جهانی شــدن به طور ساده به فرایندهایی
كه در مقیاس جهانی عمل میکنند اطالق
میشــود که مرزهای ملی ،جوامع پیوسته
و همبســته را در مینوردد و ســازمانها و
اجتماعاتی در ترکیب زمان مکان جدیدی به
وجود میآورد و جهان را در واقعیت و تجربه
به هم وابستهتر میکند .مهم ترین جنبههای
جهانی شــدن هم در حــوزه هویتهای
فرهنگی است .یادمان باشد که مدرنیته هم
یک فرایند جهانی شدن بود و دولت ملتها
هم هیچ وقت آن چنان که تصور میکنیم
منسجم نبودهاند و امپریالیسم هم از همان
ابتدا دنبال جهانی شــدن بر مبنای اقتصاد
جهانی بود.
همیشه دو نوع رویکرد متناقض نسبت
به جهانی شدن وجود داشته است .سه تصور
هم در مورد آینده هویتها در دورهی جهانی
شدن وجود دارد.
هویتهای ملی در نتیجه رشد فرهنگ
جهانی و دوره پست مدرن از بین میرود ،یا
در حال از بین رفتن است .مانند اتحادیه اروپا،
هویتهای ملی محلی و یا خاص دیگر در
فرایند مقاومت علیه جهانی شــدن تقویت
میشوند ،تروریسم بن الدنی و تقابل جهان
غرب و اسالم از نمونه آن است .هویتهای
محلی در حــال زوال و هویتهای جدید
دوگانه دورگه در حال شکلگیری است.
پست مدرنیسم به همین فرایندها اشاره
داشته و از زاویه این نوع نگرانیها بوده که به
بحث هویت و نقد سلطه گفتمانی حکومتها

در رابطه با فرد پرداخته است .ميشل فوكو
به قدرت انضباطي اشــاره دارد كه برنظم،
نظارت و حاكميت ،اول بركل انســان و يا
كل جمعيــت انســاني و دوم بر فرد و بدن
روا میرود .تمــام آن نهادهايي كه در قرن
 19توسعه پيدا كردند ،زندان ،شالق و تعزير،
محل كار ،مدرســه و پليس ،همه در جهت
تنبيه و مجازات و كنترل و اعمال قدرت بر
هويت و فرد انســاني و جامعه هستند .پس
هويت من محصول نظم اجتماعي اســت.
به تعبیــر فوکو ،در واقع تــرس از قانون و
نهادهاي مجازات كننده است كه من پشت
چراغ راهنمايي میايستم ،كمربند میبندم و
درس میخوانم و...
از نظــر فوكو ما يك هويــت واقعي در
درون خودمان نداريم .اين فقط يك روشي
نســبت به حرف زدن درباره خودمان است.
يك گفتمان اســت .يك هويــت در واقع
ارتباط با ديگــران و ايجاد رابطه با ديگران
است که اين هم چيز ثابتي نيست بلكه يك
ساخت موقتي و درحال تغيير دارد .مثل اين
كه مردم قدرت ندارند بلكه قدرت ،تكنيك
يا عملي است كه فرد در آن درگير ميشود.
قدرت تملك ناپذير است ،چيزي است كه به
اجرا درميآيد و اعمال ميشود .اين ايده كه
قدرت يك وجــود يا ماهيت يا جوهري به
عنوان شيئي دارد فرو ريخته است ،بلکه این
گفتمانها هستند که قدرت تولید میکنند و
نه افراد که بتوانند به طور مســتقل از نظام
حاکمیتی صاحب قدرت شوند.
نظریــه گفتمانی به باریــک بینیهای
منتقدان مــدرن گرایی و به روایت دیگر به
جریان پسامدرن تعلق دارد .گفتمان ممکن
است در سطح رشــتهای علمی ،در سطح
سیاســی ،در ســطح فرهنگی و در سطح
گروهی کوچک روی دهد .چندین گفتمان
نیز ممکن اســت در آن واحد وجود داشته
باشــند که پیرامون یــک موضوع خاص

ضرورت تقویت قدرت دیدبانی سیاستمداران
حسین بشیری گیوی*

نظیر جنسیت یا طبقه بسط یابند .گفتمانها
ممکن است با یکدیگر به رقابت برخیزند و
یا نسخههای مجزا و ناسازگاری از واقعیت
بیافرینند .شناخت هر چیز به معنای شناخت
بر مبنای یک یا چند گفتمان اســت .مث ً
ال
هویت شــهروندی و یا اصو ًال شهروندی
گفتمان جدیدی اســت که در درون پست
مدرنیتــه جای گرفتــه .از ایــن رو فرد در
فرایندهای تعامل اجتماعی ،نه به عنوان یک
محصول نهایی نسبت ًا تثبیت شده بلکه به
عنوان کسی حضور دارد که طی انواع اعمال
گفتمانی که در آنها مشارکت دارد ،تشکیل و
باز تشکیل میشود.
جنبش هاي اجتماعــي جديد در قالب
فمينيسم ،جنبش هاي ضدفرهنگي جوانان،
حقوق مدني يا حقوق بشــر و جنبش هاي

مرگ تدریجی یک اثرملی ۷۰۰ساله

حمام تاریخی و اثر ملی «شــنب غازان» تبریز
که نزدیک به  ۷۰۰سال از احداث آن میگذرد ،در
حال تخریب است تا یک اثر دیگر هم به جمع آثار
تاریخی نابودشده کشور اضافه شود.
حمام تاریخی شنب غازان تبریز با قدمت ۷۰۰
سال که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده
اســت این روزها وضعیت خوبی نــدارد و در حال
تخریب است.
حمام تاریخی شنب غازان در سال  ۷۰۰هجری
شمسی توسط غازان شاه در تبریز بنا شده است و
بعد از تخریب آن در زلزله مهیب سال  ۱۱۳۳تبریز
توسط عباسعلی بن حاج محمدحسن در سال ۱۳۰۵
هجری شمسی دوباره تجدید بناشد.
الزم به توضیح است که نقشه این حمام شکلی
خاص و منحصر بهفرداست که دلیل آن نیز به گفته
کارشناسان تاریخی ،ساخت حمام توسط خود اهالی
و با شیوهای محلی است.
این حمــام در  ۳۰۰مترمربع ساختهشــده که
شامل قسمتهای ورودی ،نظافت خانه ،میان در،
سرویسهای بهداشتی ،گرمخانه ،خلوتی و خزینه
است.
یکی دیگر از نکات قابلذکر در خصوص حمام
شنب غازان این است که این بنا بعد از زلزله بزرگ
تبریز بر روی خرابههای عمارت شــنب غازان و با
اســتفاده از الگوهای معماری قاجار ســاخته شد و
بیشــتر مصالح ب ه کاررفته برای ساخت این بنا از
بقایای ویرانههای عمارت شنب غازان است.
شنب غازان یا غازانیه یکی از محلههای تاریخی
تبریز است که به دلیل اهمیت و موقعیت خاص خود
در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشــتم و در زمان
حکومت ایلخانان بر ایران ،بهعنوان مرکز پایتخت
آنها در تبریز انتخاب شد.
کالبد وضع موجود بنای حمام شــنب غازان به
دوره قاجاریه مربوط میشــود که گذشت زمان و
رطوبت بهعنوان آسیبهای طبیعی و برخی تغییرات
انسانی در فرسودهشدن بنای حمام تأثیرگذار بوده
است.
در ســال  ۱۳۱۰شمســی وقف نامه این حمام
نوشتهشده و بعدها اداره این حمام به سازمان اوقاف
و امور خیریه واگذار شد.
بازسازی مشروط
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تبریز در خصوص
آخرین وضعیت این حمام گفت :حمام شنب غازان
تبریز بهعنوان میراث فرهنگی و تاریخی  ۷۰۰ساله
جزو موقوفات مسجد بزرگ شنبغازان است.
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رضا جعفری بــا تأکید بر اینکه ایــن حمام از
سالهای گذشــته در تملک سرقفلی است ،افزود:
هماکنون صاحبان این ملک وراث یک شــخصی
هســتند که اگر بخواهیم این بنای باارزشترمیم و
بازسازی شــود باید رضایت صاحب سرقفلی جلب
شود.
وی با اشــاره به اینکه این ملک ورثهای است و
این کار جلب رضایت را مشکل میکند ،ادامه داد:
این حمام بیش از  ۱۰ســال است که تعطیلشده
است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تبریز ابراز کرد:
برای جلــب رضایت وراث و صاحبــان این حمام
تالش کردهایم تا رضایــت بگیریم و ملک را آزاد
کنیم ولی متأسفانه هنوز به نتیجهای نرسیدهایم.
حجتاالســام جعفری بابیان اینکه اداره کل
میراث فرهنگی نیز در این خصوص در حال رایزنی
با صاحبان سرقفلی است ،گفت :تاکنون به اجماع
نظری نرسیدهایم ولی تالشها ادامه دارد.
عدم تمایل مالک
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشگری آذربایجانشرقی نیز با
بیان اینکه صاحب سرقفلی حمام تمایلی به بازسازی
و ترمیم ندارد ،گفت :برای بازســازی حمام شنب
غازان نیاز داریــم صاحبان ورثهای این بنا رضایت
خود را اعالم کنند که متأســفانه تا کنون این امر
محقق نشده است.
سیدحســن قریشــی با بیان اینکــه اداره کل
میراث فرهنگی استان آماده بازسازی و ترمیم این
حمام اســت ،ادامه داد :متأسفانه مالک این حمام
همکاریهای الزم را انجام نمیدهد.
وی بــا تأکید بر اینکه بودجههــای الزم برای
بازسازی این بنا از سوی اداره کل میراث فرهنگی
تخصیصیافته است ،ابراز کرد :ولی هنوز مالک به
مرمت بنای حمام شنب غازان رغبتی ندارد و حتی
از بازدید کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی از این
مکان نیز جلوگیری کرده است.
قریشــی همچنین گفــت :امیدواریم صاحب
سرقفلی هرچه زودتر رضایت دهد تا اداره کل میراث
فرهنگی و اوقاف ترمیم این بنای منحصربهفرد را
آغاز کنند.
«حمام شــنب غازان» بهعنــوان نماد تمدن و
هویت تبریــز و آذربایجان مطرح اســت و انتظار
میرود با جلب رضایت صاحب سرقفلی این ملک،
مقدماتترمیم و بازسازی این بنا که در حال نابودی
و تخریب است فراهم شود.

انقالبي جهان سوم كه ريشه خيلي از اينها
در جنبش معروف  1968فرانســه اســت،
در واکنش به این نوع از دســت اندازیها
به هویت ،عليه نظــام يكپارچه ليبرالي يا
اســتاليني قيام كردند .نســبت به كردار و
نقش بوركراسي و نهادهاي تنظيم كننده و
مجازات دهنده لیبرالی و به عدالت و برابری
مارکسیســتی و ایده جهان وطنی آن شك
داشتند که هر کدام از این جنبشها گفتمان
هویتی خاص خود را بــرای پیروان روایت
میکردند.
از طرف دیگر ،هر جنبشي از هويت گروه
هاي حمايت كننده خود برخوردار بود .يعني
فمينيسم از زنان ،سبزها از طرفداران محیط
زیست ،سياهان ،ضدجنگ و غيره ،هر يك
هويتــی از جنبش خود به دســت ميآورد.

