در مهندسی مبارزه با مواد مخدر
کوتاهیکردیم
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
آذربایجانشرقی با بیان اینکه ما در مهندسی
مبارزه با مواد مخدر کوتاهی کردیم ،گفت:
دستگاههای عریض و طویل فرهنگی کشور در
پیگیری از شیوع مصرف مواد مخدر کار خاصی
ادامه در صفحه 2
انجام ندادهاند.

راهاندازی رشته مرثیه و مدیحهسرایی
برای اولین بار در آذربایجانشرقی
رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر
آذربایجانشرقی از راهاندازی رشته مرثیه
و مدیحه سرایی برای اولین بار در منطقه
شمالغرب کشور خبر داد.
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واکنش حسینی به یک انتقاد:

برخی از تکرقمی شدن نرخ استانی بیکاری ناراحتند
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جناب آقای استاد جمشید علیزاده
مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض میکنیم و از خداوند
سبحان برای آن مرحومه ،علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان ،صبر و اجر آرزومندیم.
شرکت مطبوعاتی سخننگاران طوبی
روزنامه سرخاب  -هفته نامه آذرپیام  -پایگاه خبری همنوا
تسلیت

جناب آقای استاد جمشید علیزاده
تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما؛
از خداوند برای شما و خانواده محترم صبر و برای آن عزیز ،علو درجات الهی را آرزومندیم.

با ارسال نام خودروی خود به شماره پیامک 10008347
از روغن موتور مناسب آن مطلع شوید.

تسلیت

 صفحه 8

عکس :ایرنا

جشنواره

رئیس موسسه تحقیقاتی قفقاز:

وابستگی شدید والدین به فرزندان موجب عدم اعتماد
به نفس آنها شــده و هنــگام ورود به محیط جدید
همچون مدرسه دچار اضطراب و ترس میشوند .ترس
و اضطراب عمدتا در کودکانی که دورههای مهدکودک
و پیشدبستانی را طی نکردهاند ،بروز میکند .کودکان
با طی کــردن این دورهها کمکم با محیط مدرســه
آشنایی پیدا کرده و از وابستگی شدیدشان به والدین
کاسته میشود.
امــا کودکانی که بــدون مقدمه و طی کــردن دوره
پیشدبستانی وارد مدرسه میشوند احساس میکنند
بهترین حامی و پشتیبان خود که والدین هستند را از
دست دادهاند بنابراین از ورود به مدرسه اضطراب دارند
و گاهی این ترس ممکن اســت به شکل گریه و یا
نماندن در مدرسه خود را نشان دهد.
حمایت بیش از حد والدین و وابسته کردن کودکان به
خود ،مهمترین علت وقوع این ترس است و والدین با
حمایت بیحد و مرز از کودکان اتکا به نفس را از آنها
میگیرند و اجازه نمیدهند کودک مهارتهای الزم
را فراگیرد.
به والدین توصیه میشــود از میزان وابستگی خود به
کودکان بکاهید و پیش از بازگشــایی مدارس ،آنها را
به مدرسه برده تا با محیط و معلمان جدید آشنا شوند.
صحبت کردن در زمینه محیط جدید مدرســه برای
کاهش اضطراب کودکان را موثر اســت .والدین باید
با صحبت کردن با فرزندان محیط شاد و آرامبخشی
تجسمکنند.
والدین میتوانند با سپردن مسؤولیتهای درخور سن
فرزند هم از میزان وابستگی آنها به والدین بکاهند و
هم میزان اعتماد بــه نفس آنها را افزایش دهند ،چرا
که با افزایش میزان اعتماد به نفس زمینه الزم برای
یادگیری مهارتهای زندگی فراهم میشود.

سیدرضا علوی

			

		
رهگزم نقش تو ازلوح دل و جان رنود

هوالحق

سالگرد

رهگز از یاد من آن سرو خرامان رنود

یکسال گذشت ،سالی هک روزاهیش هب ردازای یک سال و لحظاتش رپ از اندوه و ردد و داغ بود .حال انباوراهن باید باور کنیم

نبودنش را ،جای خالیش را ،ندیدن لبخند رویش را ،دینشنن طنین صدا ی گرمش را ،و...
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مهدی جوراب باف ،نسیبه بدری بنام

با خود رقابت میکنیم...
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و همان روز از ساعت  17/30الی  19/30رد مسجد طوبی واقع رد خیابان آزادی ،روربوی گلباد ،دلتنگی رغوبش را مرور خواهیم کرد.
حضوراتن تسلی خاطر ماست و مرهمی رب اندوه سنگین دوری از مهدی یارمان.
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عملیات بانکی

2

اخباراستانرویدادایران جهان

عکسنوشت

محمد علی متفکر آزاد کارشناس مسائل اقتصادی :اگر بانکی تأسیس میشود باید حداکثر سود آن صرف رفع نیاز تولید گردد که

این مهم در عملیات بانکی بدون ربا دیده نشده است.

واکنش حسینی به یک انتقاد:

برخی از تکرقمی شدن
نرخ استانی بیکاری ناراحتند

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
آذربایجانشــرقی نســبت به انتقادات
برخی مســؤوالن در رابطــه با کاهش
نرخ بیکاری در استان انتقاد کرد و گفت:
در طول سه ســال گذشته ،این افتخار
نصیب استان شده است که شاهد تک
رقمی شدن نرخ بیکاری باشیم.
میر احد حســینی افــزود :برخی
از تک رقمی شــدن نــرخ بیکاری در
اســتان ناراحتند و نمیخواهند این امر
را بپذیرند.

وی افــزود :شــاخصهای مدنظر
برای تعیین نرخ بیکاری یکسان است
و بــه عنوان مثال ،رئیــس مرکز آمار
ایران در سه ســال اول دولت تدبیر و
امید ،همان شخصی بود که مسؤولیت
این سازمان در دولت گذشته را نیز به
عهده داشته است.
وی ادامه داد :نــرخ بیکاری فعلی
در اســتان 7.3 ،دهم درصد است که
این رقم ،کمترین نرخ بیکاری در بین
استانهای کشور است.

در مهندسی
مبارزه با مواد مخدر کوتاهی کردیم

محمدعلی نصرتی گفت :بر اساس
نظرسنجیها  90درصد مردم استان
از پیامدهای شیوع مصرف مواد مخدر
ابراز نگرانی کردهاند.
نصرتی به معضل بیکاری در جامعه
اشاره کرد و گفت :بیکاری منشاء همه
آسیبهای اجتماعی است و دولت
باید همه تالش خود را برای حل این
معضل انجام دهد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر آذربایجانشرقی به
تاسیس مرکز ماده  16در استان اشاره
کرد و گفت :در ایجاد مرکز ماده 16

دستگاههای ملی کمکی به ما نکردند
و با اعتبارات استانی و کمک مردم این
مرکز را ایجاد کردیم.
نصرتی در ادامه با بیان اینکه
قربانیان شیوع مصرف مواد مخدر زنان
و کودکان هستند ،گفت :ما مسؤول
این وضعیت هستیم و باید در فردای
قیامت به خداوند پاسخگو باشیم.
وی تاکید کرد :بیکاری علت العلل
معضالت اجتماعی است و خواهش
من از مجلس شورای اسالمی پیگیری
اجرایی شدن مصوبات و قوانین مربوطه
است که اجرا نمیشوند.

نرخ پوشش معلولیت
در استان اردبیل  10.4درصد است

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل از
پوشش  72هزار و  232نفر در بحث
پیشگیری از معلولیت در سال گذشته خبر
داد و گفت :نرخ پوشش در استان اردبیل
 10.4درصد است.
بهزاد ستاری در کارگاه منطقهای
غربالگری ،تشخیص و مداخله به هنگام

شنوایی نوزادان در شهر سرعین افزود:
ضربه به شکم در مادران باردار نیز از عوامل
دیگر تولد فرزندان معلول در استان است.
وی با اشاره به اینکه فراوانی
ازدواجهای فامیلی در استان مهمترین
علت بروز معلولیت در کودکان است،
اضافه کرد :برای پیشگیری از معلولیت
بحث آگاهسازی مورد توجه جدی بوده
و در ازدواجهای فامیلی نیز آزمایشهای
ژنتیکی اجباری است.
وی به موضوع غربالگیری در استان
اشاره کرد و افزود :تالش میشود نرخ 87
درصدی پارسال ،در سال جاری به 90
درصد افزایش یابد.

مراسمعروسگردانی 9مصدومبرجاگذاشت
در مراسم عروس گردانی در مسیر
ارتباطی روستای کردکندی از توابع
شهر ارمغانه شهرستان زنجان  9نفر
از سرنشینان یک دستگاه خودرو مینی
بار دچار حادثه شده و روانه بیمارستان
شدند.
جواد مرادی مسؤول روابط عمومی
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای

پزشکی زنجان افزود :مصدمان این
حادثه که سه پسر پنج ساله ،هفت ساله
و هشت ماهه و شش زن ،19 ،15 ،11
 29 ،21و  45ساله بودند پس از اقدامات
درمانی اولیه از سوی عوامل اورژانس
مستقر در پایگاههای ارمغانخانه ،الهیه،
روزبه و قائم به بیمارستان آیت ا...
موسوی زنجان انتقال یافتند.

راهاندازی رشته مرثیه و مدیحهسرایی
برای اولین بار در آذربایجانشرقی

احد عبادی با اعالم این خبر افزود:
این رشته تحصیلی در راستای تالش
برای جلوگیری از آسیب رسیدن به مرثیه
و مدیحه سرایی کهن و آسیب شناسی
آن راه اندازی شده است و امید میرود
گامی در راستای توسعه و تعالی مدیحه
سرایی برداشته شود و شاهد روند علمی
این رشته باشیم.
وی ادامه داد :تا به حال عالقه مندان
بسیاری از این رشته استقبال کردهاند و با
توجه به استقبال چشمگیر عالقه مندان از
مهر ماه سال جاری دانشجویان میتوانند
تحصیل خود را آغاز کنند.

عبادی با اشاره به نوپا بودن این رشته
تحصیلی از همه صاحب نظران ،مداحان
و محققان و کارشناسان حوزه ادبیات
مرثیه و مدیحه سرایی خواست تا این
دانشگاه را برای تحکیم پایههای این
رشته تحصیلی همراهی کنند.
گفتنی است مرکز علمی و کاربردی
فرهنگ و هنر آذربایجانشرقی در 9
رشته هنری مرثیه و مدیحه سرایی،
عکاسی ،فیلمسازی ،نمایش و بازیگری،
چاپ ،انیمیشن ،موسیقی ایرانی و
موسیقی جهانی و گرافیک برای سال
تحصیلی  96-95دانشجو میپذیرد.

نخستین نمایشگاه بینالمللی خودرو در ارومیه افتتاح شد

نخستین نمایشگاه بینالمللی خودرو و
قطعات و صنایع وابسته به آن در محل
پارک جنگلی ارومیه با حضور مسؤوالن
استانی افتتاح شد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان آذربایجانغربی اظهار داشت :این
نمایشگاه تا  19شهریور ماه در محل یاد
شده برگزار شده و ساعات بازدید آن از
 17تا  23است.
جعفرصادق اسکندری با اشاره به زمینه
فعالیت این نمایشگاه گفت :در این باره
تولیدکنندگان خودروی سنگین و سبک،

تولیدکنندگان قطعات یدکی خودرو و
واردکنندگان خودرو و قطعات وابسته به آن
در این نمایشگاه حضور دارند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و

تجارت استان آذربایجانغربی اظهار
داشت :تعداد مشارکت کنندگان 110
واحد و استانهای مشارکت کننده نیز
 11استان بوده و در این زمینه استان
تهران با  59واحد و آذربایجانغربی با
 20واحد بیشترین استانهای مشارکت
کننده هستند.
اسکندری تصریح کرد :در این
نمایشگاه از استانهایی نظیر تهران،
آذربایجانغربی و شرقی ،مرکزی،
خراسان رضوی ،البرز ،خوزستان ،خراسان
جنوبی ،کرمان و اصفهان حضور دارند.

زوم

حکم شهردار جدید سراب صادر نشد

معاون فرماندار سراب گفت :حکم شهردار منتخب سراب
که عضو شورای شهر نیز بوده ،به دلیل نداشتن سوابق کارهای
اجرایی صادر نشده است.
علی شیخپور اظهار داشت :در نامه ابالغی امور شهری
استانداری آذربایجانشرقی خطاب به شورای شهر سراب عنوان
شده که یوسف جدایی شهردار منتخب به علت عدم وجود سوابق
اجرایی نمیتواند به عنوان شهردار فعالیت کند.
وی افزود :باید منتظر اقدام و تصمیم بعدی شورای شهر سراب
بود تا شهردار جدید شهر را انتخاب و معرفی کنند.
بر اساس این گزارش ،بسیاری از شهروندان این پرسش را
مطرح میکنند که آیا اعضای شورای شهر از شرایط احراز سمت

شهرداری بیاطالع بودند یا مسائل دیگری مطرح بوده و این ایراد
بهانه است.

کشفیات جدید از بقایای فیل باستانی در بیله سوار

فرماندار بیله سوار از کشفیات جدید
بقایای فیل باستانی در بیله سوار خبر داد.
آرام پیش تصریح کرد :سال گذشته
بقایای عاج و فک باالیی و پایینی فیل
در روستای فوالدلو کشف شده و در
ادامه این اکتشاف در مرداد ماه امسال
نیز بقایای فک به همراه دندان فیل در
روستای میر نظام بیله سوار شناسایی شد.
وی با بیان اینکه دندانهای فیل
باستانی به مرور زمان به عقیق تبدیل
شده است ،اضافه کرد :کارشناسان میراث
فرهنگی قدمت هر دو فسیل را به دو
میلیون سال قبل نسبت میدهند.
فرماندار بیله سوار متذکر شد :در
کشفیات جدید که توسط دو کارشناس
میراث فرهنگی در منطقه انجام شده
بقایای عاج فیل در روستای آغجران

که در نزدیکی روستای میر نظام است
کشف شد.
حلیم متذکر شد :هر چند این دو
محقق تمایل داشتند فسیل از شهرستان
خارج شده و به تهران ارجاع شود ما
مانع شدیم و در حال حاضر فسیلها در
شهرستان در دست مطالعه و پژوهش
است .وی با تأکید به قدمت بیسابقه
شهرستان بیله سوار ادامه داد :کشفیات
باستانی نشان میدهد الزم است در این

منطقه پژوهشهای به مراتب بیشتری
صورت گیرد و به صورت منسجمتر
تحقیقات انجام شود.
به گفته فرماندار بیله سوار سه میلیارد
ریال در سال جاری برای تحقیقات
باستانشناسی منطقه پیش بینی شده
است و به واقع ضروری است منطقه
پیرامون دو روستای ذکر شده به صورت
علمی موردبررسی قرار گیرد.
حلیم افزود :هر چند تخمین اولیه
باستان شناسان قدمت این فیل باستانی
را به دو میلیون سال قبل میبرد اما الزم
است تحقیقات ادامه یابد.
وی متذکر شد :هم اینک کارشناسان
باستانشناسی در منطقه حضور دارند
و در حال تحقیق و کشف آثار جدید
هستند.

مقابله با خشکسالی مهمترین دغدغه کشاورزی اردبیل است

رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل
مقابله با خشکسالی را مهمترین دغدغه
بخش کشاورزی استان عنوان کرد.
عدیل سروی در جلسه مدیریت بحران
بخش کشاورزی در اردبیل تصریح کرد:
تمامی بخشهای کشاورزی با موجود
زنده مواجه است و این حوزه از تمامی
مسائل طبیعی و غیرطبیعی تأثیر میپذیرد.
وی افزود :بیش از هر آسیب
دیگری خشکسالی بدنه کشاورزی را
متأثر میسازد و با توجه به اینکه میزان
بارندگی در استان کمتر از یک سوم

متوسط کشوری است و زمان و پراکنش
بارندگی نیز مناسب نیست خشکسالی طی
سالهای اخیر صدمات جبرانناپذیری
وارد ساخته است.

رئیس جهاد کشاورزی استان تأکید
کرد :در اوج نیاز آبی نباتات متأسفانه
شاهد کمترین میزان بارشها هستیم
بطوریکه در سال زراعی  ،۹۳-۹۲پنج
هزار میلیارد ریال خسارت از خشکسالی
به کشاورزی استان وارد شد.
به گفته سروی برای مقابله با
خشکسالی چند برنامه محوری در دستور
کار قرار گرفته است که از آن جمله
توجه به الگوی کشت است؛ بطوریکه
الگوی کشت  ۱۰شهرستان تدوین به
شهرستانها ارائه شده است.

۱۰واحد آالینده استان اردبیل تعطیل شد

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل
گفت :تاکنون  27واحد آالینده هوا و
محیط زیست در استان شناسایی شدهاند
که از این تعداد  10واحد با صدور حکم
قضایی تعطیل و اقدام الزم برای تعطیلی
و پلمپ  17واحد آالینده باقی مانده نیز
در حال انجام است.
محمد خداپرست در بازدید از یک
واحد صنعتی تولید آسفالت در خلخال از
اعمال جرایم سنگین ،تعطیلی و پلمپ
واحدهای آالینده هوا و محیط زیست

این استان خبر داد.
وی با هشدار به صاحبان واحدهای
صنعتی آالینده هوا از جمله کارخانههای
تولید آسفالت و شن و ماسه برای

خودداری از ادامه کار با تجهیزات فاقد
فیلتر هوا گفت :امروزه بیشترین سطح
آلودگی هوای مرکز و شهرستانهای
استان ناشی از فعالیت کارخانهها و
واحدهای صنعتی فاقد فیلتر است.
او افزود :در صورت مشاهده فعالیت
کارخانههای آسفالت سنگ شکن و
ماسه شویی فاقد فیلتر از سوی اداره
کل حفاظت محیط زیست استان اعمال
شده و از ادامه کار این واحدها جلوگیری
خواهد شد.

