افزایش آتش سوزی جنگلها
در اردبیل
مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت:
امسال علی رغم کنترل وهشدار به مردم تعداد
آتش سوزی در جنگلهای این استان افزایش
یافته است.
مسعود امامی یگانه افزود :آتش سوزی مزارع قابل
در صفحه 2
کنترل است...

امسال کالس بدون معلم
نخواهیمداشت
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در
جلسه هماندیشی معاونان آموزش ابتدایی و
متوسطه آذربایجانغربی در ارومیه گفت :امسال
در روز سوم مهرماه که زنگ مدارس نواخته
میشود ،کالس بدون معلمی نخواهیم داشت.
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که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
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در شهر تبریز و احتما ًال خیلی
از شهرهای دیگر میهن عزیز،
مراکز خریدی هستند که هزینه
قابل توجهی برای آنها شــده
و بهویژه در شــهر تبریز و در
آستانه  ،2018تعدادی از آنها
سید هادی نقوی
در معرض گردش گردشگران
قرار دارند و میتوانند هــم به لحاظ اقتصادی و هم به
لحاظ فرهنگی قابل استفاده باشــند .اما یک مدیریت
ضعیــف میتواند همه این برنامهها را نقش بر آب کند.
یکی از ایرادات بزرگ چنیــن مجموعههایی ،راه دادن
به شرکتهایی اســت که در سردر مغازهشان از برندی
استفاده میکنند که شباهتی به یک برند معروف دارد .این
شباهت میتواند بصری یا سمعی باشد ،مهم این است که
خود آن نباشد تا بهلحاظ قانونی دامنگیرشان نشود ولی
بتوانند از مزایای آن بهرهببرند.
البته در واقع ،از آنجایی کــه جنسهای داخل مغازه با
جنسهای شرکت اصلی به لحاظ کیفیت و قیمت تفاوت
دارد ،باید شرکت اصلی بتواند به جرم تخریب برند از آن
شرکت شکایت کند که خبر از چند و چونش ندارم.
هرچند حذف یک حرف ،ممکن اســت اص ً
ال بهچشم
خیلیها نیاید ،اما قطع ًا بخشــی از مشتریان را در همان
نــگاه اول و برخی دیگر را هم بعد از مارگزیدگی فراری
خواهد داد .چون این کار غیراخالقی ،از مشتریان سلب
اعتماد خواهد کرد.
البته این کار در تجارت خصوصی و برای کســانی که
دنبال سودهای کوتاهمدت هستند ،شاید یکجور زرنگی
قلمداد شود ،اما در مجموعهای که متولی آن دولت است،
جزو حماقتهای متصدیانش بهحساب میآید و بس.
امید که روزی روزگاری ،کاالهای ارزان چینی در همان
بازارچههای مرزی بمانند و راهی به بازار و فروشگاههای
شهری که بعض ًا متولی دولتی هم دارند ورود نکند.
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استاندار آذربایجانشرقی :امروز با وجود توسعه وسایل ارتباط جمعی که میتوانند جایگزین کتاب و روزنامهها شوند ،کتاب و
مطبوعات جایگاه خود را حفظ کردهاند و خاستگاه کتاب نیز چاپخانه است.

افزایش آتش سوزی جنگلها در اردبیل

مسعود امامی یگانه گفت :آتش
سوزی مزارع قابل کنترل است
اما آتش سوزی جنگلها به علت
محدودیت منابع وشرایط خاص غیر
قابل کنترل است.
وی بیان کرد :علت بیشتر آتش
سوزی جنگلها ناشی از بیاحتیاطی
خانوادهها وکشاورزان است که باید
در این مورد فرهنگسازی شود.
وی از تهیه طرح جامع مقابله
با آتش سوزی خبرداد وگفت:اگر

این طرح تهیه شود و در کنار آن
آموزش الزم به مردم هم داده شود
شاهد کاهش آتش سوزی جنگلها
خواهیم بود.
امامی با اشاره به تشکیل ستاد
بحران در  12شهراستان افزود:
قرار است ستاد بحران با همکاری
شهردار یهای استان اردبیل
تشکیل بشود که تاکنون در 12
شهرداری این ستاد راه اندازی شده
است.

اردبیل پیشرو
در تولید محصوالت ارگانیک در کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان اردبیل گفت :این استان در
تولید محصول پاک و ارگانیک جزو
استانهای پیشرو و ممتاز ایران است،
عدیل سروی افزود 11 :کلینیک
تولیدکننده مواد بیولوژیکی در مبارزه
بیولوژیک در استان فعال است و
 20هزار هکتار از اراضی استان نیز
در قالب طرح مبارزه بیولوژیکی قرار
گرفته است.
او به استقبال از این روش در
کاهش مصرف سموم ،دفع آفات و
بیماریهای مختلف اشاره کرد و
گفت :در کنار استفاده نکردن از سم
و کود راندمان تولید به حدی افزایش
یافته که امکان صادرات محصوالت
متنوع در بخش کشاورزی فراهم شده
است.

وی افزود :استان اردبیل جزو 10
استان برتر کشور در تولید محصوالت
کشاورزی بوده و چهار درصد تولیدات
متنوع کشاورزی را به خود اختصاص
داده و در سه دشت اردبیل ،مشگین
شهر و مغان ظرفیت خوبی برای تولید
محصوالت متنوع وجود دارد.
وی گفت :امسال بیش از پنج هزار
و  200هکتار از اراضی کشاورزی
استان به زیر کشت حبوبات انتظاری
رفت که از این میزان سطح زیر کشت
بیش از سه هزار و  800تن نخود و
عدس برداشت شد.
وی افزود :زراعت عدس به سرما
متحمل بوده و عالوه بر کشت
انتظاری ،امکان کشت پاییزه آن
وجود دارد که در این روشها از
بارندگیهای پاییز ،زمستانه و بهاره
در فصل رشد به خوبی استفاده کرده
و قبل از رسیدن ماههای گرم سال
که تاثیر منفی در تلقیح گلها داشته،
رشد کرده و از خسارت برخی آفات
و امراض در امان مانده و محصول
زودتر رسیده و عملکرد بیشتری
نسبت به کشت بهاره خواهد داشت.

اولویت جذب سرمایهگذاری
همراه با انتقال تکنولوژی است

سرپرست دفتر نمایندگی وزارت خارجه
در آذربایجانشرقی گفت :ورود سرمایه
بدون انتقال تکنولوژی و با هدف بازار
مصرف در محور کار کشور قرار ندارد
و اولویت جذب سرمایهگذاری همراه با
انتقال تکنولوژی است.
اسماعیل بابایی در همایش تجارت و
سرمایهگذاری آذربایجانشرقی و ترکیه،
اظهار داشت :منطقه آزاد ارس تا حدود
زیادی در جذب سرمایهخارجی و انتقال

تکنولوژی موفق عمل کرده است و در
آینده با ورود سرمایهگذاران خارجی به
خصوص از ترکیه که در مسیر مواصالتی
استان آذربایجانشرقی و منطقه
شمالغرب کشور قرار دارد میتواند به
عنوان محور مطرح شود.
وی گفت :با شرایط پیش رو و
مزیتهای سرمایهگذاری ارس ،در آینده
شاهد حضور سرمایهگذاران بیشتر و انتقال
تکنولوژیهای نوین در عرصه تولید در
این منطقه خواهیم بود.
بابایی اظهار داشت :منطقه شمالغرب
کشور دروازه ورود به اروپا محسوب
میشود و با توجه به مشکالت داخلی
موجود در ترکیه ،این کشور میتواند گزینه
بسیار مناسبی برای حضور در منطقه و
استان باشد.

تخصیص اعتبارات راهسازی اردبیل
مطلوب نیست

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل
گفت :تخصیص اعتبارات راهسازی استان
مطلوب نیست و الزم است در سال جاری
اعتبار مناسبی برای تکمیل پروژههای

راهسازی اختصاص یابد.
خلیل محبت خواه با بیان اینکه در
کل محورهای مواصالتی است  ۴۸نقطه
حادثهخیز شناسایی شده است ،ادامه داد:
به دلیل محدودیت اعتبارات از این میزان
فقط  ۲۲مورد رفع شده و مابقی در دست
اقدام است .وی متذکر شد :سال گذشته
 ۲۰پروژه راهسازی در دست اجرا داشتیم
که اعتبار پیش بینی شده آن  ۶۰میلیارد
ریال بود اما از این میزان  ۱۹میلیارد و ۷۰۰
میلیون ریال تخصیص یافت.

تاثر سیستم سالمت مراغه از مرگ مادر باردار

سرپرست دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی مراغه گفت:
با وجود اینکه در حدود  2سال گذشته
موردی از مرگ مادران باردار در این
شهرستان گزارش نشده است ،مرگ مادر
 27سالهای که اولین دوره بارداری خود
را تجربه کرده بود ،حوزه سالمت این
شهرستان را متاثر کرد.
علی جنتی افزود :با توجه به اهمیت
پیگیری علل مرگ مادران باردار در نظام
سالمت ،این دانشکده با حساسیت باال
علت مرگ را با تشکیل کمیسیون پزشکی
ویژه پیگیری میکند اما هنوز هیچ

گزارشی از قصور احتمالی در این پرونده
محرز نشده است.
وی با تاکید بر اینکه تا اعالم نتیجه
قطعی علت مرگ ،همکاری پزشک معالج
و مامای بیمار با بیمارستان به حالت تعلیق
میآید ،گفت :متاسفانه این مادر باردار چند

ساعت پس از عمل جراحی و به هوش
آمدن دچار تهوع ،افت فشار و تنگی نفس
شد .وی ادامه داد :با وجود انجام همه
اقدامهای پزشکی توسط تیم احیاء و کادر
پزشکی به دلیل وخامت حال ،بیمار به
بیمارستان عمومی امیر المومنین(ع) این
شهرستان ارجاع شد اما متاسفانه فوت
کرد.
سرپرست دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی مراغه افزود:
نوزاد این مادر که در  37هفتگی متولد
شده ،هم اکنون در بخش مراقبتهای
ویژه نوزادان تحت مراقبت است.

زوم

شرط دریافت سفته یک میلیونی برای دوچرخه هوشمند حذف شد
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه
گفت :شرط دریافت سفته یک میلیونی برای استفاده از دوچرخه
هوشمند حذف شد.
علی خلیل وند گفت :شهروندان به جای ارائه سفته از این پس
میتوانند با پرداخت حق اشتراک  30هزار تومانی و ارائه کارت ملی
از دوچرخههای هوشمند در سطح شهر استفاده کنند.
وی افزود :تاکنون یک هزار و  500نفر برای دوچرخههای
هوشمند پیش ثبت نام کردند.
خلیل وند با بیان اینکه بانوان شهر نیز عالقه مند به استفاده
از دوچرخههای هوشمند در سطح شهر هستند افزود :امیدواریم
در جلسه امروز شورای شهر بتوانیم مصوب کنیم بانوان نیز از
دوچرخه استفاده کنند.
وی ادامه داد :تاکنون  3ایستگاه برای ثبت نام دوچرخهها

هوشمند در شهر فعال است و شهروندان میتوانند با حضور
در ایستگاههای فعال دوچرخه هوشمند مراحل ثبت نام خود را
تکمیل و کارت اشتراک دریافت کنند.
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه
گفت :کارت اشتراک دوچرخه هوشمند در ایستگاه پارک
گوللرباغی توزیع میشود.

برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی مسیر دشواری پیش رو داریم

رئیس سازمان برنامه و بودجه
آذربایجانشرقی گفت :در عرصه اقتصاد
همچون دیگر بخشهای نظامی،
اجتماعی ،سیاسی به درجه قابل قبولی از
مقاوم پذیری خواهیم رسید ولی این امر
همراه با سختیها و دشواریهای فراوانی
خواهد بود.
بهبودی که در جلسه شورای
برنامهریزی شهرستان مرند سخن
میگفت ،ضمن تبیین چرایی و اهمیت
تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع
اقتصاد مقاومتی به بیان شاخصههای
اقتصاد مقاومتی پرداخته و مردمی بودن،
عدالت محور بودن ،دانش بنیان و درونزا
و برونگرا بودن را از مهمترین شاخصهای
یک اقتصاد مقاومتی برشمرد و موفقترین
اقتصادهای دنیا را حاوی این مشخصات و
ویژگیها دانست.
وی آسیب پذیر بودن اقتصاد
کشور را مهمترین دلیل تاکید مکرر
مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد
مقاومتی ذکر کرد و افزود :همانطور که
در دیگر حوزهها به درجه قابل قبولی
از مقاوم پذیری رسیدهایم ،مطمئنا در
حوزه اقتصاد هم به وضعیت قابل قبولی
خواهیم رسید ولی مسیری سخت و
دشوار در پیش رو داریم و همه آحاد

مردم و ارکان نظام خود را برای پیمودن
این مسیر آماده و مجهز سازند.
بهبودی با اشاره به اهمیت برنامهریزی
و تغییر شیوههای برنامه نویسی کشور،
نگرش حاکم بر تدوین سند تدبیر
توسعه استان را آسیب شناسی روشهای
برنامهریزی قبلی در کشور دانست و تاکید
کرد :اصوال برنامه نویسی برای مقابله با
کمبودهاست و در زمان وفور ،برنامهریزی
مفهومی ندارد و برنامهریزی در واقع
مدیریت صحیح منابع در مواقع بروز کمبود
منابع است.
دکتر بهبودی با اشاره به نقش دولت
مدرن ،این نقش را بیشتر تسهیل گری
دانست و گفت :در دولت مدرن دولت باید
تصدیگری را به بخشهایی دیگر همچون
خصوصی ،مردمی ،نهادهای عمومی،
خارجی واگذار کند و خود به امر تسهیل
و فراهمسازی بستر الزم برای حضور این
بخشها در اقتصاد کشور بپردازد.

این مسؤول ،تشویق سرمایه گذاران
داخلی و خارجی و جذب سرمایههای آنها
را مهمترین وظیفه دولت دانست و افزود:
همه اجزای دولت باید در مسیر تسهیل
حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی
حرکت کنند چون دولت برخالف گذشته
توان مالی الزم برای سرمایه گذاریهای
کالن ندارد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از
سخنان خود که در جمع مدیران شهرستان
مرند ایراد مینمود ضرورت تغییر نگرش به
برنامهریزی را کاهش منابع دولت ذکر
کرد و افزود :نظام برنامهریزی مشارکتی
نیاز حیاتی امروزین کشور است و مدیران
دولت در ردههای مختلف بایستی در این
مسیر و محور حرکت کنند.
در ادامه این جلسه فتح زاده معاون آمار
اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان
گزارشی از نحوه برگزاری سرشماری
عمومی نفوس و مسکن  95در سال
جاری و اقدامات انجام گرفته به مدیران
شهرستان مرند ارائه نمودند .به گفته این
مسؤول سرشماری امسال در دو مرحله
ابتدا بصورت اینترنتی بمدت یکماه در
طول مهرماه و سپس بصورت حضوری
و با مراجعه آمارگیران به درب منازل در
آبانماه سالجاری برگزار خواهد شد.

اولین خانه محیط زیست مستقل ایران در تبریز افتتاح شد

مدیرعامل همیاران زیست سبز با اشاره
به افتتاح اولین خانه محیط زیست مستقل
ایران در تبریز ،گفت :خانه محیط زیست
تبریز یکی از لذیذترین مصیبتها در طول
دو ماه برای ما بوده است؛ چرا که آن را
با چنگ و دندان به دست آورده و تالش
زیادی در این راستا کردهایم.
مجید رحمانی در نشستی با اصحاب
رسانه به مناسبت افتتاح خانه محیط
زیست ،اظهار کرد :این خانه از دو تشکل
مردم نهاد همیاران زیست سبز و جمعیت
رفتگران آذربایجانشرقی و همچنین از دو
کمیته محیط زیست و ورزش و کمیته

مردم نهاد ستاد دریاچه ارومیه تشکیل
شده است.
وی ادامه داد :تا دو سال پیش هر
کدام از این بخشها به طور انفرادی کار
میکردند که طی یک مدت فعالیتهایمان

را به صورت مشترک انجام داده و به این
نتیجه رسیدیم که اگر ما فعالیتهایمان را
با همکاری و تعامل با هم انجام دهیم به
نتایج مضاعفی در این حوزه خواهیم رسید؛
از این رو این خانه را تشکیل دادیم.
وی افزود :با توجه به اطالعاتی که
در این حوزه داریم ،خانه محیط زیست
آذربایجانشرقی ،اولین خانه محیط زیست
مستقل در ایران است؛ چرا که تنها چند
مورد خانه محیط زیست در برخی از نقاط
شهر تهران وجود دارد که مستقل نبوده و
با مالکیت شهرداری در اختیار گروههای
مردم نهاد قرار میگیرد.