شهرســتان نیر بــا داشــتن طرفیتها و
قابلیتهای بســیار زیادی همچنــان از نبود
سرمایهگذاریهای کالن در این منطقه رنج
میبرد.
نیر که در فاصله  30کیلومتری اردبیل واقع
شده است دارای جاذبههای گردشگری بسیار
بکری بوده ولی متاسفانه این شهرستان از عدم
سرمایهگذاریهای قوی و کالن و در کنار آن
حمایت مسوؤل امر رنج میبرد.
واقعیــت امر این اســت که نیــر با وجود
اینکه ظرفیتهــا و توانمندیهای زیادی در
بخشهای گردشگری ،کشاورزی ،صنعت و
توریســم دارد ولی از عدم سرمایهگذاریهای
تاثیرگذار رنج میبرد.
این روزها نیر به دلیل داشتن آب و هوای
مناسب و ویژه میزبان خیل عظیم گردشگران
داخلی و خارجی اســت اما در این میان نبود
برخی خدمات اســتاندارد رفاهی و تفریحی
در ایــن منطقه یک ضعف اساســی بوده که
متاسفانه مسوؤل منطقه در این راستا تاکنون
وعدههای توخالی دادهاند و اقدامات خاصی در
توسعه و پیشرفت منطقه انجام نشده است.
یک رویای ورزشی
نیر به دلیل دارا بودن آب و هوا و شــرایط
اقلیمی و نیز ارتفاع از سطح دریا همه ساله در
تابستان میزبان تیمهای فوتبال دسته یک و
لیگ برتر است که اردوی خود را دراین منطقه
برگزار میکنند اما متاســفانه استانداردسازی
ورزشگاه تختی نیر که مسوؤل ورزش استان
در این زمینه فقط وعدههای دروغین دادهاند
عملی نشده است.
در حالی که بیشــتر تیمهای لیگ برتری
حضور در اردوی نیز را به اردوهای کشورهای
خارجی همجوار ترجیح میدهند اما بازیکنان و
مربیان تیمهای لیگ برتری گالیههایی هم از
عدم استانداردسازی از ورزشگاه این شهرستان
دارند و دیگر زمان آن اســت که مسوؤل که
همــواره دم از حمایت و تعامــل زدهاند فکر
اساسی به تجهیز ورزشگاه تختی را اتخاذ کنند.
رضــا عنایتی ،بازیکــن باتجربه تیم ملی
فوتبال اظهار کرد :اســتان اردبیــل به ویژه
شهرســتان نیر بکرترین منطقه برای اردوی
تیمهای لیگ برتری اســت اما نیاز اســت
مسوؤل ورزش استان با جذب سرمایهگذاران
بخش خصوصی این ورزشگاه را تکمیل و به
طور اساسی استانداردسازی کنند تا تیمهایی
که مقصدشــان این منطقه اســت در محل
تمریــن و اردوی مشــکلی از لحاظ خدمات

انشــقاق و قطعه قطعه شدن هويتها آغاز
شده بود .بنابراين هويتها از يك مفهوم ثابت
و پايدار رانده شــدند و براساس يك هويت
باز ،متناقض ،ناتمام و تجزيه يا قطعه قطعه
شدهي دوران پست مدرن يا جهاني شدن،
شکل میگرفت كه حاال دیگر هويت ملي و
محلي را هم به چالش كشيده بود.
به نظر الکالو ،جوامع جدید به وســیله
«تفاوت» شــناخته میشــوند که تقسیم
اجتماعــی و ســتیز اجتماعــی انبوهی از
موقعیتهــای موضوعــی متفاوتی یعنی
هویتهای برای افراد گوناگون را به وجود
میآورد .اگر ایــن جوامع متحد و یکپارچه
هستند ،به این معناست که همسان و یگانه
هســتند بلکه بخاطر آن است که عناصر
متفاوت و هویتهای متعدد و متفاوت تحت

شرایط خاصی میتوانند با هم مرتبط شده
و پیوند یابند .اما پیوند همیشه موقتی است،
یعنی ساخت و ساختار هویتهای مستقل
همواره باقــی میماند و بدون این چرخش
هویتی ،تاریخی نمیتواند وجود داشته باشد.
به نظــر الکالو تغییر موقعیت یا جابجایی
هسته قدرت ،ویژگیهای مثبت دارد چرا که
اگر چه هویتهای ســابق را میگسلد ،اما
امکان پیوند از طریق هویتهای جدید را
ایجاد میکند.
بدون ایــن جابجاییهــا در مرکزیت
ســاختار قدرت و یا گفتمان مسلط بحرانی
ایجاد میشــود که بحرانهــاى مادى و
اقتصادى براى ملتها در درجه دوم اهمیت
قــرار میگیرند و آن بحران هویت اســت.
بحرانهاى عقالنــى ،عاطفى و معنوى و
بحران معنــا در عرصه روح آدمى بســیار
خانمان ســوزتر اســت .همه بحرانهاى
اجتماعى تا آن جا كه شــخصیت جامعه و
مشروعیت نهادهاى اجتماعى برای ساخت و
ارائه هویت را آسیب زده و بحران زده نساخته
است ،چندان مهم نیست.
بر خالف دیدگاه فالسفه که معتقد بودند
دنیا به ســمت همگرایــی و اتحادیه پیش
مــیرود برخی از جامعه شناســان از نظم
پادگانی انتقاد کردند و هشدار دادند که نظم
پادگانی در بطن خود تناقضهای بنیادی
ایجــاد میکند یکی از تناقضهای موجود
در انگلستان خود را نشان داد و همین هویت
خواهی انگلیسیها در جنگ جهانی دوم از
سوی هیتلر تئوریزه شد که هزینه سرسام
آور بر جهان تحمیــل کرد .هویت خواهی
انگلیسیها از نوع هویت قومی محلی است و
در این نوع هویت خواهی مهاجرین به عنوان
غیر خودی و شــهروند درجه دوم محسوب
میشــود .در این نوع هویت خواهی که با
کنش انسانی در تعارض است نتیجه نظم
پادگانی است که دولتمردان با طرح مرزهای

بررسی موانع توسعه نیر
اکبر رزمی

رفاهی نداشته باشند.
این بازیکن با اشــاره به اینکه نیر میتواند
پایگاه اردوی تیمهای فوتبال لیگ برتر شود،
افزود :نیاز است در این راستا اقدامات اساسی
اتخاذ گردد تا ورزشگاه تختی نیر که یکی از
مجهزترین ورزشگاههای کشور و به تبع آن
استان است تبدیل شود.
برپایی اردویهای ورزشی
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل گفت :از
سال گذشــته تاکنون بیش از  10تیم فوتبال
لیگ برتری در شهرســتان نیر اردوی خود را
برگزار کردهاند و این منطقه به دلیل داشــت
شرایط اقلیمی بسیار مناسب میتواند پایگاهی
برای اردوی تیمهای ورزشی باشد.
صمد نوتــاش یکی از راهکارهای افزایش
اردوی تیمهای ورزشی در نیر را استانداردسازی
ورزشگاه تختی این شهرســتان عنوان کرد
و افزود :نیاز اســت با جذب ســرمایهگذاران
بخش خصوصی این ورزشگاه به صورت ویژه
استانداردسازی شــود تا شاهد رشد و توسعه
فوتبال در اســتان باشیم .وی حضور تیمهای
لیگ برتری در اردوی نیر را یک امتیاز مثبت
برای اســتان اردبیل دانســت و تصریح کرد:
اگر که بتوانیم تمام خدمات رفاهی و تمرینی
تیمهای فوتبال لیگ برتر در اردبیل را فراهم
سازیم بیشک تیمهای مطرح کشور به جای
اردو در کشورهای اروپایی و آسیایی شهرستان
نیر را به عنوان مقصد خود انتخاب میکنند.
آبگرمهای مغفول مانده
از ورزشگاه تختی نیر که بگذریم به آبهای
گرم و معدنی این خطه سرسبز میرسیم که
طرفداران زیادی در نقاط مختلف ایران دارد و
گردشگران و مسافران برای گذراندن لحظاتی
خوش و به یاد ماندنی در کنار خانواده ســری
هم به این آبهای گرم میزنند.
با وجــود اینکه در حوزه راهاندازی آبهای
گرم معدنی در نیر توســط ســرمایهگذاران
اقدامات خوبی انجام شــده است ولی هنوز با
شرایط ایدهآل فاصله زیادی دارد که نیاز است
در این زمینه مسوؤل همت مضاعفی را مبنای
کار قرار دهند.
یک گردشگر که از استان تهران به یکی
از آبهای گرم شهرستان نیر سفر کرده بود از
گرانی بلیط این آب گرم کرد و افزود :باوجود
بــاال بودن کرایه آب گــرم خدمات فراهی و

تفریحی در این مکان متناســب با هزینهکرد
مسافران ارائه نمیگردد .این گردشگر با اشاره
بــه اینکه آب گرمهای شهرســتان نیر یک
ظرفیت بســیار مناســب برای منطقه است،
تصریح کرد :نیاز اســت بــرای خدمات دهی
بیشتر برای مســافران و جلب رضایت آنها
اقدامات اساسی انجام شــود که دراین راستا
ضعفهای در منطقه به چشم میخورد.
بیشک چشمههای جوشان و آبهای گرم
شهرســتان نیر یک ظرفیت بسیار فوقالعاده
بوده کــه میتوان با ســرمایهگذاری بخش
خصوصی ایــن ظرفیتها را شــکوفا داد و
شهرستان نیر را به قطب آبهای گرم کشور
تبدیل و نیز اقتصاد منطقه را با استفاده از این
ظرفیت دچار تحول کرد.
ایجاد هتل  5ستاره
شــهردار نیر گفت :یکــی از اولویتهای
مسوؤل شهرســتان نیر راهاندازی هتلهای
 4و  5ســتاره در این شهرستان است که در
این زمینه جلسات متداومی با سرمایهگذاران
بخش خصوصی انجام شــده است که انتظار
میرود در آینده نزدیک این هتلها در منطقه
راهاندازی شود.
صاحبعلی رام با اشــاره به اینکه نیر همه
ساله در فصل تابســتان میزبان خیل عظیم
مسافران اســت ،بیان کرد :شــهرداری نیر
برنامههای مختلف فرهنگی را برای استقبال
ازمســافران پیشبینــی کرده اســت و این
شهرســتان به صورت ویژه برای استقبال از
مسافران ساماندهی شده است.
راهاندازی کمپ تیمهای ملی و هتلهای
چندستاره از مدتها پیش در جلسات استانی
و شهرســتانی مطرح میشــود ولی این امر
همچنان مانند یک رویا بوده و تاکنون اقداماتی
موثری در این زمینه صورت نگرفته اســت و
باید مسوؤل اســتان و منطقه گوش به زنگ
باشند که در ســال اقتصاد مقاومتی و اقدام و
عمل دادن شعار دروغین قابل قبول نیست و
این مسوؤل باید به طور اساسی اقدامات عملی
خود را به مردم نشان دهند.
نیر یکی از مناطقی است که ظرفیت بسیار
باالیی در بخشهای گردشگری دارد میتواتد
با برنامهریزی هدفمند و جذب سرمایهگذاران
به قطب گردشــگری منطقه تبدیل شود که
نیاز است مسوؤل کمر همت بسته و اقدامات

جغرافیایی در فکــر محدودههای زمانی و
مکانی بودند و در حال حاظر نیز با تئوریزه
کردن خاورمیانه جدید طرحی نو میخواهند
اجرا کننــد ولی در مقابل هویت قومی که
از کشــورهای صنعتی بروز پیدا کرده و در
حال تعریف خودی و غیر خودی هســتند.
غیرخودیها هم هویت دینی را مطرح کرده
اند و در پشت هویت دینی سنگر گرفته اند و
خودخواهیهای خود را با اندیشه بنیادگرایی
نو مطرح میکننــد .رویارویی هویت قومی
مدرن با هویت دینی سرآغاز جنگ جهانی
سوم خواهد بود و این جنگ جهانی متفاوت
از جنگ جهانی اول و دوم خواهد شد.
در این جنگ هویت خواهان قومی مدرن
یا هویت خواهان دینی در محالت و مراکز
پرتــردد به قدرت طلبی میپردازند تا گلوله
آخر خشاب خود را بر روی افراد موجود خالی
میکنند تا اینکه پلیس فرد مهاجم را از پای
در آورد در واقع با یک آنارشیسم جدید مواجه
خواهیم شــد .ولی چه باید کرد؟ اول اینکه
سیاســتمداران بر نظم پادگانی قلم بطالن
بکشند دوم اینکه فضایی را ایجاد کنند که
هویت خواهان جدیــد به فضای گفتمانی
روی آورند اگر این فضاهای مدرن شــکل
نگیرد دنیا هزینه سنگینی پرداخت خواهد
کرد .ایــن دو رویکــرد در دو ایدئولوژی از
طرف «ترامپ» و «هیالری کلینتون» نیز
دنبال میشــود .ترامپ برخواسته از هویت
قومی اســت و غیر خودیها را میخواهد
از صحنــه روزگار محو کند .در واقع ترامپ
نئو هیتلر روز اســت و هیالری کلینتون بر
هویت جمعی که از بطن هویت دینی منتج
میشود ،نمایندگی میکند .در هر روی بیش
از همه سیاســتمداران ایرانی باید از قدرت
دیدبانی مضاعف استفاده کنند که در دام این
گفتمانهانافتند.