گ
تابلویی برای ممانعت از تجاوز داعشوار بر روی درب پارکین 

کانالنوستالژیتبریز

تاریخ شفاهی ،قابلیت رفع
رکود مساجد کنونی را داراست

مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی
انقالب اسالمی آذربایجانشرقی در
آیین افتتاح راه اندازی گروههای تاریخ
شفاهی در مساجد اظهار داشت :هیچ
عزم جدیای از طرف نهادهای متولی
تاریخ نگاری انقالب وجود ندارد .با
وجود گذشت چهار دهه از پیروزی
انقالب هنوز نهضتی برای ثبت تاریخ
انقالب شکل نگرفته است و هر کاری
هم تا االن شده سهمیه ای ،بخشنامهای
و برای دست گرمی بوده است.
روح ا ...رشیدی افزود :مساجد یک
ظرفیت بینظیر برای انقالب بود اما
متاسفانه دنیای مساجد کنونی کوچک
شده است .میدان عملی که مساجد در
دهه اول انقالب داشتند و کانون همه
فعالیتهای محله بودند امروز تبدیل
به حداقلترین حرکتها شده .سطح
درگیری مساجد پا به پای همین تحدید
در میدان عمل تنزل پیدا کرده.
رشیدی خاطرنشان کرد :امام(ره)،
مساجد را ستاد مسلمین میدانست
و سطح عمل مساجد در همان سالها
هم در حدی بود که تاثیرش حتی به
داخل خانههای پیرامونی کشیده بود.
االن همه چیز در داخل مسجد خالصه
شده است.
مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی
انقالب اسالمی آذربایجانشرقی گفت:
تاریخ شفاهی قابلیت دارد رکود کنونی
مساجد را رفع کند .اوال خودش فی
نفسه یک کار مفید است .ثانیا داخل این
کار مفید تربیت وجود دارد .هم تربیت
فنی هم تربیت معنوی .عین رزمندهای

که به ماموریت میرفته و به واسطه
همین ماموریت تربیت میدیده ،اینجا هم
همان اتفاق میتواند تکرار شود.
وی بیان کرد :برکت دیگر تاریخ
شفاهی تولید محصول است .با تاریخ
شفاهی همیشه دستمان پر است .یک
زنجیره تولید حول تاریخ شفاهی قابل
شکل دادن است.
رشیدی عنوان کرد :برکت دیگرش
تکریم کسانی است که سراغشان
میرویم .تکریم اصحاب انقالب است.
یک بازآفرینی شخصیتهایی است که
امروز در پیچ و خم روزمرگیها گمشان
کردهایم.
وی افزود :برکت دیگرش خدمت
به انقالب است .االن اغلب رویدادهای
سیاسی با یک خاطره شکل میگیرند.
انقالب در زمان کنونی متاثر از خاطراتی
است که هر از گاهی بیان میشوند.
عالوه بر این ،تاریخ شفاهی در بحث
نرم افزاری انقالب یک پیشران است.
فرایند رساندن تجربه تا علم ،همین
تاریخ شفاهی است.
رشیدی در پایان گفت :این گروهها
اگر در مساجد شکل بگیرند خواهید
دید که موتور محرکه مساجد را روشن
خواهد کرد.

احداث سد بیلهسوار بهزودی آغاز میشود
فرماندار بیله سوار گفت :سد بیله سوار
با ظرفیت  50میلیون متر مکعب با حضور
مسؤوالن استانی و شهرستانی بهزودی
کلنگ زنی میشود.
آرام حلیم با بیان اینکه برآورد هزینه
سد بیله سوار  700میلیارد ریال است،
افزود :این اعتبار از محل اعتبارات سد
خدافرین تخصیص یافته و تاکنون هم
 10میلیارد ریال برای مطالعه آن هزینه

شده و  95درصد مطالعات هم به اتمام
رسیده است.
وی هدف از احداث این سد را
جلوگیری از هدر رفت آبهای مرزی و
همچنین تامین آب کشاورزی عنوان کرد
و گفت :با احداث این سد هم میتوان
آبهای مرزی را مهار کرد و هم میتوان
آب مورد نیاز کشاورزان برای زراعت را
تامین کرد.

ارزش ریالی صادرات زنجان
از یک بیلیون ریال گذشت

مدیرکل گمرک استان زنجان گفت:
ارزش ریالی صادرات استان در پنج
ماهه نخست سالجاری از یک بیلیون
ریال گذشت.
احمد برکابیان افزود :از ابتدای
سالجاری تاکنون شمش روی،
ترانسفورماتور و متعلقات ،کابل،
لبنیات (دوغ ،شیر ،ماست و خامه)،
شمش چدن ،رب گوجهفرنگی ،خرما،
کشمش ،شمش سرب ،شمش مس،
پروفیل ،کاغذ ،کاغذ تیشو ،سنگ
گرانیت ،پوشک بچه ،اکسید روی،
کربنات کلسیم و بنتونیت به ترتیب
ارزش دالری از عمده کاالهای
صادراتی این استان به شمار میروند و
شمش روی و ترانسفورماتور که استان
در تولید آنها مزیت نسبی دارد در
صدر این کاالهای صادراتی قرار دارد.

این مسؤول در رابطه با کشورهای
مقصد صادراتی به ترتیب ارزش،
اظهار کرد 27 :کشور مقصد کاالهای
صادراتی از استان زنجان است و
کشورهای عمده مقصد کاالهای
صادراتی زنجان در پنج ماهه نخست
امسال شامل ترکیه ،عراق ،پاکستان،
سوریه ،آفریقای جنوبی ،هند ،چین،
افغانستان ،ترکمنستان ،امارات متحده
عربی ،روسیه ،هلند ،آذربایجان و
بلژیک بودند.
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عملیاتضدتروریستی
ایران ،داعش را ناکام
کرده است

جمهوری اســامی ایران با عملکردی موفق ،تا
کنون توانســته تالش گروههای تروریستی از جمله
داعش در انجام عملیات علیه این کشور را با شکست
روبه رو کند.
رویترز با اشــاره به این مطلــب افزود :هرچند که
داعش طی سال جاری تا حدی در خاورمیانه تضعیف
شــده اما همچنان قوی است و دامنه بازی خود را به
آن سوی مناطق تحت کنترل خود در عراق و سوریه
کشــیده و از ماه ژوئن در هر  84ســاعت یک حمله
تروریستی داشته است.
رویترز تاکید میکند که ناکامی داعش در این کار به
معنای آن نیست که برای حمله به ایران تالش نکرده
است ،بلکه تالشهای ضد تروریسم تهران موفقیت
آمیز بوده در حالی که تالشهای دیگر کشورهای مورد
نظر داعش به جایی نرسیده است.
ایران در برابر داعش دو هدف را پیگیری میکند که
نخست تضعیف گسترش ایدئولوژی و دیدگاه داعش
بــه عنوان یک گروه مروج فرقه گرایی اســت و دوم
جلوگیری از حمالت این گروه به خاک ایران اســت؛
تالشهای ایران در عراق و سوریه دو کشور همجوار
به تدریج ثمر بخش شــده و اراضی تحت کنترل این
گروه همچنان کوچک و کوچک تر میشود.
این در حالی است که ایران به دلیل مرز  900مایلی
خود با عراق ،هدف آسیب پذیرتری نسبت به اتحادیه
اروپا و آمریکا محسوب میشود ،در نتیجه تالشهای
داعش برای هدف قراردادن ایران قاعدتا باید موفقیت
آمیز تر باشد ولی دستگاه امنیتی ایران تا کنون توانسته
است این تهدید را از بین ببرد.
رویترز در تحلیل خود به توســعه سیاســت ضد
تروریسم ایران طی چند دهه گذشته و پس از پیروزی
انقالب اسالمی اشاره کرده و مینویسد :ایران پس از
انقالب اسالمی سال  1979و سرنگونی شاه ،برخی از
اســتراتژیها و نهادهای امنیتی دیگر را به کار گرفته
است.
با تقســیم وظایف عملیات ضد تروریســتی بین
نهادهای امنیتی مختلف ایران از جمله نیروی انتظامی،
سپاه و سازمان اطالعات ،تاکتیکهای ضد تروریستی
ایران در غرب مبهم مانده و درک نشده است.
سیاست

بحران سوریه جنگ
داخلینیست

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل گفت:نمی
توان آنچه در ســوریه در جریان اســت ،جنگ
داخلی نامید زیرا هزاران تروریســم از بیش از
 100کشور جهان از مسیر کشورهای همسایه
و حمایت حکومتهای این کشورها وارد سوریه
شــده اند و این وضعیت با جنگ داخلی که در
گزارش دبیرکل آمده هیچ تناسبی ندارد.
بشار الجعفری افزود :حکومت سوریه به وظیفه
قانونی خود در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی
کشور و امنیت شــهروندان در برابر گروههای
تروریســتی که بر روی دولت و ملت ســوریه
اسلحه کشیده اند ،ادامه میدهد.
وی اضافه کرد :در قانون اساســی بســیاری از
کشورها ،حمل سالح از طرف هر گروهی غیر
از ارتش و نهادهای حکومتی به عنوان مسئول
امنیت و حفظ مرزها ،جرم است.
الجعفری بیان کرد :بکاربردن اصطالحاتی مانند
گروههای مســلح ،واقعیت تروریســتی بودن
داعش ،النصره ،فتح الشام ،جیش الفتح ،جیش
االسالم و دیگر گروههای مرتبط با آنها را تغییر
نمی دهد و دولت سوریه براساس مسئولیت ملی
خود در تامیــن حمایت مردم بــا آنها مبارزه
میکند.
وی گفت :شهروندان سوری در طول دهها سال
در ســایه تامین امنیت و رعایت عدالت ،هرگز
به رنج آوارگی و پناهندگی گرفتار نشــده بودند
و اگر برخی کشورهای شناخته شده از دهها هزار
تروریســت خارجی حمایت نکرده بودند ،ملت
سوریه به چنین رنجهای مبتال و قتل عام نمی
شدند.
الجعفری تصریــح کرد :حکومتهــای این
کشــورها همچنان به حمایت از تروریسم در
سوریه و ســنگ اندازی در مسیر حل و فصل
سیاســی بحران و تحریمهای یکجانبه ادامه
میدهند و شهروندان سوری را مجبور میکنند با
به خطر انداختن جان خود گام درمسیر مهاجرت
خارجی بگذارد یا در داخل از مناطق اشغال شده
توسط تروریستها به مناطق امن مورد حمایت
دولت مهاجرت کند.

سازمان ملل خواستار
تعیین تکلیف اسرای فلسطینی شد

آگهیاخبارشمالغربخبرچیناقتصاد

سفیر سابق سعودی در عراق دخالت میکرد

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان تعیین تکلیف یا آزادی
اسرای فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی شد که تحت عنوان بازداشت
اداری در زندانهای این رژیم بالتکلیف هستند.
موضع بان کی مون درباره رویه موســوم به بازداشــت اداری افراد در
زندانهای تالویو برکسی پوشیده نیست؛ وی همواره با مسووالن رژیم
صهیونیستی این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده و سازمان ملل
نیز همچنان پیگیر این معضل خواهد بود ،زیرا این افراد یا باید آزاد شوند
یا باید برابر قانون مورد محاکمه قرار گیرند.

نخست وزیر عراق ،حیدرالعبادی ،در خصوص اخراج ثامر السبهان سفیر
سابق سعودی در عراق با بیان اینکه او در امور داخلی عراق دخالت میکرد،
در عین حال تاکید کرد که بغداد خواستار ادامه تعامل دیپلماتیک با ریاض
برغم اختالفات موجود میان دو کشور است.
نخســت وزیر عراق در خصوص چگونگی درخواست تغییر السبهان نیز
گفت که از طریق رسانهها مطلع شده که وزارت خارجه کشورش از دولت
سعودی درخواست تغییر سفیر را کرده است .العبادی با بیان این مطلب که
«هدف ما از آزادی و ورود به موصل تنها ازادی زمین نیست ،بلکه نجات
مردم اســتان نینواست» ،در خصوص عملیات آتی موصل باردیگر تاکید
کرد که نیروهای الحشد الشعبی در عملیات آتی مشارکت خواهند داشت.

منابع بانک توسعه تعاون
بیش از 4برابرشده است

سرپرست بانک توسعه تعاون از رشد بیش از  4برابری منابع
بانکی بانک توســعه تعاون در مدت فعالیت دولت یازدهم
خبر داد و گفت :ایــن منابع از 16هزار میلیارد ریال به 65
هزار میلیارد ریال در سه سال گذشته افزایش یافته است.
مهدیان افزود :ســرمایه بانک توسعه تعاون در مدت گفته
شــده از پنج هزار میلیارد ریال به هشت هزار میلیارد ریال
افزایش یافته اســت .این افزایش سرمایه فقط به واسطه
عملکرد درســت بانک محقق شد که اعتماد مردمی را به
همراه داشت.

آمریکا تحریمهای
ضدروسی جدید را اعالم کرد

آمریکا که همراه اتحادیه اروپا از سال 2004مجموعه تحریمهای گستردهای
را علیه روسیه در رابطه با اوضاع اوکراین به اجرا گذاشته است ،نام  80شرکت
دیگر را به این فهرست افزود.
بنا به تصمیم نهایی اعالم شده از سوی آمریکا ،شماری از شرکتهای نفتی
و گازی و همچنین پل ســازی و احداث خطوط انتقال نفت و گاز شــامل
جدیدترینتحریمهاعلیهروسیهشدهاند.مرکزصنایعوامنیتوزارتبازرگانی
آمریکا با اعالم فهرست تحریمیهای جدید ،این اقدام را برای جلوگیری از
آسیب دیدن منافع سیاسی خارجی واشنگتن ضروری خوانده است.

محاصره روستاهای فلسطینی
مغایر موازین بینالمللی است

بشار اسد
به چین سفر میکند

سازمانمللهیچمدرکیازدولت
سوریه به دست نیاورد

امکان دستیابی به حل بحران سوریه
در آینده نزدیک وجود ندارد

اتحادیه عرب اعالم کرد :محاصره و بستن مبادی تردد
روستاهای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی نقض آشکار
موازین حقوقی بینالمللی است.
رژیم صهیونیستی مبادی ورودی دهها روستای فلسطینی
در جنوب نابلس (درشمال کرانه غربی) را با استفاده از سیمان
و دیوارهای خاکی بســته که این اقدام در ادامه تالشهای
ایــن رژیم برای محصور کردن فلســطینیان و تبدیل این
روســتاها به زندانهایی بزرگ برای ساکنان و نقض آشکار
قوانین و معاهدات بینالمللی به شمار میرود.
این بیانیــه میافزاید :محاصــره این روســتاها که از
روستاهای پررونق نابلس و مناطق رابط بین شمال و جنوب
و مرکز نابلس به شمار میآیند در جهت ضربه زدن به اقتصاد
منطقه و از بین بردن امکان فعالیت اقتصادی در آنجا صورت
میگیرد.
اتحادیه عرب با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این وضع
میافزاید :ادامه این وضع تنها منجر به افزایش تنشها میشود
که تاثیری منفی بر امنیت منطقه وکل دنیا خواهدداشت.

روزنامه لبنانی السفیر نوشت «:بشاراســد» رئیس جمهوری سوریه
موافقت کرده اســت تا در پاســخ به دعوت چین درهفتههای آینده
به پکن سفر کند .الســفیر تاکید کرد :تنها سفر« بشار اسد » رئیس
جمهوری ســوریه به روســیه برنامه ریزی نشده بلکه این سفر یک
ایستگاه از مرحله بازگشت قدرتمندانه سوریه به پایتختهای جهان
است .این روزنامه لبنانی با بیان اینکه « چین از سوریه خواسته است تا
اجازه دهد یک پایگاه دریائی در ساحل شهر طرطوس این کشور ایجاد
کند» ،افزود :چین برای فراهم کردن مقدمات سفر بشار االسد به پکن،
در شــانزدهم ماه اوت گذشته آدمیرال « گوا یو فی» ،مدیر همکاری
بینالمللی در کمیسیون مرکزی نظامی چین را به دمشق فرستاد.
الســفیر تصریح کرد :چینیها که در سه سال نخست بحران سوریه
محافظه کارانه برخــورد و برای مدتی طوالنی از اجرای معاملههای
سالح امضا شده با دمشق امتناع میکردند ،بتدریج حمایت از سوریه و
اجرائی کردن معاملههای نظامی را شروع کرده اند.
در گزارش الســفیر آمده است :آبهای گرم سوریه میتواند بیش از
نیروی دریائی روسیه را در خود جای دهد و بندر طرطوس در راهبرد
چین برای شکستن حلقه محاصره اش توسط آمریکا مشارکت کند.

یک مسوول بلندپایه در وزارت خارجه روسیه گفت:کارشناسان سازمان
ملل و سازمان منع استفاده از سالحهای شیمیایی به هیچ مدرکی دال بر
کاربرد سالحهای شیمیایی از سوی دولت دمشق دست نیافتند بنابراین
مبنایی برای اصرار بر اعمال تحریمها علیه سوریه وجود ندارد.
 وی ادامه داد :نتایج این گزارش تماما براساس گفتههای شاهدانی از
میان گروههای مخالف سوریه یا کسانی است که با این گروهها هم فکری
داشته اند.با توجه به جانبداری سیاسی آنها نمی توان چندان به گفتههای
آنان اعتماد کرد .کمیته مشترک نتوانسته هیچ مدرک مستندی مبنی بر
دخالت دمشق در جنایتهای که به آن نسبت داده میشود بدست آورد.
این دیپلمات ادامه داد :کارشناسان مزبور امکان تهیه نمونههای مواد
شــیمیایی یا تحقیق از شــهود یا جمع آوری دالیل اثبات کننده میدانی
بصورت مستقل را نداشته اند و این یک واقعیت است بنابراین همه آنچه
در این گزارش آمده براساس فرض استفاده از هواپیماهای جنگی استوار
شده است.
آنها استدالل میکنند چون تنها ،نیروهای دولتی سوریه هواپیماهای
جنگی در اختیار دارند لذا تنها مرجعی است که میتواند بشکههای انفجاری
حاوی گاز کلر را با اهداف نظامی مورد استفاده قرار دهد.

