
ساحلی  والیبال  مسابقات  قهرمانی  جام  میزبان، 
قهرمانی جوانان کشور در ارومیه را از آن خود کرد.

والیبال  زمین  در  که  مسابقات  فینال  دیدار  در 
تیم  شد  برگزار  استان  والیبال  هیئت  ساحلی 
آذربایجان غربی1 متشکل از محمدرضا حضرت پور 
و ساالر غنی دل، تیم قدرتمند گلستان را 2 بر صفر 

شکست داد و قهرمان شد.

ماجرای بیمار 68 ساله ای که بر اساس نظر 
)ع(  امیرالمومنین  بیمارستان  کشیک  پزشکان 
و  داده  دست  از  را  خود  حیاتی  عالئم  مراغه 
نیم ساعت پس از انتقال به سردخانه دوباره به 
زندگی بازگشت، توسط دادستانی شهرستان در 

دست پیگیری است.
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پاکسازی نمادین 
محیط زیست حاشیه دریاچه ارومیه

رویداد

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

4

اقتصاد

تأکید بر ضرورت اصالح قوانین مالیاتی

عسل ماده شیرینی است که زنبوران برای تهیه 
آن، شهد مترشــحه از گل ها یا سایر اندام های 
گیاهان را جمع آوری کــرده و به کندو حمل و 
پس از عمل آوری در داخل ســلول های مومی 

ذخیره می کنند.
عســل به طور عمده از قندها تشکیل شده که 
مهم ترین آنهــا به ترتیب فروکتــوز، گلوکز و 
ســاکارز اســت و همچنین آنزیم های اینورتاز، 
آمیالز، گلوکز اکســیداز و... در عسل وجود دارد 
که فعالیت این آنزیم ها باعث بهبود کیفیت عسل 
و دادن خواص منحصر به فرد از جمله خاصیت 

ضد باکتریایی آن می شود.
عسل همچنین حاوی ویتامین های  گروه ب و 
ویتامین ث و مواد معدنی بــوده و یک گروه از 
مواد آنتی اکسیدان طبیعی بنام پینوسمبرین در 
عسل وجود دارد که در طبیعت فقط در عسل و 

محصوالت زنبورعسل یافت می شود.
تعدادی از اسیدهای آلی نیز در عسل وجود دارد 
و از این رو عســل می تواند به عنوان یک ماده 
غذایی انرژی زا در جیره غذایی انســان ها مورد 

استفاده قرار گیرد.
 در تشــریح مهم ترین دالیل نامرغوب شــدن 
عســل تولیدی باید گفت که عدم آگاهی کافی 
از فنون زنبورداری، نبود زنبوران عســل کارآمد 
و کمبود تجهیزات مناسب زنبورداری را می توان 

از دالیل نامرغوب شدن عسل تولیدی دانست.
این در حالیســت که مصرف عسل های  تقلبی 
ســالمتی مردم را بــه خطر می انــدازد و مردم 
تمایلی به مصرف آن، هرچند که ارزان باشــد، 

نشان نمی دهند. 

حرف اول

 در صفحه 2

 ادامه در پایین صفحه 

5

پیشرفت 70 درصدی پروژه نقشه برداری
 بازار تاریخی تبریز

معماری

6

انتقاد اصحاب رسانه
از فقدان دادگاه مطبوعات

فرهنگ

قهرمانی آذربایجان غربی در والیبال 
ساحلی جوانان کشور

 صفحه 2

 صفحه 2

عامل نامرغوب شدن عسل
محسن علمی
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گردشگری

قوم تپه؛ کویری به اندازه یک کف دست

زنده شدن مرده در بیمارستان 
امیرالمومنین )ع( مراغه

تخریب چراگاه های زنبورعســل با ایجاد 
ابنیه های  صنعتی و ســکونتی و همچنین 
فشــار دام بر مرتع، عــدم رعایت ظرفیت 
زنبورپذیری مراتع، گسترش بی رویه کمیت 
کلنی ها، تبلیغ اشــتباه و رسانه ای کردن 
عسل های  تقلبی، وجود دالل های  سودجو 

و... در مجموع منجر به این می شــود که 
قیمت تمام شــده محصول استاندارد باال 
رفته یا تمایل به تولید عســل های  تقلبی 

با قیمت پایین افزایش یابد.
نکته مهم این است که مردم قدرت خرید 
ندارند، این در حالی است که قیمت جهانی 

عســل طبیعی یک دهم ایران اســت. در 
ایران نیز در صورت بهبود زیر ســاخت ها 
و رفع مشــکالت فوق امکان تولید عسل 

طبیعی با قیمت ارزان وجود دارد.
*عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز   
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی  

رئیس مرکز آمــوزش علمی کاربردی صنایع 
دســتی تبریز با وارد دانستن انتقادهای برخی 
از مدرســان در رابطه با طوالنی شدن فرایند 
پرداخت حق التدریس نیمسال های  اول و دوم 
سال 93 این مرکز، اعالم کرد که این معوقات 

در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.
»علی فلسفی میاب « در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهــار کرد: حق التدریس نیســمال های  
سال 94 و نیسمال اول سال 95 مرکز علمی 
کاربردی صنایع دستی تبریز پرداخت شده و تا 
10 روز آینده حق التدریس نیسمال دوم سال 
95 پرداخت خواهد شد ولی متاسفانه به دلیل  
مشــکالت حقوقی مبنی بر نقل و انتقاالت 
موسســه آموزش عالی، حق التدریس مراکز 
علمی کاربردی صنایع دســتی در دو نیمسال 
تحصیلی 93 – 94 هنوز پرداخت نشده است.

وی گفت: صورتجلسه نقل و انتقاالت مزبور به 
دستور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری  
کشور انجام و پس از حسابرسی های  الزم به 

زودی دستور پرداخت صادر خواهد شد.
رئیس مرکز آمــوزش علمی کاربردی صنایع 
دســتی تبریز توضیــح داد: پیــش تر مرکز 
آموزش علمی کاربردی صنایع دستی متعلق 
به موسسه ای به نام میراث ایرانیان بود که در 
اواخر سال 93 و اوایل سال 94 این مسئولیت 
به موسسه دیگری به نام موسسه آموزش عالی 
علمی کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری منتقل شد. همین جابجایی باعث 

بروز پاره ای از مشکالت حقوقی  شد که معوق 
شدن حق التدریسی مدرسان شاغل به تدریس 
در آن سال تحصیلی مربوط به همین موضوع 

است.
فلســفی میاب اضافه کرد: از مدت ها پیش با 
انجام مکاتبات متعدد پیگیــر تحقق مطالبه 
مدرسان از مراجع  ذیصالح و سازمان مرکزی 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
بوده  ایم   که شــاهد ایــن ادعا پرداخت حق 
التدریس ســه ترم از پنج  ترم معوقه با دستور 
مستقیم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 

است.
وی گفت: با توجه به عدم تصویب رشته های  
مورد درخواست مرکز علمی کاربردی صنایع 
دستی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و 
سازمان سنجش آموزش کشور، کاهش تعداد 
دانشــجویان ورودی به مراکز علمی کاربردی 

صنایع دستی در سطح کشور را شاهد بوده ایم  
و از این رو ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری برای تامین منابع مالی 
مورد نیاز این مراکز تصمیم به مســاعدت و 
کمک به دانشــگاه گرفته کــه معوقات حق 
التدریســی مدرســان هم در ایــن چارچوب 

پرداخت خواهد شد.
فلســفی میاب در عین حال مجموع مطالبات 
معوق مرکز آمــوزش علمی کاربردی صنایع 
دستی تبریز به مدرسان را حدود 100 میلیون 
تومــان اعالم و اظهار امیدواری کرد، در آینده 

نزدیک شاهد مرتفع شدن این مساله باشیم.
رئیس مرکز آمــوزش علمی کاربردی صنایع 
دســتی تبریز همچنین گفت: در حال حاضر 
331 دانشــجو در شــش رشــته کاردانــی 
تجسمی،  هنرهای  نقاشــی-  گردشــگری، 
گرافیک، عکاسی، معماری و نقاشی ایرانی و 
شش رشته کارشناسی گردشگری، گرافیک–

تصویرسازی، گرافیک–پوستر و نشانه، نقاشی 
– هنرهای تجسمی، معماری و نقاشی ایرانی 
با تدریس حدود 50 مدرس به تحصیل اشتغال 

دارند.
وی اضافه کرد: در صورت تصویب شــورای 
گســترش، رشــته های  کاردانــی حرفه ای 
هتلداری، نگارگری و زرنگاری، فنی نگهداری 
و مرمت ســاختمان و کارشناســی حرفه ای 
فرش- طراحی و حرفه ای هتلداری از نیسمال 
اول و یا نیمســال دوم تحصیلی آتی دانشجو 

پذیرش خواهد کرد.

ëë ادامه حرف اول

ëë گفتگو

عامل نامرغوب شدن عسل

فلسفی وعده داد:
پرداخت معوقات مدرسان علمی کاربردی صنایع دستی 

معاون استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرد:

معرفی فرهنگ آذربایجانی باجشنواره های غذا
مدیرکل آموزش و پرورش 
آذربایجان شرقی  خبر داد:

تعهد 750 میلیارد 
ریالی خیران 

مدرسه ساز 
آذربایجان شرقی 
برای سال جاری



اخباراستانرویدادایران جهان  2 روزنامه سرخابسال دهمشماره 2511دوشنبه 18 مرداد ماه 1395

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی 
با اشاره به کمک160 میلیارد ریالی خیران 
در سه سال گذشته برای توسعه فضاهای 
آموزش و پرورش استان، گفت: در سال 
جاری خیران استان 750 میلیارد ریال در 

این زمینه متعهد شده اند.
جعفر پاشایی در جلسه بررسی مشکالت 
آموزش و پرورش شهرستان عجب شیر 
گفت: توسعه مشارکت ها از سیاست های  
بوده  استان  پرورش  و  آموزش  راهبردی 
و در این زمینه تالش می شود از ظرفیت 

عموم مردم استفاده شود.
همه  مشارکت های   توسعه  افزود:  وی 
جانبه مردمی در تصمیم گیری و تصمیم 
سازی در آموزش و پرورش استان زمینه 
فراهم  را  برنامه ها  و  اهداف  به  دستیابی 

می کند.
پرورش  و  آموزش  اینکه  بیان  با  وی 
آذربایجان شرقی در بسیاری از شاخص ها، 
سرآمد در کشور است، یادآوری کرد: ارتقاء 
سطح کیفی و کمی مدارس دولتی نیز از 

رویکردهای مهم آموزش و پرورش استان 
بوده و این مهم نیز با توسعه مشارکت های  

مردمی امکان پذیر است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی 
با بیان اینکه در سال تحصیلی 94 - 95 
مشارکت پذیری دانش آموزان از 107 هزار 
نفر به 137 هزار نفر افزایش یافت، اظهار 
کرد: آموزش و پرورش نیازمند توسعه تفکر 

مشارکت پذیری و مشارکت جویی است.
پاشایی، توسعه عدالت آموزشی را از اهداف 
کالن آموزش و پرورش عنوان کرد و ادامه 
داد: استفاده از امکانات موجود و بهره گیری 
از ظرفیت خیران مدرسه ساز و مدرسه یار 
می تواند باعث توسعه عدالت آموزشی به 

ویژه در مناطق محروم شود.
پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه تراکم 
درسی  کالس های   در  آموزان  دانش 
در  آموزشی  حوزه  مشکالت  جمله  از 
شهرستان عجب شیر است، یادآوری کرد: 
مدارس  در  آموزی  دانش  تراکم  کاهش 
این شهرستان در دستور کار این اداره کل 

است.
اینکه عجب شیر دارای  با بیان  پاشایی، 
ظرفیت جذب خیران مدرسه ساز و مدرسه 
یار است، افزود: مدیریت آموزش و پرورش 
اقدام های   راستا  این  در  شهرستان  این 
خوبی انجام داده و اداره کل نیز اعتبارهای 

دولتی در این راستا اختصاص می دهد.

استثنایی  اداره آموزش و پرورش  رئیس 
پیش   391 گفت:  غربی  آذربایجان 
سالمت  سنجش  طرح  در  دبستانی 

غربالگری شدند.
با بیان اینکه 391 نفر  عیسی محمدی 
پذیرش شده  دبستانی  پیش  مقطع   در 
اند گفت: از این تعداد 362 نفر به مدارس 
ارزیابی  برای  نفر   29 و  معرفی  عادی 
تخصص به پایگاه های  تخصصی معرفی 

شده اند.
سنجش  طرح  مراکز  تعداد  محمدی 
عنوان  مرکز   36 را  استان  در  سالمت 
کرد و افزود: 5 پایگاه سنجش سالمت در 
ارومیه فعال است که از این تعداد 3 مرکز 
در حال پذیرش و 2 مرکز به نوبت دهی 

کودکان اختصاص دارد.
پیش   142 و  هزار   42 گفت:  محمدی 
دبستانی و دبستانی تاکنون پذیرش شدند 
از این تعداد 37 هزار و 564 نفر به  که 
به  نفر  و 578  هزار  و 4  عادی  مدارس 

پایگاه های  تخصصی معرفی شده اند.
استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
میان  از  داد:  ادامه  غربی  آذربایجان 

ارجاع  تخصصی  مراکز  به  که  کودکانی 
شده اند 4 هزار و 163 نفر تک مشکلی 

بوده و 415 نفر چند مشکلی هستند.
در  سالمت  سنجش  طرح  هزینه  وی 
مراکز اولیه را 14 هزار تومان اعالم کرد 
و گفت: در پایگاه های  تخصصی والدین 

هیچ هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.
استثنایی  پرورش  آموزش و  اداره  رئیس 
اجرای طرح  اهداف  به  آذربایجان غربی 
گفت:  و  کرد  اشاره  سالمت  سنجش 
طرح سنجش سالمت با هدف شناسایی 
و مداخله به هنگام کودکان مشکل دار 
جامعه است تا مشکالت ویژه کودکان را 
شناسایی و به مراکز تخصص برای رفع 

مشکل آنها ارجاع داده شود.

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
یک  همایش  در  اردبیل  استانداری 
روزه استانی سالمت روانی و اجتماعی 
دختران و توسعه پایدار به بیان اینکه 
استان اردبیل در توانایی حل اختالف 
رده های  در  کشور  در  هم  خانوادگی 
پائین قرار دارد، افزود: این بیانگر این 
است که در گفتمان و حل مشکالت 
روبرو  مشکل  با  نیز  خانواده  درون 

هستیم.
شفیع شفیعی با اشاره به اینکه در دهه 
70 از هر 22 ازدواج در استان اردبیل 
می انجامید،  طالق  به  مورد  یک 
خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز از پنج 
واقعه ازدواج یک مورد منجر به طالق 
می شود که این نشانگر شتاب گرفتن 

طالق در استان است.
در  اردبیل  استان  اینکه  بیان  با  وی 
طالق در کشور جزو استان های میانی 
و در رده کمتر از 15 قرار دارد، گفت: 
در  طالق  رشد  به  رو  شتاب  شفیعی 
و  است  است  نگرانی  موجب  استان 
باید در این زمینه آسیب شناسی شود. 

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
اینکه  به  اشاره  با  اردبیل  استانداری 
دارد  زیادی  عوامل  و  علل  طالق 
می دهد  نشان  تحقیقات  کرد:  اضافه 
زندگی  میانگین  اردبیل  استان  در 
مشترک زوجین که کارشان به طالق 
این  از  که  است  سال   5/5 می کشد 
در  پائین  رده  در  اردبیل  استان  لحاظ 

کشور است. 
و  علمی  توجه  خواستار  شفیعی 
به  کارشناسان  مسوؤل،  تخصصی 
گفت:  و  شد  اجتماعی  آسیب های 
در  نظری  رویکردهای  حوزه  در  باید 
بیشتری  کار  اجتماعی  آسیب های 

شود.

سرپرست تیم فوتبال ماشین سازی تبریز: اگر داوری ها با دقت بیشتری انجام می شد، ماشین در صدر جدول بود.

صدر جدول

سرداری�که��خبرنگار�بود�

عکس�نوشت

بر  که  ساله ای   68 بیمار  ماجرای 
بیمارستان  کشیک  پزشکان  نظر  اساس 
امیرالمومنین )ع( مراغه عالئم حیاتی خود 
را از دست داده و نیم ساعت پس از انتقال 
به سردخانه دوباره به زندگی بازگشت، توسط 
دادستانی شهرستان در دست پیگیری است.

و  یک  ساعت  بالغ  آغ  طالب  خسرو 
به  جاری  سال  تیر   30 بامداد  دقیقه   50
علت عارضه قلبی به همراه همسر خود به 
بیمارستان شهید بهشتی مراغه مراجعه و در 
حین انجام مراقبت های  اولیه، دچارایست 
اورژانس  به  آمبوالنس  با  و  شده  قلبی 
بیمارستان امیرالمومنین )ع( این شهرستان 

منتقل می شود. 
پزشک  با  همراه  اورژانس  متخصص 
و  قلب  متخصص  که  بیمارستان  معین 
عروق است، اقدام به احیای عالئم این بیمار 
می کنند که در ساعت 2 و 45 دقیقه بامداد، 
فوت این بیمار توسط پزشکان اعالم و به 

سردخانه منتقل می شود. 
پس از حدود 30 دقیقه بیمار دیگری در 

بخش مراقبت های  ویژه بیمارستان جان 
انتقال  خود را از دست می دهد که هنگام 
بیمار دوم به سردخانه، کارکنان بیمارستان 
 68 بیمار  در  حیاتی  عالئم  وجود  متوجه 
 CCU به بیمار  این  و  شده  قبلی  ساله 
اقدام های  درمانی  انجام  از  منتقل و پس 
در این بیمارستان، جهت تکمیل درمان به 
بیمارستان آیت اهلل مدنی تبریز )بیمارستان 

تخصصی قلب و عروق( منتقل می شود. 
محمدعلی و رقیه طالب، پسر و دختر این 
بیمار 68 ساله مراغه ای خواستار رسیدگی 

مراجع ذی صالح به این مساله شدند. 
این افراد با بیان جزئیات این اتفاق گفتند: 
خود  هوشیاری  ما  بیمار  حاضر  زمان  در 
را از دست داده و پاهایش بخاطر سرمای 

سردخانه فلج شده است. 
پسر و دختر این بیمار اظهار کردند: به 
آنژیوگرافی  مدتی  هوشیاری،  نبود  دلیل 
پدرمان به تاخیر افتاده و به منظور بازگشت 
انجام  او  باز روی  باید عمل  سالمتی وی 

شود. 

سرپرست دانشکده علوم پزشکی مراغه 
نیز در این ارتباط گفت: این بیمار در مسیر 
انتقال به بیمارستان امیرالمومنین )ع( بدون 
عالئم حیاتی در اورژانس پذیرش شده است. 
علی جنتی افزود: طبق گزارش پرونده، 
پزشک  توسط  بیمار  این  حیاتی  عالئم 
پزشک  با  همراه  اورژانس  متخصص 
متخصص قلب )پزشک معین بیمارستان( 
احیای عالئم  برای  بررسی شده و تالش 
حیاتی توسط این دو پزشک حدود 45 دقیقه 

انجام شده است. 
و  احیا  عملیات  از  پس  اظهارکرد:  وی 
پاسخ ندادن بیمار و نبود عالئم حیاتی، بر 
دستگاه  در  شده  مشاهده  عالئم  اساس 
به  فوتی  عنوانی  به  بیمار  مونیتورینگ، 
سردخانه منتقل شده که پس از نیم ساعت 
کادر بیمارستان متوجه عالئم حیاتی وی در 

سردخانه می شوند. 
سرپرست دانشکده علوم پزشکی مراغه 
بیمار جهت  اتفاق  این  از  پس  یادآور شد: 
اقدامات درمانی به »سی سی یو« منتقل و 

جهت تکمیل درمان پس از هوشیاری کامل 
به مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی )قلب( 

تبریز منتقل شد. 
جنتی با بیان اینکه حفظ حقوق بیمار از 
اولویت هاست، ادامه داد: رسالت دانشکده 
سالمت  ارتقای  مراغه،  پزشکی  علوم 
جامعه است و به منظور بررسی دقیق این 
اشتباه  یا  کوتاهی  به  رسیدگی  و  پرونده 
احتمالی پزشکی، پرونده بیمار جهت اعالم 
نظر کارشناسی به وزارت بهداشت و نظام 
پزشکی ارجاع شده و دانشکده نیز کمیته ای 
برای بررسی ریشه ای علت آن تشکیل داده 
صورت  در  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  
اثبات هرگونه کوتاهی به شدت با عوامل 
آن برخورد می شود، گفت: این اتفاق ها در 
گذشته در نقاط مختلف دنیا مشاهده شده که 
بیمار پس از اعالم پایان عالئم حیاتی دوباره 

به زندگی بازگشته است. 
دادستان عمومی و انقالب مراغه نیز در 
این ارتباط گفت: دادستانی هم اکنون پیگیر 
این مساله است که مشخص شود صدمات 

وارده ناشی از اقدام های  پزشکان بیمارستان 
امیرالمومنین)ع( در آن شب بوده یا پیش از 

آن وجود داشته است. 
از  اطالع  با  داد:  ادامه  دلداری  علی 
مختلف  حوزه های   در  پرونده  موضوع، 
از جمله اینکه اقدام های  کادر پزشکی و 
درمانی کافی و طبق مقررات بوده یا نه، در 
حال پیگیری است و از طریق دادسرای نظام 

پزشکی موضوع رسیدگی می شود. 
این  در  اهمیت  حائز  نکته  گفت:  وی 
علوم  دانشکده  تنگاتنگ  پرونده همکاری 
پزشکی با دادسرای نظام پزشکی است تا 
علت دقیق آن بررسی شود و چنانکه کادر 
پزشکی و بیمارستانی در این حوزه مقصر 
بدون  دادستانی  شوند،  داده  تشخیص 

اغماض با آن برخورد کند. 
جاری 15  سال  در  شد:  یادآور  دلداری 
پرونده در باب بررسی قصور پزشکان در این 
شهرستان تشکیل شده که در 30 درصد 
آنان  با  و  پزشک محرز  ها، قصور  پرونده 

برخورد شده است.