ن
گردنهحیرا 

یگانه سالک فروتن  -سرخاب

امسال کالس بدون معلم نخواهیم داشت

مدیر کل آموزش و پرورش استان
گفت :این نهاد اقدامات شایستهای در
راستای پوشش تحصیلی ،بازماندگان از
تحصیل ،تدارک و آمادهسازی کالسها
دارد که به علت انعکاس خبری ضعیف
مغفول میماند.
سیدمصطفوی اضافه کرد :اقدامات و
فعالیتها در آستانه مهرماه باید منعکس
شود تا در حق آموزش و پرورش اجحاف
نشود.
فریدون سیدمصطفوی گفت :هم
اکنون تعامل مطلوبی با نمایندگان
مجلس در استان برای انعکاس مشکالت
داریم و باید این تعامل افزایش یابد.
وی با اشاره به اهمیت مقطع ابتدایی
در نظام آموزشی کشور گفت :مقطع
ابتدایی و به ویژه پایه اول مهمترین زمینه
کاری و زیربنای آموزش و پرورش در امر
تعلیم و تربیت است.
وی بیان کرد :در صورت توجه به این
پایه ،اغلب مشکالت آموزشی استان رفع

میشود و کار برای معلمان مقاطع بعد
تسهیل خواهد شد.
سیدمصطفوی با اشاره به دوری از
سیاسی کاری و احترام به فرهنگیان و
ارباب رجوع افزود :نیروهای آموزش و
پرورش باید به دور از سیاسی کاری باشند
چرا که آنها نیروهای عملیاتی بوده و باید
زیر نظر روسای ادارات کار کنند.
وی در خصوص بازماندگان از تحصیل
نیز اظهار کرد :سال قبل هشت هزار نفر
بازمانده از تحصیل در استان شناسایی
شد.
سیدمصطفوی بیان کرد :الزم است
تا مدیران مدارس موضوع بازماندگان از
تحصیل را به ویژه در مناطق روستایی
مورد توجه قرار دهند.
وی درباره کالسهای پیش دبستانی
ویژه مناطق دو زبانه نیز اظهار کرد :امسال
اعتبار خوبی در اختیار ما گذاشته شده و
سه زبان ترکی آذری ،کردی و ترکی
استانبولی آموزش داده میشود.

کشت تخمهآفتابگردان و کدو مناسب
با شرایط آب و هوایی خوی نیست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوی از
پیش بینی کاهش برداشت تخمه کدو در
این شهرستان خبر داد.
مهران زینال زاده گفت :میزان
محصول تخمه آفتابگردان سال گذشته
 13هزار تن بوده است که با توجه به سرما
زدگی در ابتدای سال پیش بینی میشود
میزان تولید این محصول در سال جاری
کشاورزی  12هزار تن باشد.
وی گفت :تخمه کدو آجیلی خوی با
کیفیت باالیی که دارد در نقاط مختلف
ایران زبانزد خاص و عام است اما شرایط
آب و هوایی بر کیفیت و کمیت این
محصول تاثیر گذاشته است.
زینال زاده گفت :محصوالتی نظیر
تخمه آفتابگردان و تخمه کدو جز
محصوالت لوکس بوده و سازمان جهاد
کشاورزی تدابیر خاصی در این راستا
برای حمایت از کشاورزان ندارد و بیشتر

برای ارتقا تولید محصوالت استراتژیکی
برنامههای ویژه دارد.
وی اظهار کرد :شرایط آب و
هوایی شهرستان خوی مناسب کشت
محصوالتی چون تخمه آفتابگردان و کدو
نبوده است و با وجود اینکه در گذر زمان
کشت این محصوالت در بین کشاورزان
خویی رواج پیدا کرده است ،لذا در حال
حاضر تغییر کاربری به کشاورزان این
منطقه به علت پایین آمدن سطح آبهای
زیرزمینی توصیه میشود.

ضرورت توجه به توسعه گردشگری
در مناطق روستایی

معاونعمرانیاستاندارآذربایجانشرقی
گفت :فازهای در دست اجرای این پروژه
را با وجود مشکالت پیش روی آن و
کمبود اعتبار ،تالش شده با استفاده از
ظرفیتهای بخش خصوصی با تمام توان
به فعالیت خود ادامه دهد.
محمدصادق پورمهدی گفت :تکمیل
بزرگراه اهر  -تبریز و تسریع در اجرای آن
یک ضرورت بوده که با بهرهبرداری از آن
عالوهبررفعمشکالتومعضالتترافیکی
و تصادفات جادهای ،موجب رونق اقتصادی
و توسعه گردشگری شهرستان و منطقه
ارسباران نقش بسزایی خواهد داشت.
این مقام مسؤول ،به قایلیتهای
شهرستان در حوزه کشاورزی و
گردشگری نیز اشاره و افزود :برگزاری
نمایشگاه توانمندیهای روستایی فرصت
مناسبی است که فعاالن این عرصه در
روستاها و مناطق عشایری توانمندیها
و قابلیتهای خود را به نمایش بگذارند

و از این ظرفیت در بازاریابی و فروش
محصوالت خود بهرهمند شوند.
پورمهدی ،توجه به توسعه گردشگری
در مناطق روستایی را مورد تأکید قرار داد
و افزود :تالش مجموعه استانداری و
سازمانهای مرتبط با این امر برنامهریزی
تقویت زیرساختهای روستایی برای
جلوگیری از مهاجرت و تمهیدات الزم
در روستاها برای افزایش امید به زندگی و
رونق کسب و کار در روستاها میباشد که
امیدواریم مسؤوالن شهرستان نیز به این
امر اهتمام ویژه داشته باشند.
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قطع ارائه خدمات بانکی
مبنایی در برجام ندارد
رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به مدیران
عامل بانکها و موسسههای اعتباری اعالم کرد:
هرگونه اقــدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه
خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد
تحریمهای آمریکا ،اتحادیه اروپا یا سایر کشورها
و نهادهــای بینالمللی هیچ مبنایی در برجام و
سایر تعهدات بینالمللی کشورمان ندارد.
ولی ا ...ســیف در این نامه ابالغی تاکید کرد:
بانکها فقط براســاس قوانین جاری کشــور
میتوانند طبق ضوابط بانکــی و تجاری خود
نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان
اقدام کنند.
در ایــن نامه خطاب به مدیران عامل بانکها و
موسسههای اعتباری آمده است :براساس برنامه
جامع اقدام مشــترک (برجام) که به رفع همه
تحریمهای هستهای انجامید ،همه آنها که به
سبب تحریم هستهای در فهرست تحریم قرار
گرفته بودند و بخش عمدهای از اشــخاص و
نهادهایی که در فهرســت تحریمهای شورای
امنیت ،آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشــتند ،از
فهرست تحریمها خارج شدند.
این نامه میافزاید :خروج اشخاص و نهادهای
یادشده از فهرست تحریمها بدین معناست که
شرکتها ،بانکها و موسسههای مالی خارجی
میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی
از تحریمها باشــد با آن اشــخاص روابط مالی
و تجاری داشــته باشــند و آمریــکا و اتحادیه
اروپا به دلیل چنین معامالتــی ،اقدام به وضع
اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانکها و
موسسههای مالی خارجی نخواهند کرد.
سیف تاکید کرد :با این حال ،خارج نشدن نام
برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست
تحریمهــای آمریکا و اتحادیــه اروپا ،که به
بهانههای واهی غیرهستهای صورت گرفته
اســت ،کماکان از نظر جمهوری اســامی
ایران ،غیرقانونــی و ظالمانه بوده و در نامه
رسمی جمهوری اســامی ایران به شورای
امنیت ســازمان ملل متحد کــه همزمان با
تصویب قطعنامه  2231به آن شورا ارائه شد
و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است.
سیاست

ارتباط آیت ا ...مصباح و
جبههپایداری
تضعیفشده؟
فعال سیاســی اصولگــرا گفــت :از زمانی که
جبهه پایداری داخل جریان بزرگ اصولگرایان
شــدند،آیتا ...مصبــاح مورد مشــورت کل
اصولگرایان قرار گرفت.
ناصر ایمانی در خصوص این موضوع که رایزنی
آیات یزدی ،موحدیکرمانی و مصباحیزدی در
انتخابات سال آینده همچون انتخابات مجلس
تکرار خواهد شــد یا نه گفــت :همانطور که
تاکید کردم تصمیمگیریها در شورای ائتالف
اصولگرایان انجام میشــد که این سه بزرگوار
طرف مشــورت ائتالف بودند .بنابراین ممکن
است که این روش در انتخابات بعدی نیز تکرار
شود.
خالصه سخنان وی به شرح زیر است:
این ســه نفر بهعنوان سه بزرگواری که موردمشورت هســتند حضور دارند نه اینکه این سه
نفر بــرای اصولگرایــان تصمیمگیری کنند و
اصولگرایان بخواهند آن را اجرا کنند.
فعال کسی بنا ندارد با آیت ا ...مصباح مشورتبکند یا نکند.
درباره تاثیر مشورت مصباحیزدی پدرمعنویی در انتخابات ریاســت جمهوری
جبهه پایدار 
اینکه اســم ایشــان را میخواهند بگذارند پدر
معنوی یا ناپدری معنوی به کنار اما به هرحال
جبهه پایداری یکی از جریانهای اصولگرایان
اســت .آقای مصباح هم از قبل بودند ،االن هم
هستند.
آقــای مصبــاح یــزدی االن آن نقش قبلیرا ندارند چــون قبال جبهه پایــداری خیلی با
اصولگرایان هماهنگ نبود.
اینکــه به جبهه پایداری در انتخابات ســالگذشته سهم بیشــتری داده شد را قبول ندارم.
جبهــه پایداری در ســال  94و برای انتخابات
مجلــس دهم به ایــن نتیجه رســید که اگر
میخواهد در صحنه حضور داشــته باشد تنها
راهش این اســت که در داخــل ائتالف کلی
اصولگرایان قرار گیرد.

ایران میانجی گری میان رهبران اتحادیه
میهنی را تکذیب کرد

هالکت  3داعشی در کرمانشاه

سرکنسول ایران در ســلیمانیه عراق هرگونه میانجی گری جمهوری
اســامی ایران را برای حل اختالفات داخلی اتحادیه میهنی کردستان
عراق رد کرد و گفت که رهبران اتحادیه میهنی قادر به حل مشــکالت
داخلی خود هستند.
سعدا ...مسعودیان،در اظهاراتی رسانهای گزارشهایی مبنی بر سفر یک
هیات ایرانی به سلیمانیه در کردستان عراق ،برای میانجی گری جهت
حل و فصل اختالفات داخل اتحادیه میهنی را مردود دانست و گفت ،هیچ
هیاتی از ایران در سلیمانیه برای این منظور حضور نداشته است.

آگهیاخبارشمالغربخبرچیناقتصاد

فرمانده یگانهای ویژه ناجا از اجرای پنج مورد عملیات برخورد با اشرار
و گروهکهای تروریستی در سال جاری خبر داد.
ســردار حسن کرمی اظهار کرد :در ســالجاری پنج مورد عملیات
برخورد با اشــرار و گروهکهای تروریستی توسط واحد نوپو یگان
ویژه انجام شده است که یک مورد در سمیرم اصفهان بود که یک
فرد ســابقه دار و دارای جرایم مختلف توسط واحد نوپو شناسایی و
به هالکت رسید.
فرمانــده یگانهای ویژه ناجا حفظ امنیت در داخل کشــور ،مقابله
با عملیاتهای تروریســتی ،مقابله با اغتشاشــات ،مردمیاری جزو
ماموریتهای اصلی یگانهای ویژه ناجا برشمرد.

عربستان مناطقی از یمن را
با بمب خوشهای هدف قرار داد

عفو بینالملل بازداشتهای اخیر
بحرین را محکوم کرد

جنگندههای عربستان سعودی مناطقی از استان «صعده» در شمال
یمن را با بمبهای خوشهای هدف حمله قرار دادند.
معاهده منع استفاده از بمبهای خوشهای از ژنو تائید کرد که استفاده
از بمبهای خوشهای در حمله هوایی به یمن افزایش یافته است.
بر اثر این حمالت بیش از  80درصد از تاسیسات خدماتی ،آموزشی،
درمانی و بیمارستانها ،انبارهای دارو و غذا ،مدارس و منازل مردم یمن
ویران شده و مردم این کشور در پی محاصره هوایی ،زمینی و دریایی
در شرایط بحرانی بسر میبرند.

سازمان عفو بینالملل ،موج جدید بازداشتها در بحرین و سلب
تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور را محکوم
کرد .وی افزود :سازمان عفو بینالملل موج اخیر بازداشتها در
یداند .ما
بحرین را محکوم میکند و آن را نقض حقوق بشر م 
اخیرا شاهدتشدید سرکوبو افزایش موارد ممنوع الخروج شدن
افراد هستیم و به نظر میرسد دولت بحرین با این اقدام در صدد
جلوگیریازحضورفعاالنومدافعانحقوقبشردرنشستهای
آینده شورای حقوق بشر در ژنو است.

دو شغلههای دستگاههای اجرایی
یک شغله میشوند

سوریه و اوکراین موضوع مذاکره
پوتین با مرکل و اوالند

مخالفتبااستقرارسامانهتاد
در کره جنوبی

شانس بیشترشوکت میرزایف
برایریاستجمهوریازبکستان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت :دوشغلههای دستگاههای
اجرایی شناسایی ،ساماندهی و تبدیل به یک شغله میشوند.
ناصر ســراج اظهار داشــت :یکی از راهکارهای مناسب برای رفع
مشکل بیکاری در کشــور ،ساماندهی دو شغلهها است که در این
زمینــه اقدامات الزم صورت میگیرد .وی از ارســال نامههایی به
روسای سه قوه برای ترک کار افراد دو شغله خبر داد و اضافه کرد:
شــاهد استقبال قوا از این برنامه هستیم و در آینده در سازمانها و
دستگاههای مختلف شاهد حضور دوشغلهها نخواهیم بود.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور اضافه کرد :بکارگیری مجدد
بازنشستگان در دستگاههای اجرایی ممنوع شده است .وی با اشاره
به اینکه وزارتخانهها و ســازمانها نیز نمیتوانند تقاضایی در این
زمینه داشته باشــند ،ادامه داد :داشتن مقام و یا آزاده و جانباز بودن
از استثناهای این برنامه است و بازنشستههای شاغل در ادارات نیز
مرخص خواهند شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد :اغلب متهمان و مجرمانی
که از کشور فرار کردند دارای تابعیت مضاعف بودهاند و این افراد از
دستگاههای اجرایی ترخیص میشوند.

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدارهای جداگانه با
آنگال مرکل صدراعظم آلمان و فرانسوا اوالند رئیس جمهوری
فرانســه که در حاشیه نشست ســران جی  20در چین بر گزار
شد،در باره اوضاع سوریه و اوکراین مذاکره کرد.
رئیس جمهوری روســیه در دیدار با همتای فرانســوی خود در
شــهر هانگجو از حل و فصل مسائل ســوریه از طریق گفت
وگوهای ملــی حمایت و بر لزوم پشــتیبانی بینالمللی از این
مذاکرات تاکید کرد.
به گزارش دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین ،رئیس جمهوری فرانسه
نیز خواستار حل و فصل مسائل سوریه از راههای سیاسی شد.
دو طــرف در باره آخرین اوضاع ســوریه با توجــه به برقراری
آتــش بس در بخشهایی از این کشــور و مبارزه با گروههای
تروریستی گفت وگو کردند.
در این دیدار ،همچنین مســائل اوکراین مطرح شــد و رئیس
جمهوری روســیه از کییف بــه دلیل خــودداری از اجرای
تعهدات خود برای پایان درگیریها و انجام اقدامهای سیاسی
انتقاد کرد.

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین گفت که پکن به شدت
با استقرار سامانه موشکی آمریکایی تاد در کره جنوبی مخالف است
و نمیتواند این موضوع را بپذیرد.
رئیس جمهوری چین افزود :استقرار این سامانه میتواند امنیت چین
و کل منطقه را به خطر بیندازد.
وی یادآور شد که همه کشورها باید به دنبال جلوگیری از تنشها،
مقابله با رویارویی و پیشبرد همکاریها باشند و به کاهش تشنجات
منطقهای و جهانی کمک نمایند.
رئیس جمهوری چین گفت که اجازه نخواهد داد کشورهای غربی به
بهانه حقوق بشر در امور داخلی چین مداخله کنند و اصوال مداخله در
امور کشورها به این بهانه مورد قبول نیست.
وی در بخشهای مختلف سخنان خود به همکاریهای منطقهای
و از جمله در امور اقتصادی اشاره کرد و گفت که گروه «جی  »20و
بریکس باید عدالت اقتصادی را مورد حراست قرار دهند.
همزمان چین اعالم کرده است که آمریکا باید استانداردهای دوگانه
خود در برابر منازعات دریای جنوبی را کنار گذاشته و از جانبداری
پرهیز کند.

در ازبکســتان کشوری که حکومتش در مورد وضع سالمتی تنها
رهبر آن وبیماری اوتا زمان مرگ ،ســکوت اختیارکرده بود ،پیش
بینی رهبر آینده اش ،کاریست مشکل ،اما برخی نشانهها حکایت از
باالبودن شانس«شوکت میرزایف» برای ریاست بر این کشور دارد.
از گفتههای کارشناســان سیاسی و منابع خبری ازبکستان چنین
برمی آید که شوکت میرزایف چهره پرده نشین حکومت ازبکستان
بوده اســت .اگر چه از اسالم کریم اف مانند دیگر رهبران آسیای
میانه فرد قدرتمندی یاد میشد که به تنهایی تصمیم گیرنده برای
امور کشــورش بوده اســت ،اما میرزایف نخست وزیر نیز همواره
ترجیح میداد در پشت صحنه ایفای نقش کند.
درادبیــات سیاســی به این گونــه افراد پرده نشــین عالیجناب
خاکستری میگویند که نمیخواهند رد پایی ازتصمیمهای آنها در
حوادث و ماجراها باقی بماند.در کالبد شکافی شخصیت این گروه
از سیاستمداران پردهنشین میتوان به خصوصیاتی مشترک دست
یافت .بارزترین خصلت آنها این است که خود را در نقش ناجی و
سکاندار قرار میدهند.