مصباحی مقدم گفت :هاشمی و روحانی به شکلهای مختلف عالقه
خود را برای حضور در جلسات جامعه روحانیت مبارز اعالم کردهاند.
از سوی دیگر نیز جامعه روحانیت مبارز از حضور اعضای باسابقه و
برجسته خود مانند هاشمی و روحانی استقبال میکند.
در شرايط كنوني جامعه روحانيت مبارز به دنبال تغيير زمان جلسات
خود اســت .جلســات جامعه روحانيت مبارز هر دو هفته يك بار و
در روزهاي سهشنبه برگزار ميشود .اين در حالي است كه جلسات
شــوراي عالي انقالب فرهنگي نيز در روزهاي سهشــنبه برگزار
ميشود و از نظر زماني با جلسات جامعه روحانيت مبارز تداخل دارد.
در هفتههاي اخير از يكي از كانالهاي ارتباطي به ما منتقل شــد
كه تداخل زماني جلســات شوراي عالي انقالب فرهنگي و جامعه
روحانيــت مبارز مانــع از حضور آقاي روحاني در جلســات جامعه
روحانيت مبارز شــده اســت .به همين دليل ما در حال رايزني و
برنامهريزيهاي جديدي هستيم كه زمان جلسات جامعه روحانيت
مبارز را تغيير دهيم و به زمان ديگري موكول كنيم .بدون شــك
تغيير زمان جلسات جامعه روحانيت مبارز به حضور آقاي روحاني در
اين جلسات كمك بسياري خواهد كرد.

دولت تغییر نمیکرد ،نرخ دالر  10هزار تومان میشد

نائب رییس مجلس شورای اســامی گفت :قرار بود
جامعه را اصالح و فســاد و فحشا را ریشه کن کنیم و
رشوه و رانت و قاچاق نداشته باشیم ولی متاسفانه هنوز
هم شاهد مشکالت این چنینی در کشور هستیم .اگر
شــفافیت مالی در کشور وجود داشته باشد امکان ندارد
که عدهای یک شبه میلیاردر شوند و عدهای به نان روز
خود محتاج باشند.
مسعود پزشــکیان در واکنش نسبت به انعکاس برخی
مطالب در رابطه با اظهارات وی درباره  FATFعنوان
کرد :این افراد با کسانی مواجه نشدهاند که وقتی نسبت
به موضوعی؛ اطالعات صحیح و کاملی ندارد با کمال
شــجاعت بگوید که نمیدانم .اینها افرادی همچون
آقــای احمدی نژاد را دیدهانــد که از اقتصاد و صنعت
گرفته تا هنر و فرهنگ ،سر در میآورد و خودش را همه
فن حریف میداند.
کسی راه نشان میدهد که خودش راه رفتن
بلد نیست
مســائل بانکی و بینالمللی علم است و کار هر کسی
نیســت که بتواند در این زمینه اظهــار نظر علمی و
کارشناس داشته باشد .تحلیل در این موضوعات ،عالوه
بر علم به تجربه نیز نیاز دارد.
هر مسئولی که بدون داشتن اطالعات تخصصی ،اظهار

نظر میکند کشور را به سمت نابودی هدایت میکند
وی تاکید کرد :کســانی که بدون داشــتن اطالعات
تخصصی ،در هر مســالهای اظهار نظر میکنند برای
کشور نظر میدهند ،جامعه را نابود کرده و فقط با شعار
دادن ،باعث ایجاد و افزایش دزدی ،فحشا ،قاچاق و ...در
کشور شده اند.

نظام بانکی ایران ،مشکل دارد
وی ادامه داد :برخی اشــخاص در داخل کشور از ایجاد
شــفافیت مالی در کشــور هراس دارند .چــرا باید در
بانکهای ما مشخص نشود که چه بالیی بر سر پولها
میآید؟ بارهــا گفتهام باز هم میگویم که نظام بانکی
ایران مشکالت متعددی دارد.
آنهای که از شفافیت میترسند خائن
هستند
پزشکیان افرادی را که از حکومت شفافیت و انضباط در
حوزه بانکی و مالی کشور ،هراس دارند را خائن دانست و
تصریح کرد :برخی رسانهها مصمم هستند که دولت هر
کاری میکند زیر سوال ببرند و تخریب کنند .علیرغم
وجود مشکالتی در برخی از حوزهها؛ همیشه از دولت،
حمایت کردهامهدف برخی رسانهها ،تخریب شدید دولت
در آستانه انتخابات است

پزشــکیان گفت :تنها هدف برخی اشخاص ،رسانهها
و گروهها ،تخریب شــدید دولت در آســتانه انتخابات
ریاســت جمهوری سال  96اســت .دولت وظیفه دارد
که در راســتای رونق اقتصاد تالش کند .یا باید با دنیا
تعامل داشته باشیم و یا نداشته باشیم .اگر آقایانی که ادعا
میکنند تخصصی دارند و میتوانند کاری انجام دهند
بسم ا..و در غیر اینصورت اجازه بدهند که دولت کارش
را انجام دهد.

بدن ستارخان از سالهای گذشته در قبر
میلرزد
آنان که میگویند به ســتارخان توهیــن کردهای و به
عنوان مثال ،بدن ستارخان در قبر میلرزد باید بدانند که
بدن ستارخان از سالهای گذشته در قبر میلرزد .چون
این کشور را گرفتهاند و جوانان را بیکار کرده ،تورم ایجاد
کردهاند ،اقتصاد کشور را نابود کرده و...
اگر دولت احمدی نژاد بر روی کار بود ،قیمت دالر بیش
از  10هزار تومان بود
پزشــکیان با انتقاد از عملکرد دولت نهم و دهم گفت:
قبل از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد ،قیمت دالر ،در
حدود  1500تومان بود ولی در دولت وی  3800تومان و
بیشتر شد .اگر دولت ،تغییری نمیکرد شاید قیمت دالر
تا  10هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده بود

پیگیری حمله سایبری
به تاسیسات هستهای ایران

معاون قضایی دادســتان کل کشــور در امور
فضای مجازی گفت :دادســتانی کل کشور
در اجرای مــاده  290قانون آیین دادرســی
کیفری از ســازمان انرژی اتمی خواسته است
با هماهنگی وزارت امور خارجه موضوع پرونده
حمله سایبری به تاسیسات هستهای ایران را
در مراجع قضایی ذیصــاح داخلی،خارجی و
بینالمللی مطرح و به طور جدی پیگیری کند.
عبدالصمد خرم آبادی در رابطه با مطالبه رهبر
معظم انقالب مبنی بر پیگیری حمله سایبری
استاکسنت به تاسیسات و تشکیالت هستهای
جمهوری اســامی افزود :باید علیه اشخاص
و شــرکتهایی که اقدام به تهیه و توزیع این
ویروس کرده اند اعالم جرم شود و اگر احیانا
خسارتی به تاسیسات وارد شده است دادستانی
کل کشــور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر
روند پیگیری و احقاق حــق نظام جمهوری
اسالمی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.
معاون قضایی دادســتان کل کشــور در امور
فضای مجازی اظهار کرد :این اقدام بر اساس
مواد  737و  739قانون مجازات اسالمی ،مواد

 9و  11قانون جرایم رایانهای ،ماده  17قانون
ســازمان انرژی اتمی ایــران ،قانون مجازات
اخالل گران بر صنایع ،تخریب و یا اخالل در
تاسیسات رایانهای و تجهیرات انرژی هستهای
جرم محسوب میشود.
خرم آبادی گفت :تمام کشورهای پیشرفته دنیا
تخریب و اخالل در سامانههای کامپیوتری از
طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم
انگاری کردهاند؛ بنابرایــن از دیدگاه حقوقی
زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی
خارجی و بینالمللی وجود دارد و مسوؤل ذیربط
نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشــته
باشند.
دادســتانی کل کشــور بیــان کردنــد :این
استاکسنت که  2سه سال قبل از این فرستادند
داخل تشکیالت سایبری جمهوری اسالمی،
میتوانســت تمام تشکیالت [هستهای] ما را
از بین ببرد؛ این کار ،جنایت است؛ یعنی یک
جنایت شناختهشده بینالمللی است و میتوان
گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاههای
بینالمللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.

تعویق مذاکرات صلح بحران سوریه را
فاجعه بار کرده است

حجممبادالتتجاریایرانوپاکستان
به پنج میلیارد دالر می رسد

اداره حج ابراهیمی
از عهده آل سعود خارج است

سفیرسابق سعودی
در عراق دخالت میکرد

رئیس کمیته بینالمللی مستقل تحقیق در سوریه گفت :تعویق
مذاکرات صلح سوریه منجر به تشدید درگیریها در این کشور
و رسیدن به سطحی فاجعه بار شده است.
پائولو سرجیو پینیرو افزود :در فوریه (بهمن ماه ) گذشته در پی
دستیابی به توافق توقف درگیریها اوضاع جنگی در این کشور
کمی آرام گرفته بود ولی به دلیل تاخیر در از سرگیری مذاکرات
و دور جدیــد گفت وگوهای صلح و نا امیدی از حل بحران ؛
این درگیریها دوباره شدت گرفت.
وی ادامه داد :در ســال جاری میالدی نیز شــاهد استفاده از
ســاحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان در سوریه بودیم که
تحقیقات برای شناسایی مسووالن این اقدام در دست انجام
است.

سفیر پاکســتان در تهران با بیان این که روابط تهران -
اســام آباد همواره دوستانه و صمیمی بوده است ،گفت:
حجم مبادالت تجاری دو کشــور به پنج میلیارد دالر می
رسد.
آصف علی خان درانی اظهار داشت :ایران برادر پاکستان
اســت و دو کشور مورد حمایت یکدیگر هستند که دارای
روابط دوستانه قدرتمندی هستند.
ســفیر پاکســتان در تهران با بیان این که ما از سرمایه
گذاری ایران در پاکســتان اســتقبال می کنیم ،افزود :به
دنبال توافق هســته ای برخی مشــکالت مانند مسایل
بانکــی با ایران که با آن مواجه بودیم رو به حل شــدن
است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت :اداره حج ابراهیمی
از عهده آل سعود خارج است و مسلمانان باید نسبت به تغییر
مدیریت حج وحدت و یکپارچگی داشته باشند.
قربانعلــی دری نجف آبادی افزود :فاجعه منا نشــان داد که
رژیم آل ســعود صالحیت برگزاری و مدیریت مناسک حج را
ندارد و با توجه به اتفاقاتی که در چند ســال گذشــته در این
سرزمین مقدس حادث شده ،باید این رژیم نسبت به عملکرد
خود پاسخگو باشد.
وی ادامه داد :در حادثه منــا جمع زیادی از زائران ایرانی به
شهادت رســیدند ،حوادث تلخ این روز و شــهادت مظلومانه
حاجیان با لباس احرام در حادثه منا فراموش شــدنی نیست و
عربســتان باید نسبت به این مهم پاسخگو باشد.

نخست وزیر عراق ،حیدرالعبادی ،در خصوص اخراج ثامر السبهان
سفیر سابق سعودی در عراق با بیان اینکه «او در امور داخلی عراق
دخالت میکرد» ،در عین حال تاکید کرد که بغداد خواســتار ادامه
تعامل دیپلماتیک با ریاض برغم اختالفات موجود میان دو کشور
است.
نخست وزیر عراق در خصوص چگونگی درخواست تغییر السبهان
نیز گفت که از طریق رسانهها مطلع شده که وزارت خارجه کشورش
از دولت سعودی درخواست تغییر سفیر را کرده است.
العبادی با بیان این مطلب که «هدف ما از آزادی و ورود به موصل
تنها ازادی زمین نیســت ،بلکه نجات مردم استان نینواست» ،در
خصوص عملیات آتی موصل باردیگر تاکید کرد که نیروهای الحشد
الشعبی در عملیات آتی مشارکت خواهند داشت.
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معرفت

دوزخ ،مسجد!
موالنا جاللالدین محمد رومی  /فیهما فیه
اهــل دوزخ در دوزخ خوشتر باشــند که
اندر دنیا ،زیرا در دوزخ از حق باخبر باشــند و
در دنیــا بیخبرند از حق و چیزی از خبر حق
شیرینتر نباشد .پس آنچه دنیا را آرزو میبرند
برای آنست که عملی کنند تا از مظهر لطف
باخبر شوند ،نه آنک دنیا خوشترست از دوزخ،
در ِک اسفل برای آن کنند که
و منافقان را در َ
ایمان بر او آمد ،کفر او قوی بود ،عمل نکرد ،او
را عذاب سختتر باشد تا از حق خبر یابد .کافر
را ایمان بر او نیامد ،کفر او ضعیف اســت ،به
کمتر غذایی باخبر شود ،همچنانک میزری که
بر او َگرد باشد و قالییی که بر او َگرد باشد ،میزر
را یک کس اندکی بیفشاند پاک شود اما قالی
را چهار کس باید که سخت بیفشانند تا گرد از
او برود ،و آنچه دوزخیان میگویند أفِیضوا علینا
منالماء اَو م َِما َر َز َق ُک ُماهلل حاشــا که طعامها و
َ
شرابها خواهند یعنی از آن چیز که شما یافتید و
بر شما میتابد بر ما نیز فیض کنید.

توضیح (از دکتر حسین الهی قمشهای):
«دوزخ از دیدگاه موالنا جای ذکر و آگاهی
است؛ مسجد یا معبدی است که در آن صدای
ربنا شنیده میشــود (سورهی مؤمنون ،آیهی
 107و سورهی فرقان آیهی .)65
کافران کارند در نعمت جفا
باز در دوزخ نداشان ربنا
مسجد طاعاتشان خود دوزخ است
پایبند مرغ بیگانه ،فخ است
چون عبادت بود مقصود از بشر
شد عبادتگاه گردنکش سفر
«مثنوی»

چه بســیار مردمی ســتمکار که از زشتی
ستم خود غافلند و از عذاب آن فارغ تا بناگاه
زشتی گناه بدیشان روی میکند و ایشان از
پشیمانی خاک بر ســر میکنند و در دوزخ
میافتند .اگر این حادثه به علل گوناگون در
عرصهی دنیا رخ ندهد بیگمان در عرصهی
آخرت رخ خواهــد داد ،عرصهای که در آن
ســتمکار را با اعمالش قرین میکنند و آن
عین دوزخ است .اما همین آگاهی در دنیا باز
لطف الهی است برای گذار به برزخ و بهشت
زیرا مآل همه به رحمت حق است .چه بسیار
ظالمانند که ایشــان را با آنکه در دوزخند از
دوزخ خود خبر نیست و خوشا آنان که دریابند
در دوزخند زیرا ایشــان رهایی خواهند یافت
از آن که درک دوزخ نشــان تغییر در سطح
آگاهی و مایهی حرکت تکاملی است».
درک اســفل :پایینتر درجه (جهنم) .اشاره
است بدین آیه :انالمنافقین فی درکاالسفل
منالنــار :همانا کــه اهل نفــاق و فریب در
پایینترین درجهی جهنم قرار دارند.
َمی َزر :پارچهای که بر کمر میبستند ،لنگ.

پل ارتباطی صفحهی «ادبیات»
با خوانندگان محترم:
دبیرصفحهkhalaoghli@gmail.com :
نشانیالکترونیکیروزنامه


sorkhab.ir@gmail.com

ادبیاتمعماریپزشکی-سالمتپایداریاندیشهاجتماعرسانهتاریخاقتصادفرهنگ

گونهباخان

ايالهي همآوازليق

هاچان بير ياخشي اوشاق اؤلسه ،بهشتدن بير فرشته يئر

اوزونه گلر و اؤلن اوشاغي قوجاغينا آالر...؛ گؤركملي و

آغ قانادالريني آچار و گؤيلرده اوچاركن او اوشــاغين

«هانس كريستين اندرسن»اين اؤلوم گونو موناسبتينه

اورهيي چوخ ايستهدييي زادالرين اوستوندن سووشار...؛

فرشته بير اووج دولوسو گول درر و اونالري يوخارييا ـ
قادر آلالهين حضورونا ـ آپارار .او گوللر بهشتده يئردن
ياخشــيراق چيچك وئررلر و آلاله اونالرين هاميسين اؤز
اورهيي اوستونه قويوب باغرينا باســار .آنجاق بونونال او

ـ آلاله ـ هر گولو او بيريلردن چوخراق سئوســه ،اونو
اؤپهر...؛ سونرا او گوله سس عطا ائلر تا بؤيوك بيرليك و

ايالهي همآوازليقدا اشتراك ائتسين...

گوللر انسانالردان بير نشانهديرلر .آلاله بوتون انسانالري

سئور؛ آمما اونالري كي چوخراق سئور اؤز بندهلييينه و

اؤزونون عبادتي اوچون سئچر...

اوت اون  4او ( 1875م) هانس كريســتين اندرســن ـ

اوشاقالر ناغيلالرينين آتاســيـنين دونياسين دهييشيب

كؤچمك گونوايله مصادفدير.

اوـ اوشاقالر يولداشــي ـ  1805اينجي ميالد ايلينين

آوريل آيينين ايكينجي گونو ،دانمارك اؤلكهســينده
«فيوني» آدلي بير آدادا دونيايا گؤز آچدي .او بير عائلهده

بويا باشــا چاتدي كي چوخ يوخسول و فقير عائلهايدي.
اونون آتاسي بير يوخسول باشماقچيايدي.

«هانس» اؤزونون بيرينجي شعر توپلومونو «مينيكسيز

بير ســفر ،هولمن كانالينــدان آماگار دوغوســوناجا»

آدالنديردي .دئمك اوالر بو كيتابداكي شعرلر هانساين،
تك قالماالرينين هابئله آجليقالرينين و آواراچيليقالرينين
ماهنيالريدير ،كي ييرمي ايكيدن ييرمي بئش ياشــينا

قدهر اونالري سيراالييب نشر ائديبدير.