زنده�شدن�مرده�در�بیمارستان�امیرالمومنین�)ع(�مراغه

غربالگری�بیش�از��40هزار�پیش�دبستانی�و�دبستانی�طرح�سنجش�سالمت

استان�اردبیل�در�توانایی�حل�اختالف�خانوادگی�
در�رده�های�پائین�قرار�دارد����

تعهد��750میلیارد�ریالی�خیران�مدرسه�ساز�
آذربایجان�شرقی�برای�سال�جاری

در  آذربایجان شرقی  استاندار  معاون 
ایرانی،  سفره  جشنواره  اختتامیه  آئین 
جشنواره های غذا را فرصتی برای معرفی 
دوباره خوراک های فراموش شده دانست 
و ابراز کرد: در برخی از این غذاها فرهنگ 
آذربایجانی را می توان یافت. لذا ما باید با 
برگزاری جشنواره هایی در سطح بین المللی 
این فرهنگ و تاریخ را به دنیا معرفی کنیم.

به  اشاره  با  پورمهدی  صادق  محمد 
عدم  و  آذربایجان شرقی  ظرفیت های 
استفاده الزم از پتانسیل های موجود، ابراز 
کرد: در حوزه برندینگ ما فعالیت الزم را 
نداشته ایم، برای مثال غذاهای استان این 
قابلیت را دارند که تبدیل به برند منطقه 

شوند.
وی افزود: بهترین غذاهای ایران در تبریز 
و شهرستان های همجوار طبخ می شود و 
کوفته تبریزی یکی از معروف ترین این 

غذاهاست.
وی در پایان یادآور شد: هر گردشگر در دنیا 
حدود 200 دالر در هر سفر برای خوراک 
هزینه می کند و اگر ما بتوانیم غذاهای خود 
را بهتر معرفی کنیم، می توانیم از این طریق 

ارز آوری داشته باشیم.

معاون استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرد:
معرفی�فرهنگ�آذربایجانی�باجشنواره�های�غذا

مصوبات سفر هیئت دولت به استان 
اردبیل با حضور محمد شریعتمداری 
و  جمهوری  رییس  اجرایی  معاون 
بررسی  اقتصادی  مدیران  برخی 

می شود.
اردبیل  وارد  منظور  همین  به  وی 
پروژه   76 وضعیت  بررسی  و  شد 
و  هزار  سه  اعتبار  با  شده  مصوب 
هیئت  سفر  در  ریال  میلیارد   210

دولت را آغاز کرد.
این پروژه ها در بخش های  عمرانی، 
فرهنگی،  آموزشی،  اقتصادی، 
درمان،  و  بهداشت  گردشگری، 
مسکن،  نقل،  و  حمل  آب،  منابع 
روستایی، حوادث  و  عمران شهری 
شده  مصوب  انرژی  و  غیرمترقبه 

بود.
ایجاد منطقه آزاد تجاری اردبیل، راه 
اندازی طرح راه آهن میانه - اردبیل، 
سیکل  نیروگاه  بخار  بخش  تکمیل 
ترکیبی سبالن با تامین اعتبار 350 
یک  تخصیص  و  یورویی  میلیون 
میلیارد دالر برای مهار آبهای مرزی 

از سایر مصوبات این سفر بود.

کاری  روند  پیگیری  کارگروه  جلسه 
پروژه احیا و بازآفرینی ساختمان عمارت 
شهرداری اردبیل در محل اتاق جلسات 

این کارگروه در شهرداری برگزار شد.
کارگروه  جلسه  رئیس  خواجوی،  احمد 
و  احیا  پروژه  کاری  روند  پیگیری 
شهرداری  عمارت  ساختمان  بازآفرینی 
بخش  افتتاح  از  جلسه  این  در  اردبیل 

بازآفرینی  و  احیا  پروژه  ساختمانی 
عمارت شهرداری اردبیل تا هفته دولت 

امسال خبر داد.
کارگروه  سرپرست  اوچی،  کیومرث 
و  احیا  پروژه  کاری  روند  پیگیری 
شهرداری  عمارت  ساختمان  بازآفرینی 
اردبیل نیز در این جلسه از اتمام کامل 
عملیات اجرایی پروژه عمارت شهرداری 

خبر داد و گفت: عمده کارهای اجرایی 
نما و فضای داخلی این ساختمان هم به 
اتمام رسیده و در حال حاضر در مرحله 

نازک کاری است.
پس  عمارت،  کاربری  افزود:  اوچی 
به  بازآفرینی  و  احیا  عملیات  اتمام  از 
صورت »موزه شهرداری اردبیل« با 20 

تاالر مختلف خواهد بود.

معاون�رئیس�جمهور�مصوبات�سفر�دولت�
به�اردبیل�را�بررسی�می�کند

بهره�برداری�از�پروژه
�احیا�عمارت�شهرداری�اردبیل�در�هفته�دولت

دوستداران محیط زیست در اعالم حمایت از احیای دریاچه ارومیه 
زباله های  ساحل دریاچه ارومیه را جمع آوری کردند.

در این اقدام نمادین گروه های  مردمی با شعار »قرار بود دریاچه ارومیه 
را با آب پر کنیم نه با زباله« و »زمین خانه من است« زباله های  مسیر 

3 کیلومتری حاشیه دریاچه را جمع آوری کردند.
دریاچه ارومیه بزرگ ترین آبگیر دایمی آسیای غربی، بیش از 51 هزار 

کیلومترمربع حوضه آبریز دارد.

پاکسازی�نمادین�
محیط�زیست�حاشیه�دریاچه�ارومیه

زنجان  استان  باغات شهرستان طارم  از  از 130 هکتار  انجیر  برداشت 
آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت : پیش بینی می شود 370 تن 
انجیر برداشت و روانه بازار مصرف شود.

نفر  و 500  هزار  خانوار شامل 2  این شهرستان 55  در  افزود:  عماری 
روز در برداشت انجیر فعالیت دارند. 22 میلیارد ریال هم عائد بهره برداران 

خواهد شد.
کشانی سفید، کشانی سیاه و زرد کلوچ از اقالم  انجیرهای برداشتی است.
این محصول عالوه بر زنجان به استان های همجوار نیز صادر می شود.

آغاز�برداشت�انجیر�از�باغات�طارم

نهاد  مردم  سازمان های   مدیرکل 
و  درمان  بهداشت  وزارت  سالمت 
انجمن   620 گفت:  پزشکی  آموزش 
مردمی )سمن( در حوزه سالمت کشور 
و زیر نظر این اداره کل فعالیت می کنند.

با  جلسه ای  در  جمالی  مصطفی 
حضور مدیران عامل انجمن های  مردم 
اداره کل  افزود:  مراغه  نهاد شهرستان 
سازمان های  مردم نهاد سالمت وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دو 

سال پیش تشکیل شده است.
این  از  مورد   80 کرد:  اظهار  وی 
سمن ها در سطح ملی و بقیه در استان ها 
و شهرستان ها فعالیت می کنند که عمده 
بیماری های   زمینه  در  آن ها  فعالیت 
غیرواگیر از جمله هموفیلی، تاالسمی، 
کلیوی، دیابت، سرطان و بیماری قلبی 

و عروق است.
نهاد  مردم  سازمان های   مدیرکل 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  سالمت 

با تشکیل  یادآور شد:  پزشکی  آموزش 
بهداشت  وزارت  در  اجتماعی  معاونت 
متشکل از اداره های  کل از جمله خیران 
سازمان های   و  خیریه های  سالمت  و 
اسالمی  جمهوری  دولت  نهاد،  مردم 
ایران به دنبال تقویت سازمان های  مردم 

نهاد است.
وزارتخانه  این  داد:  ادامه  جمالی 
برنامه های   تدوین  به  اقدام  اکنون  هم 
انجمن ها  تقویت  راستای  در  مختلفی 
کرده است و این برنامه با زمان بندی 

3 تا 5 ساله اجرا می شود.
نه  و  سمن ها  تقویت  گفت:  وی 

اولویت های   از  آن ها  کار  در  دخالت 
وظایف  باید  و  است  بهداشت  وزارت 
به  بهداشت  وزارت  در  حاکمیتی  غیر 

سمن های  توانمند واگذار شود.
هماهنگی  و  همکاری  به  جمالی، 
سمن ها و خیران با دانشگاه تاکید کرد 
سمن  تداوم  و  پایداری  شرط  افزود:  و 
ها، اعتقاد به اصول بنیادی، پاسخگوئی، 
شفافیت و اعتبار سنجی و انتخاب افراد 
برنامه  ساالنه،  گزارش  ارائه  خوشنام، 
ریزی و ارزیابی صحیح  است  و آگاهی 
بخشی مهمترین رکن برای ایجاد اعتماد 

عمومی به سمن هاست.
مختلفی  نهاد  مردم  انجمن های  
سرطانی،  بیماران  از  حمایت  جمله  از 
کلیوی، بنیاد کودک، ناشنوایان، همای 
سبز و بانوان خانه دار در مراغه فعالیت 
می کنند که عمده فعالیت برخی از این 
محیط  و  سالمت  حوزه  در  سمن ها 

زیست است.
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 فــارغ از تعارفاتــی که ایــن روزها به 
مناســبت »روز خبرنگار« نثــار خبرنگاران 
می شود، این قشر از سه سو زیر فشار مستمر 
است؛ نخســت افکار عمومی که می خواهد 
خبرنــگاران بازتاب دهنــده مطالبات آنان 
باشــند. دوم، نهادهای رسمی که همسویی 
کامل جریان خبررســانی را با سیاست های 
آنان خواستار است و سرانجام تعهد حرفه ای 
خبرنگاران که آنان را میان دو خواست باال 
دچار ســختی کار و مشکالت مبتالبه کرده 

است.
خبرنگاران معموال در چارچوب دو قاعده 
عمل می کنند: اطالع رســانی با ســمت و 
سوی  مشــارکت جویانه و مشارکت پذیر در 
خدمت به منافع ملی و تحکیم همبســتگی 
دولــت و ملت. یا قبول تأثیــر تقلیل گرایانه 
رســانه بر افکار عمومی که تنها به بازتاب 
پیام های ابالغی بســنده می کنــد. بدیهی 
اســت رویکرد نخســت در فضایی ممکن 
اســت که همه طرف ها، آراء عمومی، اصل 
پرسشگری، دانستن و شــفاف سازی را به 
رسمیت شــناخته و خبرنگاران را در قامت 

این تعریف، نقد و ارزیابی می کنند.

قاعــده دوم از خاســتگاهی به نســبت 
سنت گرایانه برخوردار است. در این رویکرد 
شــیوه تعامل رســانه ها با نهادهای رسمی، 
مطابق با الگوهای تعیین شــده و براساس 
اهداف القاگــری دنبال می شــود. بنابراین 
با دلخــواه نهاد های  انتشــار اخبار مطابق 
رسمی انجام می شــود. بدیهی است قاعده 
دوم در عصــر ارتباطات نه تنهــا به اعتبار 
حرفه خبرنگاری آسیب مهلک می زند بلکه 
صاحبــان قدرت را که از این رویکرد در کار 
اجرای  برای  می کنند،  حمایت  خبررســانی 
سیاســت های  خود دچار بحران مشروعیت 
خواهــد کرد. دلیل این امــر ویژگی دورانی 
است که در آن بسر می بریم. عصر ارتباطات 
و جهانی شدن، مفهوم قدرت را در تعامل با 
افکار عمومی متحول کرده است. نهادهای 
رســمی باید باور کنند کــه بهترین کارکرد 
رســانه ها » که خبرنــگاران کارگزاران آن 
هستند« جز با روش اقناعی و کسب اعتماد 
افکار عمومی ممکن نیســت. در این دوران 
الزم اســت همه طرف ها با ظرفیت سازی 
در خدمت به توســعه کاربردی رســانه ها، 
خود را با پرسش های کلیدی و استراتژیک 
مواجــه کنند. بــه این ترتیــب باید تکلیف 
حرفه خبرنگاری و سیاســت های مربوط به 
آن در پاســخ به نیازهایی باشــد که زمانه 
بر خبرنگاران، نهادهای رســمی و همچنین 

افکار عمومی تحمیل کرده است. 
در اینجــا روی ســخن بــا نهاد هایــی 
اســت که تصمیم ســازی آنها می تواند بر 
توانبخشــی حرفه خبرنگاری تأثیر مستقیم 
بگذارد. ظرفیت ســازی برای ارتقای کمی 
و کیفــی حرفه خبرنگاری بومی و در رقابت 
بــا رســانه های جهانی، بدون شــجاعت و 
صرافت پاســخ به پرســش های زیر ممکن 
نیســت: چرا باید استانداردها را برای ترسیم 
خط مشی روشن در قبال رسانه ها و کارکرد 
آنهــا متفاوت از گذشــته کــرد؟ این تغییر 
یــا اصالح در پاســخ به چه نیازی اســت؟ 
آیا سیاست ســازان برای این خط مشــی و 
ظرفیت ســازی ها اســتعداد الزم را دارند؟ 
سیاستگذاری های رسانه ای برای چه کسانی 
و در چه مکانی انجام می شــود؟ و سرانجام 
اینکه این سیاســت ها با الگوهای زمانه هم 

سنخ و در خور آن است؟ 
اکنــون اصــالح در روش بهره مندی از 
رســانه ها، امری اجتناب ناپذیر شــده است. 
خبرنــگاران بیش از تعارفــات معمول این 
روزها، خواســتار توجه جــدی به مقوالتی 
هســتند که اعتبار و کارامدی حرفه آنان را 

در عصر ارتباطات تضمین کند.

نگاه نو

خبرنگاران
تعارفنمیخواهند

جالل خوش چهره

جولیان آسانژ بنیانگذار تارنمای افشاگر ویکی لیکس، 
گزینش میان کلینتون و ترامپ را مانند »انتخاب بین 

وبا یا سوزاک« عنوان کرد.
وی در مصاحبه اینترنتی با تارنمای آمریکایی پولیتیکو، 
ضمن حمایــت از نامزدهای احــزب کوچک تر در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزود: جنبش های 
پیرامون این نامزدها بر دولت آینده فشار می آورند و 

آن را پاسخگو خواهند نمود.
آسانژ گفت: جنبش های پیرامون گری جانسون )نامزد 
حزب لیبرتارین(، جیل اســتاین )نامزد حزب سبز( و 

برنی سندرز را باید فراتر از دوران انتخابات دید.
وی افزود: آنان می توانند بر دولت آینده فشار وارد و بر 
آن نظارت کرده و آن را مجبور به پاسخگویی کنند. 

به گفته آسانژ، جیل استاین ممکن است روزی رئیس 
جمهور شود.

ویکی لیکس به تازگی حدود 20 هزار ایم یل کمیته 
ملی حــزب دمکرات آمریکا را در دســترس عموم 
قرار داد که نشــان می دهد حزب دمکرات از ابتدای 
رقابت های درون حزبی دید جانبدارانه ای به هیالری 
کلینتون دارد و در صدد ضربه زدن به برنی سندرز بود. 

این اقدام جنجال بزرگی را بر انگیخت و رئیس کمیته 
ملی دمکرات ها را وادار به استعفا کرد.

جولیان آسانژ اســترالیایی که توسط دولت سوئد به 
تعرض جنسی متهم شــده و تحت تعقیب قضایی 
این کشور قرار دارد، از سال 2012 تاکنون در سفارت 
اکــوادور در لندن پناه گرفته و نمی تواند از آن خارج 

شود.
پلیس انگلیس اعالم کرده است که در صورت خروج 
آسانژ از ســفارت، وی را دستگیر و تحویل مقامات 

سوئد خواهد داد.

کلینتون و ترامپ؛ دو بیماری خطرناک

پولتیکو نوشت: در میان زمزمه گسترده 
در مورد اینکه ترامپ ممکن اســت قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری رقابت را ترک کند 
برخــی چهره های  حزب جمهوری خواه در 
ایاالت کلیدی آمریکا یک پیام برای ترامپ 

دارند: کنار بکش.
چیزی حــدود 70 درصد یعنی اکثریت 
چهره های  و جمهــوری خواهان گفته اند 
خواهان خروج ترامپ از رقابت و جایگزینی 
یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری 
اند. با این اســتناد که ترامپ سبب مغلوب 
شدن جمهوری خواهان در رقابت پیش رو 

خواهد شد.
اما برخی چهره های  جمهوری خواه هنوز 
فکر می کنند ترامپ باالخره به کمپین خود 
پایان خواهد داد و بــا یک کاندیدای دیگر 

جایگزین خواهد شد.
یکــی از جمهوری خواهــان ایــاالت 
نیوهمپشایر گفته من ترجیح می دهم با هر 
کس دیگری شانسم را امتحان کنم تا با یک 
بازنده که برای ما هزینه های  زیادی به بار 

خواهد آورد.
یکی از جمهوری خواهان ایالت فلوریدا نیز 
گفت: ترامپ موجب مغلوب شدن ما و پیشی 
جستن حریف خواهد شد و این اثر ویرانگر در 

نوامبر مشخص خواهد شد. تصویر منفی او در 
میان آمریکایی های  التین، زنان و مستقلین 
چیزی است که می تواند جمهری خواهان را 
نابود کند. شعارهای تفرقه افکنانه ترامپ در 
مورد جامعه آمریکایی التینی پتانسیل نابودی 

ما را برای سال های پیش رو دارد.
ترامپ هیچ نشانه ای از اینکه قرار است 
رقابت را  ترک کند نشان نداده است و کمپین 
او بر مبارزات انتخاباتی اش اصرار دارد و در 
این مسیر نیز پشتکار خوبی دارد. اما دو شبکه 
خبر داده اند که بزرگان حزب جمهوری خواه 
اخیرا به این پیشنهاد شان چشم دوخته اند که 

چطور می تواند کار کند.
خــروج ترامپ از رقابــت انتخاباتی بعد 
از کاندیداتوری رســمی او یک حرکت نادر 
در آییــن نامه ملی حزب جمهوری خواهان 
اســت. این قانون به کمیته ملی جمهوری 
خواهان شامل 168 عضو که شامل سه رهبر 
جمهوری خواهان از هر ایالت می شود این 
قدرت را می دهد که در تصمیمات کنوانسیون 
ملی تجدیــد نظر کنند که البتــه از لحاظ 

لجستیکی غیر ممکن به نظر می رسد.
کنوانســیون ملی جمهــوری خواهان 
نسبت به هر نوع پیشنهادی برای تعویض 
نظر جمهوری خواهان اصلی حساس است 

در نتیجه درخواست چنین فرایندی مملو از 
خطر اســت. اما اگر کنوانسیون ملی و 168 
عضو آن در مورد انتخاب کاندیدای جایگزین 
قانع شــوند رای هر ایالت بستگی به وزن و 
اندازه هیات آن ایالت در آخرین کنوانسیون 

خواهد داشت.
در این ســناریو جمهــوری خواهان به 
احتمــال زیاد باید برای اجماع بر ســر یک 
کاندیدا به نتیجه برسند اما گزینه احتمالی و 
فوری آنها تد کروز یا مایک پنس کاندیداهای 
رقیب ترامپ و یا پل رایان سخنگوی مجلس 

نمایندگان خواهد بود.
چهره های  جمهوری خواه تعداد انگشت 
شماری از کاندیداهای جایگزین را پیشنهاد 
داده انــد. یکی از جمهــوری خوهان اهل 
فلوریدا گفت: رایان تنها کاندیدایی اســت 
که حزب بر سر آن می تواتند توافق کند این 
در حالی است که بسیاری دیگر بر فرماندار 

اوهایو جان کاسیچ تاکید کردند.
اما فقط چون چهره های  پرنفوذ جمهوری 
خواه می خواهند ترامپ رقابت را ترک کند 
به این معنی نیست که او به این ها تعهدی 

دارد. اگر در مورد احتمال آن بپرســید، 58 
درصد فکر می کنند ترامپ تا روز انتخابات 
باقی خواهد ماند در این میان کســانی که 
می خواهند او رقابت را ترک کند هم هستند.