جدیدترین اخبار در زمینه شکستهای
داعش برخــی از تحلیل گران را بر آن
داشــته که بگویند که داعش در مرحله
پایانی انحطــاط و نابودی قــرار دارد.
همچنین داعش قلمرویی را از دســت
داده که برایش مهم بود چرا که ادعای
تأسیس خالفت را دارد.
به تازگی اخبار خوبی درباره جنگ برضد
داعش منتشــر شده اســت .کشتن ابو
محمد العدنانی در حمله هوایی ،پیروزی
چشمگیری اســت .در میان این گروه
تروریســتی عدنانی هم به عنوان رهبر
عقیدتی و هــم در مقام رئیس عملیات
خارجی ،شــخصیتی مورد احترام بود.
پیش از کشــته شــدن وی ،چند عضو
اعضای اصلی و ســر شــناس داعش
از جمله نفــر دوم و نیز فرمانده نظامی
این گروه کشــته شــدند .افراد تازهای
جای آنهــا را خواهند گرفت ،اما زمان
زیادی میطلبد که اعتبار و تجربه آنها
را کسب کنند.
تالش این گروه بــرای ایجاد خالفت
بیتردیــد نــاکام مانده و با شکســت

نفسهای آخر داعش

مواجه شده است .ســاختارهای دولتی
خدمات اولیه و اساسی راارائه نکردهاند
و داعش نیز عملکردی خشن و ظالمانه
داشــته است .مردم در شــهرهای آزاد
شــده به مناسبت خروج داعش و کوتاه
شدن دســت آنها از آن مناطق جشن
گرفتهاند .از قــرار ،روحیه داعش رو به
ضعف گذاشته اســت به عبارت دیگر
صحبتهای این گروه بر روی اینترنت
دیگر جذابیتــی ندارد و بیشــتر جنبه
فرقهای پیدا کــرده و تالش این گروه
برای توضیح شکستهای خود ،نوعی
رجزخوانی و ابراز وجود است.
اما داعش را نمیتوان گروهی سوخته و
از میان رفته تلقی کرد .با توجه به منطقه
وســی ِع تحت کنترل داعش ،این گروه
همچنان خطرناک است .هنوز هم باید
در پایگاههای آن در شهر رقه سوریه و
موصل ،شــهر شمالی عراق با آن گروه
جنگید .عملیات زمینی در آن شــهرها
دشوار و خونین خواهد بود.
قضاوت دربــاره میزان ضعف داعش تا
حدودی ناممکن اســت .بیرون راندن

داعش از مقر خود ،ممکن است چندین
ماه ،شاید هم چندین سال طول بکشد
ولی سرانجام آنها به زور پراکنده خواهند
شد و جنگجویان آن یا به کشور خود باز
میگردند یا به نقاطی خواهند رفت که
بتوانند به مراتب آزادانهتر عمل کنند به
کشورهایی همچون ساحل عاج یا یمن.
ولی وقتی این گروه تحت فشــار و زور
متالشی و از هم پاشیده شود ،عوامل آن
در جاهــای جدیدی پراکنده و زاد و ولد
خواهند کرد .افراد و شبکههای آنها به
مراتب از هر قلمرو خاصی ،مهمتر است.
به عبارت دیگــر ،یک داعش «بالقوه»
پدید میآید.
از جنبه تهدید ،میتوان گفت که خطر
داعش دهشتناک ،ناگهانی و گذرا است،
ولی القاعده خطری همیشگی است.
در حال حاضر ،نوعی همزیستی هشیارانه
میان این دو جنبش وجود دارد که البته
رنگ و بوی دشمنی دارد .در بلندمدت،
القاعده سازمانی به مراتب ماندگارتر از
داعش است و به عنوان مشکلی عمده
همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

همشهری ماه  -کمتر کسی امید به حضور
احمدینژاد در رقابتهای ریاستجمهوری
آینده دارد و مجال حضورش به شتری که
از سوزنی بگذرد ،شبیه است.
«محمــود احمدینــژاد را متغیری مهم
در انتخابات ریاستجمهوری ۹۶ارزیابی
میکنند .رئیسجمهور سابق از زمانی که
کلید پاســتور را به حسن روحانی تحویل
داد ،چشــم از پاستور برنداشت و آن کلید
و دفتــر را به مثابه امانتــی دید که باید
چهار ســال بعد از روحانی تحویل بگیرد.
او به درســتی میدانســت که حتی اگر
نخواهد خود را در تقابل با دولت روحانی
و آلترناتیوی برای آن تعریف کند ،فضای
سیاسی و جهتگیری فعاالن سیاسی از
راســت تا چپ به گونهای اســت که در
نهایت تقابل میان احمدینژاد را با روحانی
تثبیت خواهد کرد.
روحانی و فعاالن و حامیان سیاسی دولتش
از اصالحطلبان تا معتدلین و میانهروهای
اصولگرایی چــون الریجانی که در دایره
پشتیبانان دولت یازدهم تعریف میشوند،
هر بلیهای که بر سیاست کشور آوار شده

دور دور سیاسی محمود

بود و هر هیمهای که بر اقتصاد کشــور
روشن شده بود ،با سیاستهای دولت نهم
و دهم مرتبط میدیدند و از ســوی دیگر
اصولگرایانی که بنای انتقاد از احمدینژاد
را در سالهای پایانی دولتش به رویه خود
تبدیــل کرده بودند ،در تبری جســتن از
کارنامه دولت مهر و عدالت از هم سبقت
میگرفتند.
این دو رویکــرد اگر چه احمدینژاد را به
گوشه انزوا رانده بود اما خود ب ه خود او را در
وسط میدان سیاست نگه میداشت و در
همین حال کنایهها و تعریضات هر از چند
او ،بر میدانداریاش دامن میزد .با نزدیک
شدن به انتخابات ۹۶وضعیت تغییر کرده
اســت .روحانی و دولتش انتظاری را که
از برجام داشتند ،محقق شده نمیبینند و
اقتصاد کشور در نتیجه سیاستهای دولت
یازدهم همچنان در خواب عمیق است و
حتی اگر از چرت رکود بیدار شده اما طول
میکشــد تا خماری خواب از سر اقتصاد
کالن دور شــود و راه رونق به سفرههای
مردم باز شود.
از سوی دیگر بخشی از اصولگرایان گوشه

چشمی به بازگشت مشروط احمدینژاد
دارند و بر خالف آنها بخشــی دیگر اورا
نه گزینهای برای رقابــت با روحانی که
وسیلهای برای عاریه گرفتن آرای پراکنده
طبقات ضعیف جامعه ارزیابی میکنند.
همه اینها بــرای احمدینــژاد فرصت
دوبارهای بــرای میدانداری سیاســی و
تأثیر بر فرآیند انتخابات ریاستجمهوری
دوازدهم اســت .او فعاالنه از این شهر به
آن شــهر ســفر و از این دیار به آن دیار
ســخنرانی میکند تا حجمــی از قدرت
بسیج پایگاه اجتماعی خود را به معرض
دید ناظران سیاســی و تصمیمســازان
حکومتی بنشاند .از نامهنویسی به اوباما
تا شکایت چهرههای سابقا متهم دولت
قبــل از چهرههــای دولتــی و حامیان
غیردولتی دولت یازدهم و هم استفاده از
بسط فضای عدالتطلبی و فسادستیزی
ناشــی از گافهای متعدد دولت روحانی
در موضوعاتــی چــون پرداختهــای
نامتعارف ،همه و همه نشانههایی است
که احمدینــژاد را مترصد فرصتی برای
میدانداری انتخاباتی نشان میدهد.

تسلط ارتش سوریه
بر جنوب حلب

خانهنشینیپلیسشیکاگودر
اعتراضبهخشونتهایمسلحانه

انگلیس به عنوان دومین
فروشنده بزرگ سالح در جهان

افراد ناشناس به نیروهای
امنیتی در شهر آتن حمله کردند

ارتش سوریه موفق شد افراد مسلح در محلههای شرقی حلب را
بار دیگر در پی شکسته شدن محاصره قبلی توسط جیش الفتح
و گروههای همپیمان داعش محاصره کند.
یک مقــام نظامی ســوریه گفت :یگانهای ارتش ســوریه و
گروههای همپیمان موفق شــدند بر دانشــکده هوایی فنی و
دو دانشــکده تســلیحات و توپخانه در منطقه الراموسه در پی
درگیریهای شدید با افراد مسلح تسلط یابند.
این مقام نظامی افزود :تســلط بر دانشکدههای نظامی تمامی
مســیرهای رفت و آمد و خطوط امدادرسانی تروریستها را از
حومه جنوبی حلب به سمت الراموسه و محلههای شرقی حلب
میبندد و گروههای تروریســتی را در الراموسه با این محلهها
جدا میکند.

انجمن برادری پلیس آمریکا از نیروهای پلیس شیکاگو خواسته است
که در اعتراض به آمار کم ســابقه خشونت مسلحانه در این شهر،
تعطیالت آخر این هفته را در خانههای خود بمانند.
ماه گذشته میالدی (اوت) خونبارترین ماه شیکاگو در دو دهه اخیر
بوده است .در سال جاری میالدی تاکنون رقمی بین دو هزار و 700
تا دو هزار و  800نفر در شــیکاگو به ضرب گلوله زخمی و دستکم
 425نفر آنها کشته شدهاند .این آمار ،دو برابر آمار درگیریهای مشابه
در شهرهایی همچون نیویورک است.
در همین راســتا انجمن برادری پلیس شــیکاگو که به مثابه یک
اتحادیه صنفی فعالیت میکند ،از اعضای خود خواسته است که در
ایام تعطیالت روز ملی کارگر از کار داوطلبانه و غیراجباری اجنتاب
کنند و در خانههای خود باقی بمانند.

نشــریه ایندیپندنت در گزارشــی با بیان اینکــه انگلیس هم
اینک بعد از آمریکا دومین فروشــنده بزرگ سالح در جهان
اســت ،گفت که بخش اعظم تســلیحات انگلیســی در طی
یک دهه گذشــته راهی حوزه خاورمیانه از جمله کشورهای
سرکوبگری چون عربستان شده است.
ایندیپندنت افزود :براساس آمار جمع آوری شده توسط وزارت
تجارت و ســرمایه گذاری انگلیس ،این کشــور طی ده سال
گذشــته بیشتر از روسیه ،چین و فرانسه سالح فروخته است.
این نشــریه افزود :انگلیس در حال حاضر یکی از موفقترین
صادرکننــدگان تســلیحات دفاعــی جهان اســت و به طور
میانگیــن در طی ده ســال گذشــته در رده دوم جهانی قرار
داشته است.

پلیس شــهر آتن پایتخت یونان ،اعالم کرد :افرادی ناشناس با
بمب دست ساز به نیروهای امنیتی مستقر در نزدیکی موزه ملی
این کشور واقع در مرکز آتن حمله کردند.
این حمله باعث شــد تعدادی از خیابانهای مرکزی آتن برای
مدتی مســدود و تردد در سطح شهر مختل گردد .پلیس اعالم
کرد :پــس از این حملــه نیروهای امنیتی مســتقر در منطقه
بالفاصله وارد عمل شدند و پس از درگیری کوتاهی ،مهاجمان
متواری و محل را ترک کردند و در این حمله خســارات جانی
به بار نیامده است.
پلیــس یونان عامالن حمله را آنارشیســت معرفی میکند که
همانند آنارشیستهای دیگر کشــورهای اروپایی ،با حاکمیت
قانون مخالف هستند
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معاونآموزشیدانشگاهارومیه:

پیگیر پرونده صدور غیرقانونی
مدارک ارشد هستیم

معاون آموزشی دانشــگاه ارومیه با اشاره به اینکه
صدور برخی از مدارک کارشناسی ارشد دردوره ریاست
قبلی دانشگاه به صورت غیر قانونی صورت گرفته است
اظهــار کرد :پیگیر وضعیت پرونــده صدور غیرقانونی
مدارک ارشد از وزارت علوم هستیم.
اسماعیل آین اظهار کرد:متاســفانه دردوره ریاست
قبلی دانشگاه ارومیه قراردادهایی بهصورت غیر قانونی
با برخی نهادها و دستگاههای اجرایی استان در سال 87
منعقد شد که بر اساس این قرارداد کارمندان متقاضی
این دستگاهها در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش شدند.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه پذیرش در دانشــگاه
ارومیــه صرف ًا بر اســاس آیین نامههــا و آزمونهای
سراســری و اســتعدادهای تحصیلی صورت میگیرد
و پذیرش این کارمنــدان نیز غیر از آزمون و بهصورت
خالف قانون صورت گرفته و مدارک اعطایی نیز که با
عنوان معادل صادر شده نامعتبر است.
وی اظهار کــرد :اصل قضیه مدارک صادر شــده
بهصورت معادل بوده در حالی که صدور مدرک معادل
در مقطع کارشناسی ارشد از طرف ستاد انقالب فرهنگی
غیرقانونی بوده و نوشتن لفظ معادل کارشناسی ارشد در
مدارک دانشگاهی ممنوع است.

معاون آموزشی دانشگاه ارومیه اظهار کرد :بعد از عدم
تایید مدارک صادر شده توسط دانشگاه ،فارغ التحصیالن
این دورهها شــکایتی را به قوه قضائیه آماده کردند و بر
اســاس حکمی که از طرف سازمان بازرسی صادر شد
و قوه قضائیه نیز شــکایت شاکیان را ناوارد اعالم کرد،
دانشــگاه را موظف کردند تا مدارک این افراد را ابطال
نماید.
وی با اشــاره به اینکه اکثر مخاطبان این دورهها در
حدود  200نفر در رشــتههای علوم انسانی و در رشته
مدیریت آموزشــی بودند اظهار کرد:چون پذیرش این
افراد از راه غیر درســتی صورت گرفته و هیچ راه حلی
بر اساس آیین نامه آموزشی برای رفع مشکل این افراد
وجود ندارد ،دانشــگاه تعیین و تکلیف این قضیه را به
وزارت علوم واگذار کرده است.
آین با اشــاره به اینکه این امر به علت عدم رعایت
قوانین آموزشی از سوی مسؤوالن وقت دانشگاه صورت
گرفته و دانشجویان این دورهها تقصیری نداشتهاند اظهار
کرد :پیشنهادهایی از سوی دانشگاه در راستای حل این
مشکل به وزارت علوم ارائه شده که امیدوار هستیم در
صورت تایید یکی از این پیشنهادها اعمال شود.
معاون آموزشی دانشگاه ارومیه همچنین اعالم کرده

دورههای کوتاه مدت MBA
و  DBAکه توسط برخی
از مرکزآموزشی و موسسات
بدون اخذ مجوز از دفتر

ورود پسابهای کشاورزی و انسانی
به رودخانه مرزی ارس
رئیس اداره امور آزمایشــگاههای اداره کل حفاظت
محیــط زیســت آذربایجانغربی گفت :بــا افزایش
بارندگیها پســابهای کشاورزی ناشــی از افزایش
بیرویه کود شــیمیایی و نیز فاضالبهای انسانی به
سمت رودخانه مرزی ارس سراریز شده و بارآلودگی آن
را افزایش میدهند.
موسوی عنوان کرد :بر اساس پهنه بندی کیفی آب
که از اول سالجاری تاکنون توسط این اداره کل انجام

شده از سمت آذربایجانغربی به دلیل ورود پسابهای
کشاورزی و فاضالبهای انسانی کشورهای ارمنستان،
آذربایجان و نیز شهرستانهای مرزی استان میزان نیترات
و فسفات رودخانه ارس افزایش و موجب باال رفتن میزان
بار آلودگی و در پی آن مرگ و میر ماهیان شده است.
وی اضافه کرد :در جدیدترین پهنه بندی آبی رودخانه
مرزی ارس همچنین مشخص شده است یکی دیگر از
علل اصلی افزایش بار آلودگی رودخانه مرزی ارس ورود
پسابهای کشاورزی و انسانی از رودخانه آغ چای و نیز
قطور خوی است.
آغچای و قطور منشا آلودگی
رودخانه مرزی ارس
موســوی با عنوان اینکه آب این رودخانه در منطقه
مراکان به هم پیوسته ســپس به رودخانه مرزی ارس
سرریز میشود افزود :در این مسیر پسابهای کشاورزی

ورزش

هواداران تراکتور و پرسپولیس
از منازل پیگیر بازی باشند
رئیــس هیــات فوتبــال آذربایجانشــرقی با
اعالم ایــن خبر که دیدار دو تیم تراکتورســازی
تبریــز و پرســپولیس تهــران روز شــنبه ۲۰ -
شــهریور ماه  -از ســاعت  ۱۷:۱۵در اســتادیوم
اختصاصی تراکتورســازی تبریز برگزار خواهد شد
گفت :از عموم هواداران محتــرم تقاضا میکنیم
حتیالمقــدور از طریق گیرنــدگان خود از منازل
پیگیر بازی باشند.