*دانشجوی دکتری جامعه شناسی از اردبیل

تاثیرگذاری انجام دهند.
نگین گردشگری نیر
بوالغالر نیــر یکی از مناطق بکر و نگین
گردشگری شهرستان نیر محسوب میشود که
همهساله در فصل تابستان میزبان خیل عظیم
گردشگران داخلی و خارجی است و این منطقه
در نوع خود بسیار زیبا و بینظیراست.
آبها و چشمههای که به صورت روان از
این منطقه گردشــگری جاری میشود چشم
هر مسافر و گردشــگری را به خود معطوف
میسازد و حضور در این منطقه حال و هوای
خاصی به گردشگران میدهد.
متاســفانه باوجود زیباییهای انکارناپذیر
بوالغالر نیر این منطقه نیز از لحاظ خدمات
رفاهی و تفریحی رنج میبرد و نیاز اســت با
اهتمام ویژه مسوؤل مراکز تفریحی و اقامتی
مناســب در این نقطه از نیر راهاندازی شود تا
اســکان و خدماتدهی به مسافران نیز بدون
مشکل انجام شود.
اسدی ،رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی
و گردشــگری نیر از ورود  3میلیون مسافر در
تاسبتان امســال به این شهرستان خبر داد و
افزود :در این زمینه تمهیدات الزم برای اسکان
مسافران و گردشگران انجام شده است و برای
خدماتدهی بیشــتر به مســافران نیاز است
هتلهای چند ستاره در منطقه راهاندازی شود.
وی با بیان اینکه جاذبههای گردشــگری
و توریســتی نیر از جمله چشمههای جوشان،
آبهای گرم روستاهای گردشگری و میراثی
و نیز طبیعت بکر و زیبا منطقهای بسیار مناسب
برای گردشگران داخلی و خارجی است ،اظهار
کرد :اگر که بتوانیم روند ســرمایهگذاری در
منطقه را تسهیل کنیم گام بزرگی در توسعه
اقتصاد شهرســتان نیر برداشــتهایم و برای
هزاران جوان بیکار و فارغالتحصیل منطقه در
حوزه گردشگری اشتغال ایجاد میشود.
به راستی که نیر ظرفیتها و توانمندیهای
زیادی در بخش گردشگری و ورزشی دارد ولی
نیاز است مسوؤل منطقه با اقدامات عملی روند
سرمایهگذاری بخش خصوصی را در منطقه
ف کردن
تسهیل و تســریع بخشند و با برطر 
موانع سرمایهگذاری پیشرفت و توسعه منطقه
را رقم بزنند و دیگر وعدههای ســاختگی در
جلســات ندهند و اقدامات سازنده را در سال
اقتصاد مقاومتی را جایگزین این وعدهها کنند
تا چهره شهرســتان نیر طراوت خاصی را به
خود گیرد و روند پویایی اقتصاد و اشــتغال در
منطقه رقم بخورد.
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تبدیل سبزه میدان زنجان به محل تصفیه حسابهای معنادار

پروژه ســبزمیدان در حالــی این روزها
محل نقد و بررســی و تصفیه حسابهای
معنادار شده که شهرداری زنجان در زمین
سبزهمیدان به سنگ بزرگی به نام بیپولی و
رکود خورده است.
پروژه بزرگ ســبزه میدان بیشــک
بزرگترین پروژه شهری زنجان است که با
جدیت مدیریت شهری و مسؤوالن استانی
در دولت تدبیر امید کلید خورد اما در همان
ابتــدا دچار یک گره بزرگ شــد و کالف
بیسرو ته سبزمیدان در آغاز بهم تنیده شد.
طرح ســبزه میدان بیش از دو دهه جزء
برنامههای اولویت دار مدیریت شهری در
زنجان بوده که تاکنــون بیش از  ۶هکتار
تملک در فضای تعریف شــده آن صورت
گرفته است.
هسته مرکزی شهر زنجان روزانه تعداد
کثیری از همشهریان زنجانی را برای خرید
و انجام کارهــای روزمره جذب میکند اما
دریغ از فضای شــهری تأثیرگــذار برای
گذران اوقات فراغت و تجمعات اجتماعی
و فرهنگی در آن که همواره احساس شده
اما به نقطه مطلوب برای پاسخگویی به این
نیاز رسیده نشده است.
با اجرایی شدن پروژه سبزه میدان قطعا
این کاستیها برطرف خواهد شد و تأثیرات
اقتصادی ،گردشگری ،اجتماعی ،فرهنگی
و معماری و شهرســازی آن بسیار پررنگ
خواهد بود.
ورود مدیران بومی به زنجان عزم جدی
برای پیشبرد امور این پروژه را موجب شد
اما اتفاقــی که شــاید از روی ناآگاهی از
وضعیت شرکت کهن دژ از طرف مسؤوالن
استانی و شهری بود سبب توقف عملیات
اجرایی و بدعهدی این شــرکت در انجام
تعهدات خود شد.
این شــرکت با توجه به نبــود توان
مالی مناسب و برخی مسائل دیگر بعد از
گذشت بیش از یک سال توقف در عملیات
اجرایی پروژه را موجب شد و قطعا مردم
زنجان از این بدعهدی نخواهند گذشــت
با این حال مســؤوالن استانی و مدیریت
شهری زنجان با ارائه راهکارهای عملیاتی
تالش برای پیشــبرد اهداف این پروژه را
در دســتور کار قرار دادند اما شــبهات و
سواالت زیادی نیز در خصوص ادامه روند
فعلی پروژه مطرح بود.
هشدار جدی شهردار
شــهردار زنجان در پاسخ به موارد طرح
شــده در خصوص مسائل حقوقی خلع ید
پروژه سبزه میدان اظهار کرد :کارشناسان
فنی و حقوقی شهرداری با تسلط الزم امور
را بررســی و دنبال میکنند و به هیچ وجه
اجاره نخواهیم داد سرنوشــت پروژه مهم
سبزه میدان به مسائل دیگر گره زده شود.
حبیب مالئی یگانه بــا بیان اینکه این
پروژه برای مردم شهر اهمیت زیادی دارد،
افزود :در خصوص تسریع عملیات اجرایی
برای این پروژه زمان زیادی صرف شده و با
جدیت و توان الزم امور را پیش خواهیم برد.
وی از آسیب شناسی پروژه در بازه زمانی
تعلیق پروژه توسط شرکت کهن دژ خبر داد
و گفت :بعد از بروز مشکالت با این شرکت،
آسیب شناسی در خصوص وضعیت فعلی
پروژه وضعیت اقتصادی کشــور و استان و
نحوه پیشــبرد امور صورت گرفت .برخی
اعتقاد داشتند بایستی زودتر تکلیف قرارداد با
شرکت کهن دژ مشخص میشد که عمال
باید بازه زمانی قید شــده در قرارداد رعایت
میشــد .به همین دلیل تا زمان مقرر صبر
کردیم و با رعایت مســائل قانونی اقدامات
الزم صورت گرفت.

شــهردار زنجان با بیان اینکه در برآورد
نهایــی مبلغ تملک امــاک  ۱۸۰میلیارد
تومان برآورد شــده بود ،افزود :در شرایط
رکود اقتصادی فعلی و واقعیتهای پروژه
پیدا کردن سرمایه گذار عملی نبود و تصمیم
بر این شــد تا پروژه به صورت پیمانکاری
ادامه یابد.
یگانه تأکید کرد :در پروژه سبزه میدان
دنبال تجاریســازی نیستیم بلکه تالش
میکنیم هویت و مرکز شهر را احیاء کرده تا
شهروندان به داشتن آن افتخار کنند.
وی شرایط فعلی رکود در بخش ساخت
و ســاز را یادآور شــد و تأکید کرد :در این
شرایط اجرایی کردن پروژه مهم و بزرگی
همچون سبزه میدان بسیار دشوار است .با
این حال همــه توجیهات فنی -اقتصادی
پروژه مطالعه شــده و توان اتمام پروژه در
شهرداری زنجان وجود دارد.
وی با بیان اینکه تصمیم گرفته شــد از
فضاهای تملک شــده و در اختیار نسبت
به آغاز عملیات اجرایی اقدام کنیم ،افزود:
 ۶.۵هکتــار از زمینهای آزاد شــده را در
اختیار داریم و فاز نخســت پروژه نیز دقیقا
مجاور سبزه میدان قدیمی است که عملیات
خاکبرداری در آن آغاز شده است.
شهردار زنجان ارزش این میزان تملک
را  ۵۰۰میلیــارد تومان عنوان و اظهار کرد:
این میزان اعتبار سرمایه اجتماعی و مالی
شــهروندان زنجانــی اســت .در واقع هر
شهروند زنجان سهم یک میلیون تومانی از
این زمینهای تملک شده دارد.
یگانــه ادامه داد :این ســرمایه در حال
حاضر به حال خود رها شده بود که تصمیم
گرفتیم عملیات اجرایی را از همان نقاط آغاز
کنیم و به مرور به جلو حرکت کنیم.
وی تأکید کرد ۵۰۰ :میلیون تومان نیز
برای تهیه نقشههای اجرایی فاز اول پروژه
به مهندس مشاور مربوطه که برنده مسابقه
طراحی نیز بوده است داده خواهد شد.
کمک به ایجاد سبزه میدان
شهردار زنجان ابعاد مختلف تأمین مالی
پــروژه را بدون ایراد عنــوان کرد و اظهار
داشت :شهرداری زنجان طی سالهای اخیر
هیچ اقدامی برای از دســت دادن زمینها
خود نکرده و از آنها در جهت توسعه شهر
استفاده کرده است .امروز این سرمایههای
شهرداری به کمک مردم شهر خواهد آمد
تا بــرای ایجاد یک فضای مهم شــهری
بهرهگیریشوند.
یگانــه به فاز نخســت اجرایی پروژه
سبزمیدان اشاره کرد و گفت :فاز نخست
دارای  ۷۵هــزار مترمربع مســاحت و با
کاربریهای مشاعی ،تجاری و فرهنگی
است .این کاربریها بر اساس نقشههای
فاز صفر پــروژه بوده و احتمال تغییراتی



هسته مرکزی شهر زنجان
روزانه تعداد کثیری از
همشهریان زنجانی را برای
خرید و انجام کارهای روزمره
جذب میکند اما دریغ از
فضای شهری تأثیرگذار
برای گذران اوقات فراغت و
تجمعات اجتماعی و فرهنگی
در آن که همواره احساس
شده اما به نقطه مطلوب برای
پاسخگویی به این نیاز رسیده
نشده است.


در تهیه نقشههای اولیه است.
شــهردار زنجان از جانمایــی  ۴۰هزار
مترمربع پارکینگ خبر داد و گفت :تالش
شــده فضاهای تجاری در کمترین میزان
پیش بینی شــود تا کارکرد میدان شهری
زیر سوال نرود .در این خصوص توجیه فنی
از مشاور درخواست شده که تهیه و ارسال
شده است.
وی تأمیــن نقدینگی پــروژه را به دو
صــورت نقدی و تهاتری عنــوان و اظهار
کرد :تهاتر زمینهای شهرداری و همچنین
تهاتر فضاهای تجاری داخل پروژه در دستور
کار قرار خواهد داشــت.در تأمین نقدی نیز
استفاده از تسهیالت بانکی و اوراق مشارکت
در برنامه گنجانده شده است.
یگانه با بیان اینکه شــهرداری زنجان
عزم جدی برای تعیین تکلیف پروژه دارد،
افزود :توان الزم برای عملیاتی کردن پروژه
را داریم و با جدیت نسبت به پیشبرد اهداف
پروژه اقدام خواهیم کرد.
تأثیر راه اندازی سبزه میدان
همچنین رئیس شورای اسالمی شهر
زنجان با بیان اینکه عملیاتی شــدن پروژه
ســبزه میدان تأثیرگــذاری مختلفی برای
شهر زنجان خواهد داشــت ،گفت :پروژه
ســبزه میدان تأثیــرات زیــادی در حوزه
گردشــگری ،اقتصاد شهری و فعالسازی
بازار خواهد داشــت .این پروژه برای شهر
زنجان راهبردی بوده و اهمیت اجرای آن
بسیار زیاد است.

سعید امیدی ضرورت نگاه متعصبانه به
پروژه ســبزمیدان را مورد تأکید قرار داد و
گفت :آنچه که امروز در خصوص این پروژه
اهمیت دارد این اســت که باید با جدیت و
تعامل کارها پیش رفته و از هیچ تالشــی
برای پیشرفت پروژه دریغ نشود.
امیدی در پاسخ به سوالی در خصوص
اظهارات معاون عمرانی استاندار در خصوص
مواضع برخی اعضای شورای اسالمی شهر
در خصوص پروژه سبزه میدان ،اظهار کرد:
به سخنان معاون عمرانی استاندار زنجان
انتقاد جــدی داریم و در نشســت آتی در
خصوص آن سخن خواهیم گفت.
رئیس شــورای اسالمی شهر زنجان با
بیان اینکه اقدامات شرکت کهن دژ جفا به
مردم شهر زنجان بود ،اظهار کرد :مدیران
ارشد این شــرکت از وضعیت و مشکالت
آن باخبــر بودند و نبایــد زیرتعهدات این
پروژه میرفتند .موضع گرفته شده توسط
مدیران شــرکت قابل نقد بوده و قطعا این
اقدامات جفا به شــهر زنجان بود که نباید
در شهر دیگر تکرار شود .همچنین قرارداد
این شرکت با شهرداری روند حقوقی خود
را دنبال خواهد کرد.
وی شــورای اسالمی شهر زنجان را در
خصوص این پروژه مسؤول دانست و تأکید
کرد :جلســات متعددی در خصوص این
پروژه برگزار شــده و همه اعضای شورای
اســامی شــهر زنجان در خصوص ابعاد
مختلف آن با جدیت ورود کردند .در شرایط
فعلی نیز شــورا با جدیت به دنبال پیشبرد
اهداف این پروژه است.
امیدی با بیان اینکه پروژه نســبت به
شرایط گذشــته متفاوت دنبال خواهد شد،
افزود :پروژه به دلیل حجم اعتبارات باال و
بزرگ مقیاس بودن به چند فاز تقسیم شده
و عملیات اجرایــی آن در فازهای مختلف
پیگیری خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر زنجان روند
اجرایی پروژه سبزه میدان را دارای سه فاز
عنــوان و اظهار کرد :اجرای پروژه ســبزه
میدان در ســه فاز برای سهولت عملیات
اجرایی است .در فاز نخست نیز برآورد شده
که  ۱۵۰میلیارد تومان هزینه خواهد شــد.
تأمین این هزینه از تهاتر و بخشی نیز تأمین
نقدی خواهد بود.
امیدی در پاسخ به این سوال که تأمین
نقدی و تهاتر برابری هزینههای اجرایی را
میدهد یا خیر ،اضافه کرد :برآوردهایی در
این خصوص صورت گرفته و با همکاری
مســؤوالن مربوطه زمینهای شهرداری
ارتقــای درجه پیدا کردنــد و ارزش افزوده
الزم برای برخی زمین شهرداری ایجاد شده
اســت .این ارزش افزوده موجب میشود تا
تأمین هزینهها به خوبی صورت گیرد.