یک جمهوری خواه اهل نیوهمپشــایر 
گفت: مــن آرزو داشــتم 20 پوند وزنم کم 
شود و بتوانم پیانو بنوازم اما هیچ کدام از اینها 
درست مثل خروج ترامپ همین طور اتفاق 

نخواهد افتاد.
جمهوری خواه عضو اوهایو گفت: من در 
یک سردرگمی ای گیر کرده ام. از طرفی بسیار 
مشتاق خروج ترامپ از رقابتم و از طرفی هیچ 
کس دیگر این ردا را نمی پوشد. صحبت در 
این باره تنها حامیان او را سر سخت تر خواهد 
کرد. ما نمی توانیم بگذاریم آنها فکر کنند ما 
او را از آنها دزدیده ایم . هیچ مثالی بهتر از این 
نمیتوان برای شرایط »تقاضا زمانی که بتوانید 

و تقاضا زمانی که نمی توانید« زد.
برخی چهره های  شخصیت ترامپ را به 
عنوان شاهدی بر این ادعا که او هرگز رقابت 
را قبل از اینکه رای دهندگان بگویند ترک 

نخواهد کرد می دانند

از نظر جمهوری خواه اهل کلورادو ترامپ 
یک خود شیفته اســت. هیچ شانسی برای 
خروج خود خواسته او از رقابت ها وجود ندارد.

یکی از جمهوری خواهان اهل ویرجینیا نیز 
گفت: ترامپ هیچ جا نمی رود. شخصیت او 
به او این اجازه را نمی دهد. او سه ماه آینده 
همه اخبار را پر خواهد کرد. هر روز دردناک تر 

از دیروز و در نهایت هم خواهد باخت
دموکرات ها غالبا بر این باورند که ترامپ 
کمپینش را تا آخر جلو خواهد برد. 55 درصد 
از دموکرات هــا یعنی درصدی شــبیه به 
جمهوری خواهان معتقدند ترامپ با اعتماد به 
نفسی که از او سراغ دارند تا آخر رقابت خواهد 
ماند و 45 درصد معتقدند ممکن است او قبل 

از انتخابات انصراف دهد.
یکی از دموکرات های  اهل نیو همپشایر 
نیز گفته است که من برای یک لحظه هم 
به این احتمال فکر نمی کنم. شــخصیت 
ترامپ خیلی با پذیرش احتمال شکســت 
فاصله دارد. بنابر این در این هفته ما شاهد 
آغاز روایت های  دهان به دهانی از سیستم 
تقلب بودیم. اگر ترامپ شکست بخورد که 
من معتقدم این اتفاق می افتد خدا به داد ما 
برســد چرا که ترامپ و مینیون های  او از 
االن به دنبال دامن زدن به ابعاد حماســی 

این شکست هستند
تعداد زیادی از نفوذی ها گفته اند که آنها 
خواهان باقی ماندن ترامپ در رقابتند اما نه 
به این دلیــل که معتقدند او قابلیت برنده 
شــدن یا ظرفیت تبدیل شدن به رییس 
جمهور را دارد. اگر ترامپ بماند و شکست 
بخورد این می تواند به درمان حزب بعد از 

این انتخابات کمک کند
یکی از جمهوری خواهان میشیگان نیز 
گفت: ترامپ در انتخابات کاندیداتوری پیروز 
شد. او باید عادالنه شکست بخورد. تنها در 
این صورت می شــود روی آنچه در حزب 

می گذرد حساب باز کرد.
یک جمهوری خواه اهل لوا نیز گفت: 
من می خواهم ترامپ برای این شکســت 
احساس مقصر بودن داشته باشد نه اینکه 

آن را گردن تشکیالت بگذارد.
این جمهوری خــواه همچنین پیش 
بینی کرد که شــایعات مبنــی بر خروج 
ترامپ از رقابت احتماال بیشتر خواهد شد. 
این شــایعات در هفته آینده داغ تر خواهد 
شــد زمانی که تعداد رای های  او کاهش 
بیشتری پیدا کند. ما باید روحیه خودمان را 

حفظ کنیم.

ترامپ از انتخابات کنار بکش!

مشــارکت جنبش مقاومت اسالمی فلســطین حماس در انتخابات 
شهرداری ها در کرانه غربی و نوار 
غزه نگرانی دستگاه امنیتی رژیم 

صهیونیستی را برانگیخته است.
رژیم صهیونیستی نگران است 
که نامزدهای حماس در بیشــتر 
شهرک ها و شــوراهای روستایی 
در کرانه غربی آرای الزم را کسب 
کنند و به این ترتیب این مســاله 
می تواند تهدیدی برای سلطه بر 
فلسطین  خودگردان  حکومت 

باشد.
در ادامــه این گــزارش آمده 
انتخابات شوراهای شهر و  است: 

شــهرداری ها در کرانه غربی در 8 اکتبر )17 مهر( آینده برگزار می شود 
و شــامل 416 مرکز از جمله 141 شهر و شهرک و 13 شهر بزرگ در 
سرزمین های  اشغالی است و تعداد رای دهندگان نیز نزدیک به 2 میلیون 

و 600 هزار فلسطینی هستند.
حماس در انتخابات دوره گذشته شــوراهای شهری در سال 2012 
مشــارکت نکرد و نامزدهای جنبش فتح و نزدیکان ریاســت حکومت 

خودگردان فلسطین در این انتخابات پیروز شدند.
اخیرا محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین از دور جدید 

انتخابات شوراهای شــهر تا دو ماه آینده خبر داد و حماس نیز دو هفته 
پیش اعالم کرد که قصد دارد در 

انتخابات شوراها شرکت کند.
انتظار می رود حمــاس در دو 
هفته آینده اسامی نامزدهای خود 

را برای این انتخابات اعالم کند.
که  مــی رود  انتظار  همچنین 
همه نامزدها از جنبش حماس و یا 
نزدیک به آنان و یا نمایندگان دیگر 
سازمان های  فلسطینی هم پیمان 

با فهرست حماس باشند.
روزنامه هــای   تحلیلگــران 
الکس  از جملــه  صهیونیســتی 
فیشــمن از روزنامــه یدیعــوت 
آحرونوت و عاموس هرئیل در هاآرتص معتقدند که نگرانی تل آویو تکرار 
حوادث انتخابات شوراهای شهری در ســال 2004 تا 2005 زمانی که 
حماس پیروز شد و راه را برای پیروزی در انتخابات قانونگذاری در ابتدای 

سال 2006 هموار کرد و حکومت منتخب تشکیل گردید.
فیشمن در این باره می نویسد: ارزیابی های  مقامات اسرائیلی )رژیم 
صهیونیستی( حاکی از آن است که حماس در انتخابات شوراهای شهردر 
شهر الخلیل و شهرک های  اطراف آن و همچنین جنوب جبل الخلیل، در 

جنین و نابلس و قلقیلیه پیروز خواهد شد.

نگرانیرژیمصهیونیستیازپیروزیحماسدرانتخاباتشهرداریها
دبیــر کل حزب ســبز گفت: برگــزاری انتخابات مجلس 

خبرگان  و  اســالمی  شورای 
رهبری در فضایی آرام وبدون 
تنش از اقدامــات قابل توجه 

دولت تدبیر و امید است.
ادامه  مقدم  کنعانی  حسین 
داد: همچنین دولت یازدهم در 
مردم  سیاسی  مشارکت  بحث 
عملکرد خوبی داشته است به 
طوری که مقام معظم رهبری 
نیز محصول این نوع عملکرد 
را مثبت دانستند و نمره خوبی 

به دولت دادند.
این فعال اصولگرا در ادامه 

بــا بیان اینکه، دولت در بحث به کارگیری احزاب در تصمیم 
گیری های  سیاســی ضعیف عمل کرده است گفت: دولت در 
بحث مســائل اقتصادی تمام تالش خــود را کرد و در حال 
حاضر نیز در تالش اســت تا رونق اقتصادی در کشور ایجاد 
شــود و اگر برداشته شــدن تحریم ها اتفاق افتد دولت نمره 
خوبی به دســت خواهد آورد و بســیاری از موانع از پیش رو 

برداشته خواهد شد.
وی گفت: دولت یازدهم با توجه به سیاســت های  ابالغی 

مقــام معظم رهبری در زمینه اجرای سیاســت های  اقتصاد 
مقاومتــی برنامه های  خوبی را 
در پیش رو دارد که باید منتظر 

نتایج آن ماند.
دبیر کل حزب ســبز افزود: 
در عرصــه  یازدهــم  دولــت 
بین الملل، تراز تعامالت سیاسی 
کشــور با جهان را افزایش داد 
افزایش تراز نفوذ کشــور  با  و 

بین المللی  در صحنه هــای  
و منطقــه ای، بــا وجــود 
و  سیاســی  تالطم هــای  

تکفیری ها  تروریستی  اقدامات 
توانست به گونه ای حرکت کند 

که آسیبی به کشور نرسد.
وی در ادامــه افزود: دولت در موضوع برجام تمام ســعی 
و تالش خود را براســاس تصمیمات نظام گرفت و توانست 
قطعنامه های  شــورای امنیت سازمان ملل علیه کشور را لغو 
کند و کشــور را از ذیل فصل هفت منشور سازمان ) که خطر 
عملیات نظامی علیه کشــور را داشت( خارج کرد که موفقیت 
قابل توجهی اســت، اگر چه ایرادی که وجود دارد نسبت به 

نحوه تعهد طرف های مقابل است.

کاهشتنشهایسیاسیازدستاوردهایدولتیازدهمبود

رییس کل بانک مرکزی درباره نظر رهبر معظم انقالب مبنی بر 
تشکیل شورای فقهی در بانک 
مرکزی اظهار داشــت: در این 
الیحه جایگاه شورای فقهی در 
بانک مرکزی که سال ها پیش 
از این نیز تشــکیل و فعالیت 

داشته، تحکیم شده است.
ولی اهلل ســیف افزود: این 
اقدام همســو با اجرای فرامین 
انقــالب و توجه  رهبر فرزانه 
بیش از پیش رعایت شــرع 
مقــدس و انطبــاق کامل 
و  پول  شــورای  مصوبــات 
اعتبار و دستورالعمل های  بانک 

مرکزی با موازین بانکداری اسالمی صورت گرفته است.
رییس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: توجه به مبانی شرع 
مقدس در ضوابط و مقررات ابالغی به شبکه بانکی همواره مورد 
تاکید مقام معظم رهبری بوده و در غالب جلســات که در حضور 

ایشان تشکیل می شود، این موضوع مورد اشاره قرار می گیرد.
ســیف تاکید کرد: در الیحه پیشنهادی به دولت تالش شده 
ضمن توجه به اصول الزم الرعایه شرع مقدس اسالم، مفاد آن از 
انسجام الزم برخوردار بوده و استانداردهای روز بانکداری و نظارت 

بانکی در جهان را نیز شامل شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این الیحه پس از بررسی و تصویب 
در دولت، برای تصویب نهایی 
تقدیم مجلس شورای اسالمی 

شود.
رییــس کل بانک مرکزی 
تصریــح کرد: البتــه نکته ای 
که باید مــورد توجه قرار گیرد، 
قانونی  دو الیحه  حساســیت 
بانک مرکزی و الیحه قانونی 
بانکداری در جمهوری اسالمی 
ایران اســت که می تواند نقش 
بسیار مهمی در انضباط بخشی 
و ســاماندهی نظــام بانکی از 
یکســو و تقویت نهــاد ناظر 
بر عملیات بانکداری اســالمی به منظور رفع شبهات احتمالی و 

اطمینان بخشی در مورد صحت آن از سوی دیگر ایفا کند.
سیف ابراز امیدواری کرد، با نگاه دقیق و کارشناسی نمایندگان 
مجلس و نیز کارشناســان مرکز پژوهش های  مجلس، شــاهد 
تصویب قوانین مســتحکم و مترقی و اعتالی نظام بانکی کشور 

در آینده باشیم.
غالمرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بورس به تازگی 
از موافقت رهبر معظم انقالب از ایجاد شورای فقهی به عنوان یک 

رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داده است.

جایگاهشورایفقهیدربانکمرکزیتحکیممیشود
عبدالرحمن الراشد مدیر سابق شبکه تلویزیونی العربیه  در 

توپخانه های   نوشت:  مقاله ای 
انصاراهلل به نزدیکی روستاهای 
ســعودی رســیده اســت و 
نیروهای ائتالف قادر به ورود 
به صنعا نیستند و جنگ یمن 
تا 15 سال دیگر ادامه خواهد 

داشت.
تشــبیه عملیات  بــا  وی 
نظامی عربســتان علیه یمن 
در  آمریکایی ها  جنــگ  بــه 
افغانستان که 15 سال به طول 
انجامید گفت: یمن و افغانستان 
از نظر دارا بودن سرزمین های  

ناهموار و صعب العبور و اهمیت نقش قبایل و دخالت خارجی ها 
شبیه به یکدیگر هستند.

او در این مقاله که با عنــوان »یمن و راه طوالنی صلح« 
منتشر شده است، از کشورهای عضو ائتالف سعودی خواست 
به این فکر کنند که حل بحران یمن نزدیک نیست بلکه دنبال 
راه حلی موقتی و جزئی باشند تا بر اساس آن، حکومت )دولت 
مستعفی (یمن را بر مناطق آزاد شده و تحت نفوذ امکان پذیر 

سازد.
عبدالرحمن الراشد در نوشت: با توجه به اینکه علی عبداهلل 

صالح رئیس جمهوری پیشین یمن و گروه حوثی ها )انصاراهلل(
شرط های  سختی برای رسیدن 
به صلح گذاشــته اند، هرگونه 
امیــدی به دســتیابی به پایان 
دادن به بحــران و جنگ یمن 

مردود است.
وی افزود که گمان نمی برم 
بحران یمن به ایــن زودی ها 
حل شــود مگر با تسلیم شدن 
حوثی ها که این امر هم انجام 

شدنی نیست.برهمین اساس 
هیچ شخصی در ریاض گمان 

نمی کند که در حال حاضر راه 
برای یمن وجود  حلی سیاسی 
دارد و پایان دادن به جنگ حداقل به این زودی ها امکان پذیر 

نیست.
این نویسنده عربســتانی احتمال دخالت و ورود نیروهای 
ائتالف سعودی ها به صنعا را بعید دانست و دلیلش را هم این 
ذکر کرد که نمی توان از صنعا یک قبرســتان ساخت چرا که 
یمن یک کشور همســایه و مردمش نیز با ما آشنا هستند و 
کســی نمی خواهد کینه را در اذهان نسل های  آینده دراین 
کشور به ارث بگذارد و دست یافتن به پیروزی خوب است اما 

با کمترین هزینه از هر دوطرف.

اعترافسعودیهابهشکستدریمن

دو افســر پلیس زن در جریان حمله یک مرد با چاقو در شــهر شارلوروای بلژیک زخمی 
شدند.

یکی از پلیس ها از ناحیه صورت به شــدت زخمی شــده و پلیس دوم جراحت ســطحی 
برداشته است.

این حمله در نزدیکی ســاختمان پلیس محلی شهر شارلوروا اتفاق افتاد و گفته شده است 
که فرد مهاجم در هنگام حمله فریاد »اهلل اکبر« سر داده است.

مهاجم در جریان شــلیک پلیس زخمی و سپس به بیمارستان منتقل شد اما در اثر شدت 
جراحت درگذشت.

چارلز میشــل، نخست وزیر بلژیک در توئیتی این حمله را به شدت محکوم و حمایت خود 
را از قربانیان آن اعالم کرد.

حمله یک مرد به دو افسر پلیس زن در بلژیک



آموزشاندیشههنرپایداریشهرشمالغربسالمتفناوریفرهنگگردشگریسیاستاجتماعرسانهاقتصادصنعت4 روزنامه سرخابسال دهمشماره 2511دوشنبه 18 مرداد ماه 1395

ایسنا-مالقه درخشان از کوره درمی آید 
و طالی مذاب شــکل قالب های ســرد 
شــمش را به خود می گیــرد. اینجا اتاق 
طالســت؛ آخرین خــوان معدن طالی 
زرشــوران تکاب؛ اتاقی که با نگهبانان و 
ســیم خاردار از عصاره کوه ها محافظت 
می کند. »اتاق طــال« در واقع چند اتاق 
بزرگ تــو در تو اســت و درهایی که با 
قفل های امنیتی به نظــر غیرقابل نفوذ 
می آید. در آخرین خــوان معدن باالخره 
می شــود طال را دید و در دست گرفت؛ 
جایی که کنســانتره یا افشره طال ذوب 
می شود و تبدیل می شود به شمش های 

یک کیلویی.
»معــدن طــالی زرشــوران در 35 
کیلومتــری تــکاب، بزرگ ترین معدن 
طالی ایران اســت«. آن  طور که نوروز 
نظری، سرپرســت معدن و اکتشــافات 
مجموعه می گویــد از دوره مادها محل 
استخراج طال بوده و آثار استخراج شدادی 
)حفاری باســتانی ایرانیــان( در اطراف 
معدن دیده شده. البته محلی ها می گویند 
در ایــن منطقه گنج بزرگی از دوره مادها 
پنهان شــده و خیلی ها دنبالش گشته  و 
پیدا نکرده اند. شــاید گنج واقعی همین 
کوه های طالخیزی باشد که قرن هاست 
از مواد ارزشــمند معدنی سرشار است. در 
دوره قاجار هم از اینجا ماده معدنی به نام 
»زرنیخ« )برای تولید مواد منفجره و ترقه و 
مواد شوینده( استخراج می شده و هنوز هم 

تونل های آن در منطقه وجود دارد.
اکتشافات معدن زرشــوران از 1367 
شروع شــده و ذخیره آن به مرور افزایش 
پیدا کرده است. ذخیره اولیه این معدن 55 
تن طالی خالص بوده که با اکتشــافات 
بعدی، ذخیــره قطعی کنونی به 108 تن 
رسیده است. بر اساس عملیات اکتشاف 
سطحی و عمقی صورت گرفته، مجموعه 
ذخایــر ماده معدنی طــال تاکنون حدود 
27/5 میلیون تن با عیار متوســط 4 گرم 
بر تن است که حدود 108 تن طال خواهد 
داشــت. با توجه به اکتشافات تکمیلی در 
محدوده 40 کیلومترمربع منطقه زرشوران 
پیش بینی می شــود این میــزان ذخیره 
بــه بیش از 150 تــن و حتی تا 200 تن 
طالی خالص برسد؛ به طوری که یکی 
از بزرگ ترین ذخایر طال در مقیاس جهانی 

است.
با بهره برداری فاز نخست این مجموعه 
176 نفر به طور مستقیم و 2 هزار و 600 
نفر به صورت غیرمســتقیم وارد چرخه 
اشتغالزایی می شــوند. در فاز دوم هم به 
همین اندازه اشــتغال ایجاد خواهد شد. 
زرشــوران از کارخانه های بزرگ مقیاس 
جهان بــه روش منحصر به فرد و کاماًل 
بومــی در تولید طالســت. فرآوری طال 
در این کارخانه با روش شــیمیایی انجام 
می گیرد که توســط یک شرکت ایرانی 

ابداع شده و به ثبت رسیده است.

کوههاییکهخردمیشوند
بعد از اســتخراج سنگ ها آنها را برای 
فرآوری به محل کارخانه می آورند. واحد 
سنگ شکنی پرهزینه ترین قسمت کارخانه 
اســت. در این قسمت سنگ های بزرگ 
معدنی را وارد دســتگاه های غول پیکر پر 
ســر و صدا می کنند تا آنها را به تکه های 

کوچک تری تبدیل کنند.
معــاون بهره برداری معــدن توضیح 
می دهد: »ســنگ هایی که به این واحد 
می آیند تنها 4 گرم در هر تن حاوی مواد 

طال هســتند و برای این کــه ما بتوانیم 
ایــن چهار گرم را از دل یک تن ســنگ 
دربیاوریم در چند مرحله سنگ ها را خرد 
می کنیم تا در مراحل بعدی بتوانیم با مواد 

شیمیایی طال را آزاد کنیم.«
دســتگاه های این واحد حــدود 270 
بر ســاعت ظرفیت سنگ شــکنی  تن 
دارند و ســنگ ها را تبدیل به قطعات 5 
سانتیمتری می کنند. دستگاه سنگ شکن 
این قســمت بــه صورت »فکــی« کار 
می کند یعنی ســنگ ها روی یک فک، 
ثابت می شــوند و فک بعــدی روی آنها 
کوبیده می شود. سنگ های کوچک روی 
نوار نقاله به سمت سوله کناری می روند 
تا در سنگ شکنی بعدی به شکل چکشی 
خرد شــوند. در مرحله بعدی سنگ های 
سرســخت تر دوباره به سنگ شکن اولیه 

برمی گردند تا دوباره خرد شوند.
یکی از نکات معدن طالی زرشوران یا 
شاید همه معادن مدرن امروزی این است 
که دیگر مانند گذشته از کارگران خسته و 
خاکی بی شماری که در حال قل دادن و 
باال بردن سنگ ها بودند، خبری نیست. از 
چکش و بیل و کلنگ هم خبری نیست. 
اینجا در هر سوله چند نفر نظارت می کنند 
و با این که کارگر معدن هستند، بسیار تمیز 
و اتو کشیده به نظر می آیند و حسابی به 

کارشان وارد هستند.
ســنگ های سرســخت هم باالخره 
کارشان تمام می شود و گذرشان به سالن 
تغذیه می رســد تا با آهک و آب وارد مدار 
آسیاب شــوند. در این قسمت در بخش 
تقریباً دورتری از سنگ شــکنی اولیه در 
سوله ای بزرگ دو آســیاب عظیم الجثه 
وجود دارد که البته داخل آنها را نمی شود 
دید. امــا آن  طور که مهــدی مظلومی، 
کارشناس ارشد فرآوری کارخانه می گوید 
در نهایت ســنگ ها در این آسیاب ها به 
تکه های 45 میکرونی تقلیل پیدا می کنند 
و از آنجا به مرحله اکسیداسیون می روند تا 
طال از شبکه سولفورها آزاد شوند. بعد از آن 
هم لیچینگ و اتاق طال و ســد باطله که 
هر کدام از این مراحل به ظاهر ساده، پر از 
فعل و انفعاالت شیمیایی است تا به قول 

خودشان بتوانند طال را آزاد کنند.