جواد ششگالنی تصریح کرد :در این بازی بیشتر
از  ۵هزار برگ بلیط فروخته نخواهد شــد و البته ۱۰
درصد ســکوها در اختیار هواداران تیم میهمان قرار
خواهد گرفت.
گفتنی است پیش از این اعالم شده بود این بازی
از ســاعت  ۱۸:۴۵برگزار خواهد شد که بدین ترتیب
با اعالم ششــگالنی زمان برگزاری آن تغییر یافته
است.

توسعه گردشگری مراغه
با احیاء باغ راه شمال

گسترش آموزش عالی
وزارت علوم برگزارمی شود
بود :دورههای کوتاه مدت  MBAو  DBAکه توسط
برخی از مرکزآموزشــی و موسسات بدون اخذ مجوز از
دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم برگزارمی شود
از نظر دانشــگاهی معتبر نبوده و دارندگان این مدارک
امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در دانشــگاهها را
ندارند.
وی اظهار کرد :بر اساس مصوبات شورای گسترش
آموزش عالی وزارت علوم ،هیچ مرکز و موسســه ای،
مجاز به برگــزاری دورههای کوتــاه مدت  DBAو
 MBAتحت عنوان ارشد ودکتری با ادعای اعطای
مدرک دانشگاهی نیست و دورههای کوتاه مدت برگزار
شده با این عنوان منجر به مقطع تحصیلی کارشناسی
ارشد و دکتری یا حتی مدرک معادل نمیشود و صرفا
مدرک یا گواهینامهای مبنی بر گذراندن دوره با محاسبه
ساعات آموزشی صادر خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه ارومیه اظهار کرد :موسساتی
که ادعای صدور مدرک دانشگاهی برای دورههای کوتاه
مــدت  MBAو  DBAدارند متخلف بوده و باید در
مقابل این گونه ادعــا برخورد قانونی کرد و مراجعان و
متقاضیان این دورهها نیز آگاه باشند که فریب تبلیغات
ظاهری برخی از موسســات به امیــد گذراندن مقطع

کمیته مشترک صیانت
از رودخانه مرزی ارس تشکیل شود

رئیس اداره امور آزمایشــگاههای اداره کل حفاظت
محیط زیســت آذربایجانغربی خواستار تشکیل کمیته
مشترک صیانت از رودخانه مرزی ارس در سطح ملی شد.
سعید موســوی در خصوص آلودگی رودخانه مرزی
ارس به دلیل رود پســاب و فاضالبهای معادن کشور
ارمنستان اظهارداشت :بحث آلودگی این رودخانه به دلیل
ورود فاضالب معادن کشور ارمنستان به ارس در سمت
استان آذربایجانشرقی و نیز اردبیل مطرح است.
وی ادامه داد :متاسفانه شاهد افزایش بار آلودگی این
رودخانه در سمت آذربایجانغربی به دلیل ورود پساب و
فاضالبهای کشــاورزی و انسانی از سوی کشورهای
همسایه ارمنستان ،آذربایجان و نیز حتی استانهای مرزی
خودمانهستیم.
موســوی با بیان اینکــه بار آلودگی پســابهای
کشــاورزی و نیز فاضالب انســانی وارد شده از سوی
اســتانهای مرزی ایران کمتر از کشور ارمنستان است
افزود :با وجود پیگیریهای مکرر ســاالنه شاهد ورود
پسابهای کشاورزی و نیز فاضالب انسانی به رودخانه
مرزی ارس ،افزایش بار آلودگی و نیز مرگ و میر ماهیان
در آن هستیم.
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ناشی از استفاده بیرویه کود شیمیایی و نیز فاضالبهای
انســانی همراه آب وارد رودخانه مرزی ارس شده و بار
آلودگی این رودخانه مرزی را افزایش میدهد.
رئیس اداره امور آزمایشــگاههای اداره کل حفاظت
محیط زیست آذربایجانغربی خواستار تشکیل کمیته
مشترک ملی صیانت از رودخانه مرزی ارس شد و گفت:
با تشکیل این کمیته و عضویت تمامی نهادهای ذیربط
از جمله محیط زیســت ،آب منطقه ای ،آب و فاضالب
و دیگر نهادها میتوان از افزایش بارآلودگی این رودخانه
مرزی جلوگیری کرد.
موسوی امضای معاهدات مشترک بین کشورهای
ارمنستان ،ایران و آذربایجان را یکی دیگر از راهکارهای
جلوگیری از ورود پسابهای معادن ،کشاورزی و انسانی
به رودخانه مرزی برشمرد و افزود :این معاهدات باید الزام
قانونی داشته و مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

از نظر دانشگاهی معتبر
نبوده و دارندگان این مدارک
امکان ادامه تحصیل در
مقاطع باالتر در دانشگاهها
را ندارند.

تحصیلیدانشگاهینخورند.
در بخشنامهای که از سوی معاونت توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 1803/70599
مورخ  1387/8/5به دســتگاههای اجرایی ابالغ شده از
توافق با سازمان مدیریت صنعتی جهت توقف پذیرش
کارکنان دستگاههای اجرایی کشور در دورههای ارشد
ودکتری خبر داده شده اســت و در قسمت دیگری از
این بخشــنامه خطاب به دســتگاههای اجرایی آمده
است:دســتگاههای اجرایی موظفند به منظور احتراز از
تبعات ناشی از این امر ،از انعقاد قرارداد ،صدور معرفینامه
برای کارمندان به منظور شرکت در دورههای موصوف
سازمان مدیریت صنعتی اکیدا خودداری کنند.

ارس در زبان ترکی آذربایجانی آراز و در زبان ارمنی
آراکس نام رودخانهای پرآب و خروشــان اســت که از
کوههای بینگول منطقه آناتولی ترکیه سرچشمه گرفته
و در مرز ترکیه و ارمنســتان به رود آرپا چای پیوســته
و سپس مرز مشترک نخجوان را به طول  ۱۱کیلومتر
طــی و با گذر از مرز ایران و نخجوان از مرز میان ایران
و ارمنســتان عبور و دوباره مرز مشترک میان ایران و
جمهوری آذربایجان را شکل داده و در منتهیالیه شمالی
اســتان اردبیل (شهرســتان پارس آباد) وارد جمهوری
آذربایجان شده و به رودخانه کورا میریزد.
ارس طوالنیترین رود داخلی ایران
رود ارس  ۱۰۷۲کیلومتــر طــول دارد و از
طوالنیتریــن رود داخلــی ایــران یعنــی کارون
طوالنیتر است.
رودخانــه ارس در ســال  ۱۸۱۳میــادی در پی
عهدنامه ترکمنچای به عنوان مرز ایران و شــوروی
سابق برگزیده شد و تمامی مناطق شمال این رود از
ایران جدا و به خاک روسیه افزوده شد .بعدها ایران و
اتحاد جماهیر شــوروی با هم سدی در ناحیه پلدشت
به نام سد ارس بنا کردند.
در حال حاضر سد خداآفرین و سد قیزقعله سی به
صورت مشترک با جمهوری آذربایجان بر روی ارس
احداث میشود.
بر روی ارس تاکنون پنج پل شامل پل آهن جلفا،
شوسه جلفا ،پل پلدشــت در شهرستان پلدشت ،پل
خداآفریــن در قره داغ پل نوردوز در مرز ارمنســتان
ساخته شده است.
آب رودخانه ارس چند ســالی میشــود که دیگر
مثل گذشــته صاف و زالل نیست و با خود انواع مواد
شیمیایی و فاضالب معادن ارمنستان را حمل میکند،
آلودگی که تا سر سفره دریای خزر هم رسیده است.
این موضوع زمانی جالبتر میشود که بدانیم این
پسابهای صنعتی و معدنی ارمنستان از طریق ارس
به دریای خزر هم وارد میشــود و حیات ماهیها و
موجوادت زنده این دریــا را نیز تهدید میکند ،ارس
 ۹۵۰کیلومتر را طی میکند تا به دریای خزر بریزد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مراغه گفت :احیای «باغ راه»
شمال مراغه در اولویت تصمیم گیریهای گردشگری شهرستان قرار گرفته و تحقق آن
تحولی عظیم در مسیر توسعه گردشگری این شهرستان است.
وی افزود :در بخش طبیعت گردی که بر اســاس پتانسیلهای غیرقابل انکار طبیعی
مراغه تدوین شده ،احیاء باغ راه شمال به عنوان اولین فعالیت و نخستین طرح تعریف شده
است که نشان از اهمیت این باغ راه دارد.
وی گفت :مسیر گردشگری شهرستان در کرانه صافی رود به سمت شمال ،مسیر هدف
گردشگریست و با وجود محدودیتهای جادهای و امکانات زیرساختی ،همه روزه با ازدحام
و تراکم بسیار باالی گردشگران مواجه است.
وی افزود :با توجه به بن بســت بودن ادامه مسیر در منطقه «یای شهری» ،بازگشت
گردشــگران ترافیک بســیار شــدیدی را ایجاد کرده و از طرف دیگر دسترســی دیگر
شهرستانهای استان به این منطقه بکر و جذاب را محدود میکند.
وی با اشاره به اتصال این باغ راه به روستای شگفت انگیز کندوان گفت :این روستا که
مسیر جهانی شدن را میپیماید با وجود انبوه گردشگران از اقصی نقاط جهان راه به جایی
ندارد و گردشگران مجبور به بازگشت از مسیر آمده هستند .وی افزود :ایجاد این باغ راه
جوابگوی  2بن بست در مسیرهای بینظیر گردشگری آذربایجانشرقی است و در صورت
تحقق مسیر گردشگری بینظیری در این استان ایجاد میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری شهرستان ویژه مراغه به
دغدغههای این اداره برای تخریب نشدن باغهای منطقه اشاره کرد و گفت :طبیعت منطقه
قبل از طراحی و برنامهریزی به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته و مسیر سبز و دل انگیز
کرانه صافی رود در «یای شهری» به اتمام رسیده است.
طالبی افزود :هیچ گونه طبیعت سبز و باغ گونهای در حد فاصل «یای شهری» تا «ارشد
چمن» اسکو که مسیر هدف برای احیاء باغ راه شمال است ،وجود ندارد.
وی گفت :در این مســیر گشایی حتی یک اصله درخت هم از بین نخواهد رفت زیرا
رسالت اصلی طرح ،نمایش طبیعت سبز و بکر منطقه است.
یادداشت
/////

چه کسی میخواهد
من و تو ما نشویم

بار دیگر به بهانه جشنواره آش ،همه اقوام و قومیتهای ایرانی گرد هم جمع آمدند ،تا
در این جشنواره خوشمزه ،اتحاد و یکرنگی خود را به نمایش بگذارند.
دیگهای جشنواره آش از هفت شهریور با حضور یک به یک استانهای کشور به پا
شد ،بوی آش با سیر ،نعناع داغ و کشک نه فقط مجموعه گاوازنگ زنجان که کل ایران
را پر کرد.
بخار دیگهای آش از هشت شهریور به پا خواست و پس از یک سال بار دیگر مردم
به استقبال از یک جشنواره خوشمزه رفتند و با انبوه استقبال خود توانستند به گفته مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری زنجان رکورد استقبال از جشنوارههای کشور
رابشکنند.
از همان ساعتهای نخست ،جشنواره آش مثل هر سال بوی خاصی میداد ،بویی نه از
جنس غذای پر خاصیتی مثل آش که از جنس یک حرف مشترک.
رقصها ،آوازها ،پذیراییها ،لباسها ،لبخندها ،سیاه چادرها و غذاها همه همان بوی
حرف مشترک میداد.
شاید زمانی که یحیی رحمتی و جواد رحمتی بنیانگذاران جشنواره آش به فکر برپا کردن
این جشنواره بودند ،رسیدن به همین حرف مشترک را دنبال میکردند که امروز با حضور
 31استان توانستند به آن دست یابند.
یحیی و جواد رحمتی که در دور نخست برگزاری آش در همان مسندهایی بودند که
امروز هستند ،در یازدهمین جشنواره آش ایرانی ،توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند و
به همان حرف مشترک مورد نظر خود دست یابند.
این حرف مشــترک ،ســخنی غیر از نمایش یک رنگی و یکپارپگــی همه اقوام و
قومیتهای ایرانی نبود.
همین موضوع هم ســبب شد تا استاندار زنجان در مراسم آغاز به کار یازدهمین دوره
جشنواره آش ایرانی ،خطاب به کسانی که با شادی مردم قهرند بگوید :بیایید تا با شادیها
و لبخندهای مردم آشتی کنیم.
آش ،طی این جشنواره به یک نماد و سمبل تبدیل شد تا بگوید ،اگر هر یک از اقوام
ایرانی خاصیت و ویژگی منحصر به فردی داشته باشند ،درست مثل آش ،زمانی میتوانند
غذایی خوشمزه و لذیذ شوند که در کنار همدیگر زیر بیرقی به نام ایران گرد هم آیند.
اســدا ...درویش امیری در همان مراسم آغاز به کار جشنواره به این موضوع هم اشاره
کرد و جشــنواره آش را فرصتی برای گردهمایی تمام اقوام ایرانی و آشنایی با سنتهای
یکدیگر خواند .جشنواره آش ایرانی هر ساله به ویژه در یازدهمین دوره خود ،شاهد برگزاری
شبهای فرهنگی گوناگونی بود ،شبهایی که فرصتی برای نمایش آداب و رسوم ریشه
دار اقوام ایرانی به شمار میرفت.
اما حتی در همین شبهای فرهنگی که برنامهای برای نمایش آوازها ،سازها ،ترانهها
و مراسمهای سنتی بود ،همان عطر و بوی مشترک به مشام میرسید ،رقصهایی که در
ریشه خود ،یک حرکت موزون مشترک داشتند ،آوازهایی که با لهجهها و زبانهای مختلف
اما با مفهومی مشترک خوانده میشد و تعصبی و غیرتی آشکار که فقط یک رنگ داشت
و هیچ شکل دیگری به خود نگرفته بود.
حرف مشترک همه آداب و رسوم اقوام ایرانی ،ترانهها و رقصهای آنان ،آشها و صنایع
دستی همه آنان ،فقط آواز وطن خواهی و دفاع از آن بود.
مفهوم شعری که به زبانهای مختلف کردی ،ترکی ،فارسی و عربی خوانده شد «چه
کسی میخواهد من و تو ما نشویم ،خانه اش ویران باد».
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آگهیپژوهشبینالمللآموزشصنعتسالمتسیاستشهراجتماعاقتصادفرهنگاندیشهرسانهمحیطزیست

آگهی ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
م.الف1130:
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304018000499هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ترکمانچای تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی قبله علی محمدپور کلهری فرزند
ذکرعلی بشماره شناسنامه  7صادره از ترکمانچای به شماره ملی  5459713552درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  55845مترمربع از پالک شماره  533فرعی از  14اصلی واقع در قریه کلهر خریداری محمدولی بدلی و وراث اکبر
بدلی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/01 :
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ترکمانچای-حسن ترکیان
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/16 :

م.الف1313:
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007003101و پرونده کالسه  94/19هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای ممی محبی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  185صادره از هشترود در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 21253.15مترمربع از پالک  43اصلی واقع در قریه قره قیه بخش  19کاغذکنان خریداری از آقای منصور بختگان محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
ادارهتسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
م.الف1308:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  95/3102هیات اول کالسه  94/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ممی
محبی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  185صادره از هشترود در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13809.94
مترمربع از پالک  43اصلی واقع در بخش  19کاغذکنان خریداری از آقای منصور بختگان محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
م.الف1309:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  95/7337هیات اول کالسه  94/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ممی
محبی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  185صادره از هشترود در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2295.57
مترمربع از پالک  43اصلی واقع در بخش  19کاغذکنان خریداری از آقای منصور بختگان محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
م.الف1310:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  95/933هیات اول کالسه  94/15هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ممی محبی فرزند
اسمعیل بشماره شناسنامه  185صادره از هشترود در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  12454.33مترمربع از
پالک  43اصلی واقع در بخش  19کاغذکنان خریداری از آقای منصور بختگان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
م.الف1311:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  95/7327هیات اول کالسه  94/13هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ممی
محبی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  185صادره از هشترود در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 46842.41
مترمربع از پالک  43اصلی واقع در بخش  19کاغذکنان خریداری از آقای منصور بختگان محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

م.الف1312:
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007000937و پرونده کالسه  94/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای ممی محبی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  185صادره از هشترود در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 26476.61مترمربع از پالک  43اصلی واقع در بخش  19کاغذکنان خریداری از آقای منصور بختگان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
م.الف1199:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007007055و پرونده کالسه  565/92هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
غالمعباس خدایی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  8صادره از مرکزی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 108
مترمربع از پالک  29مکرر اصلی واقع در قریه سرخه حصار بخش  46تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