او بؤيــوك يازيچيــدان  35جلــده ياخيــن كيتاب

يادگار قاليبدير .اونالريــن ان اهميتليلريندن «ناغيل
توپالنتيسي»« ،ناغيل»« ،قيسا بويالر»« ،منيم ياشاييشيم» و
«تصويرسيز تصويرلر»دن آد آپارماق اوالر.

«ژراردو نروال» ـ چاغداش اديبلردن بيريسي ـ هانس

كريستين اندرسن بارهده دئيير:

«اونون اثرلرينده هر بير شئي ديري و دويغويا گلندير».



فرشته

 هانس كريستين اندرسن

فارسجادان چئويرن :غـ ق (خاالاوغلي)

فرشــته اؤلو اوشاغي يوخارييا ـ بهشته ساري ـ آپارا آپارا اونا
دئدي:
ـ باخ!
اوشاق فرشتهنين سسيني ائشيتدي و گؤزلريني آچدي؛ ائلهبيل
َدرين بير رؤيا دايدي...
اونالر او يئرلرين اوســتوندنكي اوشــاق اوراالردا اويناياردي
اوچوب گئتديلر و بير سيرا باغالرا يئتيشديلر .او باغالر گؤز لـگؤزل
گوللرله دولوايدي .فرشته سوروشدو:
ـ بو گوللرين هانكيسين گرهك اؤزوموزايله آپاراق بهشتده
اكهك؟
ياخينليقدا بير دنه نازيك و گــؤزل قيرميزي گولون بوتاغي
دايانميشدي؛ آنجاق بير يامانجيل ال او بوداقي سينديرميشدي

و ائله اونا گؤرهايدي كي اونون تامام ياريم آچيلميش چيچكلري
اؤلوشگهييب يانـ يؤورهسيندن آسالنميشدي.
اوشاق دئدي:
ـ بئچارا گول !...بونو گؤتور .مومكوندور اورادا گول وئره و رشد
ائلييه.
فرشته او گولو گؤتوردو و اوشاغي اؤپدو .اونالر بيري بيرينين
اوستونه تونقال اولموش سينيق گوللردن چوخونو درديلر ،هابئله
نئچه بؤلوك كوي بنؤشه و بير دنهده ازيلميش اللهگولو َدريب
اؤزلرايله آپارديالر.
اوشاق دئدي:
ـ ايندي بيزيم بير دسته گول واريميزدي.
فرشته بو ســؤزه امين اوالراق باشيني دبرتدي؛ آمما بهشته
ساري اوچماقدان داياندي...
گئجه ،آرام بير گئجهايدي .اونالر او بؤيوك شــهرده قالديالر
و شهرين آشــاغي محللهلرينين داراشليق كوچهلرينه طرف
اوچوب گئتديلر .بير يئرلره ساري گئتديلركي دولوايدي كولش
و ســامانايله؛ اوراالردا توزـ توپراق قاالنميشــدي .بوشــقاب
ســينيقالري ،گژ خيرداالري ،جيريق و الدن دوشموش كؤهنه
پالتارالر و قديمــي بؤركلر هر يئرده توكولموشــدو .بونالرين
هاميسي كوچهنين گؤركميني كورالميشدي...
فرشته بو تؤرـتؤكونتولرين هاميسينين ايچينده بير سينيق،
ايكــي بولونموش گولدانا اشــاره ائلــهدي .گولدانين ايچيندن
بير كسسك پارچاسي قالخيب ائشييه ســاري بوكولموشدو.
كسسك بير چؤلگولونون قوروموش ،آنجاق گوجلو كؤتوك ايله
ساخالنيلميشدي و اوندان آسالنيردي .گولون قوروماغي سببينه
اونو بيركس سايماييب محل قويموردو .او گول چؤله آتيلميشدي.

فرشته دئدي:
ـ او قوروموش گولو اؤزوموزله آپاريروق .ســببيني يولدا سنه
دئيهجهيم ...آشاغيداكي داراشليق كوچهده بير خرابا ائوين شئح
زئرزميسينده ،بير خســته و فقير اوغالن ياشاييردي .او ،اوشاق
چاغيندان فلج ايدي .او ،تكجه حالي چوخ خوش اوالن زامانالر
ائلهيه بيليــردي قولتوق آغاجينا دايانيب بير نئچه آتديم اوتاغي
آشاغييا ـ يوخارييا گئتسين...؛ بو اونون تكجه گؤره بيلدييي
ايشيايدي.
يايين ايستي چاغالريندا گونش بير نئچه گون ائلهيه بيليردي
اوغالنين شــئح زئرزميسينه يول آچيب گيريشسين و او آنالردا
باالجا اوغالن گونش آلتيندا اوتــوروب اللرين اوزونون اؤنونده
ســاخالييب ،باخاردي بارماقالريندان آخان قانــا و اؤزـ اؤزونه
دئيهردي« :اوهوم! بوگون او چيخيب ائشيگه».
او ،مئشهني يازين يامـ ياشيل گؤزلليكلريله تانيييردي .بونون
تكجه سببي اوايدي كي قونشــونون خيرداجا اوغلو بير آالش
آغاجينين ايلك و گؤي ياپراغالريندان بير دنهسين َدريب اونا
گتيرميشدي و او ياپراغي اؤز باشي اوستونده ساخالييب ،اؤزونو
ـ رؤياالريندا ـ آالش آغاجيندان دولو بير مئشهده گؤروردو؛ اورادا
كي گونش شاخيردي و قوشالر چهچه ووروب اوخشاييرديالر...
ياز گونلرينين بيرينده قونشونون اوغلو اونا چؤلگوللريندن
گتيردي .گوللرين بيريسينين كؤتويو وارايدي .بونا گؤره او
گول پئنجرهنين تورشــونداكي باالجا تختايــن قيراغيندا
اكيلدي و باشالدي رشد ائلهمهيه .گول بوي آتدي و هر ايل
تزهـ تزه گوللر گتيردي و گون به گون بويودو...
او گول ،خســته اوغالن اوچون دونيانيــن ان گؤزل و اعال
گولونه چئوريلميشدي .او ،خســته اوغالنين يئر اوزونده باالجا

هابئله تكجه ثروتي و خزانهسيايدي .اونا سو وئريردي و اوندان
موغايات اولوردو .گولده چاليشــيردي او آز ايشيقدان كي باالجا
پئنجرهدن دوشــوردو ،هرنه گوجو وارايدي فايداالنسين .گول،
خسته اوغالنين رؤياالريندا قاناد آچيردي و يالنيز اونون اورهيين
ســئوينديرمكدن خاطيرهايدي كي بوي آتيردي و دؤوره برينه
خوش اييلر ياييردي.
بئلهليكله زامان كئچدي و گون او گون اولدو كي آلاله او خسته
اوغالني اؤز يانينا چاغيــردي؛ ...او ايندي بير ايل اوالر كي قادر
آلالهينيانيندادير.
بير ايــل بوندان قاباق بو گول پئنجرهنيــن قيراغيندا ياددان
چيخيب اؤز حالينا بوراخيلدي و ...اؤلوشگدي .بئله اولدو و ...گول
چؤله آتيلدي .اينديســه بو او بئچارا گولدير كي بيزيم چيچك
باغليميزي بزهييبدير! بو گول ملكه باغينين سايره گوللريندن
آرتيق شادليق تورهديب ،سئوينج باغيشاليا بيلر.
اوشاق سوروشدو:
ـ آمما ،سن بير بئله سؤزو ،بيلگيني ،هارادان بيليرسن؟
فرشته دئدي:
ـ مــن بيليرم؛ چون من هامان اوغالنام كي قولتوق آغاجيال
اوتاقدا يول گئديردي! من گولومو ياخشي تانيييرام.
اوشــاق گؤزلريني آچدي و فرشتهنين ســئوينجدن دولو و
سايغيلي اوزونه باخدي .ائله بو آندا اونالر بير يئره داخل اولدوالر
كي دينجليك و شادليقال دولوايدي.
اورادا آلاله ،اؤلن اوشــاغي قوجاغينا آلدي .سونرا او ـ اوشاق ـ
فرشته ســاياغي بير جوت قاناد چيخارتدي و فرشتهايله الـ اله
وئريب قوشا اوچدوالر.
قادر آلاله اؤلوشگهين چؤلگولونو اؤپدو؛ عين زاماندا گوله بير
اؤزل سس باغيشــاندي و او آزادليق و شادليقال ،ياخينالردا و
اوزاقالرداكي فرشتهلرين همآوازليقالريال سسبير اولدو.
اوشاق و چؤلگولو سئوينيرديلر و ماهني اوخويوردوالر.
«سون»

سؤزلوك
يامانجيل:پيسايشگؤرن(نابكار)
بوداق :قول (ساقه)
كوي :وحشي
ازيلميش :تحقير اولونموش
كولش :قاميش ياپراغي (پوشال)
خسته :آليز ،مريض
موغايات :هادير ،كئشيك (مواظب)
اؤلوشگهمك :سارسيلماق (پژمرده اولماق)
سايغيلي:عظمتلي(باشكوه)
دينجليك( :آرامش)
اينيلتي :سيزيلتي ،گؤينهديجي سس
قادين :آرواد ،خانيم
سورگون :تبعيد ،تبعيدي
سئوگي :عشق
قومرال( :قهوهاي ،خرمايي)
بؤلوك :قول (شاخه)
كؤتوك :ريشه
اؤزل :مخصوص
كسسك(كهسك) :پالچيق قوروسو
چيچك باغليسي :گول چلنگي(دسته گل)
آالش :آليش ،پاليت(بلوط) آغاجينا اوخشــار بير جوره مئشه
آغاجيدير

یاد

فولكلور

محمدعلي جمالزاده ()2

الیالی!

تحقيق :عزيزه اكبرزاده زكي /تبریز

جمالزاده در ســال  1300شمســي داستان كوتاه
«فارسي شكر است» را در مجلهی كاوه به چاپ رساند.
«فارسي شكر است» و پنج داستان كوتاه ديگر كه بعداً
ـ اواخر سال  1300ـ در مجموعهاي به نام «يكي بود
يكي نبود» در برلين به چاپ رســيد ،در روزهاي اول
حتي در نظر خود نويسنده كاري غير جدي و ترديدآميز
تلقيميشدهاست.
مجلــهی كاوه در آخريــن شــمارهی خود طي
ويژهنامهاي «يكي بود يكي نبود» را به عنوان نخستين
مجموعهی داســتاني فارسي به سبك جديد به مردم
ايران معرفي كرد و از آن پس تعطيل شــد؛ اما انتشار
يكي بود يكي نبــود مانند ظهور هر اثر بديع ديگر در
ادبيات ،واكنشهاي مثبت و منفي زيادي در پي داشت.

گروهي آن را ســتودند و جمعي ديگر ســخت بر آن
تاختند .در تهران قدرتمندان محافظهكار ـ در مالء عام
ـ كتاب او را سوزاندند .جمالزاده به شدت تحت تأثير
قرار گرفت .هراس از واكنش منفي از يك ســو و نيز
به گفتهی خود او لذتهاي زندگاني منجر به سكوت
محض در تمام دوران سلطنت رضاخان شد!
جمالزاده در برلين ده ســال ديگر اقامت گزيد.
كارنامهی علمي ـ ادبي او در اين مدت ،نگارش چند
مقاله و داســتان كوتاه بود كه هيــچ يك از آنها به
آوازهی «يكي بود يكي نبود» دســت نيافت .مدتي
هم ســردبير مجلهی علم و هنر بود كه آن هم در
برلين منتشر ميشد.
در سال  1931ميالدي به سوئيس رفت و براي
هميشــه در آنجا (ژنو) ماندگار شد و در دانشگاه آن
شهر به تدريس زبان و ادبيات فارسي پرداخت و پس
از بيست و هفت سال تدريس ،دوران بازنشستگياش
را آغاز كرد.
جمالزاده نويسندگي را با مجلهی كاوه آغاز كرد.
پس از آن كه كاوه تعطيل شد به همكاري جواناني كه
در اروپا درس ميخواندند و مجلهی فرنگســتان را در
برلين بنياد نهاده بودند شتافت و مقالههايي در آن مجله
به چاپ رسانيد .پس از توقف انتشار مجلهی فرنگستان
به روزنامههاي ايران رو كرد و در روزنامههاي «ايران
آزاد»« ،شفق سرخ»« ،كوشــش» و «اطالعات» به
چاپ نوشتههايي كه بيشــتر مطالب اجتماعيبودند
پرداخت تا آن كه مديري مجلــهی «علم و هنر» را
پذيرفت كه در برلين انتشــار مييافت و مؤسس آن
ابوالقاسم وثوق بود.

وي سالهاي تقاعد را به نگارش و نشر آثار ادبي خود
پرداخت و روز هفدهم آبان سال  1376شمسي در سن
 106سالگي در شهر ژنو درگذشت.
جمالزاده غير از «يكي بود يكي نبود» مجموعههاي
داســتاني ديگري نيز نگاشتهاســت كــه عبارتند از:
«دارالمجانين»« ،راه آبنامه»« ،صحراي محشــر»،
«ســر و ته يك كرباس»« ،تلخ و شيرين»« ،كهنه و
نو»« ،شورآباد»« ،غير از خدا هيچ كس نبود» و...
آخرين اثر داســتاني جمالزاده كتابي اســت به نام
«قصهی ما به ســر رســيد» كه به ســال  1357در
ايران انتشار يافتهاســت .او رسالهاي هم تحت عنوان
«سرگذشــت و كار جمالزاده» نوشتهاست كه نوعي
ادامه دارد...
«خود زندگينامه نگاري» است.

آناالر سود امهر اوشاغالريني ياتيرتماق
و يا اووتماق اوچون بير سيرا قوشماالردان
اســتفاده ائديرلــر كي ،بو قوشــماالرا
اليالي دئييريك.
آنا اوشاغي اميزديرندن سونرا بئشيگه
ســاليب و يــا قوجاغيندا ســاخالييب
ياتيرتماغا چاليشــير و آهنگله بير سيرا
سؤزلري زمزمه ائدير .بو سؤزلري آنادان
ســونرا عائلهنيــن آيــري عضولري او
جملهدن بؤيوك ننه ،خاال ،بيبي و باجي
كيمي عضولرده اوخويورالر.
قوشماالر نظم و يا نثر شكليندهديرلر
و هجا و ســاده بير ديلله سؤيلهنيليرلر.
الياليالرين مؤوضوعالريني اوشاق
تشكيل ائدير .بورادا آناالريميز ايشلتدييي
الياليالردان بير نئچه نمونه وئريريك:

آي بئله تكتك دوغار
گون بئله تكتك دوغار
سنين كيمي اوغولو
آناالر تكتك دوغار

اليالي دئديم اوجادان
سسيم چيخدي باجادان
سني مؤوالم ساخالسين
چيچكدنقيزيلجادان
اليالي دئديم جان دئديم
يوخودان اويان دئديم
سن يوخودان دورونجا
جانيمي قوربان دئديم...
باالم الي الي آالي الي
گولوم الي الي آالي الي...
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موازیکاری دبیران باتجربه و تازه وارد،
مانع پیشروی «درس پژوهی» در مدارس است

عضویت  12هزار نفر در کتابخانه مصالی تبریز
مدیر کتابخانه عمومی مصالی اعظم
امام خمینی(ره) تبریز گفت :کتابخانه این
مرکز یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی
و مطالعاتی منطقه شمالغرب محسوب
میشود که هماکنون حدود  12هزار نفر
عضو دارد.
حســین ســلیمیباهر با بیان اینکه
کتابخانه مصال یکی از بزرگترین مراکز
فرهنگی و مطالعاتی منطقه شمالغرب
محسوب میشــود که هماکنون حدود
 12هزار نفر عضو دارد ،اظهار داشت :در
تقسیمبندی اعضای کتابخانه هم میتوان
گفت اعضای کتابخانه شــامل اعضای
عادی همچون دانشآموزان ،دانشجویان
و عموم مردم هستند ،در کنار آن اعضای
پژوهشگران نیز شامل فارغالتحصیالن
کارشناسی ،دانشجویان کارشناسی ارشد و
دکترا و اعضای حوزوی نیز طیف دیگری
از اعضای کتابخانه مصالی اعظم امام
خمینی(ره) تبریز را تشکیل میدهند.
سلیمیباهر خاطرنشان کرد 38 :درصد
اعضای کتابخانه را خواهران و  62درصد
آنها را برادران تشکیل میدهند.
مدیر کتابخانه عمومی مصالی اعظم
امام خمینی(ره) تبریز گفــت 6 :هزار و
 665نفر از اعضای کتابخانه دارای مقطع
تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی بوده،
 363نفر دارای دانشجو یا دارای مدرک
کاردانی 2 ،هزار و  601نفر دانشــجو یا
فارغ التحصیل مقطع کارشناســی بوده،
 390نفر فارغ التحصیل مقطع کارشناسی
ارشــد و  139نفر نیز دارای تحصیالت
دکتــرا و  19نفر نیــز دارای تحصیالت
حوزوی هستند.
بنا به گفتــه وی  96درصد اعضای
کتابخانه را اعضای عادی و چهار درصد
آن را اعضای پژوهشگر تشکیل میدهند
و  64درصد پژوهشگران را برادران و 36
درصد آنها را خواهران تشکیل میدهند و
 20درصد پژوهشگران دارای تحصیالت
کارشناســی ارشــد ،دو درصــد دارای
تحصیالت حوزوی و  48درصد نیز دارای