سنگهاییکهطالیینیستند
زرشوران معدنی روباز است. برای رفتن 
به این معدن نیازی به تونل های تو در توی 
درون کوه نیست. چند کیلومتری از جاده 
خاکی و پرپیچ و خم کوه باال می رویم تا به 
محل استخراج سنگ ها می رسیم. در میان 
کوه هایی که شبیه پلکان برش خورده اند 
به محوطه باز معدن می رسیم. فضا کمی 
بوی گوگرد می دهد. خاک نرم و سفیدی 
مانند پودر روی زمین پراکنده شده که با 
حرکت ماشین های خاکبرداری و لودرها 
به هــوا برمی خیزند و محوطه حســابی 
غبارآلود می شــود طوری که هیچ جا را 
نمی شود دید. ماشــین ها آن قدر بزرگند 
که قد آدم به چرخ هایشان هم نمی رسد. 
بعضی هم بیشــتر شبیه تانک هستند تا 
ماشین. اینجا هم از کارگرها خبری نیست 
و محوطه در اشغال لودرها و کامیون های 
غول پیکر و بیل های مکانیکی است. تنها 
آدم های داخل محوطه کارشناسان ایمنی، 
بهداشــت، محیط زیســت و راننده های 
ماشین ها هستند. داخل اتاقک های کنترل 

ماشین ها کوچک به نظر می آیند.
سعید عباسی، کارشــناس اکتشافات 
توضیح می دهد که معــدن روباز همین 

پلکان هایی است که می بینید: »اگر شیب 
این پله ها رعایت نشود، احتمال ریزش و از 

دست رفتن ماده معدنی وجود دارد.«
گوشه هایی از محوطه هم با چوب هایی 
بــرای انفجار نشــانه گذاری شــده. در 
برش هــای کوه رگه هــای طالیی دیده 
می شــود. به نظر طال می آیــد اما زرنیخ 
است. مهندس عباســی تکه ای طالیی 
را از زمین برمی دارد و نشــان می دهد که 
زرنیخ چه شکلی است؛ رنگ طالیی دارد و 
گوگرد و آرسنیک ماده های تشکیل دهنده 
آن هستند. تازه دلیل بوی خفیف گوگرد 
محوطه را متوجه می شــوم. اینجا همه 
نوع سنگی را می شود دید به غیر از طال. 
مهندس عباسی می گوید: »طالی اینجا با 

چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست.«
رحمت ا... ویســی 16 سال است که 
در معدن کار می کند. از پله های ماشــین 
بلندش پایین می آید. یکی از دوقلوهای او 
قهرمان کاراته استان و کشور است. وقتی 
از فرزنــدش می گوید صدایش ناخودآگاه 
باال می رود تا شاید بقیه هم بشنوند: »یک 
هفته شب ها کار می کنیم. یک هفته روز 
و یــک هفته خانه هســتیم. گاهی دلم 
برای خانواده تنگ می شود اما این شغل 
شرایط خاص خودش را دارد.« راننده های 
ماشین سنگین در معدن شغل پرخطری 
دارند؛ تابســتان ها زیر تابش نور خورشید 
و زمستان ها در محاصره برف و سرمای 

سخت کوهستان.
سرپرست  اســماعیل بیگی،  مجتبی 
کارشناســان ایمنی، ســالمت و محیط 
زیســت همه جا را زیر نظر دارد تا کسی 
بدون کاله ایمنی در محوطه نباشــد. او 
یکی از افتخارات معدن طالی زرشوران را 
رعایت همین مسائل مهم ایمنی می داند: 
»یکی از افتخارات ما در این مجموعه این 
است که تا به امروز اتفاق خطرناکی برای 
کسی نیفتاده و حادثه ای منجر به فوت یا 
قطع عضو نداشته ایم.« او از کالس های 
آموزشی برای کارکنان و پایش هر ماهه 
کارکنان، حفاظ گذاری و کنترل و مراقبت 

از محیط زیست منطقه تعریف می کند.
یکــی از مناطقی کــه در مجموعه 
بزرگ معدن منظــره جالبی دارد محل 
انباشــت باطله است. محوطه بزرگی در 
دامنه یک تپه. باطله ها به علت آغشــته 
بودن به موادی مانند آرسنیک و سیانور 
نباید با تن طبیعت برخورد داشته باشند 
چون نشــت آنها باعث آلودگی آب های 
زیرزمینی می شود. به همین علت در این 
محوطه گسترده خاک رس در سه الیه 
فشرده شــده و روی آن عایقی نقره ای 
رنگ و نفوذناپذیر وجــود دارد که مانع 
نفوذ مــواد آالینده به خاک می شــود. 
باطله هــا کپــه کپــه روی عایق جمع 
می شود تا شاید نسل های بعد بتوانند از 
همین خاک اندکی طال استخراج کنند. 
تمهیــد دیگری که کارخانه زرشــوران 
برای حفاظت محیط زیســت راه اندازی 
کرده سیســتم پاالیش آنالین است که 
یک دســتگاه به اندازه یک باجه تلفن 
است. این سیســتم از آب ها و چاه های 
زیرزمینی نمونه برداری می کند تا میزان 

آلودگی آب ها را بسنجد.
اتوبوس از میان جاده های پرپیچ و خم 
تکاب به سمت زنجان برمی گردد. منظره  
ابرها و دشت هایی که در غروب خورشید 
طالیی شده اند در کنار شکوه خیره کننده 
بنای »تخت سلیمان« خستگی یک روز 

گرم و خاکی را از تن به در می کند.

اینجا اتاق طالست
با حضور جمعی از مســؤوالن و فعاالن 
اقتصــادی، مدیرکل جدید امــور مالیاتی 
آذربایجان شــرقی معرفی شــد. در مراسم 
تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید 
امور مالیاتی اســتان بر ضــرورت اصالح 

قوانین مالیاتی تأکید شد.

اصالحمالیاتبرارزشافزوده
معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی 
این مراسم  آذربایجان شــرقی در  استاندار 
گفت: امیدواریم در سال اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل، اصالحاتی در قوانین مالیات 

بر ارزش افزوده اعمال شود.
علی نواداد اظهــار کرد: خدمت در اداره 
کل امور مالیاتی به علت سر و کار داشتن با 
ارباب رجوع متفاوت، بسیار مشکل است اما 
با این وجود مدیرکل سابق در طول 14 سال 
گذشته با آرامش کامل و با بهترین رفتار با 

ارباب رجوع برخورد کرده اند.
وی با اشــاره به بازدیدی کــه از اداره 
کل امورمالیاتی اســتان داشــت، افزود: از 
فناوری های پیشرفته سخت افزاری و نرم 
افزاری برای خدمــت بهتر به ارباب رجوع 
استفاده می شــود که زبان زد تمام مراجعه 

کنندگان است.
وی در خصــوص مدیر کل جدید اداره 
کل امور مالیاتی اســتان نیز گفت: ایشان 
تمام پله های پیشــرفت را در امور مالیاتی 
از ممیزی گرفته تا ســرممیزی طی کرده 
و تســلط و اشراف کامل بر حوزه ماموریت 

خود دارند.
نواداد تأکید کرد: آنچه که در استان مورد 
گالیه ارباب رجوع و مدیران صنایع کوچک 
اســت، قوانین و مقررات مالیاتی است که 

ابالغ می شود.
معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی 
امیدواری  ابراز  آذربایجان شــرقی  استاندار 
کرد، در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، 
اصالحاتی در قوانین مالیات بر ارزش افزوده 
برای اســتفاده فعاالن اقتصادی و صنایع 

کوچک اعمال شود.

قوانینمالیاتینامتناسب
رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی تبریز هم در این مراسم گفت: 

قوانین مالیاتی در شان ملت، نظام اسالمی و 
فعاالن اقتصادی نیست.

صمد حسن زاده با بیان اینکه مدیر کل 
ســابق امور مالیاتی استان از هیچ تالشی 
در جهت تکریــم ارباب رجوع به خصوص 
صنایع استان دریغ نکرد، گفت: اگر گالیه ای 
در حوزه مالیــات داریم به دلیل کوتاهی از 
ســوی اداره کل امور مالیاتی استان نیست 
بلکه به دلیل قوانین مالیاتی اســت که به 

صورت کشوری به آنها ابالغ می شود.
وی افزود: در دو سال اخیر اداره کل امور 
مالیاتی حداقل 20 جلســه آموزش مالیاتی 
برای فعاالن اقتصادی برگزار کرده است که 

جای تشکر و تقدیر دارد.
وی خطاب به مســؤوالن دولتی گفت: 
در این شــرایط بد اقتصادی، صالح نیست 
تا قوانین ســنگین مالیاتی بــرای فعاالن 

اقتصادی صنایع کوچک اعمال شود.
حسن زاده گفت: چرا باید بدنه دولت آن 
قدر بزرگ باشــد که برای تأمین حقوق و 
مزایای آنان دریافتی های مالیات را افزایش 

دهند.
رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تبریز تأکید کرد: امیدواریم روزی 
شاهد عدالت صحیح مالیاتی باشیم چراکه 
در حال حاضر قوانین مالیاتی در شان ملت، 

نظام اسالمی و فعاالن اقتصادی نیست.

ضرورتجایگزینی
درآمدهایمالیاتی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
امور مالیاتی کشور هم گفت: در آمد مالیاتی، 
درآمدی پاک و زوال ناپذیر اســت که باید 

جایگزین درآمد زوال پذیر نفتی شود.
نادر جنتی با بیان اینکه قوانین و مقررات 
چشم انداز 1404 و همچنین قوانین برنامه 
و بودجه تکالیفی را بر عهده سازمان مالیاتی 
قرار داده است، اظهار کرد: باید تالش کنیم 
تا این تکالیف را در راستای عملیاتی کردن 
فرمایشــات عمیق مقام معظم رهبری در 
خصــوص عمل به سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی به نحو احسن انجام دهیم.
وی اقتصــاد مقاومتــی را راه نجــات 
اقتصاد کشور دانست و افزود: طبق قوانین 
کشور تمام هزینه های کشور باید از ناحیه 

درآمدهای مالیاتی کشــور تأمین شود، چرا 
کــه درآمدهای حاصل از فــروش نفت و 
گاز از نوع درآمدهای ســرمایه ای است که 
متاســفانه با فروش زیاد آن سرمایه کشور 
کم تر می شود و روزی به پایان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه متاســفانه کشــور ما 
گرفتار بیمــاری مزمن و خطرناک هلندی 
شده است، تأکید کرد: اقتصاد کشور هلند در 
یک مقطع زمانی جزء کشورهای تراز اول 
جهان بود اما وقتی منابع گازی جدیدی در 
این کشــور کشف شد این کشور شروع به 
فروش گاز کرده و رفته رفته از فعالیت های 
دیگر کاسته شــد. نتیجه آن شد که پس 
از گذشــت سال ها این کشــور رفته رفته 
ضعیف تر شد. شهر مسجد سلیمان نیز در 

ایران دچار همین مشکل شده بود.
جنتی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
با ســیطره کامل بر مشــکالت کشور و 
مطالعات جامع در این زمینه سیاست های 
24 گانه اقتصاد مقاومتــی را ابالغ کردند، 
اظهــار کرد: بنــد 17 این سیاســت ها به 
اصالح نظام درآمدی کشور با افزایش درآمد 
مالیاتی اختصاص یافته است. سازمان امور 
مالیاتی کشور در راستای فرمایشات رهبری 
برنامه ریزی گسترده ای برای افزایش درآمد 
مالیاتی همراه با حفظ رضایتمندی مردم و 

ارباب رجوع نموده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
امور مالیاتی در پاســخ به انتقاد رئیس اتاق 
بازرگانــی تبریز در خصــوص اختصاص 
مالیات بر ارزش افــزوده بر صنایع ناتوان 
کوچک گفت: باید با شناســایی و دریافت 
مالیات از افرادی که درآمدهای کالن داشته 
و از پرداخت مالیات فرار می کنند فشاری که 
بر دوش تولید کنندگان است را جبران کنیم.

وی افزود: در طــرح جامع مالیاتی که 
پس از ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و لزوم افزایش درآمد مالیاتی در ســازمان 
امور مالیاتی تدوین شــده است اهرم های 
تشویقی برای سرمایه گذارانی که در بخش 
تولید سرمایه گذاری می کنند، در نظر گرفته 
است تا در مواردی از معافیت های مالیاتی 

نیز استفاده کنند.
وی تأکیــد کرد: پس از تصویب الیحه 
صنــدوق مکانیزه فــروش عمــده ای از 

مشــکالت قوانین مربوط به مالیات ارزش 
افزوده برطرف می شود.

جنتی بر لزوم کمک مســؤوالن سایر 
دســتگاه های اجرایی در راســتای اجرای 
قوانین مالیاتی تأکید و اظهار کرد: مردم با 
پرداخت مالیات هیچ مشــکلی ندارند بلکه 
برخــی بی عدالتی های موجود آنان را آزرده 
می کند که امیدواریم با اجرای کامل طرح 

جامع مالیاتی این مشکالت حل شود.

فاصلهآذربایجانشرقی
باجایگاهواقعی

مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایی 
آذربایجان شــرقی هم در این جلسه گفت: 
آذربایجان شرقی هنوز با جایگاه واقعی خود 

در حوزه اقتصادی فاصله دارد.
رضا حسینی اظهار کرد: ساختار مالیاتی 
یکی از ساختارهای موثر در تمامی جوامع 
اســت به خصــوص در ایران کــه نظام 
برنامه ریزی مالی بر اســاس نظام مالیاتی 
انجام می شود و تمامی برنامه های آموزشی، 
درمانــی و... از مســیر درآمدهای مالیاتی 

می گذرد.
وی استفاده از فناوی های نو و پیشرفته 
در اداره کل امــور مالیاتی اســتان را یکی 
از موفقیت های مدیریتی قبلی دانســت و 
افزود: داشــتن اشراف اطالعاتی در تمامی 
زمینه های مربوط بــه مالیات و هم چنین 
تکریم ارباب رجوع از جمله مزیت های دیگر 

ایشان بود.
وی تأکید کرد: آذربایجان شرقی هنوز با 
جایگاه واقعی خود در حوزه اقتصادی فاصله 
دارد که باید با همکاری دســته جمعی این 
راه سخت و طوالنی را با موفقیت بپیماییم.

حسینی با اشــاره به نقش کلیدی اداره 
کل امور مالیاتی در اســتان گفت: تمامی 
دســتگاه های اجرایــی موفقیت های خود 
را مدیــون این اداره کل هســتند چرا که 
درآمدهای مالی آن ها از ســوی اداره کل 

امورمالیاتی تأمین شده است.
در ایــن آییــن از زحمات 14 ســاله 
»رســول رســولی« مدیرکل سابق امور 
مالیاتی اســتان قدردانــی و »غالمرضا 
شــریفی« به عنوان مدیرکل جدید امور 

مالیاتی استان معرفی شد.

تأکید بر ضرورت اصالح قوانین مالیاتی

اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خودروهای مشروحه ذیل را به 
باالترین قیمت نسبت به قیمت کارشناسی شده، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 

واگذار نماید.
1- خودرو سواری پژو GLXI 405 به رنگ خاکستری متالیک، مدل  1385 و دو گانه سوز 

2- خودرو سواری پژو GLXI 405 به رنگ نقره ای  متالیک، مدل  1386 و دو گانه سوز.
از واجدین شرایط دعوت بعمل می آید بعد از انتشار نوبت دوم آگهی تا روز پنج شنبه مورخ 
95/05/21 جهت دریافت اسناد به نشانی : تبریز - خیابان امام خمینی - جنب هتل تبریز - 

اداره کل نوسازی مدارس استان - امور قراردادها مراجعه فرمایند.
متقاضیان می بایســت برای هریک از خودروهای مشروحه مبلغ 15/000/000 ریال )پانزده 
میلیون ریال ( را به عنوان ســپرده شــرکت در مزایده به صورت واریز نقدی در وجه شماره 
حساب 2173060412008 )سیبا( و یا به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به سررسید سه ماه 

از تاریخ صدور به طور جداگانه ارائه نمایند.
پیشــنهاد دهندگان فرصت دارند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/06/01 
پاکتهای خود را به صورت سربسته و محرمانه به دبیرخانه این اداره کل تحویل و رسید دریافت 

نمایند.
پاکات واصله، ســاعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 1395/06/02 در محل اداره کل قرائت و 

گشوده خواهد شد .
حضور نماینده هریک از پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بال مانع است.

هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود.
عیدی - مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی 

سرخاب: 2511 آگهيمزایدهخودرو 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/05/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/19

آگهی
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Ieho ming pei - خالق چندي از 
زيباترين فضاهاي داخلي و فرم های خارجي 
اين قرن است با اين حال مشخصه آثارش 
هنوز فراتر از اينهاســت. مشغله فكري او 
هميشــه محيطي بوده كه ساختمانش در 
آن شــكل می گيرد. او هرگــز به محدود 
شدن ايده هايش به طيف اندكي از مسايل 
معماري راضي نشــده اســت. كارهايش 
در طول 40ســال گذشــته نه تنها شامل 
كارخانه هــای بزرگ، كاخ هــای دولتي و 
فضاهاي فرهنگي بــوده، بلكه خانه های 
ارزانقيمت و ساختمان های بسيار معمولي و 
ساده را نيز دربر می گيرد. كارآمدي و توانايي 
او در استفاده هنرمندانه از مصالح متنوع و 
به جا بيشتر به سرودن شــعر می ماند.در 
1981 رئيس جمهور فرانسه، فرانسواميتران 
درخواست كرد كه لوور- اين شاخصه اصيل 
فرهنگ فرانسه- مدرنيزه شود و توسعه يابد 
و آميزش بهتري با شهر پاريس پيدا كند. 
پاسخ به اين درخواست و حل آن، با توجه 
به اين واقعيت كه ســاختمان 800 ســاله 
لوور اصوال باكاربري يك قصر پادشــاهي 
ساخته شده و بيشتر دوران عمرش را با اين 
استفاده ســپري كرده است و اساسا جهت 
ايفاي يك موزه مناسب نيست، دوچندان 
دشــوارتر می نمايد.پروژه فوق الذكر در فاز 
يك معطــوف بود به بازســازي و انتظام 
بخشــي دوباره ســاختمان U شكل لوور 
حول يك حياط مركزي و ســاختن يك 
هرم شيشــه ای با ارتفاع 70 فوت در مركز 

اين حياط.هرم مذكور بــه عنوان ورودي 
اصلي جديد موزه در نظر گرفته شــده بود 
كه دسترسي مستقيم به گالري های متنوع 
موزه را فراهم می ســاخت كه پيش از اين 
به صورت پراكنده ای در سه بال ساختمان 
پخش شده بودند. اين هرم ضمنا به عنوان 
نورگير ســقفي بزرگي جهــت فضاي 70 
هزار فوت مربعي ساخته شده در زير حياط 
مركزي عمل می كرد؛ فضايي كه نيازهاي 

تكنيكي و رفاهي موزه را مرتفع می كرد.
اين فضاها عبارتند بودند از:

سالن پذيرش مركزي، خدمات رفاهي 
جهانگردان و كاركنان، باجه های اطالعات، 
مغازه ها، رستوران ها، يك سالن اجتماعات 

450 نفــره، گالري نمايشــگاهي، انبارها، 
كارگاه های موقت و بقاياي تازه كشف شده 
كاخ قرون وسطايي شاه فيليپ آگوستوس.