امیدی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی
فضای تجاری نیز در خود پروژه سبزه میدان
تأمین خواهد شــد ،افزود :با فروش و تهاتر
این فضاهای تجاری هزینههای دیگر در
این پروژه تأمین میشود.
رئیس شــورای اسالمی شــهر زنجان
به لوایــح اخیر در خصوص پروژه ســبزه
میدان اشــاره و اظهار کرد :در خرداد سال
جاری ســه الیحه در خصوص پروژه سبزه
میدان از طرف شــهرداری به شورا واصل
شــده است .الیحه نخســت در خصوص
طراحی پروژه با شــرکت مشاور و دیگری
در خصوص عملیات خاکبرداری پروژه بود.
سومین الیحه که اهمیت زیادی هم داشت
در خصــوص واگذاری پــروژه به صورت
پیمانکاری از طریق مزایده بود .وی ادامه داد:
الیحه نخست که در خصوص انعقاد قرارداد
با شرکت مهندسین مشــاور ایجاد بود که
طراحی پروژه را انجام داده بود .این موضوع
در صحن علنی شورا مطرح و مصوب شد
که توســط فرمانداری مورد اعتراض واقع
شد .اعضای شورا در این خصوص اصرار به
رای کردند و شــورای حل اختالف در این
خصوص تصمیم خواهد گرفت.
امیدی اضافه کرد :الیحــه مربوط به
خاکبــردای پروژه نیز در خــرداد از طرف
شــهرداری واصل شــد و مورد تصویب
اعضای شــورا قرار گرفت .این الیحه نیز
توسط فرمانداری مورد اعتراض واقع شد که
اعضای شــورا به آن اصرار به رای کردند.
شــورای حل اختالف ایــن موضوع را نیز
تعیین تکلیف خواهد کرد.
وی به الیحه ســوم اشاره و اظهار کرد:
شــهرداری زنجان در  ۲۳خرداد الیحهای
را به شورا ارسال کرد که در آن شیوههای
مختلف پیمانکاری پروژه و اجرای فازبندی
آن برای فراخوان عنوان شده بود .انتخاب
یــک پیمانکار قدرتمند و ســاز و کارهای
تأمین مالی در آن تأکید شده بود .این الیحه
مورد تصویب شــورا قرار گرفت اما توسط
فرمانداری اعتراض شــد .در خصوص این
الیحه نیز منتظر حکم شورای حل اختالف
هستیم .وی مسیر پیش روی این پروژه را
شفاف عنوان و اظهار کرد :مسیر پیشرفت
پروژه کامال روشن بوده و همه مراحل کار
مشخص است.
امیدی از همــه مردم ومســؤوالن و
دلسوزان شــهر خواســت تا پروژه را وارد
حاشیه نکنند و نسبت به پیشبرد امور همدلی
و همکاری داشته باشند.
رئیس شورای اسالمی شهر زنجان سال
جاری را ســال ثمردهــی پروژههای مهم
شهری برای شورای چهارم دانست و تأکید
کرد :تکمیل پروژههای نیمه تمام اولویت
نخست شورای چهارم و شهرداری بوده و
تالش میکنیم پروژه مهم سبزه میدان نیز
در این ســال وارد واز اجرایی شده و فعال
باشد .خوشبختانه تاکنون مسائل این پروژه
برای عملیات اجرایی به خوبی جلو رفته و
عملیات خاکبرداری صورت میگیرد.
امیدی به مشکالت اعتباری در مدیریت
شهری اشاره کرد و گفت :در بخش از تأمین
هزینهها دولت باید به مدیریت شهری کمک
کند که متاسفانه کمکهای مناسبی دریافت
نشده است .وی از مسؤوالن دولتی استان
خواست ،نسبت به پیش بینی اعتبارات در
بخــش کمکهای دولتی به شــهرداری
زنجان مساعدت کنند.
امیدی اظهار کرد :در ســال جاری این
پیش بینی  ۱۰میلیارد تومان اســت که اگر
تخصیص یابد برای پیشبرد عملیات اجرایی
پروژهها بســیار موثر خواهد بود .امیدواریم
مساعدت الزم در این خصوص صورت گیرد.

تحلیلی از یک تجلیل بهمناسبت روز خبرنگار

ما شکست خوردهایم!

 ...جوالني پاوارتگونه کشــيده و از
من
بين جمعيت خبرنگار رد شــود تا بر ِ
خبرنگار حالي کند که يک َمن ماســت
چقدر کره دارد!
بنده هيچ مخالفتي با تجليل از خبرنگار
ندارم ،ولي به خدا اين راهش نيست که
سال به سال خبرنگار در حکم موي دماغ
تلقي شده و اگر هم خبرنگار سهواً(!) پيگير
خبري شــد ،او را به مندرجات پرمبالغه
روابط عمومي واقع در ســايت سازمان
هدايــت کنند و حال امروز بهبه و چهچه
کرده و خبرنگار بياراييم.
بنده هيچ مخالفتي با تجليل از خبرنگار
ندارم ،ولي دور از انصاف است که خبرنگار
آن رکــن چهارم دموکراســي آنقدر در
ناامني شغلي به سر برد که براي به دست
آوردن دل فــان «ياردانقلي» مجبور
شود تا قلم را به هر سمتي بچرخاند .بنده
هيچ مخالفتي با تجليل از خبرنگار ندارم...
 -2ما شکست خوردهايم
من در ابتداي اين بند ،پرچم سفيد را
نه بهعنوان صلح و دوستي ،بلکه به نشان
عجز و ناتوانيام بــاال ميبرم و اعتراف
ميکنم که شکست خوردهايم! دوستان
بياييد صادق باشــيم ،گردن ما بســيار
نازکتر از تصوري اســت که بخواهيم
تأثيرگذار باشيم .وقتي براي تنظيم خبري
مجبوريم با هزار و يک «ا ّما» مقابله کنيم
که مبادا به فالنــي بر بخورد و يارانهات
فالن گــردد ،نکند به بهماني بربخورد و
ي نيم صفحــهاش را دريغت کند،
آگهــ 
ي فالن بخشــدار ،ناراحت
نکند آبدارچ 
شــده و به جرم تشــويش اذهان ،چهار
ســتون بدنت را بلرزاند ...و بعد از صدقه
سر اين تحديدها و تهديدها تنظيم خبرت
به معجوني از کليشههایی همچون« :وي
افزود ،ايشــان فرمودند ،او تصريح کرد و
قسعليهذا »...تبديل شود ،قبول کن ما
شکست خوردهايم.
وقتي بعد از عمــري کار هنوز کرايه

نشــين فالن ســبزيفروش هستي و
پســرش نيز به مضحکهات ميگيرد که
خبرنگاري هم شد شغل؟! و تو بيتوجه
به گفتهاش به رپورتاژ فالن شرکت فکر
ميکني تا از پورسانتش بريزي بر حلقوم
پدر اين مضحکــه روزگار ،قبول کن ما
شکست خوردهايم.
وقتي ســردبير و تهدبير و خبرنگار و
تايپيســت و ويراســتار و دبير صفح ه و
منشي صفح ه و کنداکتور تنها يک نفر
باشد و اين يک نفر در مقام پيک موتوري
زحمت ليتوگرفــي و چاپ را نيز برعهده
بگيرد ،قبول کن ما شکست خوردهايم.
 .3تشکر
بنده هيچ مخالفتي بــا روز خبرنگار
نــدارم و از همه مســؤولين محترم که
يادمان کرده و تبريکمان گفتند صميمانه
تشکر ميکنم ،ولي قبول کنید ما شکست
خوردهايم.
 .4یک پیشنهاد
امسال به دعوت اداره کل ارشاد استان
برای گرامیداشت روز خبرنگار رفتیم .البته
بعداً ملتفت شدیم که این جلسه به صورت
نشست هماندیشی با حضور چهار پنج نفر
از نمایندگان مجلس خواهد بود .از این رو،
انگیزهمان برای رفتن به مراسم بیشتر شد

که چه بسا سواالت و مشکالت خود را از
پارلماننشینان بپرسیم ...چشمتان روز بد
نبیند .از آن انبوه نمایندگان مدعو ،فقط
یکی آمده بود و دیگریهم اواخر مجلس
سررســید .بقیه حضرات وکال هم عذر
خواسته بودند؛ یکی پروازش کنسل شده
بود ،یکی ننهاش مریض شده بود ،یکی
شــصتش رفته بود توی چشمش والخ...
القصه آرزو کردم کاش گرامیداشت روز
خبرنگار را ارجاع بدهیم به ایام پرطمطراق
تبلیغات انتخابات مجلس ...آن وقت چه
مجلل میشــویم ما ...در شرایط فعلی
عجالت ًا ما شکست خورده ایم...

اینستاگشت

جواد آقاجاننژاد با انتشار عکس فوق در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
مصادف با روز خبرنگار احضاریه شــکایت از بنده بهدســتم رسید .فردا(امروز) صبح
همزمان با روز خبرنگار به کالنتری خواهم رفت.

آگهی
ش.پ95/104/12/4634 :

دادنامه

تاریخ رسیدگی 94/6/11 :شماره دادنامه94/6/14 :ـ  530شماره پرونده94/3 :ـ 138
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف ملکان شعبه سوم
خواهان :بهمن رضائی توپ آغاج فرزند الماس ساکن ملکان خیابان استقالل دفتر وکالت اکبری
خوانده :بهبود جعفرزاده فرزند نیاز مجهولالمکان
وکیل خواهان :عیسی اکبری ساکن ملکان خیابان امام خیابان استقالل
خواسته :مطالبه وجه با احتساب خسارات دادرسی
گردشکار :بتاریخ  94/6/11در وقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف ملکان بتصدی امضاءکنده ذیل تشکیل است شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی مینماید.
(رأی شورا)
درخصوص دعوی آقای بهمن رضایی با وکالت آقای عیسی اکبری به طرفیت آقای بهبود جعفرزاده به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند خودرو و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل شورا با توجه به دادخواست تقدیمی
و بقای اصول مستندات در ید مدعی که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن داشته و خوانده نیز دفاعی در قبال دعوای مطروحه نداشته است و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه
نکرده است بنابراین دعوی خواهان را صحیح و ثابت تشخیص با استناد به ماده  265قانون مدنی و ماده  198از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند
رسمی خودرو با احتساب خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل مطابق تعرفههای قانونی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید .رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و متعاقب
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ملکان رستمی
آن نیز ظرف  20روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم محترم عمومی حقوقی ملکان میباشد.

ش.پ/3200 :ث95

آگهی تغییرات شرکت تضامنی عطاءاله دلیری و برادران به شماره ثبت  280و شناسه ملی 10861382767
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1395/02/27و  1395/03/25شرکت مزبور که در تاریخ  1395/05/11تحت شماره
/3197ث 95و /3198ث 95به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است.
مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی منطقه آزاد ارس  -جلفا  -خیابان پل چوبی روبروی بانک تجارت کدپستی  5441651542تغییر
یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید.
عطاءاله دلیری با پرداخت مبلغ  17.100.000.000ريال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ  18.000.000.000ريال افزایش
داد.
نصرت اله دلیری با پرداخت مبلغ  1.900.000.000ريال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ  2.000.000.000ريال افزایش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ريال به مبلغ بیست میلیارد ريال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح
گردید.
اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر  56ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
موضوع فعالیت بر اساس ماده  3اساسنامه جدید شرکت به شرح ذیل تغییر یافت :فعالیت صرافی شامل :خرید و فروش نقدی ارز ،مسکوک
طالی ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و انجام عملیات مربوط به حوالههای ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری
غیر بانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی میباشد.
رئیس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس  -اسکندری

روزنامهسرخابسال دهمشماره 2510یکشنبه  17مرداد ماه 1395

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی884 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007026598و پرونده کالسه 812/91هیات 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 یوسف
حیدری فرزند نجفقلی بشماره شناسنامه  4صادره از میانه درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  151.32مترمربع از پالک
 311فرعی از  1اصلی واقع در میانه بخش 37تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