تحصیالت کارشناسی هستند.
وی افزود :ایــن کتابخانه در  2طبقه
دارای تــاالر کتاب ،تــاالر مرجع ،تاالر
مطالعه پژوهشگران ،تاالر نشریات ،بخش
کودک و نوجوان ،تحقیقــات رایانهای،
بخش انفورماتیک و ...است.
ســلیمیباهر با بیان اینکه کتابخانه
مصالی تبریز در راســتای نشر و اشاعه
فرهنگ صحیح در جامعه و بسترسازی
مناسب برای مطالعه دانشآموختگان و
پژوهشگران استان ،مورد بهرهبرداری قرار
گرفته است ،گفت :این کتابخانه با داشتن
 46هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف
علم رایانه و کامپیوتر ،ریاضیات و فناوری،
تاریخ ،جغرافیا ،ادبیات ،روانشناسی ،دین و
علوم اجتماعی و ...در خدمت عالقهمندان
و پژوهشگران است.
مدیر کتابخانه عمومی مصالی اعظم
امام خمینی (ره) تبریز خاطرنشــان کرد:
کتابخانه مصال شــامل مخازن عمومی
و تخصصی ،کیس ویژه پژوهشــگران،
سالن مطالعه عمومی و بخش انفورماتیک
است که در این بخش امکان استفاده از
تجهیزات نرمافزاری و تحقیق در فضای
مجازی ســایبری برای پژوهشگران در
نظر گرفته شده است.
وی افــزود :کتابهــای موجود در
کتابخانــه مصالی اعظــم تبریز در 3
گروه دســتهبندی شدهاند که گروه اول
شامل کتب عمومی و گروه دوم شامل
کتابهای کمک درسی ،کتب آموزشی
کنکور ،کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتراست و گروه سوم کتابها
نیز بــه کتابهای کــودک و نوجوان
اختصاص دارد.
ســلیمیباهر ،راهنمائی و کمک به
مراجعان برای استفاده از منابع کتابخانه،
ارائــه خدمــات مشــاوره و راهنمایی
اطالعاتی به محققان و پژوهشــگران،
امانت کتــاب به مــدت طوالنی برای
پژوهشــگران و دانشــجویان مقطــع
کارشناســی ارشــد و دکترا که مشغول

نوشتن رســاله خود هستند و ...از جمله
خدمات ارائه شــده به اعضای کتابخانه
مصلی اعظــم امام خمینــی(ره) تبریز
اعالم کرد.
وی با اعالم اینکه بخش انفورماتیک
یکی از بخشهای مورد استقبال اعضای
این کتابخانه اســت ،تصریــح کرد :در
بخــش انفورماتیــک به ارائــه خدمات
کامپیوتری ،اینترنت و پشتیبانی کاربران
در به کارگیری فناوریهای اطالعاتی به
منظور جســتجو در منابع و سیستمهای
آموزشی اینترنتی را در دسترس کاربران
قــرار میدهد و تمام کاربــران از طریق
کامپیوترهای متصل به شبکه میتوانند
به اطالعات موردنیاز خود دسترسی داشته
باشند.
ســلیمیباهر ادامــه داد :راهنمایی و
آمــوزش کاربران برای اســتفاده از نرم
افزارهــای کتابخانــهای در یافتن منابع
موردنیــاز ،امانت داخــل کتابخانه منابع
دیداری و شنیداری موجود در کتابخانه،
نمایش فیلمهای آموزشی ،لوحهای چند
رسانهای و ...از دیگر خدماتی است که در
بخــش انفورماتیک به عالقهمندان ارائه
میشود.
وی با اشــاره به تعــداد کتب اهدایی
توسط خیرین حوزه کتاب اظهار داشت:
طی ســال  94در مجموع  3هزار و پنج
جلد کتاب و  68نشریه به کتابخانه مصلی
اهدا شده است ،همچنین یکی از فعاالن
و خیرین حوزه کتاب به نام بیوک سقزچی
 25میلیون تومان برای خرید کتاب اهداء
کرده اســت که از ایــن طریق نیز 509
عنوان کتاب خریداری شد.
مدیر کتابخانه عمومی مصالی اعظم
امام خمینــی(ره) تبریز اظهار داشــت:
همچنین اجرای طرحهای کتابخوانی و
معرفی کتابخوانان برتر هر سه ماه یک
بار از طرحهای فرهنگی واحد کتابخانه
مصلی امام خمینی(ره) تبریز اســت که
طی اجرای این طرح هر سه ماه یک بار
کتابخوانان برتر معرفی میشوند.

درس پژوهی به عنوان یکی از طرحهای
آموزشی وزرات آموزش و پرورش با موانع
متعــددی از جمله مــوازی کاری دبیران
باتجربــه و دبیران تازه وارد مواجه اســت
که رفع مانع نیازمند فرهنگســازی بیش
از پیش است.
دومین همایــش ملی درس پژوهی در
حالی در تبریز ،کار خود را با تشکیل چهار
پنل آموزشی و ارائه  16مقاله شفاهی و 15
پوسترمقاله پایان داد که همچنان اجرای
مطلوب پیــش روی این طــرح با موانع
متعددی دست به گریبان است.
اجرای طرح درس پژوهی یا به عبارتی
خلق محیــط فرهنگی مؤثر مدارس برای
یادگیــری و یاددهی معلمان به یکدیگر و
همچنین توســعه آموزش یادگیری که بر
نیازهای واقعــی دانشآموزان تمرکز دارد،
در نخســتین گامهای آغازین خود بعض ًا
با انتقادات و پیشــنهادات روبروست که به
نظر میرســد وزرات آموزش و پرورش با
آغوش باز به استقبال این انتقادات سازنده
رفته است.
یکی از این انتقادات میتوان به مسئله
کمبود منابع درس پژوهی در کشور اشاره
کرد به طوری که با وجود گذشــت حدود
یک دهه از اجرای این طرح سه کتاب در
این خصوص به تدویــن درآمده که بعض ًا
خود معلمان از چگونگی اجرای این طرح
غیرمطلع بوده یا به اشتباه این طرح را درک
کردهاند.
البتــه اجــرای ایــن طرح قبــل از
فرهنگسازی و نهادینه کردن آن در بین
جامعه معلمان نیز یکی از انتقادات وارده به
این مسئله است که خبرگزاری تسنیم این
مسئله را زیر ذره بین خود قرار داده است.
راه دشواری در اجرای طرح درس
پژوهی پیش رو داریم
معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه
فرهنگیان کشور د با بیان اینکه آموزش و
یادگیری این طرح بســیار آسان بوده ولی
اجرای آن کار دشواری است ،اظهار داشت:
همواره اجرای چنین طرحهایی در کشور با
دشواریهایی مواجه است ولی با این حال
به دنبال ایجــاد هرچه مطلوبتر فرهنگ
یاددهی و یادگیری در بین معلمان هستیم.
وی افزود :در این راستا وزارت آموزش
و پرورش و دانشگاه فرهنگیان با برگزاری
همایشهــا و جشــنوارههای متعددی به
دنبال تربیت معلم فکور و ترویج فرهنگ
درس پژوهی است.
رضا ساکی در ادامه با بیان اینکه معلم
یادگیرنده مادام العمر اســت ،تصریح کرد:
معلمان همواره بایــد دانش خود را به روز
کنند که این مهم به واسطه اجرای صحیح

شاهین بدرحیدری

طرح دانش پژوهــی امکان پذیر بوده و با
توسعه گفتگو و یادگیری از یکدیگر موجب
تعالی سیستم آموزشی کشور شوند.
وی همچنیــن ادامــه داد :دانشــگاه
فرهنگیان در این مورد  10واحد درسی با
رویکرد معلم پژوهنده پیش بینی کرده که
امیدواریم با ورود  22هزار دانشجومعلم از
مهرماه امسال به مدارس ،تحول عظیمی
در سیستم آموزشی صورت گرفته و معلمان
دیگر نیز برای اجرای این طرح مشــتاقانه
قدم به پیش بگذارند.
درس پژوهی ضمانت اجرایی ندارد
مســؤول درس پژوهی تهران و مؤلف
کتب ریاضی ابتدایــی با بیان اینکه طرح
درس پژوهی ضمانت اجرایی ندارد ،اظهار
داشــت :درس پژوهی نه عنوان یک طرح
بلکه باید به عنوان ابالغیه به مدارس ابالغ
شــود تا ضمانت اجرایی یافته و به عنوان
یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.
وی که مقالهای با عنوان مطالعه طولی
درس پژوهی آمــوزش ابتدایی ارائه کرده
اســت اظهار داشــت :حدود پنج سال در
رابطه با درس پژوهی و بررسی چالشها،
آســیبها ،فرصتهــا و ظرفیتهــای
بومیسازی تدریس بر روی جامعه آماری
یک هزار و  800مدرسه و بیش از  9هزار
معلم در تهران مطالعه شده که باالخره این
مقاله به نگارش درآمده است.
بهزاد قباخلــو در ادامه افــزود :درس
پژوهی با مشکالت ساختاری حوزه سازمان
و ستاد مواجه است و این مسئله بدون درک
صحیح و بدون مطالعه در کشور ارائه شده
و از سویی معلمان درس پژوهی را با اقدام
پژوهشی اشــتباه میگیرند و نیازسازی و
نیازسنجی در این خصوص صورت نگرفته
است.

وی در ادامه با بیان اینکه همزیســتی
تجربی و علمــی به عنوان حلقه مفقودی
در جامعه مطرح است افزود :افراد باسابقه
نیازمند اطالعات جدید و افراد کم تجربه
نیازمند استفاده از تجارب دیگران هستند
که با درس پژوهشی میتوان این مسئله
را به راحتی حل کرد.
قباخلو در ادامه افزود :آثار و نتایج درس
پژوهی زمانبر بوده و نباید به این زودی بر
روی این مسئله قضاوت کرد که امیدوارم
این مسئله در مدارس نهادینه شود.
درس پژوهی نیازمند پیوند
دانشگاه و مدرسه است
استاد دانشــگاه پردیس فاطمه الزهرا
اصفهان پیوند دانشگاه و مدرسه را مستلزم
اجرای طــرح درس پژوهی عنوان کرد و
گفت :بایــد فرهنگ درس پژوهی در بین
معلمان و دانشــجو معلمان توسعه یافته و
دو وزرات خانه آموزش و پرورش و آموزش
عالی در راستای نظام آموزشی این طرح را
اجرا کنند.
وی که مقاله تشــریح مدل حضوری
تربیت معلم فکور با رویکرد درس پژوهی را
ارائه کرده است ادامه داد :دانشجومعلمان به
دلیل وجود واحدهای درسی ،بیشتر درگیر
موضوع درس پژوهی هستند ولی متأسفانه
در مدارس استقبال خوبی از این طرح نشده
است.
پوران خروشی در ادامه افزود :به همین
دلیل باید از طریق هردو وزرات خانه اطالع
رســانی صورت گرفتــه و برنامهریزان در
شیوههای آموزشــی وحدت رویه داشته و
همسو حرکت کنند.
وی همچنین به عدم فرهنگسازی در
مدارس اشاره کرد و گفت :معلمانی دارای
طرح و ایده بــوده و در مقابل معلمانی با
شیوه تدریســی ســنتی بدون اعتقاد به

سالمت

مینا بازگشا

در شرایطی که انجام اعمال سزارین به
پدیدهای رایج در زایمان مادر ایرانی تبدیل
شــده است ،پزشــکان بر ضرورت تالش
جهادگونه برای تغییــر این فرهنگ غلط
و ترویج زایمان طبیعی به عنوان تضمین
کننده حیاط مادران باردار تاکید دارند.
اهمیت تــاش بــرای تبلیغ فرهنگ
زایمــان طبیعی در دنیا به اندازهای اســت
که چندین کانال تلویزیونی ماهوارهای در
کشورهای پیشرفته غربی به صورت شبانه
روزی برنامههای زندهای را با این موضوع
برای مردم نمایش میدهند.
ارائــه خدمــات زایمــان طبیعــی و
توانمندســازی مادران ،راه انــدازی مراکز
مهارت آموزی بالینی ویژه زایمان طبیعی،
افزایش مراکز آموزش عملی ویژه زایمان
بیدرد ،فرهنگسازی ،بهینهسازی و توسعه
بلوکهای زایمان و ایجاد فضای آموزشی
برای مادران و ارائــه دهندگان خدمت ،از
جمله اقدامات این وزارت است.
متخصــص و جراح زنــان و زایمان و

رئیس بیمارستان  29بهمن تبریز میگوید:
زایمان طبیعی یک امر بسیار طبیعی و شایع
برای زنان در ســن باروری است و از نظر
علمی نیز بهترین نوع زایمان است.
دکتر لیدا حیدری با بیان اینکه  85درصد
زنان بــاردار میتوانند بطور طبیعی زایمان
کنند ،افزود :در همین راســتا زایمانهای
نوین و بیدرد برای کاهش دردهای طبیعی
هنگام زایمان انجام میشود.
وی اظهــار کرد :زایمانهــای بیدرد
میتواند به صورت بیحسی موضعی ،یا با
اســتفاده از داروهای بیدردی و همچنین
بدون مداخله پزشــک به صــورت کامال
طبیعی انجام شود که الزمه آن آموزشهای
قبل از زایمان است.
وی ادامه داد :یکی از انواع زایمانهای
فیزیولوژیک زایمان در آب است که میتواند
به صورت دوشی یا در وان آب انجام شود.
دکتــر حیدری خاطرنشــان کرد :یکی
از سیاســتهای وزارت بهداشــت انجام
زایمانهای «ال دی آر» اســت که در آن
بیمار در همان اتاقی که پذیرش شده زایمان

ابالغ شش ساعت درس پژوهی
به مدارس
معاون آمــوزش ابتدایی اداره آموزش و
پرورش ناحیه یک تبریز با اشاره به مقاله
نقــش درس پژوهی بر میزان پیشــرفت
تحصیلی پایه ششم ابتدایی اظهار داشت:
طــرح درس پژوهی در بین ســه هزار و
 500دانشآموز ناحیــه یک و  117معلم
نمونهگیری شده است.
وی افزود :در این نمونه گیری به رابطه
مثبت پیشرفت درسی با اجرای طرح درس
پژوهشی پی برده و بدین وسیله صالحیت
حرفه آن نیز مشخص شد.
یوسف ساجدی فر همچنین ادامه داد:
بنابراین با توجه به تحقیقات صورت گرفته
در کشورهای توسعه یافته پیشنهاد میشود
حداکثر شش ساعت طرح درس پژوهی در
مدارس ابالغ شود.
طبق تحقیقات صــورت گرفته در این
مورد ،معلمان زن بیشــتر از مردان و تازه
کاران بیش از آنهایی که ســابقه خدمت
بیشــتری دارند بــه درس پژوهی رغبت
نشان میدهند و از سویی مدارس ابتدیی
بیشتر از متوســطه و مدارس خصوصی و
کم جمعیت بیش از مــدارس دولتی و پر
جمعیت از اجــرای درس پژوهی به مثابه
هســتههای تحول در آموزش و یادگیری
استقبالمیکنند.
با این وجود به نظر میرسد اجرای طرح
درس پژوهی در کشــور با وجود موانع بر
سر راه نیازمند نهادینه کردن بیش از پیش
فرهنگ دانش پژوهی و توسعه یاددهی و
یادگیری در بین جامعه فرهنگیان است.



زایمان طبیعی ،تضمین حیات مادران
میکند و در طول زایمان شوهر میتواند در
کنار همسر حضور داشته باشد.
وی اضافه کرد :در پنج ماهه نخســت
ســال جاری  50مــادر با اســتفاده از این
روش در بیمارستان  29بهمن تبریز زایمان
موفقیت آمیز داشتهاند.
رئیس بیمارستان  29بهمن تبریز با اشاره
به برگزاری کالسهای زایمان فیزیولوژیک
در این بیمارســتان گفــت :این کالسها
بصورت رایگان بــرای مادران باردار برگزار
میشود و با اســتقبال خوب بانوان مواجه
شده است.
وی تاکید کرد :مادرانی که تجربه یکبار
عمل ســزارین داشــتهاند در صورتی که
این عمل به صــورت دلخواه و بدون هیچ
گونه منع پزشکی بوده ،میتوانند با بررسی
پزشــک معالج در خصوص شرایط بیمار و
جنین و ارزیابیهــای دقیق و تخصصی،
زایمان بعدی خود را به صورت طبیعی انجام
دهند.
دکتر حیدری با اشــاره به اجرای طرح
«مامای همراه» در بیمارســتان  29بهمن

پژوهش محوری در مدارس وجود دارد که
باید فرهنگ درس پژوهی این دو تفکر را
در کنار هم گرد آورد.

تبریــز گفت :ایــن ماماهــا آموزشهای
فیزیولوژیــک را قبل از زایمــان آموزش
میدهنــد و از زمــان آغــاز درد جهــت
کنترلهــای الزم در کنــار بیمار حضور
مییابند.
کارشناس ارشد مامایی و مسؤول اتاق
زایمان بیمارســتان  29بهمن تبریز نیز در
این خصوص با اشاره به انواع زایمانهای
بیدرد ،گفت :زایمان بیدرد غیردارویی در
واقع همان حالت ســنتی قدیمی است که
مادر بدون دخالت اضافی پزشــک ،زایمان
میکند.
مریم صغیری افزود :در گذشــته زنان
فعالیتهای بدنی خوبی داشتند و عضالت
آنها ورزیده بود ولی اکنون به دلیل زندگی
ماشینی فعالیتهای بدنی زنان نیز کاهش
یافته به همین دلیل در زمان بارداری و زیر
 20هفته جلسات آموزشی و ورزشی برای
انجام زایمان بیدردی برگزار میشود.
وی ادامه داد :در این جلســات مادر
با ساختمان بدن و لگن ،فرآیند زایمان،
بهداشــت روانــی و نوع تغذیــه دوران

بارداری آشنا میشود.
صغیری اظهار کرد :از جلســه چهارم
در کنار مادر یک نفر همراه نیز پذیرش
میشود تا آموزشهای الزم جهت انجام
ماســاژ درمانی برای تسکین دهی درد
زایمــان و آموزش تنفس درســت برای
یادآوری و کمک به مادر در حین زایمان
آموزش داده میشود.
وی گفت :همچنین جلسهای نیز برای
پدران برگزار میشــود که در آن نســبت
به حمایتهای عاطفی از همســر ،تقسیم
وظایف و آماده شدن از لحاظ روحی برای
پدر شدن آموزش داده میشود.
کارشناس ارشد مامایی و مسؤول اتاق

زایمان بیمارستان  29بهمن تبریز با اشاره
به موسیقی درمانی و عطر درمانی گفت:
در زایمانهای نوین اســتفاده از موزیک
آرامبخــش بــرای مــادر و عطردرمانی
استفاده میشود.
یک پرســتار بیهوشی نیز در خصوص
انــواع روشهای بــیدرد دارویی ،گفت:
در این روش تزریق داروی بیحســی از
داخل نخاع از ناحیه کمر انجام میشــود
که  90تا  100درصد بیحســی در بیمار
ایجاد میشود.
زکیه ایمانی افزود :در این نوع بیحسی
ممکن است مادر انقباضی را حس نکند به
همین دلیل ماما در کنار مادر حضور میابد و

یکی از انواع زایمانهای
فیزیولوژیک زایمان در
آب است که م یتواند به
صورت دوشی یا در وان
آب انجام شود.