يــك بالكن با دو چايخانــه كافه تريا 
دور تا دور ســالن ناپلئون در تراز همكف 
می شــود و دسترسي كســاني كه بليت 
خريــداري كرده انــد را به مــوزه فراهم 
می آورد.فاز دو پروژه كه در ســالگرد 200 
سالگي موزه لوور تكميل شد شامل تغيير 
كاربري دفاتــر وزارت دارايي كه در يكي 
از بال های ســاختمان قرار داشت به يك 
فضاي نمايشگاهي 387 هزار فوت مربعي 
بود كه موزه لــوور را به عنوان بزرگترين 
موزه دنيا مطرح می كرد.بر خالف فاز اول 

پروژه كه هدفش ســاختن يك ساختمان 
جديد بــود، هدف اين فاز ايجاد فضاهايي 
جديــد در يك پوســته تاريخي غيرقابل 
دخل و تصرف تعريف شــده بود.عمليات 
ســاختماني مشــتمل بود بر پاكسازي و 
مرمت نماهاي كاخ و مجسمه ها وتبديل 
سه حياط ســاختمان كه پيش از اين به 
عنوان پاركينگ از آنها استفاده می شد به 
باغ های مجسمه و جايگزين كردن 6طبقه 
فضاهــاي اداري به 3 طبقــه با مقياس 
نمايشــگاهي جهت  فضاهاي  مناســب 
نمايش كارهاي هنري.اين نمايشگاه های 
جديد عبارت بودند از: مجســمه ســازي 
فرانســوي در طبقه همكــف، هنرهاي 

دكوراتيو در طبقه مياني و نقاشي در طبقه 
آخر درگالري هايي با نورگيرهاي سقفي. 
پروسه طراحي اين نورگيرهاي سقفي كه 
اشعه مخرب ماوراءبنفش را دفع كرده و نور 
مناسب را به سمت نقاشي های روي ديوار 
نه به روي كــف هدايت می كند حدود 3 
سال به طول می انجاميد.يك باالبر بزرگ 
دسترسي اين ســه طبقه را به هم فراهم 
می كند.سيستمي كه گذشته و حال را به 
هم پيوند داده و موزه لوور را به عنوان يك 

موزه مدرن امروزي تجهيز می كند.
بخش های ديگر فاز دوم پروژه شــامل 
هرم وارونه ای است كه نور را به بخش های 
زير محوطه در لوور می رســاند يعني يك 
مجموعه تازه تاســيس فرهنگي، تجاري 
زيرزميني كه بخش الحاقي موزه است اما 

به صورت كاماًل مستقل عمل می كند.
تراس ها و باغ ها هم دوباره طراحي شدند 
تا به صورت يك بخش الحاقي و ادامه ای 
از سالن ناپلئون و باغ های تاريخي تويلري 

مطرح شوند.
روي  پــروژه  ايــن  ديگــر  اهــداف 
دسترســي های شــهري و زنده ســازي 
محيط پيراموني لوور متمركز شده بود.اين 
ساختمان نيم مايلي كه زماني مرزي ميان 
فضاهــاي دوطرفش بود اكنون به صورت 
مفصلي اتصال دهنــده عمل می كند كه 
فضاهاي تجمع بســيار خوشايندي ايجاد 
كرده و دسترسي های پياده بسيار مناسبي به 
بافت شهري پيرامونش فراهم ساخته است.

زيبايی كه به چشــم می آيد از پرتو 
نور و روشنايی است و گرنه در تاريكی، 
زيبايی مفهومی نــدارد. زيبايی حقيقی 
با نور معرفــت درک می گردد و زيبايی 
ظاهری با عزيزترين حس ما كه بينايی 
است ديده می شــود. نور از عوامل موثر 
بر ارزش فضايی اســت و از جمله علوم 
و هنرهايــی كه می توان به نقش نور در 
آن اشــاره داشت، هنر معماری است كه 
بحث مفصلی را در زمينه روند بهره گيری 
از نور طبيعی به خود اختصاص می دهد. 
در هنر معماری نور يكی از اجزايی است 
كه در كنار عناصر و مفاهيم ديگر از قبيل 
ساختار، نظم فضايی، مصالح و رنگ و... 
مطرح می شــود و در طراحی به عنوان 
يك عنصر مجــزا بايد نقش خود را ايفا 
كند. يكی از مهم ترين مشخصه های نور 
طبيعی، توالی و دگرگونی آن در طول روز 
اســت كه باعث حركت و تغييرحالت در 
ساعات مختلف می شود. در تاريخ نقاشی 
توجه به نور در دوره امپرسيونيســت ها 
ديده می شــود. هنگامی كه نقاشــان 
آتليه های خود را ترک می كردند و در زير 
نور خورشيد با نور طبيعی مشغول نقاشی 
می شدند. از مشخصات اين سبك توجه 
به رنگ و نور در ســاعات مختلف روز و 
انعكاس رنگ اشياء مختلف در يكديگر و 
تأثير رنگ های پيرامونی و به كار بردن 

رنگ های خاص و ناب می توان نام برد.
بايد گفــت نور تنها يــك ضرورت 
فيزيكی نيست؛ بلكه اين اولين شرط برای 
بينايی، ارزشی روان شناختی در بطن خود 
 Morris(نهفته دارد. موريس الپيدوس
Lapidus( می گويد: انســان ها مانند 
پشه هستند. هر كجا نوری باشد به سمت 
آن هجوم می برند، بدون اين كه بدانند 
چرا! در اين معنا، معماری بازی هنرمندانه 
دقيق وخيره كننده مجموعه ای از اجسام 
ســاخته شده اســت در زير نور. سايه و 
روشن ها هســتند كه فرم ها را در مقابل 
ما برهنه می سازند. مكعب، مخروط، كره، 
اســتوانه و هــرم و... تمامی اين احجام 
افالطونی را نور اســت كه به ما عرضه 
می كند. احجامی كه رقصی ناب، ملموس 

و زيبا در مقابل چشمان ما دارند.
 نور هميشــه عــالوه بر اســتفاده 
كاربردی دارای ارزش نمادين نيز بوده و 
جزيی از ذات زندگی اســت. چنانچه در 
بسياری از فرهنگ ها نور، يا خورشيد به 
عنوان منبع نور، عنصر خدايی محسوب 
می شده و آن را ارج می نهادند. اين عنصر 
غير مادی محســوس طبيعت، همواره 
در معمــاری ايرانی وجود دارد و در واقع 
نشــانه عالم واال و فضای معنوی است. 

در دوران معماری سنتی نحوه نگاه به نور 
تحت تأثير تفكر اسالمی به عالی ترين 
درجه خود می رســد و مظهر تقدس و 
عالم معنوی شــناخته می شود. معماری 
ايرانــی معماری ای حقيقت جوســت، 
حقيقت در معماری كمال است و كمال 
از آن باری تعالی اســت و هرچه در اين 
معماری حضور دارد، عضوی از ان است 
كه جداناپذير است. نور نشانی از حركت 
به سوی حق است كه حالت فيزيكی و 
مادی ندارد و اين موضوع در كنار عوامل 
ديگر مانند اقليم و موقعيت قرارگيری يك 
بنا و نحوه استفاده از نور مطرح می شود. 
در صورتی كه اين امر در معماری غرب 
به چنين شكلی بروز پيدا نمی كند. اصول 
حاكم در معماری معاصر چيزی به غير از 
حقيقت است، حتی اگر خالف ان باشد. 
معماری مدرن روی به سادگی و خلوص 
دارد كــه با عناصر شــكلی وفرمال به 
كمال خود می رسد و اين غير از خلوص 
معنوی است. با اين نگرش و تفكر نور در 
معماری حضور مستقيم دارد، در صورتی 
كه در معماری ايرانی نور هميشه تعديل 
شــده دريافت می شده است و اين امر از 
طريق عناصر تشــكيل دهنده معماری، 
مانند انواع روزن هــا، نور گيرها، گلجام 
و شيشــه های رنگی و ارسی ها تأمين 
می گرديد. نا گفته نمانــد كه گرچه در 
معماری غرب ساختمان كامال در مقابل 
نور گســترده می شود و يا مزاحمت های 
مستقيم نوری كاماًل منع می گردد، ولی 
می توان آن را به طريق نور پردازی های 
مصنوعی جبران و تأمين كرد كه از نظر 
نگرش آن ها بــه حضور عينی نور مورد 

قبول و بسيار جالب توجه است.

ســازمان زيباسازي شــهرداري تبريز 
در نظر دارد افــراد حقيقی و حقوقی واجد 
شرايط جهت طراحی نورپردازی توسط نرم 
افزارهای 3Ds MAX و VRAY را 
از طريق فراخوان دعوت به كار نمايد. فلذا 
برای شــركت در فراخــوان مذكور نمونه 
كارهای نورپــردازی نمای ســاختمان را 

حداكثر تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخه 
23/5/95 به دبيرخانه ســازمان زيباسازي 
شــهرداري تبريز واقع در تبريــز، خيابان 
آزادي، حد فاصل چهاراه الله و ابوريحان، 
ضلع غربــي بازار روز، جنب بانك شــهر 

تحويل نمايند.

شهردار تبريز از آماده سازی طرح شبدری 
شــاه گولی خبر داد و افزود: اين پروژه مهم 
از ضرورت های قديمی شهر بوده و اجرای 
آن، نقش اساســی در روان سازی ترافيكی 
محدوده گردشــگری شــاه گولی خواهد 

داشت. 
شــهردار تبريز در بازديد از شــهرداری 
منطقه 2 تبريز، با اعــالم اين خبر گفت: 
پروژه شبدری شاه گولی با پيشرفت فيزيكی 
95 درصدی، هم اكنون در مراحل تكميلی 
و اجرای ســاير بخش های جنبی از قبيل 
آسفالت ريزی، ديواره ســازی، نورپردازی و 

جدول گذاری است.
وی با اشــاره به ضرورت اجرای طرح 

شبدری شــاه گولی، خاطرنشان كرد: اين 
پروژه مهم از نيازهای قديمی شــهر تبريز 
بوده و امكان دسترســی به تفرجگاه شاه 
گولی را كه سال ها محدوده به يك مسير 
بود، گســترش خواهد داد؛ ضمن اين كه از 
حيث جهت گيری توسعه شهر نيز اين پروژه 

بسيار حايز اهميت است.
رسول موسايی، شهردار منطقه 2 تبريز 
نيز در اين بازديد با اشــاره به اين كه پروژه 
در ضلع جنوب غربی در حال زيرســازی 
برای اجرای عمليات آســفالت ريزی است، 
گفت: رمپ های باند جنوب شرقی، غربی و 
ضلع شمالی پروژه به همراه تمام الين ها و 
رفوژها برای انجام انبوه كاری، نصب فالور 

باكس و كاشت فضای ســبز آماده سازی 
می شود.

شهردار منطقه دو تبريز با عنوان اينكه 
احداث ديواره سنگی و جدول گذاری طرح 
شــبدری شــاه گولی به صورت عمليات 
همزمان در حال اجراســت، اظهار داشت: 
تأميــن روشــنايی و نورپردازی از ســاير 
فعاليت هايی اســت كه برای تكميل اين 

پروژه به انجام می رسد.
موسائی از فعاليت شبانه روزی و مضاعف 
برای به ثمر رســيدن اين پروژه خبر داد و 
افزود: عوامل عمرانی منطقه دو در تالش 
برای به ثمر رســاندن طرح شــبدری شاه 

گولی تا اواخر مردادماه هستند.

مديرعامل سازمان زيباسازی از اتمام 
ساخت مجسمه عظيم رشيدالدين فضل 
ا... همدانی و شاگردش طی روزهای اخير 
خبــر دادند. فرخی ضمن اعالم خبر فوق 
افزودند: اين مجسمه شامل دو مجسمه 
بزرگ رشــيدالدين فضــل ا... همدانی و 
شاگردش است كه از كارگاه به مجموعه 
عينالی منتقل شده و طی روزهای آتی در 

اين مجموعه نصب خواهد شد.
فرخی به اندازه اين دو مجسمه اشاره 
كــرد و افزود: اين مجســمه بزرگ ترين 
مجســمه شــهری تبريز بوده و يكی از 

بزرگ ترين مجســمه های بزرگ كشور 
به حســاب می آيد. مديرعامل ســازمان 
زيباســازی افزود: به اعتقاد متخصصين 
و صاحــب نظران، نمادهــا و المان های 
شــهری از جمله بناهای مهم در طراحی 
معماری و طراحی شــهری محســوب 
می شــوند، به نحوی كه گاه حتی از خود 
شهر پراهميت تر جلوه می نمايند؛ چرا كه 
بيانگر هويت، شخصيت و عصاره شهر در 
يك ساختار نمايان هستند، در اين راستا 
ساخت المان، نماد و مجسمه های مناسب 
و فرهنگی متناسب با تاريخ و ارزش های 

فرهنگی يك شــهر يا منطقه از اهميت 
بااليی برخوردار است. 

فرخی بــه دليل انتخــاب عينالی به 
عنوان محل نصب مجســمه نيز اشاره 
نموده و افزودند: با توجه به نزديكی كوه 
عينالی به ربع رشيديه به عنوان تنها يادگار 
رشــيدالدين فضل ا... همدانی و از جهتی 
به دليل موقعيت شاخص تفرجگاه عينالی، 
با همكاری سازمان عون بن علی تصميم 
گرفتيم اين مجســمه هنری ارزشمند را 
در ارتفاعات اين تفرجگاه نصب نمائيم تا 

جلوه گری بيشتری داشته باشد.

رنگ آبی از جمله رنگ هايی اســت 
كه در خانه ها حتمــاً می توان يافت. آبی 
كمرنــگ را در طــرح قالی ها يا حتی در 
آسمان تابلو نقاشی منزل می توان مشاهده 
كرد. رنــگ آبی، همانند ديگر رنگ های 
اصلی دارای شــخصيت و ابهت خاص 
خود است و می تواند به دكوراسيون منزل 

معنای خاصی ببخشد
تيره ترين نوع رنگ آبی، ســورمه ای 
است و پس از آن آبی با مخلوط بيشتری 
از رنگ قرمز اســت. اين رنگ ها غالباً در 
فضايی به همــراه چوب های تيره رنگ 
استفاده می شوند. اين نوع رنگ آبی تيره از 
لحاظ حالت و بيان رنگ با طيف رنگ های 
آبی روشن كاماًل متفاوت است. رنگ آبی 
روشن ممكن اســت در زمينه پرده های 
گلدار با رنگ های متضاد پديدار شود. رنگ 
آبی تيره زمينه ای را فراهم می آورد كه از 
طريق آن می توان يك اتاق ساده آرام پديد 
آورد و يــا عناصر معماری پيچيده فضا را 
بهتر نمايان كرد. انواع روشن تر رنگ آبی 
هم كه به واســطه آنها می توان فضايی 
بهاری و يا در جكوزی ها فضايی كه نمايان 

گر آب است، استفاده نمود.
رنگ آبــی، رنگی ماليــم و آرامش 
بخش اســت. بنابراين با استفاده از رنگ 
آبی روشن در زمينه اتاق می توان فضايی 
آرامش بخش ايجاد نمود. رنگ آبی سبز 
بيشــتر برای فضاهايی مانند جكوزی و 
استخر و... اســتفاده می شود، زيرا جدای 
از آرامش بخش بودن آن، عمق فضايی 
بيشتر و بزرگ تری را در ذهن مخاطب 
ايجاد می كند. استفاده از آن در دستشويی و 
حمام و يا اتاق خواب مناسب است. در اين 
گونه فضاها می توان رنگ های مكملی 
چون صورتــی، زرد و ناورنجی و... را نيز 

به كاربرد.
در سالن غذاخوری استفاده از رنگ آبی 
تيره و رنــگ آبی كبالت و روكش چوب 

تيره برای ديوارها در حالی كه سقف سفيد 
مات است، فضای مطبوعی را به همراه 

نورپردازی مناسب ايجاد می كند.
در فضای نشيمن می شود از تركيبی 
از رنگ های گرم و ســرد استفاده نمود. 
به عنــوان مثال تركيبی از يك ديوار زرد 
و پرده هايی كه گل هايــی با رنگ گرم 
در زمينه آبی دارند را استفاده نمود. اما به 
هنگام تركيــب رنگ ها بايد به اين نكته 
توجه كــرد كه هر رنگی بيانگر حالت به 
خصوصی اســت و تركيب رنگ ها خود 
ايجاد كننده حس ديگری جدای از حالت 

هر رنگ به طور مجزا است.
زينا گليز بروک طراح داخلی می گويد: 
» فكــر می كنم كه همگــی ما به طور 
غريزی شــناختی از رنــگ داريم و اين 
شــناخت با محل جغرافيايی ما مرتبط 
است. يعنی اينكه ما در كجا بزرگ شده 
ايم و در ســنين بلوغ به دنبال چه آمال و 
اهدافی بوده ايم. به تصور من، رنگ مانند 
مد، كيفيتی مقطعی و مرحله ای دارد و ما 

نيز اين مراحل را طی می كنيم.«
الكساندر استاد طراح داخلی می گويد: 
»مــن رنگ آبی موجــود در منزلم را به 
خاطر شــباهت آن به رنگ آسمان و آب 
دوست دارم. همه رنگ هايی را كه من از 
آنها استفاده می كنم از طبيعت الهام گرفته 
ام. من سعی می كنم تا به هر طريقی تأثير 
طبيعت را به محل زندگی منتقل كنم زيرا 
معتقدم همگی ما تشــنه اين الهامات از 

طبيعت هستيم.« 
كريسس كيسن مدن طراح، نويسنده و 
مجری برنامه HGTV می گويد: »يك 
راه استفاده از رنگ های مختلف استفاده از 
كاغذ ديواری است. من قباًل در اين مورد 
واهمه داشتم ولی اكنون متوجه شده ام كه 
اگر بخواهم حالتی به خصوص را بيان كنم 
استفاده از كاغذ ديواری به طرق مختلف 

اين امكان را به من می دهد.«

رقص احجام در زیر نور
نازنین معروفی

نگاهی به طرح توسعه موزه لوور

طرح شبدری شاه گولی در آستانه بهره برداری رنگی به نام آبی

بزرگ ترین مجسمه شهری تبریز در راه عینالی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار



معماری ایرانی معماری ای 
حقیقت جوست، حقیقت در 
معماری کمال است و کمال 

از آن باری تعالی است 
و هرچه در این معماری 

حضور دارد، عضوی از ان 
است که جداناپذیر است. 
نور نشانی از حرکت به 

سوی حق است.



آمار و  مدير عامل سازمان 
فناوری اطالعات شــهرداری 
تبريز از پيشرفت 70 درصدی 
بازار  بــرداری  نقشــه  پروژه 

تاريخی تبريز خبر داد.
رضا پاک نهاد مدير عامل 
اين سازمان با اشاره به سابقه 
تاريخی بــازار تبريز گفت: با 
توجه بــه اينكه بــازار تبريز 
يكــی از عناصر اصلی زندگی 
شــهر تبريز محسوب می شود 
و به عنوان يكــی از بناهای 
ايرانی  معمــاری  نظيــر  كم 

- اسالمی در ســال 1354 در فهرست 
آثار ملی به ثبت رســيده است، در عصر 
حاضــر نيز با پيشــرفت تكنولوژی های 
مكان محور و توسعه مديريت شهری و 
برنامه ريزی های آتی و ارائه خدمات بهتر 
به شــهروندان، لزوم تهيه نقشه های به 
روز از شــهر مورد توجه مديران شهری 

قرار گرفت.
در اين راستا ســازمان آمار و فناوری 
اطالعات با استقرار سيستم های مختلف 
مكانی در مجموعه شهرداری تبريز تهيه 
نقشــه های جديد از تبريز را در اولويت 

كاری خود قرار داد. بر اين اساس عكس 
برداری از شــهر تبريز را بعد از ســيزده 
ســال در ســال 93 كليد زده و به اتمام 

رساند.
پاک نهــاد افزود: با بررســی دقيق 
نقشــه های شهری و به دليل سرپوشيده 
تاريخی تبريز، خأل  بازار  بودن مجموعه 
وجود نقشه های زمينی از بازار با توجه به 
نياز مبرم به اين نقشــه ها در بخش های 

مختلف شهرداری تبريز احساس شد. 
بنابراين بعد از بررســی ها و مطالعات 
اوليه از مجموعه بازار و با در نظر گرفتن 

اينكــه هيچ گونــه اطالعات 
دقيق و مشخصی از مجموعه 
وجود نداشــت، نقشه برداری 
كردن  دار  شناسنامه  و  زمينی 
تيمچه ها،  بازارچه ها،  امالک، 
در  بــازار  داخل  راســته های 
مســاحت  به   1/200 مقياس 

24500 مترمربع آغاز شد.
وی گفت: اين پروژه برای 
اولين بــار در تاريخ مجموعه 
بــازار تبريــز در حال نقشــه 
برداری بوده و جزء پروژه های 
نادر انجام نشده درسطح شهر 
اســت كه با خروجی اين پروژه می توان 
و  شناسايی  مكانی  اطالعات  دقيق ترين 
در سيســتم های مختلف مكانی از جمله 
مميزی، SDI، شهرســازی، زيباسازی، 
خدمات شــهری، نوســازی و مشاغل و 
اداراتی چون آب و برق و گازو...استفاده 

نمود.
گفتنی است با گذشت پنج ماه از آغاز 
پروژه، نقشــه برداری كليــه معابر بازار 
تبريــز در حال اتمام بــوده و از محدوه 
برداشت واحدهای تجاری  بازار عمليات 

و خدماتی آغاز شده است.