م.الف1314:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007007343و پرونده کالسه  94/20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای ممی محبی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  185صادره از هشترود در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 75804.66مترمربع از پالک  43اصلی واقع در بخش  19کاغذکنان خریداری از آقای منصور بختگان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
م.الف1186:
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007005868و پرونده کالسه  1172/94هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی یداله
فایقی فرزند عزت اله بشماره شناسنامه  26053صادره از میانه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  162.33مترمربع از
پالک  428اصلی واقع در میانه بخش  37تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
م.الف1189:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007021341و پرونده کالسه  762/91هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی
اکبری فرزند ربعلی بشماره شناسنامه  3صادره از میانه در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  2852مترمربع از پالک 34
اصلی واقع در قریه النجارق بخش  46تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
م.الف1190:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007021511و پرونده کالسه  761/91هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی
اکبری فرزند ربعلی بشماره شناسنامه  3صادره از میانه در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  4200مترمربع از پالک 34
اصلی واقع در قریه النجارق بخش  46تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
م.الف1196:
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  95/2793هیات اول کالسه  94/923موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صدقعلی ملکی فرزند محمد
بشماره شناسنامه  1385صادره از در یک قطعه باغ به مساحت  2713.58مترمربع از پالک  45اصلی واقع در بخش  46تبریز
در قریه چرور خریداری از مالک رسمی آقای محمد ملکی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
م.الف1200:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007022974و پرونده کالسه  567/92هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد
خدائی فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه  3صادره از کندوان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت
 4240.35مترمربع از پالک  29مکرر اصلی واقع در قریه سرخه حصار بخش  46تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
ادارهتسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

م.الف 1282:

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب حیاط به مساحت  74/58متر مربع پالک  2فرعی از یک فرعی از  3072اصلی واقع در میانه بخش  37تبریز مورد
تقاضای آقای مصطفی رجبی بعمل نیامده فلذا طبق تبصره  5ماده  2قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سالهای  70، 65مجلس شورای
اسالمی تحدید حدود پالک مرقوم روز چهارشنبه مورخ  95/07/07راس ساعت  10صبح در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد بدینوسیله به مالکین و مجاورین اخطار
میشود در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک موصوف اقدام شود و اشخاصی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ملک
اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی برابر ماده  20به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند و ظرف مدت  30روز از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست تقدیم مراجع قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند در غیر این صورت برابر با مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی 95/06/16 :
رئیس ثبت اسناد امالک میانه -بخشعلی زاده

م.الف 1280:

آگهی احضار

متهم بدینوسیله طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری اصالحی  1394به آقای سعید
جهل عمل ساکن تبریز -دیزل آباد  ،کاراژ خادم به شماره تلفن  09148411171اخطار می
شــود جهت دفاع از اتهام انتسابی خود دایر بر کالهبرداری به میزان یازده میلیون تومان ،
حسب شکایت رضا آقایی فرزند سعداله با وکالت آقای حسین رزمی در پرونده کالسه فوق از
تاریخ انتشار به مدت یک ماه با تذکر عدم حضور بدون عذر موجه موجب جلب خواهد بود و
با داشتن حق انتخاب وکیل در این شعبه حاضر شوند ،در غیر این صورت بازپرسی غیابا اقدام
به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر خواهد نمود .
بازپرسی شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب میانه  -امیر خدیوی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

م.الف1201:
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007007064و پرونده کالسه  561/92هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
غالمعباس خدایی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  8صادره از مرکزی در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 12309.88
مترمربع از پالک  29مکرر اصلی واقع در قریه سرخه حصار بخش  46تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

م.الف1202:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007022991و پرونده کالسه  568/92هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین
خدائی فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه  21صادره از مرکزی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت
 4240.35مترمربع از پالک  29مکرر اصلی واقع در قریه سرخه حصار بخش  46تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
ادارهتسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

م.الف1230:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007007399و پرونده کالسه  1280/94هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
حامد یعقوبی فرزند یوسف بشماره شناسنامه  7928صادره از میانه در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  58.15مترمربع از
پالک  1فرعی از  837اصلی واقع در میانه بخش  37تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
م.الف1267:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  95/5537و هیات اول کالسه  1445/94هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس
شکرزاده فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه  13575صادره از میانه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  97.30مترمربع از
پالک  430فرعی از یک اصلی واقع در بخش  37تبریز خریداری از آقای حمیده قره داغی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
م.الف1292:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139460304007026182و پرونده کالسه  321/92هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
علی اوجاقی فرزند آدینه بشماره شناسنامه  8صادره از میانه در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  5425.49مترمربع از پالک
شماره  22اصلی واقع در بخش  46تبریز خریداری از آقای آدینه اوجاقی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
م.الف1293:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007000954و پرونده کالسه  320/92هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
علی اوجاقی فرزند آدینه بشماره شناسنامه  8صادره از مرکزی در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  8175مترمربع از پالک
 22و  23اصلی واقع در قریه مزرعه پروچ و تازه کند پروچ بخش  46تبریز خریداری از آقای آدینه اوجاقی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادارهتسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/31 :
فرمان بخشعلی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

آگهی ماده  3قنون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
م.الف1120:
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ترکمانچای
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
و امالک ترکمانچای تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.
بخش  -41تبریز
 .1اکبر رحیمی جیرانبالغی به شناسنامه شماره  1181کد ملی  1532762534فرزند رجعبلی در ششدانگ یکقطعه باغ
در روستای جیرانبالغ مساحت  5289/93متر مربع پالک  156فرعی از  -78اصلی واقع در بخش  41حوزه ثبت ملک
ترکمانچای ابتیاعی از آقای علی نوری به کالسه 139560304018000639
 .2اکبر رحیمی جیرانبالغی به شناسنامه شماره  1181کد ملی  1532762534فرزند رجبعلی در ششدانگ یکقطعه باغ در
روستای جیرانبالغ مساحت  6003متر مربع پالک  155فرعی از  -78اصلی واقع در بخش  41حوزه ثبت ملک ترکمانچای
ابتیاعی از آقای یعقوب ساسانی به کالسه 139560304018000502
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/01
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/06/16
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ترکمانچای-حسن ترکیان
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اقتصادصنعتورزشمحیطزیست فرهنگ تاریخاجتماعفناوریمحیط زیست اندیشهآگهیشهر

تیم بوکس جوانان زنجان در مسابقات لیگ چهارجانبه به نایب قهرمانی رسید

دبیر هیات بوکس استان زنجان گفت :تیم زنجان در رقابتهای لیگ چهارجانبه بوکس جوانان تبریز به عنوان نایب قهرمان شناخته شد.
امیر بری افزود :این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته دولت از  10تا  12شهریور جاری در سالن تختی تبریز واقع در منطقه باغ شمال برگزار شد ،بوکسورهای زنجان با کسب سه نشان طال و سه برنز ،مقام دوم را از آن
خود کردند.
وی اظهار کرد :این مسابقات در  10وزن و با حضور بوکسورهای زنجان ،اردبیل ،آذربایجان غربی و آذربایجانشرقی برگزار شد و طوفان شریفی از بوکسورهای شاخص و توانمند زنجان توانست با نشان دادن شایستگیهای
خود در وزن  81کیلوگرم این پیکارها عنوان ستاره مسابقات را به دست آورد.
بری با بیان اینکه قاسم جعفری و تقی گنجی به عنوان مربی و بهروز اجاقلو نیز به عنوان سرپرست تیم بوکس زنجان را در این رقابتهای چهارجانبه هدایت و همراهی میکردند ،افزود :امیر حسین صالحی زنجانی ،محسن
خدادادی و اکبر صالحی به عنوان داوران بوکس زنجان در این مسابقات به قضاوت پرداختند.
گزارش

خرید میوه هم به لیست نمیشودها اضافه شد

باز دست دالالن در کار است
ونوس بهنود

با وجود اینکه اســتان اردبیل یکی از قطبهای کشاورزی
کشور محسوب م یشود ،فعالیت واسطهگران در بازار میوه و
تره بار موجب گلهمندی شهروندان از قیمتها شده است.
بازار داغ دروازه مشگین و تازه می دان در اردبیل لبریز از رنگ
است .قرمز و زرد ،سبز و نارنجی ،سرخ و بنفش .میوههایی که
کپه کپه روی ســین یهای گرد چیده شدهاند به هر رهگذری
یزند .اما پاســخ این لبخند از سوی برخی فقط آه و
لبخند م 
حسرت است.
متوســط قیمت یک کیلو میوه در بــازار اردبیل  ۳۰هزار
ریال اســت .این قیمت به نسبت برخی استانها رقم پایینی
محسوب م یشود اما پایین بودن درآمد عمومی در بین مردم
اردبیل موجب شده نه تنها غذاهای اعیانی بلکه میوه و سبزی
نیز به لیست نم یشودها اضافه شود.
نه تنها شهروندان بلکه فروشــندگان نیز چندان راضی از
قیمتها نیســتند و بازار خوش عطر و منظر میوه در اردبیل
بازگوی مشکالت اقتصادی است که با کوچکترین تکانههایی
به زخم غیرقابل درمان تبدیل م یشود.
از سویی فعالیت دالالن و واسطهگران به التهاب بازار میوه
دامن زده است بطوریکه میوه با قیمت نازل و به طور میانگین
۱۵هزار ریال از کشاورز و باغدار خریداری شده و با افزایش تا سه
ب رابری به مشتری عرضه م یشود.

تالش برای راضی کردن خرید نسیه
پیرمردی با لباس کهنه و فرســوده از یکی از فروشندهها
میوه نسیه م یخواهد .ب رای پایتختنشینی که میوه کیلویی
 ۳۰۰هزار ریال را تا در خانه با پیک م یآورند ،این رفتار بیگانه
است .اما اینجا در اردبیل به کررات درخواست میوه نسیه مطرح
م یشود.
فروشــنده قبول نم یکند و پیرمرد بــا چهره درهمرفتهای
سکوی میوهفروشی را ترک م یکند.
یکی از شهروندان اردبیلی گفت :قیمت میوه حتی االن که
فصل برداشت است به واقع باال است.
زه را رحمتی تصریح کرد :ما سیب را در زمستان کیلویی پنج
هزار تومان م یخریدیم و االن هم در بازار سیب خوب چهار تا
پنج هزار تومان است.
وی افزود :بســیاری از میوهها در تابستان به بازار م یآید و
متأسفانه برخی خانوادهها به دلیل قیمت باال قادر به استفاده از
این نعمت خدادادی نیستند.
این شهروند معتقد اســت گرانی از یک سو و رکود بازار از
سوی دیگر موجب شده برخی فروشندهها هم تخلف کنند و
به عنوان مثال جنس خوب را جلوی دید بگذارند اما در هنگام
فروش جنس خ راب تحویل مشتری بدهند.

بیمارستان ۱۶۰تختخوابی
سلماستکمیلشود

نماینــده مردم ســلماس در مجلس
شورای اسالمی گفت :بیمارستان ۱۶۰
تختخوابی شهرســتان سلماس که در
حال احداث است نیازمند تسریع در روند
تکمیل و بهرهبرداری است.
شهروز برزگر به نیازهای بهداشتی و
درمانی مردم ســلماس پرداخت و اظهار
داشت :زیرساختهای بهداشت و درمان
شهرستان سلماس نیازمند توجه دولت
است.
وی بیــان کــرد :بیمارســتان 160
تختخوابی ســلماس که از مهمترین
اقدامات در حوزه بهداشت و درمان این
شهرستان است در کمربندی این شهر در
دست احداث است که نیاز به توجه دولت
برای اتمام و بهرهبرداری است.
برزگز تامین کادر پزشکی متخصص
در گرایشهــای مختلــف را از دیگــر
نیازهای اصلی مردم ســلماس در حوزه
بهداشــت و درمــان خوانــد و افزود:
نبود اپراتور و متخصص کافی بر ســر
دستگاههای پزشکی از جمله سونوگرافی
و حتی کمبود دستگاه سونوگرافی و دیگر
تجهیزات پزشکی از مشکالت مردم در
این بخش است.

وی گفت :تازه شــهر نیازمند بخش
اورژانــس و نیز ایجاد بیمارســتان 40
تا  50تختخوابی اســت چــرا که در
فصول سرد ســال به سبب برودت هوا
و ایجاد مشــکالت جادهای بسیاری از
بیماران در مســیر انتقال از این شهر به
بیمارستانهای شهرهای دیگر تلف شده
و جان خود را از دست میدهند.
نماینــده مردم ســلماس در مجلس
شــورای اســامی تصریح کرد :ایجاد
بخش زایمان در مســیر تازه شــهر و
کوهساز نیز از دیگر نیازهای فوری مردم
اســت که تا کنون چندین بیمار در این
حوزه توسط مســوؤل هنگ مرزی به
بیمارستانهای دیگر شهرها انتقال یافته
و در برخی موارد نیز به سبب امداد رسانی
نابهنگام ،جان فرزند و مادر به مخاطره
افتاده است.
وی ایجاد خانههای بهداشت شهری
را در سلماس قابل قبول خواند و گفت:
متاسفانه در خانههای بهداشت روستایی
مشکل وجود دارد و الزم است مسوؤل
این حوزه نســبت به احداث و یا تکمیل
خانههای بهداشت روستایی شهرستان
سلماس اقدامات الزم را به عمل آورند.

رحمتی متذکر شد :بســیاری از خانوادهها به دلیل قیمت
باالی میوه حتی مهمان یهای خود را کمتر کردهاند و قادر به
تأمین هزینههای یک مهمانی نیستند.
افزایش درخواست نسیه
و کاهش قدرت خرید مردم
قیمت میوه در وضعیتی باال اســت که بر اســاس اعالم
مســوؤل بر خالف سایر محصوالت ،محصوالت کشاورزی از
قیمت متعارف و مشخص برخوردار نیست و بر اساس عرف
بازار تعیین م یشود.
این موضوع موجب شده است قیمتهای سلیقهای بر روی
برچســب میوههای سرخ و سفید بنشــیند و در برخی مواقع
متناسب با درآمد مردم یک منطقه نباشد.
متأســفانه قدرت خرید مردم پایین است و به همین دلیل
حتی خرید نسیه میوه درخواست م یشودیکی از فروشندگان
میوه البته مخالف این دیدگاه است و معتقد است فروشنده به
کشش بازار توجه م یکند.
نادر حقی گفت :متأسفانه قدرت خرید مردم پایین است و به
همین دلیل حتی خرید نسیه میوه درخواست م یشود.
وی اضافه کرد :با این وجود فروشــنده به می زان کشــش
قیمتها توجه دارد و اگر قیمتی کشش نداشته باشد ،کاهش
داده م یشود.
به گفته حقی در برخی اســتانها میوه به قیمت باالتر به
فروش م یرســد و در خود اردبیل گاهی با سود اندک میوه را
م یفروشیم.
این اظهارات البته خود گواه این موضوع اســت که برخی
فروشندهها در بازار به دلیل نبود قیمت مصوب دست به آزمون
یزنند و قیمت خود را در ســطحی که نهایت ًا بتوانند
و خطا م 
میوه را بفروشند ،نگه م یدارند.
هر چند اغلب محصوالت کشاورزی در بازار اردبیل جا خوش
کرده است ،اما بازار میوه و سبزی با هر تکانهای متأثر م یشود.
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت و معدن استان
اردبیل به خب رنگار مهر گفت :قیمت بازار میوه متعارف است و
قیمت مصوب ندارد.
رضا احدی تصریح کرد :با این وجود شکایتی از قیمتها به
دست ما نرسیده و اگر شکایتی طرح شود ما رسیدگی م یکنیم.
به دلیل یکدســت نبودن قیمتهــا رقابت منفی در بین
مغازهها به وجود آمده است و از سویی فروش در پشت نیسان
خود موجب تنوع قابلتوجه قیمت میوه و ســبزی شده است.

بطوریکه به عنوان مثال بررسی خبرگزاری مهر نشان م یدهد
قیمت خیار از  ۱۰هزار ریال تا  ۴۰هزار ریال در بازار متغیر است.
میوه تولید اردبیل در بازار دیده نم یشود
از سویی هر چند اعالم شده که تورم با کاهش همراه است و
تأثیر آن در زندگی مردم مشاهده م یشود ،اما شهروندان اردبیلی
معتقد به این دیدگاه نیســتند و همچنــان از گرانی کاالهای
اساسی گلهمندند.
یکی از شــهروندان در این خصــوص تصریح کرد :زمانی
باید گفت تورم کاهش یافته که قیمت کاالها به نسبت سال
گذشته کاهش یابد اما عم ً
ال وقتی مشتری یک کیلو ب رنج یا
یک کیلو سیب را گرانتر م یخرد نم یتوان گفت کاهش تورم
بر بازار حاکم است.
در عین حال بازار میوه و ســبزی اردبیل امسال به دالیل
مختلف نتوانسته در قیمتهای رضایتبخش نیاز شهروندان
را تأمین کند.
بطوریکه کاهش تولی دات باغی و سردرختی استان موجب
شده اســت اغلب میوههای بازار اردبیل از استانهای دیگر در
کنار هم صف بکشند و به دلیل هزینه حملونقل و انتقال با
قیمت بیش از توان جیب مردم به فروش برسند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این خصوص گفت:
امسال چهار میلیون و  ۲۰۰هزار تن محصوالت کشاورزی تولید
کردیم که با رشد قابلتوجه به نسبت سال گذشته مواجه است.
عدیل سروی افزود :به دلیل سرمازدگی محصوالت باغی در
جنوب استان و در شهرستان مشگین شهر که خسارت  ۳۰تا
 ۸۰درصدی برآورد شده با کاهش تولید مواجه هستیم.
وی متذکر شــد :توسعه باغات استان نیز در دو هزار هکتار
انجام شده که در سالهای بعد نتیجه آن مشاهده خواهد شد.
از ســویی صادرات برخی محصوالت کشــاورزی تولیدی
استان نیز موجب م یشود در مقاطعی قیمت برخی انواع میوه
و سبزی با افزایش مواجه شود.
بازار داغ واسطهگری میوه در شب
اما آنچه به افزایش قیمتها دامن زده نه ســرمازدگی و نه
صادرات بلکه دست واسطهها است .مدیرکل تعزی رات حکومتی
اســتان اردبیل با بیان اینکه قیمت بازار میوه عرفی است و
مصوب ندارد ،تصریح کرد :تولید بر عهده جهاد کشــاورزی و
نظارت بر توزیع بر عهده صنعت و معدن است و اگر تخلفی
به ما ارجاع دهند ،رسیدگی م یکنیم.