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

تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی893 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007002565و پرونده کالسه 1991/92هیات 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 امداد
بیگ محمدی فرزند رئوف بشماره شناسنامه  31848صادره از تهران درششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 18006.32
مترمربع از پالک  20اصلی واقع درقریه باتالق بخش  43تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی914 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007000845و پرونده کالسه 1525/94هیات 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 عسگر
باقری فرزند تقی بشماره شناسنامه  33796صادره از مرکزی درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  107.16مترمربع از
پالک  163فرعی از  1اصلی واقع در میانه بخش  37تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی928 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007000994و پرونده کالسه 1267/94هیات 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 احمد
رضاقلی زاده فرزند اژدر بشماره شناسنامه  124صادره ازمیانه درششدانگ عرصه یک باب ساختمان به مساحت  99مترمربع از
پالک  2629اصلی واقع در میانه بخش  37تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز 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
رئیس ثبت اسناد و امالک -فرمان بخشعلی زاده
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی944 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007006229و پرونده کالسه 165/95هیات 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
محمدعلی صادقی بلوکانی فرزند کریم بشماره شناسنامه  676صادره از ترکمانچای درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 92مترمربع از پالک  4فرعی از  1اصلی واقع در میانه بخش 37تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی948 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007005014و پرونده کالسه 115/95هیات 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 مینا شیرازی فرزند
عشقعلی بشماره شناسنامه  7صادره از میانه درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  1191مترمربع از پالک  28اصلی
واقع در قریه کرامه بخش  44تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز 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
رئیس ثبت اسناد و امالک -فرمان بخشعلی زاده
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی715 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139360304007002140و پرونده کالسه  1721/92هیات 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 بهاء
الدین موسوی فرزند میرحسن بشماره شناسنامه 4صادره از میانه درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ به مساحت
 27078.61مترمربع از پالک شماره 3اصلی واقع درقریه قره طورق بخش  44تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی873 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007004623و پرونده کالسه 67/95هیات 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 عصمت
فتحی فرزند یعقوبعلی بشماره شناسنامه  432صادره از میانه درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  497.47مترمربع از
پالک  110اصلی واقع در قریه بیرون بخش  19کاغذکنان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی878 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007006223و پرونده کالسه 34/93هیات 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 حمید اصالنی
فرزند علی رضا بشماره شناسنامه  0صادره از میانه درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  143.38مترمربع از پالک 5
فرعی از  1اصلی واقع در میانه بخش  37تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز 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
رئیس ثبت اسناد و امالک -فرمان بخشعلی زاده
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی976 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007006609و پرونده کالسه 920/94هیات 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 موسی
گوزلی فرزند داداش بشماره شناسنامه  23صادره از میانه درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  14191مترمربع از
پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی975 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007003384و پرونده کالسه 888/94هیات 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 موسی
گوزلی فرزند داداش بشماره شناسنامه  23صادره از میانه درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  19377مترمربع از
پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی974 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007004670و پرونده کالسه 892/94هیات 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 موسی
گوزلی فرزند داداش بشماره شناسنامه  23صادره از میانه درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  7399.50مترمربع
از پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

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

تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی973 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007003389و پرونده کالسه 893/94هیات 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 موسی
گوزلی فرزند داداش بشماره شناسنامه  23صادره از میانه درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 937717484
مترمربع از پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی972 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007006308و پرونده کالسه 894/94هیات 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 موسی
گوزلی فرزند داداش بشماره شناسنامه  23صادره از میانه درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  10229.50مترمربع
از پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

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

تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی971 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007003387و پرونده کالسه 895/94هیات 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 موسی
گوزلی فرزند داداش بشماره شناسنامه  23صادره از میانه درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  12047مترمربع از
پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

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

تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی970 :

برابر رای شماره  139360304007006601و پرونده کالسه 896/94هیات 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 موسی
گوزلی فرزند داداش بشماره شناسنامه  23صادره از میانه درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  26226.94مترمربع
از پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی967 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007003385و پرونده کالسه 889/94هیات 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 رحیم
گوزلی فرزند موسی بشماره شناسنامه  3صادره از مشکین دشت درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 27802.50
مترمربع از پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

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

تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی966 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007003386و پرونده کالسه 890/94هیات 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 رحیم
گوزلی فرزند موسی بشماره شناسنامه  3صادره از مشکین دشت درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 29337.50
مترمربع از پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی965 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007006280و پرونده کالسه 897/94هیات 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 رحیم
گوزلی فرزند موسی بشماره شناسنامه  3صادره از مشکین دشت درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 27559.7
مترمربع از پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی839 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007003046هیات 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 محمدعلی بزگوش ییالق بزگوش
فرزند زید اله بشماره شناسنامه 3صادره ازپارس آباددرششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 23585.34مترمربع از
پالک شماره40اصلی واقع درقریه همپا بخش  46تبریز خریداری از زید اله بزگوشی منتسب به مالک رسمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی847 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007002161و پرونده کالسه 577/92هیات 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 جهانگیر
عظیمی فرزند اصالن بشماره شناسنامه  579صادره ازمیانه درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9423.91مترمربع
از پالک  3اصلی واقع درقریه دیزج بخش  46تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی861 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007002518و پرونده کالسه 1323/94هیات 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
الهویردی قاسمی فرزند علی بشماره شناسنامه  1301صادره از میانه درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 35564
مترمربع از پالک  12اصلی واقع در قریه طوق بخش 44تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول 95/05/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/05/17 :

شماره آگهی968 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007003384و پرونده کالسه 888/94هیات 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 رحیم
گوزلی فرزند موسی بشماره شناسنامه  3صادره از مشکین دشت درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 20992
مترمربع از پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 آگهی969 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007004786و پرونده کالسه 898/94هیات 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 رحیم گوزلی فرزند موسی بشماره شناسنامه  3صادره از مشکین دشت
درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  7619مترمربع از پالک  50اصلی واقع در قریه خطب بخش  41تبریز خریداری از مالک رسمی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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
ش.پ95/104/12/4634 :

آگهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جلفا

پیرو آگهی به شماره  94/07/25 - 104/12/5425و به موجب ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود اختصاصی و ماده  123قانون
تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی امالک زیر در ساعت  9صبح روزهای معینه در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد:
آگهی از شماره های فرعی قریه علمدار پالک  - 15اصلی بخش 13تبریز
 1پالک  7958فرعی مفروزی از پالک  1221فرعی آقای فرهاد محمدزاده فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب خانه.تاریخ تحدید حدود :روز پنج شنبه 1395/06/04
لذا با استناد ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 74 ،70و  86آئین نامه قانون ثبت به مالکین مجاور به وسیله این آگهی ابالغ می شود که در
روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود اقدام گردد اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده
 20قانون ثبت اسناد و امالک از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد و معترضین بایستی پس از تقدیم
اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک جلفا و دریافت رسید ظرف مدت یک ماه دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند در غیر این صورت
متقاضیان ثبت یا نماینده قانونی آنها می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان جلفا ارایه نمایند و این اداره بدون توجه به اعتراض عملیاتی ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
داراب صبحی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جلفا

ش.پ95/104/12/4634 :

آگهی مزایده نوبت اول

مورد مزایده
1ـ مورد مزایده عبارت از ششــدانگ از یک باب منزل مسکونی در مالکیت آقای افشین
عدالتی ملکی واقع در ملکان بلوار شمس تبریزی روبه روی کتابخانه قدیم به پالک ثبتی
 5246از  635فرعی از  41اصلی
2ـ مشخصات پالک فوق دارای  2طبقه مسکونی که طبقه همکف با اسکلت بتنی و طبقه
اول از اسکلت سازه خرپایی که طبقه اول  50%پیشرفت فیزیکی دارد  2کاربری مسکونی
 230متــر مربع و نیز  15مترمربع زیرزمین باکاربری انباری  3مســاحت عرصه 186/6
مترمربع از قرار هرمترمربع  3/800/000ریال  3مســاحت اعیانی مسکونی با مجوز 121
مترمربع از قرار هرمترمربع  4/000/000ریال  4مساحت اعیانی مسکونی بدون مجوز 121
مترمربع  2/500/000ریال  5مســاحت اعیانی انباری  15مترمربع  2/000/000ریال 6
امتیازات آب برق و گاز مبلغ  50/000/000ریال در مجموع با احتساب کلیه جوانب فوق
 1/575/580/000ریال طبق نظرکارشناس
1ـ ده درصد از کل ثمن مزایده فیالمجلس از برنده مزایده اخذ و به حســاب ســپرده
دادگســتری واریز میگردد الباقی ثمن معامله تا یکماه از زمان مزایده وصول میگردد.
(شرکتکنندگان نیز در روز مزایده ده درصد مزایده را به همراه داشته باشند).
2ـ متقاضیان میتوانند پیشــنهادات خود را پنج روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای
احکام مدنی شــورا ارسال نمایند و مورد مزایده را با هماهنگی اجرای احکام مدنی رویت
نمایند.
3ـ مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد کند واگذار
میشود.
4ـ درصورتی که برنده مزایده از خرید منصرف و یا در مهلت یک ماه نتواند بقیه بهای مزایده
را بپردازد سپرده او پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت مزایده تجدید خواهد شد.
زمــان مزایده و مــکان مزایده اجرای احکام مدنی شــعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی
شهرستان ملکان زمان مزایده روز سه شنبه مورخه  1395/06/02ساعت  10/30الی 12
دادورز اجرای احکام شعبه دوم حقوقی ملکان ـ مالکی
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َمجلس ٲْ

محمد مالحمزه زادهبخش اول

مجلسنامه،
به آخرین اظهارنظرهای مجلسیهای استان میپردازد:

احسانالهمحمدرضایی

از کالهی که سرمان گذاشتهاند تا پایتختی جهان اسالم

محمد اسماعیل سعیدی:
 با گذشت  4دهه از انقالب اسالمی همچنان در ارتباط مراکز صنعتی و دانشگاهی مشکل داریم. بیکاری ریشه در بیتوجهی به صنایع دستی و چرم دارد. یکی از استانهای شمالی کشور میخواهد برند پنیر لیقوان را تصاحب کند سکوت و انفعال در قضیه برجام به کشورهای غربی پیام میدهد که ما غیرت نداریم یا توان مقابله نداریمن وجود چرا
 در تولید چرم گاوی که جزء مواد اولیه کیف و کفش و چرم است نیاز به واردات داریم ،با ای سازمان دامپزشکی با واردات مخالفت میکند!؟ چرا باعث میشود تا تولید قاچاق وارد شود؟
 -به ستاد مبارزه با قاچاق کاال از نمره بیست ،صفر میدهم.

محمد حسن نژاد:
 متأسفانه ما را با حرفهایی همچون تبریز شهر اولینهاست و نرخ بیکاری پایین است ،سرمان کالهگذاشتهاند.
 نرخ بیکاری به خاطر این پایین است که جوانان ما به دلیل ناامیدی از آینده به دیگر استانها مهاجرتکردهاند و در سرشماری حضور ندارند.
 متأسفانه تنها  ۲,۵درصد بودجه کشور برای آذربایجانشرقی اختصاص مییابد ،در حالی که پنج درصدجمعیت کشور در استان ما زندگی میکنند.
 منطقه آزاد ارس میتواند آذربایجان را نجات دهد که زیر سایه تنگ نظران در حال تعطیلی است.حمزه امینی:
 دولت تدبیر و امید شایسته تقدیر است ،زیرا با تمامی توان به صورت شبانه روزی برای حل مشکالتمردم میکوشد.
 سرمایه گذاران رزمندگان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند. دولت سختگیری در قبال روستائیان را کنار بگذارد تا مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها باشیم. شــعار بس اســت! دولت به صورت جدی وارد عمل شده و اجرای یکی از فازهای سد سهند را بهصورت جدی آغاز کند.

سلمان خدادادی:
 این روزها که فضای جامعه درگیر حقوقهای نجومی است و در کنارش موضوع برادر رئیسجمهور هممطرح شده ،باید آقای روحانی سریع ًا به این مباحث ورود کرده و در صورت صحت اتهامات برادرش قاطعانه
با «حسین فریدون» برخورد و او را به دستگاه قضایی معرفی کند.
 تمامی ساخت و سازهای شهر تهران بر پهنه گسلی این شهر واقع شده که این بیتوجهی تبعات غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت.
 خوشبختانه دولت با حقوقهای نجومی برخورد میکند. سیاست افزایش جمعیت در حقیقت یک بحث حاکمیتی است.رضا علیزاده:
 در دور هشتم مجلس با تالش بسیاری باالی یک میلیارد دالر برای طرحهای توسعه مس سونگونپروژه شروع شد اما در دوره قبل متأسفانه این طرحها متوقفشد
 بزرگراه اهر -تبریز حتی در سطح کشور از اولویتدارترین پروژهها محسوب میشود اگر معدن مس ســونگون ورزقان سود نمیکند و ضرر میدهد ،هیأت مدیره شرکت مس آذربایجاندرخصوص پرداخت  7.5میلیارد ریالی پاداش به هیأت مدیره چرا مردم را توجیه نمیکنند.
 دستهای پشت پرده بعد از گذشت نزدیک به  30سال هنوز نمیخواهند عواید حاصل از فعالیتهایمس سونگون عاید استان و شهرستانهای منطقه شود.