پیشرفت 70 درصدی پروژه نقشه برداری بازار تاریخی تبریز
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عشــایر ایران که معیشت و آداب و 
رسوم خاص خود را دارند در ایران یکی 
از جذاب ترین شیوه های زندگی اجتماعی 

به شمار می آیند.
اســتان اردبیل از ایل ها و عشــایر 
متعددی برخوردار است که مهم ترین و 
منسجم ترین آنها ایل های شاهسون و 
ارسباران هستند که درمناطق گوناگون 
استان پراکنده شــده اند. ایل شاهسون 
از مهم تریــن و معروف تریــن ایل های 
استان های اردبیل و آذربایجان شرقی به 
شمار می رود که دارای پیشینه تاریخی 
زیــادی بــوده و از ویژگی های خاص 

اجتماعی- فرهنگی برخوردار است. 
اعضــای این ایل دام دار هســتند و 
از مراتع سرســبز کوه های خطه اردبیل 
استفاده می کنند. شاهسون ها از آداب و 
رسوم سنتی و قوی برخوردارند، هرچند که 
از گذشته های دور از حوادث و خطرات دور 
نمانده و تحوالت زمان برآن ها بی تأثیر 
نبوده است. بر اساس قرارداد ترکمن چای 
که طی آن قسمتی از مرزهای شمالی 
ایــران به روس ها واگذار شــد و به این 
ترتیب قسمت بزرگی از منطقه قشالقی 

شاهسون ها از بین رفت. 
)ییالقــی(  تابســتانی  منطقــه 
شاهســون ها را ارتفاعات اهر، مشگین 
شــهر و اطراف آن تشکیل می دهد و 
منطقه قشــالقی آن ها را بخش های 
خاوری جلگه کم عمــق مغان )که در 
حدود 150 کیلومتر از منطقه سردسیر 
فاصلــه دارد و نزدیک رود ارس اســت( 

تشکیل داده است.
سبب  شاهسون ها  تاریخی  قدمت 
شــده آداب و رســوم و شــیوه های 
معیشت آن ها برای افراد عادی جذاب 
و دیدنی باشد، چنان که بازدید از زندگی 
عشــایر شاهســون یکی از پرطرف 
دارترین برنامه های گردشــگری ناحیه 
آذربایجان شــرقی و اردبیل به شــمار 

می آید. 
ایــل شاهســون از طایفــه، تیره، 
کویــک و هر کویک از چنــد اوبه و 
اوبه ها از تعدادی خانواده تشکیل شده 
است. در راس هر طایفه، ایل بیگی از 
سوی دولت مرکزی برای حفظ نظم و 

وصول مالیات انتخاب می شد ولی اداره 
طایفه بر عهده بیگ بوده که از طرف 

ایل بیگی گمارده می شد. 
ایل شاهسون در استان های اردبیل 
و آذربایجان شــرقی زندگی می کنند و 
برخی از آن ها در طی ســالیان گذشته 
یک جا نشین شــده اند. شاهسون ها از 
سجایای اخالقی خوبی برخوردار هستند 
و در تیراندازی و شکار و میهن پرستی 
شهرت دارند. آن ها به زبان آذری صحبت 
می کنند و شــیعه مذهب هســتند. 
لباس های محلی ایل شاهسون یکی از 
مهم ترین جاذبه های فرهنگی این ایل به 

شمار می آیند. 
مــردان ایل شاهســون پوشــاک 
اختصاصی ندارند، کت و شــلوار و کاله 
آنان معروف به کپی kepi یا کاله ترک 
داری که نظیر کاله مردان گیالن است؛ 
تشکیل دهنده پوشاک مردان شاهسونی 
اســت. لباس بانوان ایل شاهسون هر 
یک یاد آور گوشــه ای از پوشش مردم 
سایر مناطق ایران زمین است. روسری 
بانوان را چارقد گلداری تشکیل می دهد 
که با یک کالغی بسته می شود. پیراهن 
زنان ایل شاهسون از رنگ های متنوع و 
شاد تشکیل شــده و بلند است. تنبان، 
شلیته ای اســت که می پوشند و شبیه 
تنبان های بانوان گیــالن، بختیاری و 

قشقایی است. 
جلیقه زنان شاهســون را پارچه های 
دوخته شــده بدون آســتین تشکیل 
می دهد که روی آن ها سکه های طال و 
نقره دوخته شــده است و تعداد سکه ها 
نشان دهنده میزان ثروت خانواده است. 
شاهســون ها در چادرهای نیم کره ای 
شکلی زندگی می کنند که آن ها را آالچیق 
و برخی را کومه می نامند. کومه معمواًل از 
آالچیق کوچک تر است و از جنس خشن 
بافته می شــود ولی آالچیق با ظرافت و 
مهارت بافته می شود و دوام آن ها از کومه 
بیش تر است. فضای داخلی کومه ها به 
طور معمول 5 متر است. آالچیق اصلی 
عموماً از نمد ســفید و با ظرافت است 
این نمدهــا با طرح های رنگی در جلو و 
طرفین تزییین یافته و سر درب ورودی ها 

منگوله هایی آویزان است.

آناج - در نشستی که با حضور خبرنگاران زندگی مردم عشایر شاهسون
و مســؤولین استانی به مناسبت 17 مرداد، 
روز گرامیداشــت مقام خبرنگار برگزار شد، 
اصحاب رســانه از نبود دادگاه مطبوعات و 
عدم حل مشکل بیمه انتقاد کردند و خواستار 

پایبندی مسؤولین به وعده هایشان شدند.
هر ســال با فرا رســیدن روز خبرنگار 
شاهد برگزاری نشست، همایش و جلسات 
متعددی در راستای تکریم مقام خبرنگاران 
هستیم. بر همین اســاس نیز امسال نیز 
نشست هم اندیشی با حضور اصحاب رسانه 
و مطبوعات، نمایندگان مردم تبریز، آذرشهر 
و اسکو و مســؤوالن اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان در مجتمع فرهنگی 

هنری 29 بهمن تبریز برگزار شد.
نشست هم اندیشی با تاخیری چهل و 
پنج دقیقه ای در حالی آغاز به کار کرد که از 
بین نمایندگان استان تنها مسعود پزشکیان 
و محمد اسماعیل سعیدی حضور داشت و از 
مسؤوالن دولتی نیز به جز مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان دیگر مدیران دولتی 
فراغت کافی جهت شــنیدن مشــکالت 

خبرنگاران را نیافته بودند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان در ابتدای این نشست ضمن تبریک 
روز خبرنگار بیان کرد: همدلی و همزبانی 
تنها راه قرار دادن کشــور در مسیر توسعه 
پایدار اســت و این امر بدون محافظت از 

سرمایه های اجتماعی امکان پذیر نیست.
وی ادامــه داد: بــدون همراهی مردم 
و اتفاق نظر گروه های سیاســی، مدیران، 
مســؤوالن و جریان موثر و تعیین کننده  
رســانه ای، رسیدن به توســعه  همه جانبه 

غیرممکن است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
افزود: در رابطه با ســاماندهی خبرنگاران، 
بیمه و مسکن خبرنگاران برنامه گسترده ای 
توسط وزارت ارشاد در نظر گرفته شده که 

در سطوح مختلف در حال اجراست.
حضور کم رنگ اهالی رسانه و مطبوعات 
در این نشســت اما جای تامل داشت، زیرا 
365 روز سال خبرنگار از دیگران می گوید 
و می نویســد و تنها این یک روز است که 
به واکاوی چالش های اساسی حوزه خویش 
می پردازد. شاید عدم تحقق وعده ها در طی 
سال های گذشته در چنین محافلی آنها را به 
حصول نتیجه و حل مشکالت قدیمی شان 

دلسرد کرده باشد.

قلم های صادقانه
یکــی از نمایندگان تبریز، آذرشــهر و 
اسکو در مجلس شــورای اسالمی هم با 
اشــاره به اینکه روز خبرنگار، زمانی برای 
ارج نهادن به کســانی اســت که صادقانه 
برای حل مشــکالت مردم قلم می زنند، 
گفت: طی نامــه ای به مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان پیشنهاد برگزاری یک 
نشســت صمیمی با خبرنگاران و شنیدن 

صحبت های آنان را دادم.
محمداسماعیل سعیدی افزود: همان طور 
که پیش از این نیز بارها بیان داشته ام فضای 
سالن اســتاد اقبال آذر به جهت نورپردازی 
نامناســب و حاکم نمودن فضای سنگین 

مناسب نشست های هم اندیشی نیست.
نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشهر با 
اشاره به سختی های کار خبری اذعان کرد: 
کار خبری حوزه پر استرس و سختی است 
زیرا مسؤوالن و مدیران دولتی دچار افراط 

و تفریط هستند.

وی ادامــه داد: در کشــور مــا فضای 
رســانه ای به جریان های سیاسی مرتبط 
هستند و فضا را به گونه ای پیش می برند که 
خبرنگار باید برخالف باورهای خود بنویسد.

سعیدی عنوان کرد: عرصه  خبری سخت 
اســت چون خبرنگاران از مشکالت مردم 
می گویند و نمی توانند برای درمان معضالت 

متعدد عرصه کاری خود قلم بزنند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با 
اشــاره به اینکه از نزدیک شاهد مشکالت 
خبرنگاران در صحن مجلس هستم، اظهار 
کرد: خبرنگاری در کمیســیون اجتماعی 
از وضعیت اشــتغال و بیمه جوانان سوال 
پرسید، گفتم خودتان چقدر دریافتی دارید 
و آیا بیمه هستید یا نه؟ در پاسخ گفت 300 
هزار تومان حقوق دریافت می کنم و بیمه 
هم ندارم، گفتم پس ابتدا مشکالت خود را 
رسانه ای کنید، خبرنگار در پاسخ گفت در آن 

صورت از کار کنار گذاشته می شوم!
وی تأکید کرد: این قبیل رفتارها منجر 
به افزایش ریا و تزویر در جامعه می شــود، 
انقالب ما انقالب ارزش ها بود در حالی که 
برخی مدیران با روندی که در پیش گرفته اند، 
ضد ارزش زیادی را ترویج می کنند، برخی از 
کارها به قدرت و ثروت متصل شده است و 
به همین جهت نمی توان کاری را پیش برد.

این نماینده مردم تبریز، اسکو آذرشهر در 
مجلس اضافه کرد: در جامعه ای که امنیت 
شغلی وجود ندارد و جوانان با استرس های 
مختلف مواجه هســتند برگزاری کنسرت 
نشــاط را جاری نمی کند، شــاید بتواند در 
مقطعی کوتاه اثر گذار باشد اما نشاط پایدار 

در جامعه با کنسرت به دست نمی آید.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
تأکید کرد: بخشی از نشــاط به قلم زدن 
خبرنگاران باز می گردد، البته بخشــی هم 
بر می گــردد به اینکه اگر آنها هم صادقانه 

نوشتند دچار مشکل نشوند.
نبود تهویه  مناسب از همان دقایق اولیه 
اصحاب رسانه را کالفه کرده بود و انتظار 
حضور مســؤوالنی که باید پیش از همه 
مشــتاق شــنیدن درد و دل زبان گویای 
جامعه می شدند، همگان را ناراحت. هرچند 
نسبت به سال گذشته روند برگزاری، برنامه 
بزرگداشت روز خبرنگار بهبود یافته بود اما 
همچنان به درجه ای که مطلوب این عرصه 

شود، نرسیده است.

وعده محقق نشده
در ادامه نشســت، خبرنگاران به طرح 
دغدغه های اصلی و چالش های اساســی 

عرصه خبرنگاری پرداختند.
یکی از خبرنگاران با اشاره به عدم وجود 
بیمه خبرنگاری، از آن به عنوان یک معضل 
در این حرفه نام بــرد و گفت: در رابطه با 
بیمه وعده های زیادی داده شده اما همچنان 
این خبرنگاران هستند که از نبود مزایایی که 
یک کارگر شهرداری از آن بهره می برد، در 

رنج هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
در رابطه با این مســاله اظهار کرد: بحث 
ســاماندهی خبرنگاران در سطح معاونت 
مطبوعاتی وزارت ارشــاد در جریان است و 
خبرنگاران باید با ثبت نام در سامانه مربوطه 
و تکمیل اطالعات، طبقه بندی شوند و از 

مزایای حرفه خود بهره ببرند.
وی ادامه داد: بخشــی از بیمه در قالب 
یارانه به نشریه ها تعلق می گیرد و کسانی 
که فعالیت حرفه ای خبــری دارند و هنوز 
بیمه نشده اند به اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اطالع دهند. در مورد بیمه 
تکمیلی نیز معاونت مطبوعاتی 65 درصد 
حق بیمه را پرداخــت می نماید و بقیه بر 

عهده خود خبرنگار است.

ایرادهای نشست های خبری
یکی از فعاالن رســانه ای استان هم با 
انتقاد از عدم ساماندهی خبرنگاران تصریح 
کرد: پس از سال ها همچنان یک ساماندهی 
منسجم در رسانه و مطبوعات وجود ندارد 
و ســازمان ها و ادارات جهــت دعــوت از 
خبرنگاران نمی دانند بــه کدام مرجع باید 

مراجعه نمایند.
او با اشــاره به اینکه کنترل و نظارت بر 
خبرنگاران وجود ندارد، افزود: این مســاله 
منجر به این شده است که در نشست های 
خبری بعضا شــاهد حضور خواهر و برادر 

خبرنگاران هم باشیم.
مسکن از دیگر مشکالت فعاالن عرصه  
خبر بود که به کرات توسط خبرنگاران مورد 
اشــاره واقع شــد و پس از اظهار نظرهای 
مختلف مقرر شــد مجمــع خبرنگاران در 
این راستا شــکل بگیرد و تعاونی مسکن 

خبرنگاران دوباره راه اندازی شود.
شاید بتوان عدم وجود امنیت شغلی در 
این حرفه را مشــکلی اساسی عنوان کرد. 
همان طور که تعداد کثیری از خبرنگاران در 
نشست بزرگداشت روز خبرنگار به این مساله 
اذعان داشتند. بسیاری از مدیران مدح پسند 
هســتند و با درج خبری انتقادی به راحتی 
رســانه و خبرنگار را به چالش می کشانند. 
همچنین ارجاع پرونده به دادسرای عمومی 
که فاقد حضور هیأت منصفه و بازپرس آگاه 
به امور رسانه است، بسیاری از خبرنگاران را 
متضرر نموده و با مجموعه های خبری را با 

چالش های اساسی مواجه ساخته است.
شورای حل اختالف نیز تاکنون نتوانسته 
ایفاگر نقش خود در این زمینه باشــد و به 
قول معروف خبرنگاران در مسائل حقوقی 

پشتشان به هیچ جا گرم نیست!
سعیدی در پاسخ به این دغدغه ها اظهار 
کرد: در بســیاری از موارد قاضی نیازی به 
ارجــاع پرونده به شــورای حــل اختالف 
نمی بینــد و برخوردی در شــأن اصحاب 
رسانه صورت نمی گیرد و در نهایت خبرنگار 

متضرر می شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از قانون به 
دلیل عدم اشراف اطالعات و عدم آگاهی از 
مفاد قانونی تعطیل شده است، تأکید کرد: 
وقتی بر علیه رسانه ای شکایت می شود باید 
هیأت منصفه تشکیل شود و روند بازپرسی 

به صورت تخصصی ادامه یابد.

ورزشی  رســانه های  پیشکسوت  یک 
اســتان هم گفت: پیش از این کارت های 
خبرنگاری از سوی ارشــاد به خبرنگاران 
حرفه ای تعلق می گرفت که همچون مجوز 
فعالیت ایشان قلمداد می شد، متاسفانه این 
روند دیگر ادامه نیافت و هر شخص به خود 
اجازه می دهد یک روزنامه یا ســایت دایر 
نماید و بدون داشتن سواد رسانه ای در این 

عرصه عرض اندام نماید.
نائب رئیس مجلس هم طی صحبت های 
کوتــاه خود اظهار کرد: اینکه نفرات متعدد 
صحبت کنند، به معنای موثر بودن نیست، 
بلکه باید در تشکل صنفی صحبت ها یکی 
شده و جهت بررسی به صورت مکتوب به 

نمایندگان مجلس تحویل می شد.
وی ادامه داد: البته باید مشکالت اولویت 
بندی شده باشــند و موارد محدودی هم 
جهت رسیدگی ارجاع شود تا بتوان نتیجه 

مطلوبی به دست آورد.
البته در پاسخ به این نماینده باید گفت 
متاســفانه بســیاری از خبرنگاران در طی 
سال های گذشته نتوانسته اند از فیلترهای 
انحصــاری آقایان در خانــه مطبوعات و 
انجمن صنفی عبور نمایند و علی رغم اینکه 
برخی از خبرنــگاران به جهت عضوت در 
این مجامع اقدام نموده اند به دلیل قوانین 
خودســاخته راه ورد بر روی آنها بسته شده 
است، به همین دلیل است که خبرنگاران در 
جایی که یک گوش شنوا برای مشکالت 
کاری خود می یابند زبان به ِشکوه و گالیه 

می گشایند.
یک عکاس خبری هم در این نشست به 
نمایندگی از عکاسان خبری گفت: متاسفانه 
به رغم اهمیت عکس در خبر به این قشر 
بها داده نمی شــود، همچنان که می بینید 
در بنرهای این نشست و برنامه های دیگر 
هرگز نامی از عکاسان خبری برده نمی شود.

او گفت: زمانی هم که می خواهیم برای 
بیمه اقدام کنیم می گویند بیمه به شما تعلق 
نمی گیرد، با اینکه کار عکاسی خبری مکمل 
کار خبری اســت اما عــکاس با خبرنگار 

یکسان نیست.

قول هایی که
در روز خبرنگار جا می ماند

خبرنگاران زیادی در این نشست واگوی 
مشکالتی شــدند که دیگر امروز جزءی از 
زندگی آنها گشته است، مشکالتی که هیچ 
وقت فرصتی برای بیان آنها نیســت. یک 
یدیگر از خبرنگاران که دلی پر از مسؤوالن 
داشــت، گفت: هر سال یک ساعت و نیم 
جمع می شــویم تا از انبوده دغدغه بگویم، 
همه کســانی هم که حاضر هستند قول 
همــکاری می دهند و وعده  رســیدگی به 
مشکالت را در گوش ما می خوانند اما همین 
که پای خود را از ســالن بیرون می گذارند 

همه چیز فراموش می شود.
وی ادامه داد: بیمه، مسکن و نبود امنیت 
شــغلی برای مدیران یک واژه است که از 
طــرف خبرنگار بیان می شــود و اما اینها 
دغدغه های هر روز و شــب ما هســتند؛ 
خبرنگاران اســتان ما از پاک ترین قلم به 
دستان هستند که اگر نبود، می توانستند با 
فروش قلم های خــود به مدیران وضعیت 
به مراتب بهتری داشــته باشــند اما این 
خبرنگاران به قلم و راه خود پایبند هستند 
حتی اگر در این راه سخت ترین مشکالت 
را تحمل کنند، حتی اگــر کمتر از رفتگر 

شهرداری از این دولت مزایا دریافت کنند.

انتقاد اصحاب رسانه
 از فقدان دادگاه مطبوعات

ش.پ: 1063

آگهی تحدید حدود عمومی
پیرو آگهی های قبلی و بنا به دســتور مــاده 14 قانون ثبت 
قســمتی از امالک واقع در میانه بخش 46 تبریز که تحدید 

حدود نشده اند بشرح ذیل آگهی می شوند.
1. پــالک 321 فرعی از 138 فرعــی از 59 - اصلی واقع در 
قریه نشق، متعلق به آقای محمد انگوتی گلنگدری نسبت به 

ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 991/45 متر مربع
2. پــالک 322 فرعی از 138 فرعــی از 59 - اصلی واقع در 
قریه نشق، متعلق به آقای سعید انگوتی گلنگدری نسبت به 

ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 3400 متر مربع
تاریــخ تحدید حدود هر دو پــالک:95/06/10 - روز تحدید 

حدود: چهارشنبه
تحدید حدود ملک فوق در تاریخ مقرر مطابق مقررات از ساعت 
8 صبح الی 12 ظهر در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد و 
به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک مجاور اخطار 
داده می شــود چنانکه در موعد مقرر در محل حاضر نباشند، 
ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد و برابر ماده 20 قانون ثبت مهلت اعتراض 30روز 
پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی می باشد و معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره دادخواست 
تقدیم مراجع قضائی نموده و گواهــی آن را به این اداره ارائه 

نماید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
تارخ انتشار آگهی:95/05/18 دوشنبه 

رئیس اداره اسناد و امالک میانه- فرمان بخشعلی زاده

م الف: 95/373

آگهی مزایده نوبت اول
کالسه پرونده: 950051 اجرای احکام مدنی شعبه اول 

مرجع صدور رأی: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ملکان
موضوع مزایده: فروش یک قطعه ملک تحت پالک ثبتی 41 فرعی از 38 اصلی ملکان میدان تره بار 

مشخصات: حسب نظریه ارزیابی شده توسط کارشناس منتخب دادگستری ملکان فروش یک قطعه ملک 
به متراژ یکصدمترمربع مشــاع از 2 دانگ مشــاع از ششدانگ پالک مذکور بنام آقای یونس مختاری که 
قیمت ملک با درنظرگرفتن کلیه جوانب به ارزش 700/000/000 ریال معادل هفتاد میلیون تومان برآوردو 

بفروش می رسد.
1ـ ده درصد از کل ثمن مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به حســاب ســپرده دادگستری واریز 
می گردد الباقی ثمن معامله تا یک ماه از زمان مزایده وصول می گردد.)شرکت کنندگان نیز در روز مزایده ده 

درصد مزایده را به همراه داشته باشند(.
2ـ متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را پنج روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی شورا 

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 می شود.

4ـ درصورتــی که برنده مزایده از خرید منصرف و یا در مهلت یک ماه نتواند بقیه بهای مزایده را بپردازد 
سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت مزایده تجدید خواهد شد.

زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخه 1395/06/17 ساعت 13 الی 14
مکان مزایده: اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملکان 

مدیر اجرای احکام مدنی شهرستان ملکان سلطانپور

م الف: 1076

متن آگهی 
آقای کریم سلیمانپور فرزند قادر در خصوص اتهام شما که مبنی بر قاچاق سازمان یافته و حرفه ای 872 بطری مشروبات الکلی خارجی است در تاریخ 1395/07/03 ساعت 9 جهت رسیدگی 
عزتی - دفتر دادگاه انقالب اسالمی دادگستری میانه  و اخذ آخرین دفاع در دادگاه انقالب اسالمی میانه حاضر شوید.  

م. الف: 1083
رو نوشت آگهی حصر وراثت 

آقای/ خانم آرزو مهدلو دارای شناسنامه شماره 1530313198 به شرح در خواست 
از این مرجع درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسه 950533 
توضیح داده که شادروان مستوره بدل زاده اقدم به شناسنامه 1532505434 در 
تاریخ 1395/04/10 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
1.منوچهر مهدلو به شماره ملی 1530266262 متولد 1353 پسر مرحومه
2. محمد مهدلو به شماره ملی 0311727794 متولد 1376 پسر مرحومه
3. آرزو مهدلو به شماره ملی 1530313198 متولد 1357 دختر مرحومه
4. ژیال مهدلو به شماره ملی 1532735626 متولد 1360 دختر مرحومه
5. زیبا مهدلو به شماره ملی 0323643841 متولد 1364 دختر مرحومه

6. شیوا مهدلو به شماره ملی 0323384129 متولد 1367 دختر مرحومه
7. شیرین مهدلو به شماره ملی 0310771765 متولد 1370 دختر مرحومه

8.پروانه مهدلو به شماره ملی 0311112145 متولد 1372 دختر مرحومه
9.صغری پناه بر خدا به شماره ملی 1532339739 متولد 1311 مادر مرحومه

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این مرجع تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
قنبرزاده - قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف میانه

آگهی



 
مسکن از دیگر مشکالت 
فعاالن عرصه  خبر بود که 
به کرات توسط خبرنگاران 

مورد اشاره واقع شد و پس از 
اظهار نظرهای مختلف مقرر 
شد مجمع خبرنگاران در این 
راستا شکل بگیرد و تعاونی 
مسکن خبرنگاران دوباره 

راه اندازی شود.
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مهر - اعضای شورای اسالمی کالنشهر تبریز عملکرد شهرداری و شورا را در 
حالی مورد نقد و بررسی قرار داده اند که در چند ماه گذشته و با حواشی به وجود 

آمده در شورا، این دو مجموعه در صدر اخبار قرار داشته اند.
شــهرداری و شورای اسالمی کالنشهر تبریز در چند ماه گذشته به واسطه 
دســتگیری تعدادی از مدیران شهرداری و تنی چند از اعضای شورای شهر که 
برخی از آنها مدتی پیش به قید وثیقه از زندان آزاد شده اند، تیتر یک بسیاری از 
رسانه ها بودند موضوعی که در کنار حرف و حدیث های به وجود آمده پیرامون 
عملکرد شــهرداری در تکمیل و راه اندازی پروژه ها و رویکردهای خاص در این 
زمینه ها، خبرنگار ما را بر آن داشــت تا در گپ و گفتی با تنی چند از اعضای 
چهارمین دوره  شورای اسالمی شهر تبریز، نظر آنان را درباره  موضوعاتی چون 
عملکرد شورا و شهرداری، بحث توازن در اختصاص پروژه ها به مناطق برخوردار 
و محروم و همچنین مسائل مربوط به دستگیری تعدادی از اعضای شورا جویا 

شود.
تبریزسرمایهبردارنمیخواهد!

رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی کالنشهر تبریز عملکرد شورای 
شهر و شهرداری را مطلوب توصیف می کند و معتقد است: در عین حال مردم 
باید درباره  عملکرد شورا به قضاوت بنشینند ولی نکته ای که همه به آن اذعان 

دارند بهبود عملکرد شهرداری در حوزه عمران شهری است.
ایرج شــهین باهر می افزاید: باید به این نکته هم توجه کرد که این بهبود 
عملکرد در حالی رخ داده است که درآمد شهرداری نسبت به دوره های قبل به 
یک دهم و یا شــاید هم یک بیستم کاهش یافته است و برای مثال در حوزه 
صدور پروانه، تعداد پروانه های ســاختمانی صادر شده سه ماهه اول امسال ۱۰ 

درصد مدت مشابه در سال ۹۱ است.
وی عالوه بر این، جلوگیری از تغییر کاربری فضای سبز را از موفقیت های 
اصلی شــورای شهر می داند و می گوید: انحالل کمیسیون توافقات بزرگترین 
اتفاق حوزه عمران شــهری تبریز در ۲۰ ســال اخیر بوده و می توان عملکرد 

شهرداری را در حوزه  توسعه متوازن شهری هم قابل قبول ارزیابی می کند.
رئیس کمیسیون عمران شورای اســالمی شهر تبریز اضافه می کند: اگر 
معاونت برنامه ریزی نقشــه  پراکندگی شهری پروژه ها را ترسیم کند، مشخص 
می شــود که اکثر پروژه های در مناطق محروم و کم برخوردار انجام شــده اند و 

متراکم ترین بخش تبریز از نظر پروژه های عمرانی منطقه غرب تبریز است.
وی تصریــح می کند: البته بایــد به این نکته هم توجه کرد که بیشــتر 
سرمایه گذاری های انجام شده در مناطق برخوردار تبریز از سوی سرمایه گذاران 
بخش خصوصی انجام می شود که خواســتار بازگشت هزینه  خود هستند و 
به همیــن دلیل باید قوانینی درباره این موارد وضع شــود، چون ما به دنبال 

سرمایه گذار هستیم نه سرمایه بردار.
شــهین باهر تعیین تکلیف دستگیرشدگان شورای اسالمی شهر را نیز در 
حوزه قوه قضاییه دانســته و می گوید: ظاهراً تا صدور کیفر خواست همکاران 

متهم می توانند در جلسات شورا شرکت کنند.

تأکیدبرتوسعهمتوازن
داوود امیرحقیان دیگر عضو شورای اسالمی کالنشهر تبریز می گوید: بحث 
توسعه متوازن یکی از ارکان رکین بودجه  تصویب شده توسط شورا است وطبق 
بودجه باید این کار انجام شــود و اگر مشــکلی وجود دارد به کم کاری برخی از 
شــهرداران مناطق مربوط می شــود که باید این موضوع در تعامل با معاونت 

عمرانی شهردار پیگیری شود.
وی عملکرد شــهرداری تبریز را چنــدان مثبت توصیف نمی کند و معتقد 
اســت که بررسی های اولیه نشان می دهد که سه بودجه تصویب شده توسط 
شورای شــهر نمود دقیقی در میزان فعالیت های عمرانی شهرداری ندارد و از 

نظر فرهنگی نیز به هیچ وجه کاری متناسب با فرهنگ شهر انجام نمی گیرد.
رئیس کمیســیون نظارت شورای اسالمی کالنشهر تبریز از ارسال نامه به 
مجلس شورای اسالمی برای تفسیر قانون درباره اعضای دستگیر شده خبر داده 

و می افزاید: همچنان پیگیر پنج سوال خود از شهردار هستم.

تاسیسصندوقدرآمدهایشهری
دیگر عضو شورا ایراد عدم وجود توازن در توسعه  شهری تبریز را وارد می داند 
و علت این امر را عدم توزیع عادالنه درآمد بین مناطق مختلف شهرداری عنوان 

می کند.
نوای باغبان اظهار می دارد که روال بر این بوده است که هر کدام از مناطق 
شــهرداری از محل درآمدهای خود به احداث پروژه بپردازند و همین امر باعث 
توسعه نامتوازن شهری شده زیرا مناطق برخوردار درآمد بیشتری دارند و به همین 

دلیل حجم پروژه های احداثی در این مناطق باالست.
وی راه حل این مشــکل را تاًسیس صندوقی می داند که در آن درآمدهای 
مناطق مختلف شهرداری ذخیره شده و به صورت عادالنه بین مناطق شهری 

توزیع شود.
باغبان، شهرداری را فعال تر و موفق تر از سایر نهادها در حوزه  فرهنگ می داند 
و معتقد است: مشکالت موجود بیشتر از کم کاری نهادهایی مانند فرهنگ و 

ارشاد اسالمی، تبلیغات اسالمی و حوزه هنری ناشی می شود.

نبودارادهاستیضاحشهردار
یکی دیگر از اعضای شورای شهر تبریز نیز به عملکرد شهرداری در کل نمره 
مثبت می دهد و معتقد است که هر چند کارهای انجام شده توسط شهرداری 
دارای نقاط ضعف و قوت است، ولی با در نظر گرفتن رکود اقتصادی، تورم موجود 
و کاهش درآمد های شهرداری و همچنین توجه به این نکته که شهرداری سه 
برابر کل نهاد های دولتی کارمند دارد، عملکرد شهرداری قابل قبول است، هر 

چند ایده آل نیست.
جعفر مدبر عملکرد شهرداری از نظر فرهنگی را در سطح انتظار نمی داند و 

اظهار می دارد که کارهای زیادی در حال انجام است اما انتظارات هم باالست.
وی با انتقاد از عدم مدیریت مناســب موضوع اعضای دستگیر شده شورای 
اسالمی تبریز چنین اظهار می دارد که اگر قرار بود این افراد بازگردند، حکم علی 
البدل دیگر چه بود؟ چرا با شخصیت عده ای بازی شد؟ این مسائل متاسفانه به 

اعتماد مردم ضربه می زند.
این عضو شورای اسالمی کالنشهر تبریز درباره عدم استیضاح و برخورد جدی 
با شهردار نیز می گوید: در این مورد دو بحث وجود دارد، اول باید قوه قضاییه و 
نهاد های نظارتی وارد شوند و با این مسئله برخورد کنند زیرا برخورد با فساد به 
نظام نیز آبرو می دهد و راه حل دیگر هم این است که دو سوم اعضای شورا به 

نتیجه برسند تا شهردار استیضاح شود اما متأسفانه این اراده وجود ندارد.

شهرداری و شورای شهر تبریز زیر ذره بین

ماها یک رسالت داریم؛ رسالتی که آگاهي بخشیدن 
است.

روز ۱7 مرداد، روز خبرنگار اســت؛ روز دفاع از قلم و 
دوربین، قلمي که تنها از حق می نویسد.

وظیفه یــک خبرنگار آگاهي بخشــیدن به جامعه 
است. قلم و دوربین خبرنگار وسیله ای است براي گفتن 

حقایق، کمبودها و عملکردها و این حقیقت نشــان می دهد که شغل یک 
خبرنگار چقدر حساس و سخت است، مخصوصا در کشورمان.

 این روز باشــکوه را به تمامي خبرنگاران و روزنامه نگاران این سرزمین 
تبریک می گویم و برایشان آروزي سربلندي، موفقیت و سالمتي می کنم و 
امیدوارم همیشــه از حق بگویند و از هیچ قدرتي نترسند زیرا خدا همیشه 

با حق است و حق گویان را دوست می دارد.
این روز ها بیشتر از مشــکالت خبرنگاران گفته می شود، دریغ از اینکه 
عکاســان خبری نیز جزئی از این صنف هســتند و به حمایت مالی نیاز 

دارند.
همیشه عکاسان خبری از مسؤوالن در خواست:

۱. وام با بهره پایین 
۲. تهیه زمین تعاونی مسکن 

3. بیمه 
این 3 در خواست حمایتی عکاســان از مسؤوالن بوده و هست و این 
در حالی هســت که یک عکاس خبری همیشه ســنگین ترین هزینه را 
برای خرید تجهزات به روز متقبل می شود و در طول روز همین تجهیزات 
آویزان گردنشان در فعالیت است که بهای آن نیز برای ما عکاسان خبری 

دیسک گردن است.
می خواهم در ادامه به بعضی از مشــکالتی که عکاســان دارند اشاره 
کنم که هزاران بار گفته شد و تکراری است ولی باز هم جا دارد گفته شود.

مشــکل قانونی در این زمینه وجود ندارد بلکه مشــکل، فرهنگ سازی 
است. »همیشــه به عکاس خبری به عنوان جاسوس نگاه می شود و اگر 
دوربین روی دوش کســی بود، مورد پرسش و ســین جیم قرار می گیرد، 
البته در سال های اخیر روندی کاهشی داشته و قطعا جایی که منع قانونی 
هست، عکاسان دوست ندارند بی قانونی کنند و در شرایطی که زندگی ها 
ســریع شــده و مردم فرصت کمتری برای خواندن دارند، عکس می تواند 
رسانه جایگزین مناسبی برای انتقال اخبار و مفاهیم در زمان کوتاه باشد.

شــغل عکاس خبری، عکاسی است؛ این نگاه بی اعتمادی مسؤوالن 
بــه عکاس خبری ریشــه در ترس از نقد دارد در حالــی که حتی اگر 
بخواهــم نقدی بــه جایی وارد کنیم قطعًا دنبــال اصالح و رفع آن در 

هستیم. جامعه 
بیشــتر افراد برگزارکننده یک مراسم تعریف درستی از عکاسی و روند 
عکاســی خبری ندارند و دلیل اصلی تدوین نشــدن حقوق برای عکاسی 
خبــری اســت بنابراین هرکس می توانــد بگوید اینجا چــه کار دارید، یا 
دوربین را از عکاس بگیرد و در صورت نیاز مموری دوربین فرمت شــود، 
همین باعث شده اخالق حرفه ای رعایت نشود و از همه بدتر حضور افراد 
غیرحرفه ای معمواًل در مراســم ها، عکاسان خبری اجازه کار و عکاسی در 
یک مراســم را به یکدیگر می دهند ولی همین افراد غیرحرفه ای مانع کار 

عکاسان می شوند.
یکی دیگر از دغدغه های کنونی عکاســان نداشتن کارت خبرنگاری به 
شــکل واحد و معتبر اســت. این در حالی است که تعداد عکاسان خبری 
تبریز تقریبًا ثابت اســت و شناخته شــده اند و به راحتی می توان همچون 
خبرنگاران پایش و شناسایی شــوند و با صدور این کارت و هماهنگی با 

تمامی واحدهای مسؤول این مشکل به راحتی حل شود.
در تبریــز حدودا نزدیک به ۲5 عکاس خبری فعال، بیشــتر نداریم که 
متاســفانه هم اکنون در بیشــتر ادارات و ســازمان ها عکاس وجود ندارد 
و می تواننــد به تناوب از عکاســان خبری اســتان اســتفاده کنند تا هم 
عکس های خروجی باکیفیت داشته باشند و هم درآمدزایی برای عکاسان 

خبری باشد که متاسفانه هرگز عملی نمی شود.
یشــتر عکاسان خبری در ســال های اخیر وارد این فضا شده اند، سواد 
بصــری ندارند. در حالی که مهم ترین پایه و شــالوده کار یک هنرمند به 
خصوص در حوزه عکس خبری، سواد بصری است. منشأ این سواد بصری 
هم از مطالعه اســت و ما در جامعه ای که کتاب خوان نیست، نمی توانیم 
بیش از این انتظار داشــته باشیم. بنابراین عکاســان ما باید در کنار کار 

عملی، سواد بصری را در خود تقویت کنند.
و در آخر مهم ترین چیزی که در حرفه عکاسی خبری آزار دهنده است، 
کپی شدن عکس هایمان بدون ذکر نام و یا منبع در دیگر رسانه هاست. 
از طرفی این مشکالت به خود عکاسان هم بر می گردد. ما باید برای کادر، 

شات و ادیتمان ارزش قائل شویم.
و عشق تنها سرمایه کاری عکاسان است...

عشق
 تنها سرمایه کاری عکاسان خبری

آیدینتبریزی

این گزارش  در قسمت نخســت 
به برخی از فعالیت ها و دستاوردهای 
دولت یازدهم در طول ســه ســال 
فعالیت، پرداخته شــد. برخی دیگر از 
دســتاوردها در قالــب ادامه گزارش 

مزبور در زیر می آید.

راهسازی
معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
استاندار اردبیل همچنین بیان کرد: در 
زمینه راهسازی روستایی از زمان آغاز 
فعالیت دولت تدبیــر و امید 3۰ عنوان 
پروژه احداث راه شوســه با اعتبار 33۰ 

میلیارد ریال به اجرا در آمد.
او اضافه کرد: در نتیجه اجرای این 
پروژه ها همه جمعیت روستاهای باالی 
۱۰ خانوار استان از جاده شوسه روستایی 

برخوردار شدند و با افزایش ۹.۲ درصدی شاخص، میزان برخورداری استان 
اردبیل از راه شوسه روستایی بیش از میانگین کشوری)78 درصد( به ۹۲ 

درصد افزایش یافت.
آذرنژاد گفت: 45 پروژه عمرانی با صرف 66۰ میلیارد ریال اعتبار نیز در 
زمینه آسفالت راه روستایی به اجرا درآمد که در نتیجه اجرای این پروژه ها 
۲8هزار نفر جمعیت روستایی از خدمات آسفالت راه روستایی بهره مند شدند.

وی عنوان کرد: با اجرای این پروژه ها شاخص برخورداری راه آسفالت 
روســتایی 8.۱ درصد افزایش یافت و به 85 درصد رســید در حالی که 

میانگین کشوری در این زمینه 68 درصد می باشد.

گازرسانی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل همچنین از برخورداری 
3۱۱ روستای استان اردبیل از نعمت گاز در دولت یازدهم خبر داد و گفت: 
گازرســانی به این روستاها با اعتبار یک هزار و 4۲۰ میلیارد ریال از نیمه 
دوم سال ۱3۹۲ تا پایان سال ۹4 انجام شده و عملیات در 4۰8 روستا نیز 

همچنان ادامه دارد.
علی آذرنژاد وی افزود: در این مدت ۲ هزار و ۱۰ میلیارد ریال نیز برای 
اجرای خط انتقال، ساختمان و امور پژوهشی گاز توسط دولت در این استان 

هزینه شده است. 
وی بیان کرد: شاخص برخورداری جمعیت روستایی این استان از نعمت 
گاز 75 درصد و در سطح کشور 64 درصد است که ۱۹ درصد آن در دولت 

یازدهم محقق شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اردبیل اضافه کرد: شاخص 
برخورداری جمعیت شهری نیز در کشــور ۹6 درصد و در استان اردبیل 
۹۹.5 درصد است که این امر با اختصاص ۱3۰ میلیارد ریال برای اجرای 
43 پروژه و زیر پوشش قرار دادن ۱5۰ هزار نفر در دولت یازدهم می باشد.

سرمایهگذاریوصنعت
عملکــرد عمرانی دولت یازدهم در اســتان اردبیل تنها به پروژه های 
زیرساختی محدود نیست، بلکه با وجود محدودیت های مالی مسووالن 
با تالش برای جذب ســرمایه گذاری بخش های غیردولتی در راه ایجاد 

اشتغال و توسعه این استان گام برداشته اند.
تالش های مسووالن استانی دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته از 
جمله در راه اندازی دوباره چند پروژه راکد به سرانجام رسید که از میان آنها 

می توان به نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن اشاره کرد.
استاندار اردبیل تشریح کرد: در ۲.5 سال گذشته اجرای چند پروژه مهم 
و اثرگذار از جمله تکمیل بخش بخار نیروگاه سبالن اردبیل برای ایجاد 
تحولی در سیمای کنونی استان هدف گذاری شده بود که اعتبار مورد نیاز 
آن به مبلغ 35۰ میلیون دالر آمریکا )بیش ۱3 هزار میلیارد ریال( از محل 

صندوق توسعه ملی تأمین شده است.
مجید خدابخش با اشاره به اینکه تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن 
جزء مصوبه های ســفر رئیس جمهوری به اســتان اردبیل است، گفت: 
ظرفیــت تولید برق در این نیروگاه با راه اندازی بخش بخار آن به میزان 
48۰ مگاوات افزایش یافته و در مدت 36 ماه دوره ساخت، زمینه اشتغال 
حدود یک هزار نفر را فراهم و در دوره بهره برداری نیز برای ۱۰۰ تا ۱5۰ 

نفر اشتغال زایی می کند.
او بیان کرد: این حجم از سرمایه گذاری از سوی دولت برای یک پروژه 
در تاریخ این خطه بی نظیر است که با پیگیری های مداوم نتیجه داد و پس 
از اتمام عالوه بر اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران غیردولتی در بخش 
صنعت برای سال ها این استان را در زمینه انرژی برق بی نیاز کرده و حتی 
با فروش آن به دیگر اســتان ها و یا کشورهای همجوار می تواند به ایجاد 

ارزش افزوده نیز کمک کند.
استاندار اردبیل اضافه کرد: تالش ها برای تأمین اعتبار، اجرا و تکمیل 
پروژه های مصوب سفر دکتر روحانی به استان همچون دیگر مگاپروژه های 
تعریف شده مانند منطقه آزاد تجاری نیز همچنان در دست پیگیری است 
که به نتیجه رسیدن آن نیاز به تالش جمعی و همراهی هر هفت نماینده 

این خطه در مجلس شورای اسالمی دارد.
بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن هم اکنون ۹6۰ مگاوات 
برق تولید می کند که با تکمیل بخش بخار آن، ظرفیت تولید برق نیروگاه 

به یک هزار و 44۰ مگاوات خواهد رسید.
وی پل معلق مشگین شهر را از دیگر پروژه های مهم راکدی عنوان 
کرد که با پیگیری های صورت گرفته همانند مجموعه شیرآالت قهرمان 
نســبت به راه اندازی دوباره ســرمایه گذاری 4۰۰ میلیارد ریالی بخش 

خصوصی و تکمیل پروژه اقدام شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز گفت: راه 
اندازی شهرک های صنعتی در کنار ایجاد اشتغال می تواند به توسعه 
صنعت منجر شــود و از این رو برای احداث پنج شهرک صنعتی طی 
ســال جاری گام هایی برداشته شــده که تا کنون مجوز راه اندازی 

۲ شــهرک صنعتی توســط بخش 
خصوصی، صادر شده است.