حســین نجف زاده با بیان اینکه طی ماههــای اخیر از
بازار ترهبار پروندهای واصل نشــده است ،تأکید کرد :در حال
حاضر بازار ترهبار نگرانی به وجود آورده که الزم است تمامی
دستگاهها همت کرده و آن را رفع کنند.
وی افزود :متأســفانه تع داد قابلتوجهی افراد واسطهگر از
ساعت دو شب در بازار ترهبار میوه را دست به دست م یکنند
و تا زمانی که تا هفت صبح مغازهدارها کار خود را شروع کنند،
میوه با رشد قیمت  ۴۰درصدی به دست آنها م یرسد.
تع داد قابلتوجهی افراد واســطهگر از ســاعت دو شب در
بازار ترهبار میوه را دســت به دست م یکنندمدیرکل تعزی رات
حکومتی استان متذکر شــد :این افراد مشخص نیست چه
یزنند؛ در عین
کسانی هستند اما خود به گرانی میوه دامن م 
حال در خردهفروشی تخلفات به آن صورت مشاهده نم یشود.
به گفته نجف زاده برخورد با واسطهگری به دلیل اینکه در
این موضوع نقش تعزی رات حذف شده است تنها از طریق اتاق
اصناف ،اتحادیه میوه و ترهبار و شهرداری به عنوان سد معبر
م یتواند انجام شود.
وی متذکر شد :زمانی که ما از این افراد سؤال م یکنیم چه
اقدامی انجام م یدهند ،گفته م یشود میوه خریدهاند و با سود
شرعی با قیمت باالتر م یفروشند و این روند موجب م یشود
تعزی رات عم ً
ال نتواند اقدامی داشته باشد.
نجف زاده با بیان اینکه مشکل مشابه در استان ته ران نیز
وجود داشــت و تعزی رات برخورد با واسطهگری را رهبری کرد،
ادامه داد :درصورت یکه بتوان نســبت به مقابله با واسطهگری
اقــدام کرد ،بازار میوه و ترهبار ثبات قیمت بیشــتری خواهد
داشت.
وی افزود :م یتوان نظارتها را بیشتر کرد و یا مراکز عرضه
مســتقیم میوه راهاندازی کرد اما الزم است همه دستگاهها
همت کنند.
هر چند در ظاهر شکایتی از قیمت میوه مطرح نم یشود
که البته دلیل اصلی آن به مصوب نبودن قیمتها برم یگردد
امــا بازار داغ میوه اردبیل نیازمند ســاماندهی در قیمتها و
حداقل نظارت و بازرســی و کاهش دســت واسطهها است.
در وضعیت فعلی که اردبیل مهر قطب تولی دات کشــاورزی
را در پیشــانی دارد ،انتظار م یرود حداقل تولی دات کشاورزی
با قیمت مناســب و یکدست عرضه شود؛ چرا که بیشترین
لطمات این نابسامانی را شهروندانی تجربه م یکنند که درآمد
حداقلی دارند و ب رای خرید یک کیلو میوه مجبور به درخواست
نسیه م یشوند.

«حاج باباخان» نامی که در تاریخ آذربایجان ماندگار شد
محمدرضا فرضاللهی

در این لحظه حاج باباخان به شدت عصبانی میشود.
حاج باباخان اردبیلی به شدت عصبانی شده و از
مغازه پایین آمده و در یک چشــم به هم زدن ،قمه
یکی از آنها را از کمر او درآورده و ضربه محکمی به
وی میزند و بعد از این موضوع دستگاه حکومتی به
جنب و جوش افتاد تا او را دستگیر کند ولی او از شهر
خارج شده و به جای دیگر رفته بود.

حاج بابا خان اردبیلی در ســال  1255شمسی در
اردبیل متولد شد؛ پدرش مشهدی حبیب و مادرش از
خانواده بازرگانی در اردبیل بود که هماکنون به خانواده
محمدی معروف بوده و شــادروان حاج نجف قلی و
حاج مهدی قلی محمدی داییهای وی بودند.
در دوران جوانی ،مغازهای در راســته بازار اردبیل
باز کرده و شــروع به کســب و کار میکند که حاج
بابا خان اردبیلی جوان سر به زیر و مهربانی بود و با
خلق و خوی جوانمردی که داشت با مردم گذشت و
مهربانیمیکرد.
روزی دو نفر از فراشان حکومت ،به درمغازه حاج
بابا خان اردبیلی آمده و از او مالیات میخواهند که حاج
بابا از پرداخت مالیات به زورگویان خودداری میکند
ولی آنها با کلمات و الفاظ رکیک با حاج بابا برخورد
میکنند و به خانواده و ناموس وی ناسزا میگویند که

شروع فعالیت در نهضت مشروطه
چــون نهضت مشــروطیت آغاز شــد در صف
مجاهدان قرار گرفت که قد بلند ،هوش و تشخیص
به موقع ،شــجاعت و بیباکی و به ویژه چابکی وی
را از دیگران متمایز ســاخته بود؛ هم در زمان حیات
و هم امروز که ســالها از قتل او میگذرد حاج بابا
خان از احترام قلبی همشهریان اردبیلی و بیشتر آزادی
خواهان ایران برخوردار بوده و همواره نامش به نیکی
یاد شده و میشود.
حاج باباخان دوشا دوش ستارخان با سپاه رحیمخان
و قشون روسها جنگیده بود که پس از جنگجهانی
اول او جزء پیشگامان کمیته دفاع ملی بود و پس از
سالها با عضویت در کمیته مجازات به زندگی ننگین
رشیدالمک حاکم اردبیل پایان داد.
میــرزا کوچکخان از مبــارزان معروف گیالن،
تصمیم گرفته بود که جهت حفظ موقعیت خود در
گیالن به نیروهای ستارخان و حاج باباخان اردبیلی
بپیوندد که به علت بیماری این تصمیم میسر نشد.
حاج بابا خان اردبیلی با وجود رشادتهای فراوان
طبق دستور ،ماموریت مبارزه با مزدوران انگلیسی در
گیالن را بر عهده گرفت؛ حاج باباخان که در وقایع
تبریز و گیالن دالوریها کرده بود در شعبان 1339
از طرف دولت وقت به حکومت ابهر ،زنجان منصوب

شد و دفع فتنه امیرافشار به وی واگذارشد.
حاج باباخان با ذکاوت فراوان امیرافشار را دستگیر
کرد؛ حاج بابا خان گــزارش این ماموریت بزرگ را
به مرکز داد و سیدضیاءالدین طباطبایی رییسالوزرای
وقت طی نامه شــماره 2153مورخ 11اردیبهشــت
 1300شمسی کتب ًا از او قدردانی کرد.
زندانی شدن حاج باباخان
در نارین قلعه اردبیل
حــاج باباخان پس از رشــادتهای فــراوان و
تاثیرگــذاری بیچــون و چرا در پیــروزی نهضت
مشروطه بعد از ظهر روز هفتم شعبان  1340قمری
با نیرنگ و دسیسه امیرالسلطنه و امیر فیروز فوالدلو
در نارین قلعه اردبیل دســتگیر و زندانی شد که خبر
دستگیری او در اردبیل پیچید و طرفداران او سالح
برداشته و به سمت نارین قلعه پیش میروند تا سردار
رشید مشروطیت را از زندان رها کنند
امیرالسلطنه چون توان نگه داشتن حاج بابا خان را
درقلعه نداشت او را تحویل امیر فیروز فوالدلو داد و او
حاج بابا خان را به پیلهسحران برد و در طول مسیر،
در حالتی که طناب پیچ زین اســب بود ،یکی به او
میگوید التماس کن تا رهایت کنند و جواب میشنود
ک ه «ای کاش دستم باز بود و آن گاه به من میگفتی
که التماس کن» که نشان از رشادت و ظلم ستیزی
حاج باباخان اردبیلی دارد.
استاد دانشــگاه تهران نیز در این باره با اشاره به
رشادتهای حاجباباخان بیان کرد :برای آشنایی بیشتر
با دالوریهای این مجاهد مشــورطه عالقمندان
میتوانند به تاریخ دوران مشروطه مراجعه کنند که
جلد نخست کتاب اردبیل در گذرگاه مشروطه نیز در
مورد این فداکاریها و مجاهدتهای این شخصیت
تاریخی در کنار ســتارخان و باقرخــان در انقالب
مشروطه به صورت تفصیلی اشاره کرده است.

چهرههای تاریخی برای مردم و به ویژه
نشل جوان شناسانده شوند
منوچهر صدوقــی افزود:حاج باباخــان پس از
سرکوب مشروطه خواهان به دست عوامل کودتا به
شهادت رســیده و در آن زمان در روستای نوشهر
خاکســپاری شده که بعد از سالها به قطعه مفاخر
اردبیل منتقل شــده که باید تــاش و جدیت بر
شناساندن هر چه بیشتر چنین مفاخری در اردبیل
باشد.
نماینده انجمن ادبــی حافظ اظهار کرد :هرچند
انســانهای گمنام و مجاهد زیادی به سرنوشــت
حاج باباخان دچار شــدهاند که باید تالش کنیم تا
این چهرههای تاریخی در فرصتهای مناسب برای
مردم و به ویژه نشل جوان معرفی و شناسانده شوند
تا مجاهدتها و دالوریهای آنها به فراموشی تاریخ
سپرده نشود.
بیوک جامعی برگزاری آئینهای بزرگداشــت
از مفاخر تاریخی اســتان را گامی مهم در راستای
شناساندن این افراد به جامعه دانست و گفت :باید
با برگــزاری محافل فرهنگی و هنــری در زمینه
شناساندنومعرفیشخصیتهایمجاهدانتاریخی
تالش کنیم که رونمایی از کتاب «آخیر سونات» در
این راستا گامی مهم برای معرفی سردار مشروطیت
و پرافتخار تاریخ منطقه ،حاج باباخان است.
حاج باباخان ســردار سرافراز اردبیلی در تاریخ 8
شعبان سال  1340مصادف با  16فروردین ماه سال
 1301شمسی ،او را در آن جا به قتل رساندند؛ ابتدا
او را از پشت هدف تیر قرار داده و دیوار خرابهای را
بر روی جسد خون آلود آن قهرمان ملی انداختند و
جسد او را در روستای نوشهر دفن میکنند.
چند سال پیش جسد آن قهرمان بزرگ نهضت
مشروطیت در قطعه مفاخر اردبیل به خاک سپرده
شد.
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اما و اگرهای رشته ادبیات ترکی در دانشگاه تبریز

«اهلل اعلم» در فرهنگ مردم ما

امثال و حکم قرآنی هم که در ادب عربی و
فارسی به کار میرود ،فراوان و شمارش ناپذیر است.
در این قسمت به کاربرد اصطالح قرآنی «اهلل
اعلم» در عرف محاوره فارسی پرداختهایم .
یعنی خدا داناتر است .غالب ًا در محاوره ،گوینده
بهاالدینخرمشاهی
برای آن که ادب شرعی را رعایت کند ،یا به نوعی
خود را دارای ضرس قاطع و اطالعات جامع نشان ندهد ،میگوید :اهلل [یا
واهلل] اعلم .احتما ًال مقتبس از آیه  124سوره انعام است:
« اهلل اعلم حیث یجعل رسالته»
خداوند بهتر میداند که رسالتش را بر عهده چه کسی بگذارد.
گاه نیز میگویند:
« اهلل اعلم بحقائق االمور»
خداوند به حقایق امور داناتر است.
ان شاء اهلل (که گاه به غلط بر سر هم به صورت انشاء اهلل هم
مینویسند)
یعنی اگر خدا بخواهد .در سوره کهف ،چنین میفرماید:
« و هرگز در هیچ کاری مگو که من فردا کننده آن هستم[ .و بگو]
مگر آن که خدا بخواهد؛ وچون [ان شاء اهلل گفتن را] فراموش کردی
[هنگامی که به یاد آوردی] پروردگارت را یاد کن و بگو باشد که پروردگار
من مرا بهتر از این هم به راه آورد ».
به این آیه (یعنی آیه اول) آیه مشیت میگویند و به عمل گفتن «
انشاء اهلل » که الزمه توحید و ادب شرعی است ،استثناء میگویند.
مفسران و محمدبن اسحاق ،صاحب سیره نبوی معروف،میگویند:
چون سوره کهف آمد،حضرت رسول (ص) بسیار شادمان شدند و
با جبرئیل گالیه کردند که چرا مدتی از آوردن وحی تأخیر کرده است:
«جبرئیل ،علیهالسالم ،گفت:ای محمد،ما به فرمان خدای عزوجل
فرود میتوانیم آمدن و سبب دیرآمدن منای محمد ،آن بود که چون
کافران از تو سئوال کردند ،تو ایشان را وعده دادی که فردا جواب
سؤالهای شما باز دهم ،و نگفتی ان شاء اهلل ».
در عرف امروز اسالم و تشیع هم مسلمانان این رسم مقدس الهی را
پیگیرانه رعایت میکنند و هر چه را که به آینده و عزم و ارادهای در آینده
مربوط شود ،به قید زیبای انشاءاهلل (که در تلفظ محاوره گاه به صورت
« ایشاال» هم گفته میشود ) مقید و مزین میکنند .و بدین سان تکیه
بر حول و قوه شخصی را ترک کرده ،تکیه و توکل به خداوند میکنند.
جامعهشناس

صداقت در زندگی مشترک

صداقت یکی از  10نیاز عاطفی مهم در زندگی
مشترک است و در صورتی که بین زن و شوهرها
وجود داشته باشد ،احساس عشق و محبت آنها را به
هم تعمیق میبخشد.
نقطه مقابل آن عدم صداقت است .عدم صداقت
فرید براتیسده
یکی از پنج عامل تخریبکننده زندگی مشترک است.
عدم صداقت محبتی را که زن و شوهر به همدیگر دارند نابود میکند .اما
صداقت انواعی دارد که توضیح درباره آنها میتواند به درک مناسبتر این
نیاز عمده کمک کند:
 )1صداقت عاطفی :صداقت عاطفی به معنای بیان واکنشهای عاطفی
مثبت یا منفی نسبت به وقایع زندگی به خصوص بیان واکنشهای عاطفی
در مورد رفتارهای همسر است .بعضی از زن و شوهرها در ابراز واکنشهای
مثبت چندان مشکلی ندارند ،ولی ابراز واکنشهای منفی برایشان سخت است.
در این مورد ،همسران ابتدا باید مهارتهای مناسب ارتباطی و نحوه بیان
خواستهها را یاد بگیرند و در مرحله بعد ،باید بتوانند احساسات خود را به راحتی
بیان کنند.
 )2صداقت در مورد گذشته :صداقت در مورد گذشته یا صداقت تاریخی
ارائه اطالعاتی درباره سوابق شخصی و به خصوص نقاط قوت و ضعف
شخصی است .شاید سؤال شود که تا چه حد میتوان گذشته خود را به همسر
گفت .واقعیت آن است که در این مورد نمیتوان حکم کلی داد و پاسخ بستگی
به شرایط زوجها دارد ،ولی از یک نکته نباید غافل بود؛ اینکه صداقت با همسر
درباره گذشته بیشتر ناظر بر احساسات صادقانه با اوست ،نه بیان حقایق با وی.
 )3صداقت در مورد زمان حال :صداقت درباره زمان حال به در میان
گذاشتن وقایع زندگی روزمره با همسر مربوط میشود .در این زمینه ،زن
یا شوهر باید در مورد فعالیتها و اقدامات روزانهای که انجام میدهد به
همسرش اخباری بدهد .این مسئله به خصوص در فعالیتهایی که بر همسر
اثر میگذارند حیاتیتر و الزمتر است.
در زندگی خوب و موفق ،زن و شوهر به هم نوعی وابستگی متقابل پیدا
میکنند و این ارتباط برای برنامهریزی روزانه و هماهنگ ساختن فعالیتها
ضروری است .اما در زندگی ناموفق ،هر یک از طرفین درگیر کارهای خاص
خود میشوند و برنامههای روزانه خاص خود را دارند .به این حالت «زندگی دوم
محرمانه» گفته میشود .در واقع ،یکی از طرفین درگیر شکلی از زندگی کام ً
ال
خصوصی میشود که طرف دیگر از آن خبر ندارد .باید توجه داشت که این
زندگی خصوصی کام ً
ال محرمانه ،مانعی غیرضروری در مسیر حل مشکالت
زندگی مشترک است و کام ً
ال برخالف هدف تشکیل خانواده و زندگی مشترک
است .صداقت در زمان حال به معنای عبور از اینگونه زندگیهای محرمانه
ثانوی است .برای اینکه به صداقت در زمان حال دست پیدا کنید سعی کنید تا
آنجا که میتوانید همسرتان را در جریان برنامههای روزانه خود قرار دهید .بیان
صادقان ه برنامهها و فعالیتهای روزانه به همسر از طرف مرد یا زن ،از احتمال
بروز مشکل یا بحران در زندگی تا حد زیادی میکاهد.
 )4صداقت درباره آینده :این نوع صداقت مربوط است به توضیح طرحها
و برنامههایی که زن و شوهر برای زندگی آیندهشان طراحی کردهاند ،یعنی
پرداختن به اهداف و فعالیتهای بعدی در زندگی مشترکشان .در این باره
گفتوگو و توضیح درباره جزئیات طرحها و تقاضای مساعدت ،همفکری،
همکاری و همراهی از همسر ،یک راهکار مهم محسوب میشود .سعی کنید
در انتهای هر هفته زمانی را به طرح برنامهها و اهداف و فعالیتهای مربوط به
روزها و ماههای آینده اختصاص دهید و به طور مشترک با همسر خود در این
باره همفکری و برنامهریزی کنید.