مراحل زور زدن را یادآور میدهد.
وی ادامــه داد :در روش داخل وریدی
بیحســی نیز که از طریق ســرم انجام
میشود کنترل درد با مشارکت خود بیمار
انجام میشود و 70تا  80درصد بیدردی
ایجاد میکند.
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مشــاور امور بانوان و خانواده دانشگاه
علومپزشکی استان زنجان اظهار کرد:
نقش زنان در بقای آرامش خانواده بسیار
پررنگ است.
آذر آوازه با اشــاره به فرا رسیدن هفته
بدون طــاق اظهار کرد :بــا توجه به
سیاســتهای جدید جمعیتی ،به نظر
میرسد در این خصوص اقدامات زیادی
صورت گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه امروزه بیشــتر
طالقها از سوی زنان مطرح میشود،
ادامــه داد :بــه نظــر میرســد برای
پیشــگیری از طالق باید در خصوص
رفتارها و عملکردخانمها جهت تحکیم
خانــواده و کمتــر کردن مشــکالت
گامهایی برداشته شود.
آوازه بــا بیان اینکه نقش زنان در بقای
آرامش خانواده بســیار پررنگ اســت،
خاطرنشــان کرد :با توجه به تجربیات
میتوان گفــت که زنان بــدون تکیه

آگهیپژوهشبینالمللآموزشصنعتسالمتسیاستشهراجتماعاقتصادفرهنگاندیشهرسانهمحیطزیست

برخورد کنند.
وی با اشــاره به شیوه اســامی اداره
خانواده گفت :زن در زندگی اســامی
نقش ایجادکننده مودت و رحمت را در
خانواده دارد و دختران ما قبل از ازدواج
باید تربیت شوند تا نگاه مادی به زندگی
خیلی در زندگیشان پررنگ نباشد و کم
هم قانع باشند و این طرز نگاه به زندگی
مطمئنا از فروپاشی زندگیهای امروزی
جلوگیری میکند.
مشــاور امور بانوان و خانواده دانشگاه
علومپزشــکی اســتان زنجان ،با اشاره
به برگزاری جشــنهایی تحت عنوان
جشــن طالق در زمان جدایی زوجین،
اظهار کرد :ریختن قبح این قضیه باعث
رواج یافتن طالق در بین افراد میشود
و برگــزاری این مراســم به هر نحوی
میتواند قبــح قضیه طالق را بریزد در
حالی که در اســام این عمل مطرود
است و کراهت دارد.

یک مسئول در دانشگاه علومپزشکی استان زنجان:

نقش زنان در بقای آرامش خانواده بسیار پررنگ است
به پدر و مــادر میتواند خانواده را اداره
کند و مشــکالت را رفع و رجوع کند و
این را به روشــنی میتوان در خانواده
شهدا مشــاهده کرد که همسران شهدا
توانستهاند با تمام تالش فرزندان خود
به بهترین نحو تربیت کنند.
ایــن کارشــناس ادامــه داد :در حالی
کــه بر اســاس آمار مشــاهده شــده
کــه خانوادههایی که پدر بــه تنهایی
سرپرستی را به عهده میگیرد ،نمیتواند
از پس مشکالت خانواده برآید و همین
امر زمینهســاز بروز برخی مشکالت در
تربیت فرزنــدان میشــود ،به طوری
که احتمال افزایــش بزهکاری و افت
تحصیلی در خانوادههــای که از وجود

م .الف  4700:ش .پ900371 :

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

در خصوص پرونده اجرایی کالسه م ج  900371به نفع محمود ریش آقبالغ با وکالت احمدی
سرای به زیان محمدرضا کالم الهی به خواسته مطالبه مبلغ  + 80/000/000خسارت قانونی
ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ  %5محکوم به از بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت
بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه سرقفلی/ملک سهم االرث احتمالی از پالک ثبتی
 192فرعی از  2763اصلی واقع در بخش  2تبریز متعلق به آقای  /خانم نصرت علیزاده توقیف
و توســط کارشــناس ارزیابی ،که پس از طی مراحل قانونی به تاریخ  95/7/7روز چهارشنبه از
ساعت  11الی  12ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی شعبه  8حقوقی دادگستری
تبریز واقع در اول ولیعصر ساختمان شماره  1به فروش خواهد رسید .مزایده از مبلغ ارزیابی شده
کارشــناس شروع و به کسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .ده درصد
مبلغ پیشنهادی فیالمجلس از برنده مزایده اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود.
برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
هزینههای اجرایی و عوارض شهرداری و سایر هزینهها طبق مقررات خواهد بود .طالبین میتوانند
پنج روز قبل از مزایده از ملک فوقالذکر به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.
 -1ملک مورد مزایده واقع در آدرس :تبریز  -خیابان ماراالن آشتاب کوی شریعتی بن بست سوم
 -2عرصه ملک 154 :مترمربع
 -3اعیانی 140 :مترمربع
 -4ملک فوق مسکونی است .
 -5امتیاز آب و برق و گاز دارد.
 -6متصرف فعلی ملک فوق نصرت علیزاده است .
 -7ارزش شش دانگ با احتساب آب ،برق  2/600/000/000ریال
تذکر :الزم به توضیح است از کل ششدانگ فوق سهم االرث احتمالی محمدرضا کالم الهی به
ارزش  577/760/000ریال به فروش خواهد رسید.
تذکر:
 -1درخصوص سرقفلیهای توقیفی مالک میتواند در جلسه حضور یابد ،عدم حضور وی مانع
از انجام مزایده نخواهد شد -2 .در خصوص اموال غیرمنقول در صورتی که مزایده قب ً
ال به اجاره
واگذار شده حق شخص ثالث دراین خصوص لحاظ خواهد شد -3 .مفاد ماده  144قانون اجرای
احکام مدنی در خصوص محکوم له (خریدار) مجری خواهد بود.
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه  8مرکز تبریز  -وهم آزاد
ش.پ/3944 :ث95

آگهی تاسیس شرکت شیرین نگین ارس (سهامی خاص)

خالصه اظهارنامه و اساســنامه شــرکت فوق که در تاریخ  1395/06/10تحت شماره  5804و
شناسه ملی  14006130405در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری  -صنعتی
ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید ،جهت اطالع عموم در
روزنامه رسمی و محلی آگهی میگردد.
 .1موضوع شــرکت :صادرات ،واردات ،خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،اخذ و اعطاء
نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی ،اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری،
شــرکت در مناقصات و مزایدههای دولتی و خصوصی ،ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور،
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ،شرکت در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی پس از اخذ
مجوزهای الزم از نهادهای ذیصالح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس.
 .2مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 .3مرکــز اصلی شــرکت :منطقه آزاد ارس  -جلفا  -خیابان نمــاز  -تقاطع امام صادق  -پالک
 - 6کدپستی 5441816188
 .4میزان سرمایه شرکت :مبلغ ( 100.000.000یکصد میلیون) ریال تماماً نقدی منقسم به یکصد
سهم یک میلیون ریالی با نام که سی و پنج درصد آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 655مورخ  1395/06/10نزد بانک ملی شعبه جلفا پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام است .
 .5اولین مدیران شــرکت :مهدی جدالی به شماره ملی  5059908623به سمت مدیرعامل و
رئیس هیات مدیره  -اکبر جدالی به شــماره ملی  5059964132به سمت نائب رئیس هیات
مدیره  -مهناز اکبرپور به شماره ملی  5079043271عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب
شدند.
 .6دارندگان حق امضاء مجاز :کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و
عقود اسالمی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر
خواهد بود.
 .7حدود اختیارات مدیرعامل :مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
 .7بازرسان شرکت :قادر امیرزاده به شماره ملی  5059904946به سمت بازرس اصلی و رحیم
نوری به شماره ملی  5059877744به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب
شدند.
 .9اساسنامه شرکت در  64ماده و  7تبصره به تصویب رسید.
 .10روزنامه سرخاب جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
رئیس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس  -اسکندری
ش.پ/3863 :ث95

آگهی تاسیس شرکت کارا کال آران ارس (با مسئولیت محدود)

خالصه اساســنامه و شرکتنامه شــرکت فوق که در تاریخ  1395/06/08تحت شماره  5802و
شناسه ملی  14006125783در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری  -صنعتی
ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید ،جهت اطالع عموم در
روزنامه رسمی و محلی آگهی میگردد.
 .1موضوع شــرکت :صادرات ،واردات ،خرید ،فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،شــرکت در
مناقصات و مزایدههای دولتی و خصوصی ،اخذ و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی،
اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسســات مالی و اعتباری ،ایجاد شــعبه در داخل و خارج از کشور،
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای الزم از نهادهای ذیصالح و مطابق با
قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس.
 .2مرکز اصلی شــرکت :منطقه آزاد ارس  -خیابان والیت فقیه  -پاســاژ امیر  -پالک - 14
کدپستی 5441661004
 .3مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 .4میزان سرمایه شرکت :مبلغ ( 3.000.000سه میلیون) ریال تماماً نقدی.
 .5اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان 1- :سید صابر صدر موسوی دارنده مبلغ دو
میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال معادل نود و نه درصد سهم الشرکه  2-مجتبی پاسخی دارنده
مبلغ سی هزار ریال معادل یک درصد سهم الشرکه است .
 .6مدیران شرکت :سید صابر صدر موسوی به شماره ملی  5059665518به سمت مدیرعامل و
ت مدیره
عضو هیات مدیره  -مجتبی پاسخی به شماره ملی  5059943331به سمت رئیس هیا 
به مدت نامحدود انتخاب شدند.
 .7دارندگان حق امضاء مجاز :کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و
عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء
هر یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 .8حدود اختیارات مدیرعامل :مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
 .9انحالل شرکت :مطابق ماده  114قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود.
 .10اساسنامه شرکت در  27ماده و بدون تبصره به تصویب رسید.
 .10روزنامه سرخاب جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
رئیس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس  -اسکندری

مادر بیبهره هستند ،وجود دارد.
مشــاور امور بانوان و خانواده دانشگاه
علومپزشکی استان زنجان ،با اشاره به
ایــن موضوع که زنان نقش پررنگی در
خانــواده دارند ،گفت :زنان همچنین در
بقای خانواده نقش دارند و ستون اصلی
خانواده محسوب میشوند.
آوازه با اشــاره به اینکه متاسفانه امروزه
علت اصلــی بســیاری از طالقها در
خانوادهها مشــکالت اقتصادی است،
اظهــار کرد :طبق سیاســتهای کلی
خانــواده آموزش قبل ،حیــن و بعد از
ازدواج باید داده شــود تــا زنان بتوانند
آرامــش را در خانواده به ارمغان بیاورند
و با مشکالت اقتصادی به بهترین نحو

م .الف  4703ش .پ930320 :

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

در خصوص پرونده اجرایی کالســه فوق به نفع رحیم عیوض پور به زیان نوروز علی
اسدی مال محمود به خواسته مطالبه مبلغ  119/256/074ریال از بابت اصل خواسته
و مبلغ  6/250/000ریال از بابت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت بعلت عدم
پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه ملک از پالک ثبتی  1801فرعی از  81اصلی واقع
در بخش  2تبریز توقیف و توسط کارشناس ارزیابی ،که پس از طی مراحل قانونی به
تاریخ  95/7/4روز یکشنبه از ساعت  11الی  12ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای
احکام حقوقی دادگســتری تبریز واقع در اول ولیعصر ســاختمان شماره  1به فروش
خواهد رسید .مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که باالترین مبلغ
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .ده درصد مبلغ پیشنهادی فیالمجلس از برنده
مزایده اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود .برنده مزایده به هر عنوان
انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشــنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد .هزینههای
اجرایی و عوارض شهرداری و سایر هزینهها طبق مقررات خواهد بود .طالبین میتوانند
پنج روز قبل از مزایده از ملک فوقالذکر به شــرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید
نمایند.
 -1ملک مورد مزایده واقع در آدرس :حافظ خیابان پرورش پالک 69
 -2عرصه ملک :آپارتمان به مساحت  112/7متر مربع در طبقه چهارم(سمت غربی)
مشرف به حیاط مشاعی که  6/71متر مربع آن پیشرفتگی است به حیاط مشاعی و
 22/41متر آن سطح شیبدار است .داری پارکینگ  -نصبیات کمد  -کابینت  -کف
ســرامیک بصورت نواری و وسط گچ -سه خوابه دارای آسانسور است از قرار هر متر
7/500/000ریال
 -3ملک فوق مسکونی است .
 -4امتیاز آب و برق و گاز دارد.
 -5ملک دارای سابقه ثبت است و متصرف شخص ثالث است.
 -6ارزش شش دانگ با احتساب آب ،برق  2/026/500/000ریال
واحد مورد مزایده بنام فریده اسدی مال محمود است و حسب معرفی وی جهت وصول
محکوم به معرفی شده است.
تذکر:
 -1درخصوص سرقفلیهای توقیفی مالک میتواند در جلسه حضور یابد ،عدم حضور
وی مانع از انجام مزایده نخواهد شــد -2 .در خصوص اموال غیرمنقول در صورتی که
مزایده قب ً
ال به اجاره واگذار شده حق شخص ثالث دراین خصوص لحاظ خواهد شد-3 .
مفاد ماده  144قانون اجرای احکام مدنی در خصوص محکوم له (خریدار) مجری خواهد
بود.
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه  6مرکز تبریز
م.الف 95/3002 :ش.پ/3859 :ث95

آگهی تاسیس شرکت سایان تراز ارس (با مسئولیت
محدود)

خالصه اساسنامه و شرکتنامه شــرکت فوق که در تاریخ  1395/06/08تحت شماره
 5801و شناسه ملی  14006125308در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد
تجاری  -صنعتی ارس به ثبت رســیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل
گردید ،جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی میگردد.
 .1موضوع شــرکت :صادرات ،واردات ،خرید ،فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ارائه
کلیه خدمات مالی و حسابداری شامل :انجام خدمات حسابداری شرکتها و موسسات
خصوصی و اشخاص حقیقی شامل فروشگاه ها ،تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده
و گزارش معامالت فصلی و عملکرد ســالیانه و عملکرد اشخاص حقوقی و همچنین
برگزاری دورههای آموزش حسابداری پس از اخذ مجوزهای الزم از نهادهای ذیصالح
و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس.
 .2مرکز اصلی شرکت :منطقه آزاد ارس  -خیابان صائب تبریزی  -روبروی دفتر امام
جمعه  -طبقه فوقانی حق العمل کاری انعامی -کدپستی 5441616111
 .3مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 .4میزان سرمایه شرکت :مبلغ ( 10.000.000ده میلیون) ریال تماماً نقدی.
 .5اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان 1- :رضا نمدی دارنده مبلغ پنج
میلیون ریال معادل پنجاه درصد ســهم الشرکه  2-عبداله صیامی دارنده مبلغ پنج
میلیون ریال معادل پنجاه درصد سهم الشرکه است .
 .6مدیران شــرکت :رضا نمدی به شماره ملی  5059912639به سمت مدیرعامل و
عضو هیات مدیره  -عبداله صیامی به شــماره ملی  5059912582به سمت رئیس
ت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند.
هیا 
 .7دارندگان حق امضاء مجاز :کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و
قراردادها و عقود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتبر خواهد بود.
 .8حدود اختیارات مدیرعامل :مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
 .9انحالل شرکت :مطابق ماده  114قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود.
 .10اساسنامه شرکت در  27ماده و بدون تبصره به تصویب رسید.
 .10روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
رئیس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس -
اسکندری

م .الف  4696ش .پ930026/4 :

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت دوم)

در خصوص پرونده اجرایی کالسه م ج  930026/4به نفع فرهاد فرهنگی و علیه
هدایت سلطانی به خواســته مطالبه مبلغ  1/089/018/836ریال از بابت اصل
خواسته و مبلغ 29/000/000ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت
بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه ملکی از پالک ثبتی  44946فرعی
از یک اصل مفروضی از  3872قطعه یک واقع در بخش  9تبریز توقیف و توسط
کارشــناس ارزیابی ،که پس از طی مراحل قانونی به تاریخ  95/7/3روز شنبه از
ساعت  11الی  12ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دفتر شعبه
 4حقوقی دادگستری تبریز به فروش خواهد رسید .مزایده از مبلغ ارزیابی شده
کارشناس شروع و به کسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.
ده درصد مبلغ پیشنهادی فیالمجلس از برنده مزایده اخذ و به مابقی حداکثر یک
ماه فرصت داده میشود .برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ
پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد .هزینههای اجرایی و عوارض شهرداری
و سایر هزینهها طبق مقررات خواهد بود .طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده
از ملک فوقالذکر به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.
 -1ملک واقع است در تبریز  -خیابان ولی عصر  -خیابان تختی غربی  -کوچه
کامبیز  -پ 5
 -2واحد مزبور در طبقه اول یک دستگاه ساختمان  4طبقه (طبقه همکف بصورت
پارکینگ و سه طبقه باالی آن بصورت مسکونی با اسکلت بتن آرمه واقع شده است
و دارای متصرفات آب و برق و گاز شهری مستقل است .
واحد دارای  135/29متر مربع مساحت که  9/52متر مربع آن پیشرفتگی است به
انضمام تراس به مساحت  12/66متر مربع و پارکینگ قطعه یک به مساحت 8/10
متر مربع با قدرالســهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک
آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن.
واحد دارای یک باب ســالن پذیرایی و ســه باب اتاق خواب با آشپزخانه اوپن و
سرویس بهداشتی است .
اینــک با توجه به مراتب فوق ارزش پایه آپارتمان با توجه به مســاحت و محل
استقرار آن در محل و فاصله آن از مرکز شهر و خیابان اصلی و مصالح بکار رفته در
ساختمان آن و مدت زمان سپری شده از احداث آن و با ملحوظ داشتن منصوبات
در واحد و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در موضوع مبلغ 4/060/000/000
ریال معادل چهارصد و شش میلیون تومان.
 -3ملک فوق مسکونی است .
 -4ملک فوق دارای سابقه ثبتی است .
 -5امتیاز آب و برق و گاز دارد.
 -6ارزش کل ششــدانگ با احتساب آب و برق  4/060/000/000ریال چهارصد
و شش میلیون تومان
تذکر:
 -1درخصوص سرقفلیهای توقیفی مالک میتواند در جلسه حضور یابد ،عدم
حضور وی مانع از انجام مزایده نخواهد شد -2 .در خصوص اموال غیرمنقول در
صورتی که مزایده قب ً
ال به اجاره واگذار شده حق شخص ثالث دراین خصوص لحاظ
خواهد شد -3 .مفاد ماده  144قانون اجرای احکام مدنی در خصوص محکوم له
(خریدار) مجری خواهد بود.
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه  4حقوقی  -تنها
م.الف428:

آگهی تحدید حدود اختصاصی از بخش 20
تبریز

نظر به اینکه ششــدانگ یکباب ســاختمان مفروزه از پــاک  124اصلی و به
شــماره  2318فرعی واقع در حاجیالر بخش  20تبریز به اســتناد رای شماره
 139460304010017324مورخــه  94/10/26هیــات قانون تعیین تکلیف
مســتقر در ثبت اهر و به کالســه هـ  3068/91به نام خانم محمد خانی فرزند
حضرتقلی تایید مالکیت شــده و تحدید حدود آن تاکنون به عمل نیامده لذا به
استناد تبصره ماده  13قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی تحدید حدود پالک فوق در روز
یکشــنبه مورخه  95/7/18ساعت  10صبح شــروع و به عمل خواهد آمد لذا
بدینوسیله به مالکین مجاور اخطار میشــود در موعد مقرر در محل وقوع ملک
حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک فوق اقدام شود ومدت اعتراض
به این آگهی برابر ماده  20قانون ثبت تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس
تحدید حدود است و نیز برابر ماده  86آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح
قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره
تسلیم نمایند در این صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض معترض عملیات
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.

تاریخ انتشار آگهی 95/06/11 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اهر  -علی حسین رستمی

ش.پ/3844 :ث95

آگهی تصمیمات شرکت پمپ یورد ارس (سهامی
خاص) ثبت شده به شماره  1739و شناسه ملی
14003615332

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ
 1395/06/03شرکت مزبور که در تاریخ  1395/06/07تحت شماره /3841ث95
و /3842ث 95به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شــرح ذیل اتخاذ گردیده
است.
نیکو خیرجوئی به شماره ملی  4723719083به سمت مدیرعامل و عضو هیات
مدیره  -سهند خاصه خان به شماره ملی  0067428479به سمت رئیس هیات
مدیره  -محمدباقر خاصه خان به شماره ملی  2850080438به سمت نائب رئیس
هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
حبیب اصولی شجاعی به شماره ملی  5059276171به سمت بازرس اصلی و علی
اصولی شجاعی به شماره ملی  5059966844به سمت بازرس علی البدل به مدت
یکسال مالی انتخاب شدند.
کلیه اســناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسالمی
با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات
عادی و اداری با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر
خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل :مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
رئیس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
 اسکندریش.پ/3538 :ث95

آگهی تغییرات شرکت سامان تدبیر سازه ارس
(سهامی خاص) به شماره ثبت  5437و شناسه ملی
14005129460

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1395/03/01شرکت مزبور
که در تاریخ  1395/05/25تحت شــماره /3536ث 95به این واحد واصل گردیده
تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است.
موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید.
طراحی و اجرای شبکههای آبیاری و زهکشی ،طرحهای انتقال آب ،اجرای تصفیه
خانهها و طرحها و تاسیسات مربوط به آب و فاضالب شهری و روستایی ،فعالیت
در زمینه طراحی ،اجرا و نگهداری فضای سبز ،طرحهای زیباسازی محیط و منظر،
فعالیت در زمینه طراحی و اجرای ســایتهای گلخانهای کشاورزی ،فعالیت در
زمینه اجرای کارهای ساختمانی و ابنیه فنی ،فعالیت در زمینه طرحهای ذخیره
آب و احــداث مخازن ،نگهداری و انتقــال آب ،فعالیت در زمینه طراحی و اجرای
پروژههای مربوط به توانمندسازی حرفهای و عمومی کشاورزان و اجرای طرحهای
ترویجی و آموزشــی برای بهره برداران ،کشاورزان و روستائیان ،فعالیت در زمینه
طراحی ،ایجاد و توسعه طرحهای روستایی و اجرای طرحهای مربوط به نگهداری
محیط زیســت و فضای سبز محیطهای صنعتی ،طراحی و اجرای نمایشگاهها و
همایشهای بینالمللی ،ملــی و منطقه ای ،اجرای طرحهای مرتبط با خدمات
کشاورزی ،نهادههای دامی ،زراعی ،طیور و گیاهی و خدمات گیاه پزشکی ،فعالیت
در زمینههای بازرگانی ،صادرات و واردات محصوالت صنعتی و کشاورزی و کاالهای
خدماتی و کلیه اقالم مجاز ،صادرات و واردات محصوالت و فن آوریهای مرتبط،
سرمایه گذاری و مشــارکت با بخشهای دولتی و خصوصی ،ارائه کلیه خدمات
عمرانی و ابنیه ،بازاریابی و بازاررســانی محصوالت صنعتی ،کشاورزی و کاالهای
خدماتی ،فعالیت در زمینه اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ،فعالیت
در زمینه تامین و توزیع کاالهای خدماتی ،کشاورزی و ارتقا ضریب مکانیزاسیون
در بخش کشــاورزی و صنعتی ،فعالیت در زمینه ارائه خدمات مدیریت اجرایی و
دفع پســماندهای صنعتی ویژه ،خطرناک و پزشکی ،ارائه خدمات و مشاوره فنی
و مهندسی به شرکتها و صنایع و مراکز درمانی در زمینه مدیریت اجرایی کلیه
پسماندهای عادی ،کشاورزی ،صنعتی ویژه و خطرناک و پزشکی ،طراحی و خدمات
سیستمهای کنترل و کاهش آالیندههای محیط زیست ،مدیریت و کنترل کاهش
آلودگی هوا ،طراحی راهبری تاسیســات تصفیه آب و فاضالب ،بررسی ،کنترل و
اجرای رفع آالیندگی و بازســازی محیطی ،ارائه خدمات فناوری بازیافت و انرژی،
تکنولوژی پاک ،توسعه پایدار ،انجام کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری ،ایجاد،
توسعه ،رنگ آمیزی ،جدول گذاری و نگهداری فضای سبز ،انجام کلیه خدمات در
زمینهایم نی بهداشــت ،ایجاد شعب در شهرستان ها ،شرکت در انواع مناقصات و
مزایدات دولتی و خصوصی ،اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ،اخذ وام و
تسهیالت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ،انعقاد انواع قراردادها با اشخاص
حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای الزم از نهادهای ذیصالح و مطابق با قوانین
و مقررات منطقه آزاد ارس.
رئیس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
 -اسکندری

آگهی فراخوان عمومی مزایدة واگذاری مراکز خوداشتغالی و کارگاهها آموزشی

ش.آ4743 :

اداره کل آموزش ف ّنی وحرفهای آذربایجانشرقی در نظر دارد با استناد به مواد  88و  43قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین

نامه اجرایی آن و مواد  13و22و 24قانون مدیریت خدمات کشوری وآیین نامه اجرایی آنها وماده  86قانون وصول برخی از درآمدهای
معین وجهت استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی واجرای آموزشهای فنی وحرفهای مبتنی بر الگوی آموزش
دولت ومصرف آن در موارد ّ
بازارمحور ،تعدادی از مراکز خوداشتغالی و کارگاههای آموزشی در اختیار را ،از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط به اجاره واگذارنماید.

متقاضیان میتوانند از تاریخ  95/06/14لغایت پایان وقت اداری تاریخ  95/06/25جهت دریافت فرم تقاضا وجهت کسب اطالعات بیشتر به
وب سایت اداره کل آموزش فنی وحرفهای آذربایجانشرقی به آدرس www.eatvto.ir :مراجعه نمایند.شماره تلفن تماس ضروری

04132859238

معاونت آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی
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گسترش شهرکسازیها در رژیم صهیونیستی

محقق

زاغهنشینیفرهنگی

در دهههای گذشته ،رشد شرکتها و
مدرکها چنان باال گرفت که افراد ساده و
کم سوادی که قب ً
ال دنبال کارهای یدی و
تجربههای ساده بودند ،اینک به کارآفرینان
و مهندسانی تبدیل شده اند که فاقد سود
محمد زینالی اوناری و مهارت کیفی هستند .رشد کالسهای
کارآفرینی و کسب مدرک از سویی و رشد دانشگاههای که افراد را دارای
مدرک میکردند ،موجب شد اینک دیپلماسی اقتصادی و علمی ما درگیر
اختالس ،حقوق نجومی و پایان نامه فروشی شود .داشتن شرکت و
مدرک ،در غیاب خالقیت و توان فکری نوعی زاغه نشینی اما از جنس
فرهنگی است.
مفهوم زاغه نشینان از ساختن خانههای ساده توسط اقشار ضعیف و
فاقد پول سیستم شهری گرفته شده است .این افراد ،کولیان و مهاجران
فقیر روستایی بودند که به شهر پناه آورده و در حاشیه آن به اسکان
موقت و پس از سالها به اسکان عرفی پرداختند .اسکان و محیط زندگی،
از نخستین مسائل زندگی است که موجب شد بسیاری از مردم ایران رو
به ساختن نمونههای موقت و ساده و شاید بتوان گفت ابتدایی از آن
بپردازند تا از رنج بیمایگی و ناامنی رها یابند .البته زاغه نشینی و حاشیه
نشینی خود اتفاقات دیگری رقم زد و آن چیزی که اآلن به آن آسیبهای
اجتماعی میگوییم ،تولیدی از این سبک زندگی بود .داشتن نمونه ساده،
در جایی که رفتارها پیچیده و معادله گون است .در این تجربه سالها لباس
کهنه کردیم تا به عنوان مرکز تولید آسیبهای اجتماعی شناخته شده و
اینک احتما ًال عزم جدی برای رفع این نقیصه وجود دارد.
اما این تجربه تکرار شده و اینک نمونه دیگری از زاغه نشینی را
تجربه میکنیم که محل اتفاق آن فراتر از کالبد شهرنشینی است .البته،
هر الگویی میتواند زاغه نشینی داشته باشد .اگر خانه ساختن و سکونت
توانسته بود نمونههای ساده و پر از ریسک و آسیب داشته باشد ،امروز
اقتصاد و دانش نیز نمونههای ساده و پر از ریسک و آسیب دارند .تاریخ
این که چرا خانههای ساده ساخته شد ،نشان از نابرابری و نیاز به خانه
و تمرکزگرایی شهرها داشت .امروز نیز این تمرکز در شیوه اقتصاد و
دانش شهری نهفته است .با این خیل مرکزیت کار و دانش در شهرها آیا
دوباره زاغه نشینی شروع میشود؟ زندگی در شهر امروزی بدون داشتن
کار و دانش مشروع و مقبول شهری میسر نیست .لذا به خاطر ضرورت
این مشروعیت ،مردم نیازمند تهیه نمونههای هر چند ساده از فرمهای
مشروعیت برای حضور در جامعه میباشند .نابرابری ممکن است باعث
شود همه به سمت داشتن نمونه مطلوب آن فرم باشند.
عضویت داشتن در کار و فرهنگ امروزی عموم ًا در داشتن مجوز
شغلی و مدرک دانشگاهی است .لذا مردم باید دنبال این بودند که
نمونههای از فرمهای مشروعیت اعم از مجوز و مدرک را کسب کنند.
همه که نمی توانند مجوز اقتصادی و مدرک دانشگاهی آن هم با
سختیهای سرمایه گذاری و یادگیری این دو سیستم را کسب کنند.
اما متأسفانه ساختن شرکتها و دکتراهای ساده ،خود شغلی جدید شد و
منجر به آسیبها و تخریبهای دیگری میشود که شدت تخریب آن
از اسکان موقت هم بیشتر است .گروههای که شاید باید به کارگری و
مهارت بسنده میکردند ،اینک دارای شرکت و مدرک هستند .از این رو
داشتن مجوزهای شغلی بدون سرمایه و تجربه یا مدرکهای کم بضاعت
که اوجش کاغذپاره شد ،آنها را به سرمایهای برای اختالس و پول شویی
ملی یا تولید علم بیتأثیر در جامعه تبدیل کرد .در اسکان شهری هر قدر
جمعیت حاشیه نشین بیشتر باشد ،نرخ رشد مصرف و افول سن اعتیاد
بیشتر است ،در زاغه نشینی فرهنگی نیز نرخ تخریب نمادهای اقتصاد و
دانش بیشتر خواهد بود.
زاغه نشینان فرهنگی از نقطه نظر مکانی با کسانی که امکانات بهتری
دارند ،فاصله ندارند .فاصله آنها ذهنی است .آنها افرادی با عقالنیت
و سرمایه فرهنگی پایین هستند که به خاطر کسب مالکهای ظاهری
جامعه توانسته اند خود را با دیگران هم ارز سازند .اما واقعیت این است
که آنها سطح دانش و کار ضیفی داشته ،امکان رقابت با هم تایان خود
را ندارند .هر دو مدرک دارند ،اما یکی دانش عمیق نسبت به موضوع
دارد و دانش دیگری سرسری است .هر دو کار میکنند ،اما یکی به سود
میرسد و دیگری همیشه شکست میخورد .چه بسیار مدرک لیسانس
که فاقد توانایی است ،به عنوان مثال ادبیات خواندههای زیادی که امکان
فهم و سرودن شعر ندارند و مشغول کارهای بیارتباط با ادیبات هستند.
چه بسیار شرکتهای تعاونی که به چالش افتاده اند ،چون ماهیت کار را
به خوبی ننیوشیده اند .اما این مهم است که حوزه عمومی ،بدنه اجتماع
و سیاست رایج کشور را کدام گروهها هدایت میکنند ،اقتصاددانان و
متخصصان واقعی یا عموم شاغلین و فارغ التحصیالنی که در این سالها
مانند زاغه نشینان دارای مشروعیت و اعتبار فاقد کیفیت شده اند.
برای هر امری دلیل ویژهای وجود دارد اما
اسیبهای اجتماعی به مجموعه مسائل و مشکالت
جامعه باز میگردد.
آسیبهای اجتماعی و رشد آنها از یک مدل
خاص تبعیت نمیکند .یعنی نمیتوان یک عامل
را باعث بوجود آمدن یک آسیب اجتماعی شمرد
و معمو ًال چندین عامل باعث بوجود آمدن چندین
آسیب میشوند و از رابطه علت و معلول پیچیدهای
تبعیت میکنند .برای مثال بیکاری ،اعتیاد و فقر
میتوانند از علل اصلی طالق باشند و خود طالق از
مهمترین عوامل بوجود آورنده اعتیاد است و از طرفی
باعث افزایش کودک آزاری میشود اما من به طور
کلی عوامل رشد اسیبها در این اواخر را به دو دسته
اقتصادی و اجتماعی تقسیم میکنم چون این دو
عامل مانند دو لبه قیچی هستند که گلوی افراد جامعه
را از دو طرف فشار میدهند.
با وجود تالش سازمانهای متولی پیشگیری
اجتماعی ،متأسفانه هنوز نتوانستهایم تعریف دقیقی از
آسیبها و مسائل اجتماعی در کشور داشته باشیم.
در گذشته میتوانستیم فشارهای اقتصادی و معیشتی
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هر چند در روزهای اخیر ،مسائل مربوط به جنگ یمن،
بحران ســوریه و چرخشهای عجیــب و چندپهلو در
سیاست خارجی ترکیه به صدر اخبار رسانههای منطقه
تبدیل شده است ،اما بخش حاشیهای این اخبار نیز به
اقدامات رژیم اسرائیل و تصمیم این رژیم برای احداث
 464خانه در اراضی اشــغالی کرانه باختری رود اردن
اختصاص یافته اســت .از میان این منازل 179 ،خانه
از سوی شهرکنشــینان بدون مجوز احداث و سپس
ســاخت آنها از سوی مقامهای اســرائیلی به رسمیت
شناخته شده است.
تصمیمات اســرائیل در شــرایطی اتخاذ شده است که
پیش از این تالشهای فرانســه برای عملیاتی کردن
فرآیند صلح فلســطینی ـ اســرائیلی از آوریل 2014
و بــه دلیل فعالیتهــای غیرقانونــی تلآویو از جمله
شهرکســازی در سرزمینهای اشــغالی و امتناع این
رژیــم از آزاد کردن زندانیان فلســطینی به شکســت
انجامید و به طور کامل متوقف شــد .حال تصمیمات
جدید اســرائیل برای ادامه شهرکسازیها از زوایای
گوناگون ،تهدیدی برای آرمان فلســطین و کشورهای
حامــی آن در منطقه به حســاب میآید و نکات قابل
تأمل بسیاری در آن نهفته است.
دلیل اتخــاذ چنین تصمیمی در درجــه اول به خیال
آســوده اســرائیل از محیط پیرامونی خود باز میگردد
که به مدد فعالیت گروههای تروریســتی و اوجگیری
اختالفات کشورهای اسالمی برای اسرائیل ایجاد شده
است .در شرایطی که خشونت داعش و سایر گروههای
تروریســتی به مرکز توجه افکار عمومی جهانی تبدیل
شــده و تنشها میان کشــورها به باالترین حد خود
رسیده ،رژیم اشغالگر قدس به حاشیه امنی دست یافته
اســت که بتواند در پناه آن توسعهطلبیهای خویش را