سید حامد عاملی افزود: صدور مجوز 
برای سه شهرک صنعتی دیگر نیز در 
دست اقدام است که پس از راه اندازی 
می تواننــد به کانون تولید در اســتان 

اردبیل تبدیل شوند.
وی همچنین با اشاره به حمایت های 
دولت تدبیر و امید از صنایع دانش بنیان 
بیان کرد: زمینه فعالیت شــرکت های 
دانش بنیان تجاری سازی ایده هاست 
که در این زمینه 6 جواز صادر شده که 
امید می رود هرچه ســریع تر به مرحله 

تولید انبوه برسند.
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اردبیــل اضافه کرد: واحدهای 
صنعتی موجود نیز در صورت ابتکار در 
تولید خود می توانند از کمک های تسهیالتی دولت تدبیر و امید به صنایع 
دانش بنیان بهره مند شوند که در این راستا تا کنون ۱5 واحد برای دریافت 

مجوزهای الزم معرفی شده است.
او بــا بیان اینکه پروانــه 3۰ درصد واحدها از ســال ۱3۹۲ تا کنون 
صادر شــده، اضافه کرد: هم اکنون حدود ۹۹۲ واحد تولیدی دارای پروانه 
بهره برداری در اســتان اردبیل وجود دارد که ۲۰4 واحد راکد و غیرفعال 

است.
عاملی تشــریح کرد: در مجموع یک هزار و 65۰ جواز تاسیس در این 
استان صادر شده و 45 طرح صنعتی قابل توجه به ارزش 6۰ هزار میلیارد 
ریال و ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۱۰ هزار نفر در دست پیگیری است که 
در صورت رسیدن به نتیجه، سهم صنعت در اقتصاد استان افزایش یافته و 

مردم می توانند از آن بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه 8۱5 جواز از ســال ۱3۹۲ تاکنون صادر شده است، 
گفت: این تعداد از نظر سرمایه گذاری 45 درصد و از نظر تعداد حدود 5۰ 
درصد جوازهای موجود را تشــکیل می دهد و در همین راستا 7۹ جواز در 
بخش صنعت و ۲6 پروانه برهره برداری از ابتدای ســال جاری تاکنون 

صادر شده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل ادامه داد: راه اندازی 
دوباره واحدهای راکد و نیمه فعال جزء محور فعالیت های سال جاری است 
که در این راستا واحدهایی که به دلیل فقدان منابع مالی دچار رکود شدند، 
بر اســاس مصوبه دولت یازدهم می توانند بدون توجه به بدهی ها و چک 
برگشتی پیشین نسبت به دریافت تسهیالت سرمایه در گردش اقدام کنند.

وی گفت: همچنین طرح های صنعتی راکد با پیشرفت فیزیکی باالی 
6۰ درصد که تا پایان ســال جاری به بهره برداری می رسند، می توانند از 
کمک های تســهیالتی بهره مند شــوند؛ در مجموع تا کنون ۲۹7 واحد 
تولیدی در سامانه نام نویسی کردند، ۲66 مورد در کمیته بررسی و ستاد 
تسهیل استان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۱8۱ واحد به بانک های 

عامل معرفی شدند.
عاملی با اشاره به پرداخت تسهیالت ۱۰۰ میلیارد ریالی به واحدهای 
تولیدی در قالب کمک های فنی و اعتباری افزود: بر اســاس آمارها ۱۲۰ 
طرح تولیدی راکد با پیشرفت فیزیکی 6۰ درصد و بیشتر در استان اردبیل 
وجود دارد که از این میان 33 واحد پس از تایید، برای دریافت تسهیالت 

به بانک های عامل معرفی شده اند.
او در ادامه از صدور ۱8۹ پروانه بهره برداری، 36 گواهی کشــف و 33 
پروانه کشف معدن در استان اردبیل خبر داد و گفت: همه پروانه ها فعال 
نیستند که دلیل آن نبود بازار برای برخی مواد است زیرا بیشتر پروانه های 
بهره برداری در زمینه استخراج مصالح می باشد که با رکود موجود در بازار 

مسکن، این شرایط ایجاد شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل اضافه کرد: بخش معدن 
در مجموع تأثیر چندانی در اقتصاد این استان ندارد و تنها ۰.۱8 درصد از 
اقتصاد را تشــکیل می دهد که برای تغییر این شرایط مطالعه پهنه های 
معدنی منطقه جمع بندی شــد و با مشــارکت بخش غیردولتی فاز اول 

مطالعات به اتمام رسید.
وی عنوان کرد: پهنه های معدنی قزل اوزن، مشگین شهر و باغرو به 
نقاط امید بخش رسیده و پهنه چهارم )نیر- زرج آباد( که بعدها تعریف شد 
نیز در دست مطالعه قرار دارد که امید است با نهایی شدن طی سال جاری 
منجر به تولید به خصوص راه اندازی صنایع فرآوری مواد معدنی، اشتغال 

و ارزش افزوده زیاد شود.
عملکرد دولت تدبیر و امید تنها به بخش عمران و ساخت و ساز محدود 
نمی شــود بلکه در حوزه فرهنگ و امور اجتماعی و ورزش نیز گام هایی 

مهمی برداشته شده است.
در بخش فرهنگ برگزاری برنامه های هنری از جمله برنامه های 
قرانی، آیین های مناسبتی همچون جشــنواره های مدیحه سرایی و 
مناظــرات رضوی، برگــزاری هفته اردبیل، افزایش کنســرت های 
موســیقی و روند رو به رشد اعطای مجوز نشریه محلی از جمله این 
فعالیت ها اســت ضمن اینکه پروزه بزرگ تاالر شهر نیز که پیش تر 
غیرفعال بود با پیگیری مسؤوالن استانی فعال و روند اجرایی به خود 

گرفته است.
در زمینه ورزش نیز در کنار توجه ویژه به ورزش های همگانی، استان 
اردبیل زیرساخت ها و اقدام های آغازین برای برگزاری مسابقات بین المللی 

از جمله رقابت های والیبال امیدهای آسیا را فراهم کرده است.
برخی پروژه های ورزشی نیمه تمام نیز دوباره فعال شده و تعدادی نیز 

برای اتمام در حال واگذاری به بخش خصوصی است.
در زمینه آسیب های اجتماعی نیز ضمن آغاز مطالعات زیربنایی گام های 
مثبتی درجهت ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی، مبارزه با مواد مخدر، 
حمایت کودکان کار و زنان سرپرست خانوار و.. برداشته شده و استان در 
زمینه کنترل و کاهش برخی آســیب ها نیز در کشور از جایگاه مناسبی 

برخوردار شده است. 

در طول سه سال فعالیت دولت رقم خورد
عملیاتی شدن چهارهزار پروژه در اردبیل

بخش دوم و پایانیمحمد مالحمزه زاده
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قومتپه

هوشنگ ابتهاج

قوم تپه؛ کویری به اندازه یک کف دست
در میــان انواعــی از نمادهــا و 
در  اســتان،  طبیعی  جاذبه هــای 
غربی ترین قســمت دشت تبریز، 
نمونه کوچک و کاملی از تپه های 
شــنی وجود دارد که بییننده را در 
فضایی کاماًل کویری قرار می دهد.

بــا پس روی دریاچه ارومیه در زمان های  دور، ســواحل 
این دریا به تدریج از کوه های »موروداغی« فاصله گرفته 
و دشــت بزرگ تبریز به وجود آمده اســت. دشت تبریز 
در شــمال غرب تبریز و مابین تبریز و اسکو در جنوب 
و شبستر در شمال گسترده شــده و از کارخانه سیمان 
صوفیان تا ضلع غربی جزیره اسالمی را شامل می شود. 
این منطقه که فاقد هرگونه پوشش گیاهی بوده، امروزه 
به تدریج تبدیل به زمین های  قابل اســتفاده می شود. از 
زمان های  قدیم در دشت تبریز نگهداری و پرورش شتر 
به عنوان تنها وسایل سفر و حمل بار در این دشت بزرگ و 
مابین بنادر دریاچه ارومیه و شهرهای اطراف رونق داشته 

و تا به امروز ادامه دارد.

بعد از انقالب محدوده های وسیعی از دشت تبریز به مزارع 
تحقیقاتی و پرورشی کشاورزی و دامداری اختصاص یافته 
و امروزه مزارع بزرگ نگهداری شــترمرغ در این محل 

وجود دارد.
روســتای »قوم تپه« در فاصله یــک کیلومتری از جاده 
بین المللی تبریز - بازرگان و فرعی آن از مقابل کارخانه 
سیمان صوفیان است. جهت رسیدن به منطقه کویری 
قوم تپه، از دوربرگردان مقابل کارخانه ســیمان به طرف 
جاده تبریز برگشته و در سمت راست جاده به سمت جاده 
روســتای قوم تپه می پیچیم. کمی مانده به روستا، جاده 
انتقال گاز ایران به ترکیه در سمت راست مشاهده می شود 
که در تابستان و زمان های بی باران، قابل استفاده است و 
در زمان بارش ممکن است تردد در آن سخت باشد. کویر 

قوم تپه مابین جاده اصلی و روستای قوم تپه قرار دارد.
قوم تپه، کویری باندازه  یک کف دست و با تمام خواص و 
زیبایی های یک منطقه کویری است. مساحت این منطقه 
در حدود چهار هکتار است که در مقایسه با منطقه دشت 
تبریز بســیار کوچک و ناچیز دیده می شود. باد شن های  

منطقه را به صورت روزانه جابجا کرده و موقعیت تپه های 
شنی دائما در حال تغییر و جابجایی در این منطقه است.

از دیربــاز عکاســان طبیعت با حضــور در این منطقه 
صحنه های  زیبائی از غروب و طلوع را شــکار می کنند 
و این منطقه برای فیلمسازها که دنبال نماهای کویری 
هســتند، یک لوکیشــن خوب و در دسترس به حساب 

می آید.
متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی به نگهداری این منطقه 
زیبا و برخی سودجویی های ناشیانه، از قبیل بردن شن های 
منطقه به کارگاه های  تهیه سفال و... و ریختن نخاله در 
محیط، چهره این نماد زیبای کویری مخدوش شده بود 
که با پیگیری  دوستداران طبیعت و توجه محیط زیست 
اســتان امروزه رفته رفته از این دستبردهای کوته فکرانه 

مصون مانده است.
حضور در ساعات اولیه روز و موقع غروب در این منطقه، 
فوق العاده زیبا و خاطره انگیز بوده و تماشای گله های شتر 
که در منطقه و روستاهای اطراف نگهداری می شوند از 

جاذبه های این منطقه است.

سید هادی نقوی

گردشگری 32

امشب به قصه دل من گوش می کنی
فردا مرا چو قصه فراموش می کنی 

این ُدر همیشه در صدف روزگار نیست
می گویمت ولی توکجا گوش می کنی 

دستم نمی رسد که در آغوش گیرمت
ای ماه با که دست در آغوش می کنی 

در ساغر تو چیست که با جرعه نخست
هشیار و مست را همه مدهوش می کنی 

می جوش می زند به دل خم بیا ببین
یادی اگر ز خون سیاووش می کنی 

گر گوش می کنی سخنی خوش بگویمت
بهتر ز گوهری که تو در گوش می کنی 

جام جهان ز خون دل عاشقان پر است
حرمت نگاه دار اگرش نوش می کنی

سایه چو شمع شعله در افکنده ای به جمع
زین داستان که با لب خاموش می کنی

شعر

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری استان زنجان گفت: به 
علت در اولویت قرار نگرفتن زنجان در ســال جاری 
برای تبدیل شــدن به پایتخت صنایع دستی فلزی 

ایران، این موضوع به زمانی دیگر موکول شد.
محمود علی محمدی افزود: مســؤوالن زنجان 
پرونده را برای بررســی و ثبت به ســازمان مرکزی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارسال 

کرده اند.
وی یادآورشد: مسوؤل سازمان اعالم کرده اند که 
امسال ثبت شهر میبد یزد به عنوان پایتخت نساجی 

ایران در دستور کار قرار گرفته است.
علی محمــدی اظهار کرد: ســازمان به تبع این 

موضوع اعالم کرد که امسال زنجان در اولویت ثبت 
قرار ندارد و بررسی آن به زمان دیگری موکول شد.

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان زنجان گفت: 

مسؤوالن استانی پیگیر موضوع هستند و همه تالش 
خود را برای ثبت زنجان به نام پایتخت ملی صنایع 

دستی فلزی به کار می گیرند.
علی محمدی پیش از ایــن اعالم کرده بود: این 
اســتان در حوزه صنایع دستی فلزی حرف اول را در 
کشور می زند و حرکت های  اولیه برای ثبت زنجان 
به عنوان شهر صنایع دستی فلزی و در نهایت ثبت 

جهانی آن آغاز شده است.
موضوع ثبت زنجان به نام پایتخت صنایع دستی 
فلز کاری جهان و ایران از دی سال گذشته آغاز شد.

مهم ترین صنایع دستی زنجان را مسگری، حکاکی 
روی مس، ملیله کاری، چاقو سازی، چلنگری، فرش 

بافی، چاروق دوزی و جاجیم بافی تشکیل می دهند.

زنجان امسال پایتخت نمی شود

صنایع دستی

رئیس ســینما بهمن زنجان به دالیل عدم استقبال 
مردم از فیلم های ســینمایی اشاره کرد و گفت: سینما 

بهمن زنجان تنها یک سالن 23۱ نفری است.
پرویز آزادی، رئیس ســینما بهمن زنجان در حاشیه 
اکران فیلم سینمایی زاپاس در سینما بهمن زنجان در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: کیفیت فیلم، نبود فضاهای 
تفریحی مناسب، گسترش اطالع رسانی و ایجاد حس 
انتخاب در بین مردم از دالیل عدم اســتقبال مردم از 

فیلم های سینمایی است.

وی با اشــاره به اینکه اســتقبال از فیلم های سینما 
بهمن افزایش یافته است، ادامه داد: سینما بهمن زنجان 
تنها سینمای فعال زنجان است که تنها یک سالن 23۱ 

نفری دارد.
این مقام مســؤول با یادآوری اینکه مسوؤل همت 
کرده اند که فیلم های روز را در سینما بهمن اکران شود، 

خاطرنشان کرد: سینماها نماد فرهنگ شهرها هستند.
آزادی با بیــان اینکه در زنجان ســینماها مهجور 
مانده اند، ادامه داد: تنوع فیلم های ســاخته شده موجب 

شده تا مردم از فیلم ها بیشتر استقبال کنند. 
رئیس سینما بهمن زنجان با بیان اینکه در حال حاضر 
سه فیلم ســینمایی »آااااااادت نمی کنیم«، »زاپاس« و 
»ننه نقلی« در سینما بهمن زنجان در حال اکران است، 
افزود: در روزهای آینده فیلم ســینمایی»بارکد« اکران 

می شود.
 به گفته آزادی، برنامه ریزی برای روز سینما آغاز شده 
است و امسال مراسم جشــن پرشورتر از سال گذشته 

برگزار می شود.

شورآفرینی در تنها سینمای فعال زنجان 

سینما

کارگردان فیلم زاپاس با حضور در سینما بهمن زنجان 
برای اکران فیلم زاپاس گفت: زبان طنز، زبان رســایی 
است که با وجود آن می توان حرف هایی را که نمی توان 

به راحتی به  زبان آورد، ادا کرد.
برزو نیک نژاد بــا بیان اینکه برای فیلم زاپاس دنبال 
ســوژه نبوده اســت، گفت: قصه زاپاس هم مثل بیشتر 
کارهایــم خودش من را پیدا کرد، قصه ای که به خودی 
خــود به ذهنم آمد و من را با خودش همراه کرد. زاپاس 
ایده ای بود که خودش آمد و دست بردار نبود تا اینکه با 

آن همراه شدم و خالصم کرد.
وی با اشاره به تم اصلی فیلم زاپاس بیان کرد: زاپاس 

قصه ای اجتماعی دارد با ریشــه های طنز در نوشتار و با 
اجرایی کمدی که روایتی شیرین را خلق کرده است.

نیک نژاد با اشاره به اســتقبال مردم از زاپاس گفت: 
استقبال مردم از این فیلم را می توان خوب ارزیابی کرد با 
اینکه منتقدانی هم داشته  است، اما در مجموع 80 درصد 

تماشاگران زاپاس را پسندیده و دوست داشته اند.
وی با اشاره به اهمیت تماشاگر برای سازنده فیلم بیان 
کرد: خوشحالم که زاپاس مورد استقبال مردم قرار گرفته 

است و مورد لطف نگاه تماشاگر بوده است.
نیک نــژاد حضور در جمــع مردم زنجان را بســیار 
لذت بخش دانســت و گفت: زنجان، مــردم  مهربان و 
میهمان نوازی دارد که با حضور در کنار آنها لذت تماشای 

فیلم صدچندان بوده است.

برای زاپاس دنبال سوژه نبودم

فیلم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان 
افزایش حمایت از توســعه صنعت فرش دستباف گفت: بافت 

نخستین فرش ابریشمی با طرح اختصاصی زنجان آغاز شد.
ناصر فغفوری این فرش توســط بافندگان زنجانی با طرح 

گنبد سلطانیه در زنجان بافته می شود.
وی با اشــاره به اینکه در راســتای حمایــت از بافندگان 
اقدامات الزم در اســتان زنجان به عمل می آید، عنوان کرد: 
با برگزاری جلسات متعدد در راستای برطرف کردن مسائل و 

مشکالت فعاالن این عرصه اقدام می شود.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به 
فراهم کردن زیرساخت های الزم برای جذب سرمایه گذاران 
در استان زنجان اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر اقدامات 
الزم برای جذب ســرمایه گذاران ترکیه ای در زنجان به عمل 

می آید.
وی با اشــاره به حضــور مدیران عالی و ســرمایه گذاران 
ترکیــه ای در زنجان عنوان کرد: با ابــراز عالقه مدیران این 
شــرکت برای مشارکت احداث شــهرک صنعتی خصوصی 
کشــور ترکیه در ایران اقدامات الزم برای سرمایه گذاری در 

زنجان انجام می گیرد.
فغفوری بــا بیان اینکه بــا جذب ســرمایه گذار می توان 
زیرساخت های رشــد و توســعه فعالیت های صنعتی استان 
زنجان را فراهم آورد، گفت: با ارائه تســهیالت در راســتای 

افزایش حضور سرمایه گذاران در زنجان اقدام می شود.
وی ادامه داد: با رشــد و توسعه فعالیت های صنعتی زمینه 
ایجاد اشتغال برای افراد فراهم می شود که با ارائه تسهیالت 
به واحدهای صنعتی دارای مشــکل موانــع تولید واحدهای 

صنعتی استان برداشته می شود.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با 
بیان اینکه در دو سال اخیر صنعت مس زنجان رشد بسیاری 
داشته است، گفت: خوشبختانه با وضعیت مطلوب بازار فروش 
این صنعت رشــد روزافزون فعالیت های این عرصه را شاهد 

می شویم.
وی با اشاره به اینکه زنجیره تولید صنعت مس در زنجان 
تکمیل می شــود، افزود: بــا وجود معادن مــس در زنجان 
ظرفیت های الزم برای توسعه و گسترش زیرساخت های این 

صنعت در این استان فراهم است.

رئیــس حوزه هنری انقالب اســالمی آذربایجان غربی گفت: 
نخستین نمایشگاه عکس خبری استان امسال از تاریخ ۱7 مرداد 
ماه تا 2۱ مرداد ماه برگزار می شود، که به طور قطع مورد استقبال 

قرار خواهد گرفت.
علیرضا نوروزی محل برگزاری نمایشگاه مورد اشاره را خیابان 
شهید امینی، جنب استانداری حوزه هنری نگارخانه ارومیه عنوان 

کرد و از عالقه  مندان برای بازدید از آثار دعوت به عمل آورد.
رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی آذربایجان غربی به برگزاری 
دوره آموزشــی عکاســی در این مجموعه با همت یکی از اساتید 
صاحب نام و فعال اســتان اشاره کرد و از عالقه مندان به این رشته 
هنری برای نام نویســی جهت حضور در کالس های مورد اشاره 

دعوت به عمل آورد.

فرش

عکس

عکس تجلیل

بافت نخستین فرش ابریشمی با 
طرح اختصاصی زنجان آغاز شد

برگزاری نخستین نمایشگاه 
عکس خبری در ارومیه
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