در طول سه سال فعالیت دولت رقم خورد

عملیاتی شدن چهارهزار پروژه در اردبیل

َ ن َاهم

مسعودپزشکیان:
 اگر همچون گذشــته موضوعات زیادی را دنبال کنیم ،همه ناقص مانده و به هیچ یکنمیرسیم .معتقدم موضوع احیای دریاچه ارومیه و رفع مشکل آب اولویتدارترین موضوع
است و راهآهن میانه  -تبریز و تبریز  -بازرگان ،ایجاد اشتغال ،حل مشکالت واحدهای تولیدی
و صنعتی ،رفع بیعدالتی حاکم در پرداختیها و مبارزه با فساد در اولویتهای بعدی قرار دارند.
 با برنامهریزی میشود عدالت را در جامعه ایجاد کنیم با گرفتن و نگهداشتن قاچاقچی در زندان و اعالم آن در تلویزیون مشکلی حل نمیشود،باید شرایطی فراهم کنیم که چنین تخلفاتی به وجود نیاید.

گردشگریپژوهشبینالمللآموزشصنعتمعماریسیاستشهراجتماعاقتصادفرهنگاندیشهرسانهمحیطزیست

معصومه آقاپور علیشاهی:
 با هم افزایی نمایندگان مجلس ،آذربایجانشرقی میتواند مهد قدرتسیاسی کشور شود.
 استان ما در بخش صنعت از رتبه یکم به رتبه نهم سقوط کرده است. -قرار است در سال  ۲۰۱۸استان آذربایجانشرقی مهد گردشگری شود.

احمدعلیرضابیگی:
 میگوییم به برکت برجام در صادرات مشکلی نداریم اما انبارها پر ازکاال بوده و صادراتی اتفاق نمیافتد
 بار سنگین مالیات از دوش تولیدکنندگان باید برداشته شود جریانات سیاسی مجلس فارغ از تعلق خاطر باید به واسطه تعهدیکه به ملــت دادهاند اراده خود را به نمایش بگذارند و وزرای اقتصاد و
کار را برای پاســخ دهی و طرح سوال به بهارستان بکشانند ،حتی اگر
الزم باشد در چنین شرایطی استیضاح طیبنیا هم خالی از ایراد است.
زهرا ساعی:
 اگر قرار به وضع قانون برای بانوان شاغل است نبایدتفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود داشته باشد.
 اعالم نکردن آمار طالق به بهانه کمکاری دستگاههاپاک کردن صورت مساله است

قل یا ...قل یزاده:
 در احداث ســد عمارت سهمی برای استان ما قائل نشدهاند ،درحالی که مخزن این ســد در استان ما قرار دارد و روستاها و مزارع
ما زیر آب میرود
یعقوبشیویاری:
 دو سد در میانه وجود دارد که در بحث استفاده از آن ماندهایم بیکاری همچون سرطان به جان کشور افتاده است به زودی شاهد راه اندازی مرکز تصویر برداری در بیمارستانخاتم االانبیاء میانه خواهیم بود.

محمد وحدتی هالن:
 امیدواریم هماهنگی مسؤوالن اجرایی استان با نمایندگانبیشازپیش باشد ،متأســفانه در برخی مسائل ضعف داریم و
هماهنگیهای الزم وجود ندارد.
یوسف داوودی:
 فعالیتهای ســازمان دامپزشــکی ضامن امنیت غذایی وسالمت جامعه است.

محمدحسینفرهنگی:
 نباید تبریز در پایتختی کشــورهای جهان اسالمی کمتر ازباکو ظاهر شود.

از زمــان آغاز فعالیت دولت یازدهم گامهای قابل توجهی در
حوزههای مختلف از جمله اقتصاد برداشته شد که شرایط استان
اردبیل را به خصوص در زمینه عمران و سرمایه گذاری تغییر داد.
تورم افسار گسیخته و نوسان بهای ارز از جمله مشکالتی بود
که خود موجب رکود پروژههای عمرانی و واحدهای تولیدی در
کشور شد که در نتیجه این امر نرخ بیکاری افزایش یافت و این
امر به نوبه خود بروز برخی آسیبهای اجتماعی را رقم زد.
دولــت یازدهم پــس از روی کار آمدن در جهــت ارتقای
شاخصها در زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
گامهایی برداشت که در نتیجه این تالشها بخشی از مشکالت
برطرف شد و در برخی حوزهها نیز شاهد بهبود شرایط بودیم که
از جمله میتوان به حوزه عمران و اشتغال اشاره کرد.
عملکرد عمرانــی دولت یازدهم در اســتان اردبیل به حوزه
خاصی محدود نشده و در سه ســال گذشته اولویت بر تکمیل
پروژههای نیمه تمام قرار گرفت.
حوزه عمران
استاندار اردبیل در تشــریح عملکرد عمرانی دولت در استان
گفــت :در مجموع اعتبار چهار هــزار و  988پروژه به ارزش 28
هزار و  690میلیارد ریال در ســه ســال گذشته تأمین شد که از
میان آنهــا  2هزار و  493پروژه با اعتبار  18هزار و  517میلیارد
ریال افتتاح شده است.
مجید خدابخش با اشاره به  2هزار و  495پروژه در دست اجرا
افزود :این پروژهها در زمینه مهار آبهای سطحی و احداث سد،
تهیه و اجرای طرح هادی روستایی ،تأمین آّب شهری و روستایی،
اجرای تاسیسات فاضالب شهری ،راه مواصالتی شهری و فرعی
روستایی ،بهداشــت و درمان ،ورزش و جوانان ،فرهنگ و هنر،
خدمات شهری ،کشاورزی ،صنعت و عمران شهری است.
وی در ادامه تشریح کرد :سه هزار و  165پروژه عمرانی نیمه
تمام در ســال  1394به میزان  16هزار و  75میلیارد ریال تأمین
اعتبار شد که عملیات اجرایی آنها در دست اقدام بوده و البته این
تعداد با توجه به پروژههای عمرانی همه دستگاهها و شهرداریها
از ردیفهای ملی ،اســتانی ،ســفر رئیس جمهوری و مالیات بر
ارزش افزوده میباشد.
استاندار اردبیل با اشاره به تخصیص  41.6درصدی اعتبارات
عمرانی بیان کرد :بیش از  88درصد اعتبارات عمرانی جذب شد و
تا کنون  670پروژه با اعتبار هفت هزار و  700میلیارد ریال اعتبار
به بهرهبرداری رسیده و اسناد هزینه  12درصد باقی مانده نیز در
در حال نهایی شدن است.
او عنوان کرد 2 :هــزار و  116پروژه مصوب به ارزش هفت
هزار و  955میلیارد ریال نیز در ســال  1393وجود داشت که از
میان آنها  687مورد با پنج هزار و  81میلیارد ریال افتتاح شد.
خدابخش گفت 2 :هــزار و  52پروژه مصوب به ارزش چهار
هزار و  660میلیارد ریال نیز در ســال  1392اجرایی شد که یک
هزار و  136مورد با پنج هزار و  736میلیارد ریال به بهرهبرداری
رسید.
طرحهای آب و خاک و سد سازی
دولت تدبیر و امید عالوه بر پروژههای زیرســاختی نسبت به
اجرای پروژههای شاخص و اثرگذار به تعداد  20پروژه در سیمای
اســتان اردبیل گامهایی برداشته اســت که از جمله آنها اجرای
طرحهای بزرگ آب و خاک و راه اندازی دوباره پروژههای راکد
سدسازی است.
اختصــاص یک میلیارد دالر از محل صندوق توســعه ملی
برای تبدیل اراضی دیم شمال استان به آبی (سد عمارت ،احمد
بیگلو ،تازه کند ،شبکه آبیاری و زهکشی سد خداآفرین ،توسعه و
بهرهبرداری بالهارود) طی چهار سال از سرمایه گذاریهای کالن
بخش دولتی در این خطه پس از انقالب اسالمی به شمار میرود
که باعث فعالسازی بسیاری از پروژههای آبی و خاکی شد.
تبدیل  62هزار هکتار از اراضی دیم پایاب ســد خداآفرین به
آبی طی چهار ســال از جمله این پروژههای بزرگ است که به
عقیده کارشناسان ،در صورت بهرهبرداری مناسب میتواند تحول
شگرفی در سیمای استان اردبیل ایجاد کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل از جمله به پیشرفت
فیزیکی  42درصدی سد عمارت اشاره و تشریح کرد :سد عمارت
که در آغاز کار دولت یازدهم  21درصد پیشرفت فیزیکی داشت،
باهدف تأمین آب آشــامیدنی شهرها و روستاهای منطقه مغان،
تأمین آب کشاورزی و در قالب توسعه و بهبود  12هزار هکتار از
اراضی شهرستان گرمی آغاز شد.
داوود نجفیان افزود :پیشتر  700میلیارد ریال برای این پروژه
هزینه شده بود که تنها سال گذشته  852میلیارد ریال به آن اعتبار
اختصاص یافت و پیش بینی میشود سال  1396به پایان برسد.
وی بیان کرد :ســد گیوی با یک هزار و  24میلیارد ریال
اعتبار در سال  1392حدود  81درصد پیشرفت فیزیکی داشت
که با پیگیریهای دولت تدبیر و امید  450میلیارد ریال سال
گذشته اعتبار مصوب گرفت و پیش بینی میشود سال جاری
افتتاح شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل با اشاره به پیشرفت
 90درصدی پروژه اضافه کرد 57 :میلیون مترمکعب جهت توسعه
و بهبود  10هزار هکتار از اراضی دیم و باغات شهرســتان کوثر،
 16میلیون مترمکعب جهت حــق آبهها و احیای رودخانه ،یک
میلیون مترمکعب جهت تأمین آب آشامیدنی شهر و روستاهای
اطراف کوثر و  2میلیون مترمکعب نیز از سد گیوب برای صنعت
اختصاص یافته است.
او با اشاره به پیشرفت  47درصدی و صرف  129میلیارد ریال

اعتبار برای پروژه ســد بفراجرد از سال  1387گفت :سد بفراجرد
نیز جزء پروژههای راکد بود که ســال گذشته  196میلیارد ریال
اعتبار به خود اختصاص داد و پیشرفت فیزیکی آن به  81درصد
رسیده است.
نجفیان عنوان کرد :تأمین آب آشامیدنی شهر خلخال ،صنعت
و تأمین آب یک هزار هکتار از اراضی پایاب سد از جمله اهداف
اجرای پروژه سد بفراجرد است که پیش بینی میشود امسال به
پایان برسد.
آب و فاضالب
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل نیز با اشاره به
اجرای  134پروژه آبرســانی روستایی با اعتبار  640میلیارد ریال
گفت :بخشی از پروژهها اجرا شده و برخی در دست تکمیل است
که پس از اتمام 18 ،هزار و  900نفر از جمعیت روســتایی از آب
آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.
علی آذرنژاد افــزود :در نتیجه عملیاتی شــدن این پروژهها
شــاخص برخورداری جمعیت روســتایی از آب آشامیدنی 2.75
درصد افزایش یافته و به  72.5درصد رسیده است.
وی از اختصاص  560میلیارد ریال برای توسعه و تکمیل شبکه
فاضالب  9شهرستان در دوران خدمت دولت تدبیر و امید خبر داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اردبیل با اشــاره به
پیشــرفت فیزیکی  87درصدی شبکه  215کیلومتری فاضالب
شــهر پارس آباد گفت 112 :میلیارد ریال از سوی دولت یازدهم
برای این پروژه هزینه شد و جمعیت تحت پوشش از  83درصد به
 91درصد رسید؛ امسال نیز  50میلیارد ریال برای این پروژه پیش
بینی شده و امید میرود سال  1396تکمیل شود.
او اضافــه کرد 12 :میلیارد ریال نیــز برای تصفیه خانه 28
هزار مترمکعبی هزینه شــده که  75درصد پیشرفت فیزیکی
دارد؛ اعتبــار مورد نیاز برای تکمیل شــبکه  150میلیارد ریال
و اعتبار مورد نیاز برای تکمیــل تصفیه خانه  96میلیارد ریال
برآورد شده است.
آذرنژاد با اشاره به پیشرفت  83درصدی شبکه  725کیلومتری
فاضالب شهر اردبیل ادامه داد 108 :میلیارد ریال برای این پروژه
هزینه شــده است و مدول اول تصفیه خانه  36هزار مترمکعبی
 100درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی از پیشرفت  60درصدی تاسیسات  25کیلومتری فاضالب
شهر نیر با اختصاص  46میلیارد ریال اعتبار در دولت یازدهم خبر
داد و گفت 30 :میلیارد ریال نیز برای سال جاری اختصاص یافته
و پیش بینی میشود سال آینده به بهرهبرداری برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اردبیل افزود :تصفیه
خانه شــهر نیر با ظرفیت  6هــزار و  168متر مکعب  75درصد
پیشــرفت فیزیکی دارد که  2میلیارد ریال هزینه شده و جهت
تکمیل به  71میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
او از اجرای  82کیلومتر از شــبکه  120کیلومتری تاسیسات
فاضالب مشگین شهر خبر داد و عنوان کرد 72 :میلیارد ریال در
سه سال گذشته برای این پروژه هزینه شد و جمعیت زیر پوشش
از  24به  27درصد افزایش یافته است.
آذرنژاد با اشاره به پیشرفت فیزیکی  81درصدی پروژه اضافه
کرد 40 :میلیارد ریال برای این پروژه در سال جاری در نظر گرفته
شده و پیش بینی میشود سال  1397به اتمام برسد.
وی افزود :ظرفیت تصفیه خانه فاضالب مشگین شهر 13هزار
متر مکعب بوده 95 ،درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد و تاکنون
60میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل او همچنین به
پیشرفت فیزیکی  45درصدی شبکه  25کیلومتری فاضالب کوثر
اشــاره کرد و گفت 33 :میلیارد ریال بــرای این پروژه در دولت
یازدهم هزینه شــده و  48درصد جمعیت شهر را تحت پوشش
قرار داده است.
او عنوان کرد 20 :میلیارد ریال در ســال جاری به این پروژه
اختصاص یافته و پیش بینی میشــود سال  97به بهرهبرداری
برســد؛ تصفیه خانه نیز با ظرففیت پنج هزار و  700مترمکعب
 45درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و  20میلیارد ریال برای آن
هزینه شده است.
آذرنژاد از تخصیص  80میلیارد ریال برای پروژه شــبکه 32
کیلومتری فاضالب شهر سرعین در دولت یازدهم خبر داد و بیان
کرد :پروژه  70درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و برای سال جاری
 50میلیارد ریال به آن اختصاص مییابد.
وی افزود :تصفیه خانه نیز با ظرفیت  10هزار مترمکعب بوده و
 65درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون حدود  57میلیارد ریال
برای احداث آن هزینه شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اردبیل ادامه داد:
 42میلیــارد ریال نیــز برای ایجاد تاسیســات فاضالب بیله
سوار هزینه شــد که شبکه  75کیلومتری هم اکنون به اتمام
رسیده و  73درصد جمعیت شهری را تحت پوشش قرار داده
و تصفیه خانه چهــار هزار و  900مترمکعبی نیز با صرف 65
میلیارد ریال به  95درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
او اضافــه کرد :دولــت تدبیر و امید  18میلیــارد ریال برای
پروژه تاسیســات فاضالب شهر گرمی هزینه کرد که شبکه 80
کیلومتری  98درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد و تصفیه خانه با
ظرفیت هفت هزار مترمکعب به اتمام رسیده است.
آذرنژاد همچنین به اختصاص  45میلیارد ریال برای تاسیسات
فاضالب شــهر خلخال اشــاره کرد و گفت :طول شبکه 125
کیلومتر بوده و  98درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و تصفیه خانه
نیز با ظرفیت  10هزار مترمکعب به اتمام رسید.
ادامه دارد....

روزنامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی
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گفتگو

حقدوست؛
عکاسی که
در شاترزدن
قناعت نمیکند
مرداد امسال شناختم از
حکیمهعوضپور
علی حامد حقدوست  9ساله
شد .از اولین روزهای اولین جشنواره تابستانی تبریز (مرداد
سال  )87همکاریمان آغاز شد .هنرمندی که روح بزرگ
اما سرکشــی دارد .به خاطر پول هنرش را نمی فروشد.
این را بارها به چشم خود دیده ام .باید از دور تماشا کنی
عاشــقانه کارکردنش را .در شاتر زدن هیچ وقت قناعت
نمی کند این را هاردها میگویند نه بنده؛ چون در عرض
 40روز نفس گیر اولین جشنواره تابستانی تبریز ،برایمان
 20گیگابایت ،شــبانهروزی عکاسی کرد البته به مبلغ
 500هزار تومان ناقابل که 25هزار تومانش را هم چون
معافیت مالیاتی نداشت ،مالیات کسر کردند .در صورتی
که میتوانست خیلی راحت در آتلیه عکاسی کند و برای
دو فریم عکس این مبلغ را بگیرد.
یادم میآید ســالها پیش وبالگی داشــت به نام
«برعکسیم» که ایهام داشــت .هم معنی معکوسی و
وارونگی میداد و هم معنی حرکت بر مدار «عکس» و از
بهروزترین وبالگها در زمینه عکاسی بود.
عکاسی که عشــق عکس خبری بود ،اما رفته رفته
این عشق به سمت عکاسی مستند کشیده شد و توانست
حرفی برای گفتن داشته باشد.
چاپ مجموعه عکسهایش در نشنال جئوگرافیک و
کســب عناوین متعدد بینالمللی مانند ورلد فتو پرس و
جایزه یونسکو ،او را هرگز دچار غرور نکرده و هنوز هم
ترجیح میدهد برای تأمین هزینه سفرهای عکاسیاش،
جای اینکه پشت در این و آن مقام مسؤول بنشیند ،مسافر
کشی کند.
یادم میآید تا شــنیده بود میخواهند بســاط دوره
گردهای بــازار گجیل را جمع کنند ،پروژهای برای خود
تعریــف کرده و روزهای متعدد به گجیل میرفت .البته
برای تکمیل پروژه عکاسیاش ،تقریب ًا با تمام آدمهای
گجیل نشست و برخاســت میکرد؛ بعدها عکسها را
ادیت کرد .یکی از اعضای شــورای شهر در دوره سوم
از این کار مطلع شده بود و پیغام داده بود «بیا تا حمایتت
کنیم به «اسم ما» نمایشگاه بگذار» و حتی جواب پیامش
را هم نداد و ترجیح داد سکوت کند.
کارش تــا آنجــا پیش رفــت که از طــرف دفتر
خبرگزاریهای معتبر در تهران دعوت به کار شــد ،اما
علیرغم اسباب کشی چندباره به تهران ،خوی هنریاش
با کارمندی ســازگار نبوده و مجبور شــد به علت تعلق
خاطرش به تبریز ،در شهر خودش فعالیت کند.

عکس مورد تقدیر در اولین دوره جشنواره فیروزه

حقدوست همیشه سراغ ســوژههایی میرود که در
ذهن کمتر کسی جســارت انجام چنین کارهایی پیدا
میشود .مجموعه عکسهایی از مردی که در سرویس
بهداشتی بازار قدیمی تبریز کار میکرد و محل درآمدش
از تنظیف دستشــویی بود .میرفت تا از او عکاسی کند.
حتی مینشســت و با او همصحبت میشــد و چایی
میخورد تا روحیاتش را بشناسد و در عکاسی به کار گیرد.
آیینهای عید نوروز ،عروسی و عزا ،عزاداریهای
ماه محرم در روســتاهای آذربایجان ،از لجندرمانی و
مراحل تولید روسری کالقهای و تولید جارو در قراملک
و نحوه تهیه خشکبار در روستاهای آذربایجان و صدها
پروژه دیگر که همگی به مدد عشق درونی و دوربین او
ماندگار شدهاند که همتی از طرف مسؤولین میطلبد که
اینها را در حافظه مکتوب این دیار حک کند.
فعالیتهای بینالمللیاش موجب شد در زمان اندکی
به زبان انگلیســی مسلط شود تا کپشنهای عکسها
را خودش بنویسد .البته یکی از معدود عکاسان تبریزی
است که در شبکههای اجتماعی هم فعالیت گسترده
بینالمللیدارد.
با همه این تعاریف ،آنچه برداشــت میشود اینکه؛
با این همــه موفقیت در عرصههای بینالمللی ،کاش
حقدوست از این شــهر برود تا قدر و قیمتاش بیشتر
شناخته شود.

گفتگو با علی حامدحقدوست برنده جایزه اول عکس یونسکو

5هزار دالر صرف بدهیهایم شد
دغدغهام شناساندن ایران واقعی به دنیاست
گفتگو از :وحید بابایی -آیدین تبریزی

بهار امسال بود که نام «علی حامدحقدوست» عکاس تبریزی در محافل خبری درخشید .او موفق شد در مسابقه عکاسی یونسکو با عنوان «افغانستانی را که به آن افتخار
آن خود کند .بهمناسبت روز خبرنگار با این عکاس جوان ولی نامآشنا و کهنهکار که بیش از  10سال است
میکنید به ما نشان دهید» رتبه نخست و جایزه 5هزار دالریش را از ِ
حاصل ذوق و تالشش ،تقریباً تمام نشریات و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی را مزین کرده و جوایز متعددی هم بهدست آورده ،به گفتگو نشستیم.

نشد .خبرگزاریها خبرش را بهخاطر شناخت از بنده کار کردند.
عکاسی را از کی شروع کردید؟
پســرعمههای من عکاس بودند و در محله ما آتلیه داشتند .من زمســتان به کابل رفته بودم .آنجا هوا سرد بود ،هزینههای
دوران راهنمایی به آنجا رفت و آمد داشتم و با مقدمات عکاسی و تأمین انرژی بسیار گران بود .شهرسازی و امکاناتش مثل اینجا
ظهور و چاپ عکس آشنایی پیدا کرده بودم .اما بیشتر از عکاسی ،نبود ،با هر باران مختصری سیل بهراه میافتاد ،مناقشه و نا امنی
به موسیقی عالقه داشتم و  15سالم که بود پیش استاد آلیاسین بود ،اما حقالتصویری که آنجا میگیری حول و حوش  70دالر
رفتم و دو ســالی تار و سهتار کار کردم .منتها با نظر مادرم که اســت و در معتبرترین محافل هنری دیده میشــود .افغانها
بنا به باور سنتی ،موسیقی در نظرش جایگاه مناسبی نداشت و آدمهای رنجکشــیدهای هستند .نگاهم به آنها عوض شد .آنها
حدس میزد در آینده به مشکل بر بخورم ،تشویق شدم که پیش وطنشان را دوست دارند و اگر مجبور نباشند مهاجرت نمیکنند.
پسرعمههای عکاسم بروم .از سال  77تا خدمت سربازی ،شاگرد آنها بهخاطر اینکه من مســلمان بودم ،بین من و یک عکاس
عــکاس بودم تا اینکه بعد از پایان خدمتم در ســال  ،81خودم آلمانی تفاوت قائل میشدند و به من نگاه ویژهتری داشتند .آیا
آتلیه عکاسی باز کردم و شروع بهکار نمودم .منتها راضی نبودم ما هم اینطور هستیم که بگوییم افغانیها برادر ما هستند؟ آنها
مهربانتر از ما هســتند و بعد از  50سال
و همیشه سوالم این بود که آیا عکاسی
افغانها آدمهای
جنگ و بدبختی ،فرهنگشــان را حفظ
همین اســت؟ تا اینکــه در خیابان و در
رنجکشیدهایهستند.
کردهاند.
بساط یک دستفروش ،کتاب «تکنیک
نگاهم به آنها عوض شد .آنها
عکاسی» از «آندریاس فاینینگر» را دیدم
وطنشان را دوست دارند و
چــرا عکسهایتان ســیاه و
و خریدم .من که تا آن موقع تجربی کار
اگر مجبور نباشند مهاجرت
سفید است؟ رنگ به شما امکان
کــرده بودم ،با خوانــد آن کتاب متوجه
نمیکنند .آنها بهخاطر اینکه
بیشترینمیدهد؟
شدم که عکاسی فقط همانی نیست که
من مسلمان بودم ،بین من
من البتــه عکس رنگی هم زیاد دارم.
من یاد گرفتهام .بعــد از ان بود که یک
و یک عکاس آلمانی تفاوت
عکس سیاه و سفید گرفتن دالیل زیادی
دوربین  35میلیمتری گرفتم و مثل همه
قائل میشدند و به من نگاه
دارد .در جامعــه ما به لحاظ هنری ،رنگ
عکاسها رفتم به روســتاهای اطراف و
ویژهتری داشتند .آیا ما هم
وجــود نــدارد .اگر من در کوبــا زندگی
عکس گرفتن از طبیعت .اما بعدتر متوجه
اینطور هستیم که بگوییم
میکردم ،رنگ حتما اهمیت داشت .ولی
شدم که به مردم عالقه بیشتری دارم و
افغانیها برادر ما هستند؟ آنها
ما خاکســتری هســتیم .در لباس یا هر
به مستند اجتماعی رو آوردم .در سال 85
مهربانتر از ما هستند و بعد
چیزی ما بین ســیاه و سفید در حرکتیم.
و زمان آقای نجفی ،حوزه هنری خیلی
از  50سال جنگ و بدبختی،
ما در کابــل ،زن کابلی را بــا برقع آبی
فعال بود .اکثر رشــتههای هنری اتاق
فرهنگشان را حفظ کردهاند.
میبینیم .ما این تنوع رنگی را ممکن است
فکر داشتند .من هم آن موقع عضو خانه

خوشبختانه عکاسها به هم وصلند و این موضوع خودش تجربه
و علم را به نفر جدید انتقال میدهد.
شنیدهام عکاسهای تبریز باهم مهربان نیستند.
نه اینطوری نیســت .من هرچه دارم از اساتید گذشته دارم.
اســاتید پیشکســوتی مثل آقای صدری و شمسآذران که هر
مجلسی مینشینند آنقدر تواضع بهخرج میدهند که انگار یک
ی هستند و از عکاسی چیزی نمیدانند .منتها االن تولید
آدم معمول 
زیاد شده و متأسفانه تقاضا کم .عکاسی مجانی شده .عکاسان
جدید به شرایط اینچنینی تن میدهند .در حالیکه دارند با قبول
هر پیشنهادی ،حق من و خانوادهام را میخورند .از طرفی کمی
چموشی در بعضی از عکاسان نسل جدید هست .اینکه چیزی با
عنوان استاد را قبول ندارند و راه پیشرفت را به غلط طی میکنند.
در حالیکه من و از من بزرگترها این راه را رفتهاند .خواهشــم
این است که اول به خودشان و بعد به عکاسان پیشکسوت احترام
قائل شــوند .آنها با قبول شرایط ارزان و رایگان ،شأن و جایگاه
عکاسی را هم پایین میآورند.