زیست
  گردشگریورزشبینالمللآموزشصنعتسالمتسیاستشهراجتماعاقتصادفرهنگاندیشهرسانهمحیط

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

همنوا«-ایــن حق مردم اســت که بتواننــد راجع به زبان
مادری خود تصمیم بگیرند ».جملهای اســت که حســن
روحانی در تکمیل وعده ســوم انتخاباتی خود به زبان آورد
و تاثیر شگرفی بر مردم منطقه آذربایجانشرقی گذاشت تا
در طی این دو سال مطالبات ناگفته خود را برای اولین بار
پیگیری کنند.
تأســیس فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی و در کنار آن
اجرای اصل  ۱۵قانون اساسی و آموزش زبان مادری یکی
از وعدههای انتخاباتی مهم حســن روحانی در جمع مردم
ارومیه و تبریز بود که در این راســتا رشــته ادبیات ترکی
بهعنوان رشته جدید در دانشگاه تبریز گنجانده شد.
طرح اجرای اصل  15قانون اساســی از همان ابتدا حاشیه
و شائبههای مختلفی را برای موافقان و مخالفان این مهم
در پی داشت و برخی تعلل در آنرا نکوهیده و برخی دیگر
طعم سیاســی به آن دادند .با این حال دانشگاه تبریز برای
مهر ماه ســال  95و در روزهای آخر رشته ادبیات ترکی را
به عنوان رشــته جدید در دفترچه انتخاب رشته گنجاند و
اســتان آذربایجان غربی هم راه اندازی فرهنگستان زبان
ترکی را بیش از همه مورد تأکید قرار داد.
علیرغم اینکه برای نخســتین بار رشته ادبیات ترکی به
دانشگاه تبریز راه یافت و زمینه تحصیل برای عالقمندان
این رشــته در ســال تحصیلی  95فراهم شد ،اما باید دید
کــه آموزش زبــان ترکی در دانشــگاه چه مشــکالت و
دستاندازهایی دارد.
سرفصل دروس پرسیدنی نیست؛
انتخاب کنید و بخوانید
رشته ادبیات ترکی پیش از این در دانشگاه تبریز به عنوان
دو واحد اختیاری تدریس میشــد و عالقمندان این رشته
آموزشهــای الزم در زمینه زبان نوشــتاری و گفتاری را
میدیدند.
با این حال با ورود رشــته جدید زبان ترکی به دانشــگاه
ســوال مهمی که در ذهنها نقش میبندد؛ بررســی ابعاد
آموزشی این رشته بوده که آیا بر مبنای زبانشناسی است
و یا ادبیات و فلسفه این خطه را مورد توجه قرار میدهد؟
اما علیرغم تمام خوشخبریها به نظر میرســد اساتید،
کارشناســان و دانشــجویان نســبت به این رشته جدید
اطالعات کافی نداشــته و اشــرافی به ســرفصل دروس
آن ندارنــد .بهطوریکــه «باقر صدرنیا» اســتاد ادبیات و
کارشناس بنیاد پژوهشی شهریار در این زمینه گفت :برنامه
آموزش زبان ترکی در دانشــگاه مربوط به  15سال پیش

روزنامهنگار

اجالس وزیران گردشــگری آسیا در تبریز ،اتفاق مهمی
بود که شــخص محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ،ماهها
پیش در جریان چهاردهمین نشســت وزرای کشــورهای
عضو مجمع گفتوگوی همکاری آسیا در بانکوک مطرح کرد
تا تبریز میزبان وزیران گردشــگری  35کشور جهان باشد.
البته قابلپیشبینی بود که متحدان عربستان سعودی ،روی
خوش به این نشســت نشان ندهند .اما به هرحال ،اجالس
با حضور  20کشور ،چند روز پیش در هتل تازهتاسیس کایا
برگزار شد تا مهمترین میزبانی بینالمللی تبریز شکل بگیرد.
طبیعی است که ما جماعت یهالقبا را به چنین بزمهای
اعیانــی راه نمیدهند .هر چه از این اجالس مهم ،دیدیم و
شــنیدیم ،محدود به دو سه رسانه محلی بود که به توفیق
داشــتند اخبار و احــوال اجالس را پوشــش دهند .عرض
خداقوت به این برادران و خواهران داریم.
اجالس همکاریهای آســیا ،چنــد روز پیش ،با صدور
«بیانیه تبریز» به کار خود پایان داد .ادامه از یک -باید توجه
داشت که نفس صدرو این بیانیه ،رویداد بسیار مهمی است
که تا مدتها مورد تاکید محافل دیپلماتیک قرار میگیرد.
این بیانیه ،میتواند مقدمهای باشــد برای اتفاقات ارزشمند
بعدی .اما این ،شاید تنها یکپنجم ظرفیتهای میزبانی این
اتفاق بینالمللی بود.
«بیانی ه تبریز» بر خالف نامش ،هیچ ردی از «تبریز» یا
«آذربایجانشــرقی» ندارد .حتی در بحث اکوتوریسم که از
مفاد محوری بیانیه است ،هیچ اشارهای به بحران منطقهای
«دریاچه ارومیه» -کــه از آن به عنوان یکی از  10دغدغه
زیســتمحیطی جهان یاد میشــود -نشدهاست .این حق
تبریز بود که با کلی هزینه میزبانی اجالس ،دســتکم ،در
یکی دو بند از مفاد بیانیه ،صراحتا از برخی امتیازات بهرهمند
میشد .ضرورت مشارکت کشورهای عضو در معرفی و تبلیغ

میشود و سرفصل دروس و منابع معرفی و به تایید وزارت
علوم رسیده است ،اما اشــرافی به برنامهها ندارم و میزان
دقت آن مشخص نیست.
رئیس دانشگاه تبریز پیش بینی کرد استقبال خوبی از دوره
آموزشی اول این رشته شود و افزود :پیش از این گروهی از
مختصصان سرفصلهای آموزشی این رشته را بهصورت
پیشــنهادی به وزارت علوم پیشنهاد کرده بودند که پس از
بازبینی نهایی برای ارائه در دانشگاه آماده خواهد شد.
محمدرضا پورمحمدی با اینحــال برای معرفی بهتر این
رشــته جدید برای عالقمندان توضیحی ارائه نداد و اظهار
داشــت 135 :واحد برای رشته ادبیات ترکی تعریف شده و
حرفی برای معرفی زمینههای آموزشی مختلف آن ندارم و
دانشجویان در رشتههای مختلف همچون مهندسی مگر
پیش از انتخاب میدانند که قرار است چه واحدهایی را در
دانشگاه بگذرانند؟ رشته را انتخاب میکنند و میخوانند.
حدس و گمانهایی
برای سرفصل دروس زبان ترکی
گرچه از سوی دانشگاه ســرفصلی برای رشته زبان ترکی
برای آشنایی بهتر دانشــجویان با این رشته ارائه نشد ،اما
کارشناســان حوزه زبان و ادبیــات حدس و گمانهایی در
خصوص ابعاد آموزشی این رشــته میزنند و عقیده دارند
باید رشــتهای ترکیبی از مترجمی ،ادبیات و زبان شناسی
باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و کارشناس ادبیات ترکی
در خصوص سرفصل احتمالی رشته زبان ترکی گفت :سر
فصل دروس ادبیات ترکی همچون رشتههای مشابه خود
در دانشــگاه میتواند به نظم و نثــر از هر دوره و هر نوع،
تاریخ ادبیات ،بالغت ترکی ،دستور زبان ،نقد ادبی ،ادبیات
شامل صرف و نحو ،ترجمه ،تاریخ ادبیات ،نقد ادبی ،بررسی
متون فلسفی و روزنامه و مجالت زبان ترکی بپردازد.
علی اصغر عزیزپور همچنین تأکید کرد :دروس نباید تنها بر
محور تئوری و دستوری باشد و در عین حال ضروریست
که فضای کالسهای درس دانشگاه آکادمیک بوده و بار
سیاسی با خود به همراه نیاورد.
نبود زبان معیار و خط الرسم واحد ترکی
یکی دیگر از مشــکالتی که به نظر میرســد در آموزش
آکادمیک رشــته زبان ترکی وجود داشته باشد ،نبود زبان
معیار و خط الرســم واحد است ،به طوریکه بین اساتید و
کارشناســان این حوزه اختالفات زیادی در خصوص نحوه

نگارش وجود دارد.
از آنجایی که تاکنون بحثی همچون تحصیالت آکادمیک
زبان ترکی تاکنون مطرح نبوده ،هیچ وقت اســاتید ترکی
زبان را بر آن نداشــته تــا به یک اجماع برســاند و خط
رســم واحدی را تعیین کنند و با توجه به اینکه مسؤوالن
دانشگاهی نیز تمایلی برای روشن کردن مسائل پنهان این
رشــته نداشتند ،به نظر میرسد این مهم با ازمون و خطا و
در طول دوران آموزش به وحدت نظر کارشناسان برسد.
از سوی دیگر پژوهشگر تاریخ معاصر آذربایجان به جلسه
ارتوگرافی ترکی در ســال  79در تهران اشــاره کرد که با
حضور اســاتید این حوزه برگزار شد اما در نهایت همچنان
مبنای خاصی برای نوشتار ترکی وجود ندارد.
رضا همراز در عین حال افزود :رسم خط در تمامی زبانها
با کمی اختالف همراه اســت و در زبــان ترکی هم نبود
فرهنگســتان عامل مهمی اســت تا نواقص رفع نشده و
اجماع نظری بهوجود نیاید.
وی بــا بیان اینکه کتابهای ترکــی که تاکنون به چاپ
رسیده بر مبنای خط رســم خاصی نبوده است ،خط رسم
دکتر زهتابی را بهترین مرجع برای عالقمندان زبان ترکی
عنوان کرد.
آموزش زبان ترکی از دبستان
در اصل  15قانون اساســی آمده است« :زبان و خط رسم
مشــترک مردم ایران فارســی است .اســناد و مکاتبات و
متون رســمی و کتب درســی باید با این زبان و خط باشد
ولی اســتفاده از زبانهای محلــی و قومی در مطبوعات و
رســانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در
کنار زبان فارسی آزاد است».
کارشناس ادبیات ترکی و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
قوت و ضعف ورود زبان ترکی به دانشــگاه بررسی کرده
و تصریــح کرد :آموزش بایــد از مقاطع پایین تر و ابتدایی
شروع شــود و زمانیکه برای نخستین گام آموزش زبانی
را از دانشــگاه آغاز میکنیم ،علمی بودن آن به شــوخی
نزدیکتر است تا واقعیت!
علــی اصغر عزیزپــور در واقع به همین اصــل  15قانون
اساســی اشــاره دارد که تدریس ادبیات و زبان محلی در
مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
به گفته وی ،ورود زبان ترکی به دانشگاه اگر مبارک نباشد،
امر نامبارکی هم نیســت اما آمــوزش باید از پایه و مقطع
ابتدایی باشــد ،چراکه هر علمی و هر زبانی بدون داشــتن
پایه و زمینه ،بنیادش خراب خواهد شد.

نگاهی به «بیانیه تبریز»؛ از ضعفهای رسانهای تا فراموشی واژه «تبریز»

این «بیانیه تبریز» بود یا «عهدنامه گلستان»؟
حسن شاهی

جاذبههای گردشگری آذربایجانشرقی و تبریز ،برخورداری
ی و تســهیالت بانکهای
از برخی امتیازات ســرمایهگذار 
جهانــی ،افزایش خطــوط ارتباطی با کشــورهای عضو،
تسهیل در روادید ،تبادل هیئتهای گردشگری و فرهنگی
و ورزشــی ،از جمله موضوعاتی بود که میتوانست در این
بیانیه ،با تاکید بر نام «تبریز» مورد اشاره قرار بگیرد .اما ظاهراً
صِ رف برگزاری اجالس در تبریز ،چنان سایه سنگینی ایجاد
کردهبود که مســوؤل استانی ،ترجیح دادند صرف ًا «میزبانی
آبرومندانه» را در دســتور کار خود قــرار دهند و کمتر وارد

یاسمین السادات موالنا

آینده مبهم اشتغال فارغ التحصیالن زبان
ترکی
عزیز پــور ابراز امیدواری در خصوص آینده این رشــته و
عالقمنــدان آن کرد و اظهار داشــت :امیدوارم که افزوده
شدن این رشــته جدید به دانشگاه ترفند تبلیغاتی نباشد و
حاشیههای سیاسی عالقمندان و در عین حال مخالفانش
برای آن بهوجود نیاورند و دانشــگاه کارشناسان موفقی را
تربیت کرده و امید به آینده برای دانشــجویانش ترســیم
شــود ،چراکه زمانی این رشــته موثر خواهد بود که زمینه
شغلی برای آن فراهم شود.
وی در عین حال تصریح کرد :چند سالی است که استقبال
از رشــتههای ادبیات فارســی ،زبانهای خارجی فرانسه،
انگلیســی و عرب پایین آمده و در برخی از ســالها دچار
قطع مقطع شده اند که با این اوصاف و با گسستگی علوم
انسانی در دانشــگاههای کشور اضافه شدن رشته دیگری
همچون زبان ترکی در این وضعیت جای تأمل دارد.
کارشــناس ادبیات ترکی در ادامه تأکید کرد :راهیابی زبان
ترکی به دانشــگاه اتفاق خوبی اســت اما تحصیل آن در
مقطع کارشناســی بدون اینکه حتی یــک پاراگراف متن
ترکی در مقاطع دبستان و پس از آن خوانده شده باشد ،پایه
قوی و تحصیالت آکادمیک موثری را ترسیم نمی کند.
فرهنگستان یا آموزش آکادمیک زبان ترکی
کارشناس ادبیات ترکی و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
به صراحت گفت :خواستن زبان مادری برای همه اهل آن
زبان اســت نه برای یک کالس  40نفری ،از این رو بهتر
است که برای آموزش درست و پایهای این رشته و همگانی
شدن آن همچون زبان انگلیسی و عربی ،زبانهای ترکی
و ...هم از ابتدا و در مدارس آموزش داده شوند.
علــی اصغر عزیزپــور راه اندازی فرهنگســتان را به نوبه
خــود خوب و مثبت ارزیابی کرد امــا آموزش آکادمیک را
موثرترین روش دانست.
در عین حال رضا همراز پژوهشگر تاریخ معاصر آذربایجان
هــم نبود فرهنگســتان زبــان را عامل به ثمر نرســیدن
فعالیتهای کارشناســانه و توسعه فعالیتهای فرهنگی
و محلی دانست.
باقــر صدرنیا اصل توجه و ورود رشــته زبــان ترکی را به
دانشــگاه مثبت ارزیابی کرد و در عین حال اظهار داشت:
نتیجه کار بســتگی به نحوه اجرا ،انتخاب اساتید و علمی
بودن برنامه دارد.
با تمامی این اوصاف گرچه به گفته رئیس دانشــگاه تبریز
برای اولین ورودیهای رشــته زبان ترکی به دانشــگاه
رتبه قبولی در نظر گرفته نشــده و مشــخص نیســت که
دانشــجویان با چه تراز و ســطح رتبهای به این رشته راه
مییابنــد ،اما در نهایت بعــد از تمامی این صحبتها این
دانشجویان هستند که با انتخاب خود نتیجه این اتفاق نوپا
را مشخص میکنند و تا آن زمان تنها چند روز باقی است!
گرچه ایجاد رشــته زبان ترکی در دانشگاه تبریز فی نفسه
اقدام مثبتی اســت ،اما بیتوجهی بــه مقدمات ایجاد یک
رشــته تحصیلی در دانشگاه میتواند به نقض غرض اولیه
از ایجاد آن بیانجامد و الزم اســت مسوؤل دانشگاه تبریز
و اساتید صاحب نظر در این رشته با تأملی جدی در مسیر
پیش رو با کاســتن از حواشــی و ضعفهای محتمل در
ماندگاری این رشته در دانشگاه کمک کنند.

را برای پررنگکردن نام و منافع استان ،در بیانیه تبریز ارایه
میداد.
دیگر نارســایی اجــاس ،ســهلانگاری در خصوص
ضرورتهای رســانهای آن بود .البته این بحث آنقدر مهم
و کالن اســت که نمیتوان کاس هوکوزه را مث ً
ال بر سر مدیر
روابطعمومی شکســت .وظیفه مجریان و مدیران اجالس
بود که بودج ه مســتقلی را برای حضور رســانههای معتبر
سراسری ،پخش زنده تلویزیونی ،استفاده از فضاهای مجازی
جوانپسند و حتی دعوت از خبرگزاریهای خارجی مستقر در
تهران ،اختصاص میدادند .با یکی دو رسانه سوگلی محلی
که نمیتوان ادعای میزبانی بینالمللی داشت.
بعد تحریــر اول :صدور بیانیه در جهان دیپلماســی،
پیشینهای به بلندای تاریخ دارد .از عهدنامه صدر اسالم بین
مسلمانان و کفار تا عهدنامه فینکنشتاین و گلستان .بیانیه
پاریس و الجزار ،تا همین لوزان خودمان .هزار اتفاق گوارا و
ناگوار ممکن است روی دهد که امروز عقل محاسبهگر ما به
پیشبینی آنها قد ندهد .یک موقع دیدید ،مثل صدر اسالم
موریانه بیانیه را جوید؛ آنوقت در غیبت رســانههای معتبر،
میمانیم چطور ثابت کنیم که به پیر و به پیغمبر ما در فالن
تاریخ ،میزبان اجالس آسیایی تبریز بودیم.

بحثهای محتوایی اجالس شوند.
بنده در محل اجالس حضور نداشــتم و طبیعت ًا بیخبرم
از اینکه در موقع نگارش بیانیه ،نماینده ایران کدام بزرگوار
بــود .بعید به نظر میرســد ،با حضور ســلطانیفر (معاون
رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور) این
مجال ،مث ً
ال به استاندار داده شود .سلطانیفر ،به عنوان یک
مسئول ملی ،طبیعی است که اولویتهای ملی را مورد توجه
قرار دهد ،نه منافع محلی را .این ،استاندار یا رئیس سازمان
میراثفرهنگی استان بود که باید از پیش ،مشاورههای الزم

بعد تحریر دوم :چنــد هفته پیش در یادداشــتی ،از
نگرانیهایم در خصوص خطر انتســابات غیرتخصصی در
میراثفرهنگی استان نوشتم .حاال بعد از چند هفته ،گوشهای
از نگرانیهایی که آن موقع ،ابراز کردم ،هویدا شدهاســت.
راوی نقل میکند که مســؤولین اجالس ،شا خوشــنگول،
جلوی پرچمهای رنگارنگ کشورهای عضو اجالس سلفی
میگرفتنــد! خدا آخر و عاقبت ما و مســؤوالن و این تبریز
 2018را ختم به خیر کند.

روزنامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

صاحب امتیاز  :شرکت مطبوعاتی سخن نگاران طوبی
مدیرمسوؤل :سیدرضا علوی    سردبیر :وحید بابائی
زیرنظر :شورای سیاستگذاری چاپ :جا م جم
تبریز .سه راه طالقانی .باالتر از مصلی
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فروشندهای که در تبریز هم
خواهدفروخت

هفتمین جشنواره ورنی در اهر برگزار میشود

مصطفی داننده

اکران فیلم ســینمایی «فروشــنده» به کارگردانی فرهادی و
بازی فوقالعاده شهاب حسینی در کنار ترانه علیدوستی بهزودی
در ســینما  29بهمن تبریز در حالی آغاز میشود که شهروندان
هنردوست تبریز بیصبرانه منتظر آن هستند.
نخســت یادآور میشویم :این یادداشت میتواند داستان فیلم
را لو بدهد.
حال و روز سینمای ایران خوب است .این را میشود از فروش
 1میلیارد و  200میلیونی «فروشــنده» اصغر فرهادی در سه روز
اول نمایش این فیلم فهمید .مردم نشان دادند اگر فیلم خوبی روی
پرده باشــد حتم ًا برای آن صف میکشیدند از روزهای قبل بلیط
رزرو میکنند تا فیلم ببینند ،فیلم خوب ببینند.
امســال مردم فیلمهای خوب زیاد دیدند .از «ابد و یک روز»
تا «النتوری» و حاال هم که فروشــنده .فروشنده هم چون دیگر
فیلمهای فرهادی قوی ،خوش ساخت ،درگیر کننده با بازیهای
فوقالعاده است .معمو ً
ال فیلمهای فرهادی باعث میشود مردم بعد
از دیدن فیلم روی صندلی ســینما حرف زدن درمورد اثر ساخته
شــده فرهادی را شــروع میکنند چون درگیر فیلم شدهاند .هنر
فرهادی درگیر کردن تماشاگران با شخصیتهای فیلم است.
بسیاری از کســانی که در سینماهای مختلف «فروشنده» را
دیدند با خود میگفتند اگر ما جای عماد (شهاب حسینی) و رعنا
(ترانه علیدوستی) بودیم با آن حادثه چه میکردیم؟ یا حتی برخی
قضاوت میکردند که عماد باید این کار را میکرد و رعنا آن کار را.
سینمای فرهادی به ویژه فیلمهای اخیرش اشاره به زشتیهای
اخالقی جامعه ایران دارد .درباره الی در مورد پنهان کاری سخن
میگوید ،جدایی روایت گر دروغ در جامعه اســت و فروشنده از
وسوسه و توان گذشت میگوید.
فیلمهای فرهادی برخالف آنچه بسیاری از منتقدان داخلیاش
که او را متهم به ســیاه نمایی میکنند ،فیلمهایی کامال اخالق
مدارانه است.
فرهادی در این فیلم روایت کننده «وسوسه» است .وسوسهای
ممکن اســت به سراغ همه بیاید .وسوسه از شیخ صنعان تا یک
جوان ســاده روســتایی را دربرمیگیرد .فرهادی در این فیلم از
بخشش در عین خشم سخن میگوید .بخششی که البته بسیاری
از منتقدان آن را «بی غیرتی» خواندند.
یادمان نرود سالهاســت از بخشــش و گذشت در فیلمها و
سریالها سخن میگوییم .به طور مثال چندی پیش درسریالی که
از شبکه یک پخش میشد به ماجرای بخشش یک قاتل توسط
یک روحانی اشاره شد .حاال چه میشود بخشش و گذشت بعد از
یک تجاوز تبدیل به عمل قبیح میشود.
برخــی به غز زدن عادت کردهاند .شــاید بتــوان گفت برای
آنها فرهــادی و حاتمی کیا چندان تفاوتی ندارد .آنها میخواهند
سینما نباشد .ســینما در تمام جهان وسیلهای است برای نشان
دادن مشــکالت جامعه ،خوبیهای جامعه ،ایدئولوژی و یا حتی
انتقال سیاستهای کلی به خود جامعه .در ایران وقتی کارگردانی
تصمیم میگیرد مشــکالت را بیان کند متهم به ســیاه نمایی
میشود .فرهادی بازم در این فیلم از سوی عدهای متهم به سیاه
نمایی میشــود .کیهان در مورد این فیلم مینویسد« «:در فیلم
«فروشــنده» ،تالش برای دفاع از شــرافت و غیرت خانوادگی،
تعصب و خشونت تلقی شده و ناشی از غلبه اخالق و رفتار سنتی
و دینی بر تفکرات و منش روشنفکرانه نشان داده میشود! ضمن
این که هرگونه دفاع از حریم خانه و خانواده نیر نامشــروع جلوه
میکند»
در کنار هنر کارگردانی فرهادی باید به بازی فوقالعاده شهاب
حسینی در کنار ترانه علیدوستی اشاره کرد .شهاب حسینی یکی
از بهترین بازیهای خود را در این فیلم ارائه کرده است .بازی که
حتی غیرفارسی زبانها هم از او به نیکی یاد کردهاند .در این فیلم
فرهادی برخالف فیلمهای گذشتهاش رگههایی از طنز میبینید.
طنزی که واقعا مردم را به خنده وا میدارد حتی در لحظهای که
شهاب حســینی میفهمد پول ماکارانی پخته شده از کجا آمده
است!
حال ســینمای ایران با اصغرفرهادی ،ســعید روستایی ،رضا
درمشیان و ....خوب است.

رئیــس اداره میــراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری اهر گفت :هفتمین جشــنواره ورنی  21تا
 26شــهریور ماه جاری در کانون شــهید فهمیده این
یشود.
شهرستان برگزار م 
حســن باقرپور با بیان اینکه جشــنواره هفتم ورنی
یشــود افزود :براســاس
بهصورت تخصصی برگزار م 
فراخوان منتشر شده ،آثار ارسالی هنرمندان به دبیرخانه
این جشــنواره در طول برگزاری جشــنواره ،از سوی
کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی مورد ارزیابی قرار
یگیرد.
م
وی افزود :هفتمین جشنواره ورنی در دو بخش طرح
یشود و در پایان جشنواره به 3
و رنگ و بافت برگزار م 
نفر از افراد برتر جوایزی ب ه رسم یادبود اهداء خواهد شد.
وی ادامه داد :در این جشــنواره که در  23غرفه برپا

میشــود در کنار غرفههای  تخصصی ورنی فروشی،
یک نمایشگاه نیز از آثار هنرمندان منطقه جهت نمایش

شعر

ورنیهای  تولیدی دایر خواهد بود.
یشود
ورنی ،که گاه به آن گلیم ســوزنی نیز گفته م 
نوعی سوماک است ،که بدون مراجعه به نقشه توسط
دختران و زنان عشــایر ارسباران بافته میشود .در واقع
ورنی نوعی گلیم یک رو یا گلیم فرش نمای بدون پرز
است و به سبک پود پیچی یعنی گذراندن پود اصلی از
تار و پیچ نخ خامه به دور نخهای  تار شــکل گرفته و
نقش میپذیرد.
تفاوتی که در بافت گلیم و ورنی وجود دارد این است
کــه در گلیم ،بافت به صــورت گرههای منقطع انجام
یگیرد و تار
یشــود و نقوش آن توســط پود شکل م 
م
بوسیله پود کامال پوشیده میشود ،در حالیکه در بافت
ورنی ایجاد طرح و نقوش بر سطح آن توسط پودگذاری
یشود و تار و پود هر دو پوشیده است.
اضافی حاصل م 

خاستگاه قلمزنی زنجان است نه اصفهان

رئیس ســازمان بســیج هنرمندان اســتان زنجان
خاستگاه هنر قلم زنی در کشور را شهر زنجان دانست
و اظهار کرد :برای معرفی این استان به عنوان خاستگاه
این هنر نیازمند توجه ویژه مدیران به این بخش هستیم،
چرا که قلم زنی امروز به نام اصفهان شناخته میشود،
نه زنجان.
سید جواد هاشــمی به برگزاری هشتمین جشنواره
هنرهای تجسمی استان اشاره و تاکید کرد :این جشنواره
هر  2سال یکبار برگزار میشــد ،اما از امسال با تغییر
سیاسیتهای  بسیج هنرمندان کشور ،هر سال شاهد
برگزاری جشنواره خواهیم بود.
وی افزود :طی سالهای  گذشته و به دالیل مختلف
حمایت از هنرمندان زنجانی توسط مسوؤل کافی نبوده
و نیازمند توجه است.
هاشــمی افزود :با وجود هنرمندان شــاخص و آثار
سینما

محور انتخاب شده اند ،خاطرنشان کرد :از موضوعهای  
مهمی که در این جشنواره داوری خواهند شد ،میشود
به سبک زندگی اســامی  -ایرانی ،جهاد اقتصادی و
حماسه سازندگی ،شبکههای  اجتماعی ،پاسداران حریم
حرم ،وحدت اسالمی ،بیداری اسالمی ،فرهنگ حجاب،
اسراف ،جلوههای  کار و تالش اشاره کرد.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان زنجان تعداد
برگزیدگان در هر رشته را سه نفر اعالم کرد و گفت :هر
 12نفر برتر در جشنواره ،برای رقابت با سایر هنرمندان
سطح کشور به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.
وی به اهمیت فرهنگ اسالمی و گسترش آن بین
مردم اشاره و تاکید کرد :هدف سازمان بسیج هنرمندان
با اجرای برنامههای  فرهنگی مانند این جشنواره ارتقا و
پیشرفت هنرهای ارزشی  -انقالبی در کشور و تقابل با
هنرهای غربی با محوریت فساد در جامعه است.

شب پاسداشت یداهلل صمدی برگزار میشود

مدیر اجرایی چهارمین جشنواره انگور
گفت :همزمان با چهارمین جشــنواره
انگور ،بادبادکها بر فراز دریاچه ارومیه
با هدف حمایت از دریاچه ارومیه وصرفه
جویی در مصرف آب به پرواز درمی آیند.
ناصــر رکاب با بیــان اینکه اجرای
مسابقه پرواز بادبادکها میتواند طرحی
مناســب برای حضور فعال کودکان در
جشنواره انگور باشد  ،تاکید کرد :افزایش
برنامههای  فرهنگی یکی از راه حلهای  
مقابله با آسیبهای  اجتماعی است ،به
همین منظــور مســابقه بادبادکها با
عنوان “پروانههای  آبی”در  24شهریور
ماه همزمان با چهارمین جشنواره انگور

دلم آشفته و غرق سکوت است
پر از دلتنگی و اندوه و آهم
نماز عشق میخوانم به یادت
در این شبها تویی پشت و پناهم
فضای شعرم از عطر تو لبریز
گل سوسن ،گل سنبل ،گل یاس
بیا تا در حضورت جان بگیرم
دلم پژمردای دنیای احساس

ارجنامه

فراخوان

کارتون

برگزار میشود.
وی افزود :مسابقه بادبادکها میتواند
نماد خوب فرهنگی برای اطالع رسانی
کمبود آب در کشور  و حمایت از دریاچه
ارومیه باشد  که با همیاری کودکان  و
والدیــن آنان در دهکده ســاحلی چی
چست برگزار میشود.
رکاب با اشاره به عنوان مسابقه پرواز
بادبادکها با نام پروانههای  آبی ،گفت:
عمر پروانهها کوتاه اســت و پروانههای  
ایران نیز در معرض انقراض هســتند
و منابع آبی کشــور  هــم در وضعیت
مشــابهی قرار دارند ،به همین دلیل نام
پروانههــای  آبی میتواند تداعی کننده
خوبی برای برنامه باشد.
وی هدف از اجــرای این برنامه را
ایجاد شور و نشــاط اجتماعی ،حمایت
از دریاچــه ارومیه و فرهنگ ســازی
مصرف درســت آب  عنــوان کرد و از
شــرکت کنندگان درخواست  کرد که  
بادبادکهای  خود را به شکل پروانه و
آبــی رنگ و با پیامهای در مورد کمبود
وصرفه جویی در مصرف آب  بسازند.
چهارمین جشــنواره انگور از  23الی
 30شــهریور در دهکده ســاحلی چی
چست ارومیه برگزار میشود.

لبت طعم عسل دارد کجایی؟
منم تنهاترین تنهای تنها
دلم شور غزل دارد کجایی؟
تویی زیباترین زیبای دنیا
عروس آرزوی شهر رویا
به دل شور شب آدینه دارم
غزل میبارد از احساس پاکم
که با تو الفتی دیرینه دارم
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قابل ارائه آنها برای رقابت با آثار هنری سایر استان ها،
هنرهای تجسمی در زنجان مظلوم واقع شده است.
جشنواره هنرهای تجسمی استان با حضور هنرمندان
سراسر استان زنجان در محل موزه کارخانه کبریت در
حال برگزاری است.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان زنجان استقبال
هنرمندان از جشنواره هنرهای تجسمی را خوب ارزیابی
و اظهار کرد :بیش از  80نفر در این مراسم حضور دارند
و به طور حضوری اثرات خود را برای داوری به جشنواره
ارائه خواهند کرد.
وی افزود :در گذشته فقط ارائه اثر به جشنواره کافی
بود ،اما برای پویایی مسابقات و آشنایی شرکت کنندگان
با سایر هنرمندان ،مسابقات حضوری برگزار میشود.
هاشمی با بیان اینکه محور جشنواره چهار رشته هنری
نقاشی ،کاریکاتور ،هنرهای سنتی و گرافیک به عنوان

محمدامینفردوسی

فرهادفروتنیان

با توجه به استقبالی که از «ارجنامه میرزا حسین کریمی
مراغهای» بهعمل آمد ،تألیف ،تدوین و انتشار  10ارجنامه
دیگر از مفاخر آذربایجان در برنامه کاری انجمن «مدنیت
اوجاغی» قــرار گرفــت .از صاحبان قلم ،نویســندگان،
پژوهشگران ،مترجمان و ســرایندگان گرامی درخواست
دارم که هرگونه نوشــته ،شعر ،خاطره و عکس خود را در
ارتباط با اســاتید نامبرده و با توجه به تاریخ ذکرشــده در
مقابل اسم هر یک از عزیزان بهدست اینجانب برسانند.
مبین (شیمشک) تا آخر شهریور 95
.1ارجنامه دکتر محمدحسین ّ
.2ارجنامه حیدر عباسی (باریشماز) تا آخر آذر 95
.3ارجنامه علی نظمی تبریزی تا آخر اسفند 95
.4ارجنامه دکتر حسین محمدزاد صدیق (دوزگون) تا آخر خرداد 96
.5ارجنامه احمد مدرسزاده تا آخر شهریور 96
.6ارجنامه کریم مشروطهچی (سؤنمز) تا آخر اسفند 96
.7ارجنامه حسن مجیدزاده (ساواالن) تا آخر اسفند 96
.8ارجنامه ناظر شرفخانهای تا آخر اسفند 96
.9ارجنامه انزاب خویی تا آخر اسفند 96
.10ارجنامه داود مثمر تا آخر اسفند 96
.11ارجنامه سید مسعود پیمان تا آخر اسفند 96
 .12بولود قاراچورلو (سهند) تا آخر اسفند 96
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