مردی که
با دوربین قرار مییابد
از زمانــي كــه علــي را
میشناسم ،هيچوقت او را بدون
دوربينش نديدهام .يك پاي علي
جالل شمسآذران
هميشه در سفر بوده است .روزي
در افغانستان است ،روزي در تهران ،گاه در ارتفاعات با زندگي
عشاير همراه میشود و گاه شاهد مرگ درياچهاي ميشود.
تا آنجا كه م يدانم عكاسي مستند از جنس عکاسی او ،وسيله
امرار معاش هيچ عكاســي نبوده اســت .فقط عشق يا چيزي
ناشناخته ميتواند انگيزهاي براي ادامه كارش شود.
علي و عليها شاهدان و عروسكان صبور مردمشان هستند؛
چه در اتفاقات ناگوار و چه در شاديهايشان.
اگر روزي علي و عليها نتوانند عكاســي كنند يا داستان
زندگي مردمشان را بازگو كنند مثل درياچه اروميه به تدريج كم
آب ميشوند ،سرخ ميشوند و ...انگار چيزي از درون خفهشان
ميكند .علي و عليها م يدانند كه تاريخ واقعي يك ملت را شايد
تنها دوربين و عكسهايش ميتواند روايت كند.

رسانههای خارجی ما را هرجور که دوست دارند نمایش میدهند.
ما با مجموعه عکسی در باره خشکسالی دریاچه ارومیه ،که هفت
نفره و به صورت گروهی و النــگ ترم (بلند مدت) ارائه کرده
بودیم ،در جشــنواره معتبر جهانی ورلدپرس فتو شرکت کرده
بودیم ،حتی نمونه اورجینال عکسها هم از ما خواسته شده بود و
این به معنی برنده شدن در آن جشنواره بود و حتی به ما تبریک
هم گفته بودند .اما در نهایت این اتفاق نیفتاد .چرا؟ چون نگاه ما
شــخصی بود و نه آن نگاهی که آنها دوست داشتند .حاال شما
االن عکاس آزاد هستید؟ چرا دیگر عکس خبری در مورد اعدام یک مجموعه کار کنید ،روی هوا میبرند .منتها
من عکاس حمایت شــود ،تالشــم این خواهد بود که از
کارنمیکنید؟
اگر از ِ
چون عکاس یعنی کسی که حقوقش را سر موقع نمیگیرد ،زیباییهای بینظیر منطقهام عکس بگیرم .در اصل ،دغدغهام
بیمه نیست ،شغلش اعتبار و امنیت ندارد .ما هر روز منهای  30شناساندن ایران واقعی به دنیاست و دوست دارم کشورم را آنطور
که هســت و معرفی نشده ،به دنیا نشان
هزار تومان هســتیم .وقتی 5هزار دالر
در «سمان»
دهم .عالوه بر این عکاس ما باید بتواند
جایزه را گرفتــم ،خیلیها گفتند خوش
(سامانه درج اطالعات
به خارج از ایران برود .بتواند در ســوریه،
بهحالــت .در حالیکــه آن پول صرف
خبرنگاران کشور) ثبتنام
در فلوجــه ،در جاهای مختلف دنیا مثل
بدهیهایم شــد و بدیهیهایم هم تمام
میکنم تا از مزایای احتمالیش
عکاسان خبرگزاریهای معتبر دنیا حضور
نشــد .من آن پول را باید خــرج ابزارم
در روســتاها ببینیم ولی در متن عمومی کنم و آنهــا را بهروز کنم تا بتوانم بازهم استفاده کنم .کلی طول میکشد داشته باشد و وقایع را انتشار دهد.
عکاســان بودم که به من گفتند آژانس
تا تأیید شود و یک روز از
جامعه نه .ضمن اینکه سیاه و سفید رنگ عکس بگیرم .ابزاری که بابتشان سالها
عکس سوره همایشــی راه انداخته و از
خواب بیدار میشوی و میبینی
عکاســی برای خودتان چه
هر استان یک عکاس میخواهند .یکی از مؤلفههای حضور هم عکاسیست .در تاریخ عکاسی ،فرمت غالب عکاسی مستند ،سیاه قسط دادهام .استرس کشــیدهام ،بیکار
نیست .میگویند دولت و بیمه
ارمغانی داشته است؟
داشتن دوربین دیجیتال بود و من توانستم به آن همایش بروم و سفید بوده است .از طرفی من عکس اجتماعی میگیرم .و در ماندهام .چون عکاسی جایگاه ندارد .نگاه
مشکل دارند و بروید «رسانه
عــکاس اجتماعی با ســوژهاش در
و با آقای سربخشیان که یکی از اساتید آن همایش بود مالقات این نوع عکس ،مفهوم و الیههای درونی مطرح اســت .من با به عکاســی یک نگاه تزئینی و لوکس
دات آی آر» ثبتنام کنید
تجربه آن موقعیت شریک است .ممکن
داشته باشم و اطالعات زیادی در اختیارم بگذارد .از آن  27نفری عکس سیاه و ســفید از جاذبههای رنگی فاصله میگیرم و به است .بهعنوان یک خبرنگار ،در «سمان»
اســت جنگ ،سیل ،زلزله رخ دهد و تو با
(سامانه درج اطالعات خبرنگاران کشور)
که در همایش شرکت کرده بودند ،بعدها سه نفر فعال شدند که سمت واقعیت مستند میروم.
سوژهات همزمان این موقعیت را تجربه
ثبتنام میکنم تــا از مزایای احتمالیش
یکی از آنها من بودم و مقدمهای شد که به تهران بروم و بعد از
 13ماه کار برای روزنامه ایران و خبرگزاری فارس در موفق شدم عکاسان تجربی همدوره شما از عکاسان آکادمی استفاده کنم .کلی طول میکشد تا تأیید شود و یک روز از خواب کنی .در زلزله ورزقان من بارها اتفاق افتاد که از شــدت فاجعه
بیدار میشوی و میبینی نیست .میگویند دولت و بیمه مشکل نتوانستم دگمه شاتر را فشار دهم و عکس بگیرم .این همراهیها،
رفتهموفقترند؟
به آسوشیتدپرس وارد شوم.
تجربه در عکاســی مهمتر است ،اما این دلیل نمیشود که دارند و بروید «رسانه دات آی آر» ثبتنام کنید که دوباره باید آن بهاندازه تعداد سوژهها تجربه بههمراه دارد.
کسی آکادمی نرود .منتها عکاس باید عکس بگیرد ،علم هم به مراحل طی شود .ما االن میتوانیم راه برویم .فردا چطور؟ فردا
اما انگار مشکالتی برایتان پیش آمد؟
بله ،بعدها در روند کارت گرفتن مشکالتی برایم بهجود آمد که آن اضافه شود که چه بهتر .عکاسی یعنی عکس گرفتن ،سفر که مثل آقای کاظم نوبری عکاس پیشکسوت آنقدر گشتم که در مورد عکسی که اول شد توضیحی دارید؟
تابهای به شکل چرخ و فلک دستی خودمان در افغانستان
من شغلم را از دست دادم .جالب است که من همان سال عکاس رفتن ،تجربه .من خودم ترجیح میدهم زبان انگلیسی بخوانم تا بیمار شــدم؟ البته آنها با وجود استخدام و حق و حقوق آنهمه
برتر جشــنواره فصلی مطبوعات ایران شدم ،آنهم در حالیکه مکمل بزرگی برای عکاسیم باشد تا رشته عکاسی .چون در تبریز مشکل دارند ،ببینید چه به روز ما خواهد آمد .ما که اق ً
ال شأن و هستند .بچهها ،پولی میدهند و سوارش میشوند .یک مدل از
جایگاه آنها را هم نداریم .یکبار برای بازیهای این تابها شبیه اسبند .در این عکس ،بچهها با انداختن سکه و
شرکت هم نکرده بودم و معاونت مطبوعاتی ارشاد
آسیایی میرفتم ورزشــگاه یادگار امام .عالوه بر خم شــدن و برداشتن آن از زمین در حال تقلید ورزش بزکشی
خــودش مرا برگزیده بود .من به آقای حســینی
کارت خبرنگاری ،مخصوص آن روز ID ،کارت هستند که پدران شــان بازی میکنند و به نوعی ورزش ملی
وزیر وقت ارشــاد نامه نوشــتم که چطور من در
داشتم .اما یک افسر راهنمایی خیلی راحت جلویم افغانستان بهحساب میآید .من چهار عکس برگزیده داشتم که
ایرنا ،فارس ،جامجم و هرجای دیگر کار میکنم
را گرفت و اجازه نداد بروم .گفتم من مجوز دارم .در نهایت عکس موردنظر در بین  60عکس ،اول شد.
ولــی  APنمیتوانم؟ آنهم در حالیکه خودتان
گفــت این را برای خودشــان دادهاند و اصرار که
دست مرا بهعنوان عکاس برتر باال میبرید .این
کردم ،با لحن بهخصوصی گفت عکاسی که باش.
برنامههای ضد و نقیض چیست؟ که جوابی نیامد.
اگر خجالت نمیکشید میگفت عکاسی هم شد
علی به رشد
من خیلی تالش کرده بودم ،به لحاظ فنی پیوستن
شــغل؟ و من وقتی نمیتوانم با او برخورد قانونی
عکاسی در تبریز
به خبرگزاریهای خارجی بسیار سخت است.
کنم ،وقتی نمیتوانم وکیل بگیرم و نهادی که مرا
کمک کرده است
آنجا فرستاده پشتم نیست یا نمیتواند باشد ،پس
بعد برگشتید تبریز و چه شد که به
من چه جایگاهی دارم؟
صحبــت کــردن در
کابل رفتید؟
مورد علی حامدحقدوســت
در ســال  2013موقعیتی ایجاد شد که سراغ
حائز رتبه دوم جشنواره جهانی دوساالنه نیکون
عنوان عکس :عبو ر
حسین صدری
با این حساب برنامهتان برای آینده
و عکسهایش ،مســتلزم
مجید سعیدی در افغانستان بروم .او لطف بزرگی
چیست؟
حرفهای ناگفتهای اســت .عکاسی تبریز در چند دهه
در حقم کــرد و خانهاش را در اختیــارم قرار داد.
من عکاسی خواهم کرد و با وجود مشکالت
اخیر رشد قابل توجهی داشته است .عالقهمند شدن خیلی
دلخوشیم این بود که ســراغ یک استاد بزرگ و
این را ادامه خواهم داد .بابت فشار دادن هر دگمه
از دوستان جوان مخصوص ًا دخترها به عکاسی ،برگزاری
خبره مــیروم .دو ماهی که در آنجا ماندم خیلی
شــاتری که زدهام ،عمری از من گذشــته .چون
جشنوارهها و نشستها در این زمینه و همینطور جریان
تجربه خوبی بهدست آوردم.
میدانم این عکسی که در کسری از ثانیه گرفته
سازی علمی و آگاهانه نسبت به عکس و عکاسی باعث
میشود خواهد ماند .عکسهایی که من از محله
این شده است تا کارهای زیربنایی دراین عرصه انجام
غیــر از تجربه عکاســی ،کابل چه
گجیل با وجود درگیری با دستفروشــانش گرفته
بگیرد .نوع عکاسی مستند و اجتماعی با عکاسی تبریز
دستاورد دیگری برایتان داشت؟
بودم وجود دارند ،درحالیکه خود واقعی آنها دیگر
عجین شده است .مردم خوب و با شعور تبریز عکاسی
یکی از مهمترین تجربیاتم این بود که نگاهم
وجود ندارند .منتها جای حسرت زیادی وجود دارد.
را درک میکنند .علی و خیلی از دوستان عکاس دیگر،
به مردم افغانســتان عوض شد .کمک یک استاد
در رســانههای ما یک عکاس اگر مجبور نباشد
نقش عمدهای در این کار داشتهاند.
پیشکسوت برایم جالب توجه بود .چون من مجبور
کار نمیکند .چون رســانههای ما ب ِ َرند نیســتند.
امیدوارم عکاســان جوان در این راه کوبیده شــده،
بودم روزانه  30دالر برای محل اقامتم هزینه کنم.
چرا باید آرزوی عکاس ما این باشد که عکسش
بتوانند به خوبی قدم بگذارند .آنچنانکه علی با پشتکار
بعد از آمدنم هم آقای صدری مثل همیشه خیلی
در نیویورکتایمز منتشر شــود؟ چرا آنها دوست
زیاد در ایران و خارج از آن توانسته است به موفقیتهای
کمکم کرد .حتی برایم وبسایت طراحی کرد .در
برنده جایزه اول عکس یونسکو
بدون عنوا ن
نداشته باشند در رسانههای ما باشند؟ باید بگویم
چشمگیری برسد.
محافل خبری عکاسی کشور توجهی به جایزه ام