«دکتــر جکیل و مســترهای د» نام رمانی اســت از
رماننویس مشهور اســکاتلندی قرن نوزدهم ،رابرت
لویی استیونســن .ماجرای دو نفر که در حقیقت یک
نفرند و یکی الیه پنهان آن دیگری است.
نویسنده کتاب سندرم جکیل وهای د با وام گرفتن از
عنوان کتاب استیونسن کوشیده است توجه مخاطبان
را به امری جالب توجه جلب کند.
شخصیت و ذهن ما الیههای پیچیده و درهمتنیدهای
دارد و روان مــا آنقدر که ممکن اســت در ابتدا تصور
شــود ساده و بسیط نیست .اگر این پیچیدگیها زیاد و
شدید شود با معضل رفتارهای متعارض و زندگیهای
دوگانه مواجه میشویم ،ولی این بروز شدید و مرضی
تنها سطح تعارضات روانی آدمیان نیست.
نویســنده کتاب برای توضیح منظــور خود از مفهوم
«سایه» در سنت روانشناختی/روانکاوانه کارل گوستاو

تأمین یک زندگی را عامل افزایش اسیبها بدانیم
اما در دوره جدید شرایط فرهنگی جامعه و قواعد و
سنتهایی که کارکرد جامع خود را از دست داده است
را هم باید به ان افزود که با رشد فرهنگ مصرف
گرایی موجب رشد اسیبها در خانوادهها شده اند.
هر چند اکثر مشکالت اجتماعی انواعی تکراری
در طول نسلهای مختلف هستند ،اما چنانکه مشاهده
میشود برخی از این انواع در برخی نسلها اهمیت
بیشتری پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیبها
در نسلهای بعدی زاده شدهاند.
از سوی دیگر از آنجایی که یکسری علل غالب در
هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر علل اهمیت
بیشتری در بروز آسیبها دارند ،هرچند از انواع متمایز
آسیبها سخن میرود ،اما عمدتا همپوشیهای بین
آنها دیده میشود.
در حال حاضر اعتیاد ،طالق ،خشونتهای
خانگی ،فرار از منزل ،اقدام به خودکشی ،زنان خیابانی
و افراد دارای اختالالت جنسی بیشترین آسیبهای
اجتماعی کشور را تشکیل میدهند.
طالق مهمترین آسیب اجتماعی کشور است

پیش ببرد .در شرایط فعلی تصمیم اخیر دولت اسرائیل
و به رســمیت شناختن ساخت و سازهای بدون مجوز،
به معنی چراغ ســبز دادن به خانه سازهای بدون مرز
در مناطق اشــغالی و تعمیق پایگاه خود در این مناطق
است.
اما این تصمیم برای ادامه شهرکسازیها تنها دارای
ریشــههای داخلی و منطقهای نیســت .اســرائیل در
ســالهای اخیر روابط چندان گرمی با دولت دموکرات
آمریکا که کوشــیده است مسائل بینالمللی و از جمله
مســائل خاورمیانه را تاحدودی از طریق راه حلهای
سیاسی پیش ببرد ،نداشــته و بخصوص در یک سال
اخیر به دلیل توافق هســتهای ایران و  ،5+1اختالف
مواضعــش با ایاالت متحده افزایش پیدا کرده اســت.
بنابرایــن در شــرایطی که دولت اوباما میکوشــید با
متقاعد کردن اســرائیل به توقف شهرکســازیهای
جدیــد ،فرآیند صلــح خاورمیانه را پیــش ببرد ،دولت
نتانیاهو میخواهد بیمیلی خود را به رویکردهای دولت
دموکرات آمریکا در قبال خاورمیانه نشان دهد و ثابت
کند برای دستیابی به اهدافش از هیچ تالشی فروگزار
نخواهد کرد .بیدلیل نیست که در واکنش به این خبر،
دولــت آمریکا بالفاصله واکنش نشــان داده و با ابراز
نگرانی عمیق از احداث این منازل ،توسعه شهرکهای
یهودینشین در مناطق اشغالی را تهدیدی بسیار جدی
و فزاینده برای دورنمای صلح با فلســطینیها دانسته
است.
از سوی دیگر ،همچون سایر مسائل بینالمللی امروز،
دولت روســیه نیز در تصمیمات اخیر نتانیاهو بیتأثیر
نبوده اســت .در هفتههای گذشــته والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روســیه برای میزبانی مذاکرات مستقیم
صلح خاورمیانه با حضور محمود عباس ،رئیس حکومت

علم یعنی حالت خوب باشد
یونگ بهره میبرد .سایه ما بخش تاریکافتاده وجود
ماست که خواهی نخواهی با ما هست .کتاب «سندرم
جکیل وهای د» کمــک میکند هر یک از ما بتوانیم
به ســایه وجود خود نقبی بزنیم و خودمان و کاستیها
و محدودیتهایمان را بهتر بشناسیم.
یکــی از بدیعتریــن و کاربردیترین نکات کتاب این
است :فهرستی از مهمترین ویژگیهایی که در دیگران
نمیپســندید و برایتان بسیار ناخوشــایند و آزارنده و
تحملناپذیر اســت تهیه کنید ،این فهرســت همان
ویژگیهای سایه شماست! ویژگیهایی که در بخش
تاریکافتاده ذهن و ضمیرتان با خود حمل میکنید و
مشغول فعالیت است .نویسنده کتاب در بخشی زیبا و
جذاب توضیح میدهد که چگونه خود بخشــی تاریک
و در ســایه از روان خودش را کشــف کرده و این امر
در مورد خودش هم صادق اســت .راستش را بخواهید

خودگــردان فلســطینی و بنیامین
نتانیاهو ،نخســتوزیر اسرائیل در
مسکو اعالم آمادگی کرد .هر چند
هنوز تصمیم رسمی دو طرف برای
پذیرش یا رد پیشنهاد پوتین اعالم
محمدمهدیمظاهری
نشــده؛ اما به نظر میرســد دولت
راستگرای اســرائیل کوشیده زمینهها و شرایط الزم را
برای هر گونه مذاکرات احتمالی فراهم کند.
بر این اساس ،تصمیم به گسترش شهرکسازیها در
واقع تالش رژیم صهیونیســتی به منظور تغییر شرایط
دموگرافیک سرزمینهای اشغالی ،ایجاد و شکل دادن
به برخی واقعیتهــا مطابق میل و منافع خویش و در
نهایت تالش برای تحمیل این شــرایط به طرفهای
فلســطینی در مذاکرات احتمالی پیــشرو خواهد بود.
سیاستی که به این رژیم اشــغالگر در مذاکرات دست
بــاال را خواهد داد ،چــرا که با معرفی شــهرکهای
صهیونیستی بهعنوان واقعیتهای موجود ،آنها را بخش
جداییناپذیر از خاک خود معرفی خواهد کرد و چنان که
طرف فلسطینی حاضر به پذیرش آنها نشود ،با خروج از
مذاکرات و اعالم کارشکنی طرف فلسطینی ،همچون
همیشــه به مظلوم نمایی و تجهیز مجدد قوای نظامی
خــود خواهد پرداخت .به این ترتیب به نظر میرســد
همچون کشورهای عربی منطقه که در شرایط کاهش
حمایتهای مالی و تسلیحاتی آمریکا ،به سیاستهای
تجاوزکارانه در منطقه متوســل شدهاند ،اسرائیل نیز در
این مقطــع زمانی از رویکرد دولت اوباما چندان راضی
نیســت و میکوشــد با مهیا کردن زمینههای الزم و
بهرهبــرداری از فضای پر آشــوب خاورمیانه ،موقعیت
خود را بهبود ببخشــد و برای امتحان شــانس خود در
مذاکرات روسیه ،روانه مسکو شود.

به عنــوان خواننــده کتاب من
هم روش پیشــنهادی کتاب را
در مورد خــودم به کار گرفتم و
اذعــان میکنم بصیرتبخش و
مفید و راهگشا بود.
شاید برای کسانی مواجه شدن
محمدمنصورهاشمی
با الیههای تاریکافتاده وجودمان ،با سایهمان ،تجربه
تلخ یا ترســناکی باشــد ،چنانکه به هر حال در ابتدا
تجربهای غیرمنتظره اســت و چه بســا نادلپسند .اما
گمان میکنم آگاهــی یافتن به ناخودآگاهیها و علم
به وجود سایهها نهایتا نه تنها آزارنده نیست بلکه لذت
امکان اگر
دانســتن و توانستن بیشتر را به همراه دارد؛
ِ
نه یکســره فراتر رفتــن از محدودیتها و حذف آنها،
دســتکم رها شدن از بند نشــناختن آنها و نقابهای
مختلفشان.

آسیبهای اجتماعی در جامعه ایران
حسین باهر

بهطوری که رشد آن نسبت به ازدواج  12درصد
بیشتر شده .نبود آموزشهای قبل از ازدواج یکی از
عوامل مهم طالق و آسیبهای اجتماعی پس از آن
است در حالی که برای هر کاری حتی رانندگی باید
از هفتخوان رستم برای گرفتن یک گواهی گذشت
اما برای امر مهمی مانند ازدواج هیچ نوع آموزشی
وجود ندارد.

ماهیت آسیبهای اجتماعی فرابخشی است
بنابراین در زمینه کاهش و مقابله با آسیبهای
اجتماعی هیچ سازمانی به تنهایی نمی تواند اقدامات
موفقیت آمیزی انجام دهد.
همچنین رشد آسیبهای اجتماعی از یک مدل
خاص تبعیت نمیکند بلکه زنجیرهوار به هم متصل
هستند و نگاه تک بعدی نتیجهای نخواهد داشت.

محقق

نگرش ترکیه به مساله سوریه

پس از کودتای نافرجام نظامیان وابسته
به گولن در ترکیه و همچنین پس از دیدار
پوتین و اردوغان ،در بسیاری از رسانهها و
محافل سیاسی ما ،دو ایده و یا دو قرائت در
مورد آینده ارتش و آینده سیاست خارجی ترکیه
شکل گرفت.1 :نظامیان ترکیه به شدت تحقیر محمدعلیدستمالی
شده و توان رزمی خود را از دست داده اند این مساله نه تنها بر
برنامههای ترکیه در سوریه ،بلکه بر توان ارتش در جنگ با
پ.ک.ک ،تاثیر منفی خود را نشان خواهد داد.2 .دیدار پوتین با
اردوغان و همچنین دیدارهای چندباره ظریف و چاوش اوغلو ،در
کنار برخی بیمهریهای آمریکا در پرونده فتح اهلل گولن ،مثلثی
به نام مثلث «روسیه ،ایران ،ترکیه» به وجود آورده و به زودی
شاهد تغییر مسیر جدید ترکیه در پرونده ترکیه خواهیم بود.
آیا به راستی ،هنوز هم میتوان از چنین دیدگاههای دفاع کرد؟
اقدامات حکومت آکپارتی در دو حوزه داخلی و خارجی ،توانسته
این واقعیت را به ساده ترین و عینی ترین شکل ممکن اثبات
کند؛ که ترکیه تغییر نکرده است؛ این ما بودیم که میخواستیم
تغییر کند!
با بیان مصادیق و رویدادهای داخلی و خارجی ترکیه ،میتوان
به وضوح دید که این کشور ،این همسایه بیشفعال و شتاب زده
غربی جمهوری اسالمی ایران ،در پرونده سوریه ،همچنان هب
دنبال منافع ،سناریوها و ایدههای خاص خودش است و چیزی به
نام تغییر سیاست خارجی و چرخاندن فرمان از سمت آمریکا و اروپا
و قطر و عربستان به سمت ایران و روسیه ندارد.
دیدیم که کئدتای نافرجام ،بر روند درگیریهای ارتش ترکیه و
شاخه نظامی پ.ک.ک تاثیری نگذاشته و همان روال قبلی ،یعنی
بهره گیری مکرر و مداوم پ.ک.ک از تاکتیکهای مین گذاری و
بمب گذاری و کمین ،همچنان ادامه دارد و میزان تلفات پ.ک.ک
پایین نیامده و در مقابل ،بر آمار تلفات نظامی ترکیه نیز افزوده
نشده است و از دیگر سو ،ترکیه نیز همچنان مشغول بمباران ،رصد
هوایی ،دستگیری و تهدید و عملسات گسترده نظامی کوهستانی
و منطقهای است .ارتش  -دست کم در این حوزه -همان ارتش
است و پ.ک.ک نیز همان پ.ک.ک.
و اما باز گردیم به سیاستهای ترکیه در پرونده سوریه.
عملیات «سپر فرات» و فتح جرابلس توسط ارتش آزاد سوریه
با حمایت هوایی و زرهی ترکیه ،تنها بخشی از پیروزی ترکیه
در شمال سوریه بود .ترکیه توانست در کوتاه مدت ،داعش را
از مرزهای خود دور کند و یک نوار امنیتی در مرز خود به وجود
بیاورد ،با تهدیدات مکرر خود ،کردهای وابسته به پ.ک.ک و
نیروهای موسوم به واحدهای دفاع از خلق ( )YPGرا به شرق
فرات پس براند و نشان دهد که هنوز هم توان آن را دارد که دست
به عملیات پر از ریسک و اقدامات مخاطره آمیز بزند و کاری کند
که در برخی ایستگاه ها ،آمریکا و دیگران را در برابر عمل انجام
شده قرار دهد .حاال ترکیه با این پیروزیهای جدید ،نه تنها نیازی
به ارائه توجبه نمی بیند و خود را از هر خطایی بری میداند ،بلکه
معتقد است که در حوزه مبارزه با ترور کار بزرگی انجام داده و
اردوغان نیز رسما خواستار آن شده که منطقه پرواز ممنوع درست
در وسط مرز سوریه و ترکیه و در مناطق آزاد شده پیرامون رود
فرات به وجود بیاید .اگر چه این درخواست ترکیه ،دست کم در
شرایط کنونی ،شانس پذیرفته شدن ندارد اما نشان میدهد که
ترکیه همچنان ساز خود را مینوازد ،از مواضع پیشین خود عقب
نشینی نکرده و دلیلی نمی بیند که در پورنده سوریه ،مانند روسیه
و ایران عمل کند.
همه این اتفاقات در حالی روی داده که انتشار یک خبر ساده
در روزنامه نه چندان مهم عربی السفیر مبنی بر این که قرار است
اردوغان و بشار اسد در حضور پوتین دیدار کنند ،در صدر اخبار
رسمی ترین و حاکمیتی ترین بخش خبری صداوسیمای کشور
ما قرار گرفت و هنوز هم بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان و
مسئولین ما ،نمی خواهند این واقعیت عینی را بپذیرند که در مساله
سوریه ،راه ترکیه از ایران و روسیه جداست .چرا که قرائت صحیح
سپر فرات ،سناریوهای ترکیه در مورد اسکان آوارگان سوری در
منطقه امن ،تالش برای اعطای حق شهروندی به هزاران آواره
سوری و خواستههای از این دست ،همگی نشان دهنده این
هستند که ترکیه به سوریه به عنوان یک حوزه نفوذ بسیار مهم
و یک میدان رقابتی حساس مینگرد و میخواهد به مسیر قبلی
خود ،ادامه دهد.

اقدامات پیشگیرانه نیز باید زنجیرهوار و مرتبط با هم
باشند.
به طور کلی هر جامعهای متناسب با شرایط خود
فرهنگ ،رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات
و مشکالت روبروست که تاثیرات مخربی روی
فرآیند ترقی آن جامعه دارد .شناخت چنین عواملی
میتواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل
هموار سازد ،بطوری که عالوه بر درک عمل آنها و
جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حلهایی به
سالمت جامعه کمک کند .مثال در جامعه ما با ایجاد
کار و امنیت میتوان خانوادهها را از اسیبها دور کرد.
البته کنترل و کاهش آسیبها بدون شناخت و
شفافسازی وضعیت موجود امکانپذیر نیست از این
رو تشکیل بانک اطالعات و آسیبهای اجتماعی در
استانهای کشور کام ً
ال ضروری است.
در سالهای  60-65با باالترین نرخ رشد
جمعیت مواجه بودیم .االن آن جمعیت به 18-25
سالگی رسیده که دانشگاه ،کار و مسکن میخواهند.
تا  10سال دیگر با انبوه فوق لیسانس و دکترای بیکار
مواجه هستیم که در دانشگاه نه مهارت زندگی را یاد

گرفته و نه معلومات علمی و درستی فراگرفته است
و این خودبسترساز انواع آسیبهای اجتماعی است.
در مواجهه با بزهکاری با جوان بدبخت برخورد
میشود در صورتی که باید بدانیم او علت نیست
بلکه خود معلول است .متاسفانه جوان ما بین خانواده،
مدرسه و جامعه سرگردان است ،خود ما بسترساز
این بحران هویت هستیم ،از نوجوان  16ساله چه
انتظاری داریم وقتی در این فضاهای متناقض قرار
میگیرد.
متاسفانه در رویارویی با آسیبهای اجتماعی
حتی در سطح توصیف و اطالعات آماری ،به خاطر
فقدان یک مرکز رسمی و تخصصی اطالعات و آمار،
با مشکل اساسی روبه رو هستیم.
در شرایطی که جامعه ایران جامعهای مدرن
شده است و لذا در کنار توانایی ها ،دچار آسیبهای
هم شده است ،وظیفه نهادهای مدنی در مواجهه با
آسیبهای اجتماعی در این جامعه سنگین تر است.
در کل آسیبهای اجتماعی مثل یک زخم است
که اگر آن را از جریان هوا دور نگهداریم ،آلوده و
عمیقترمیشود.

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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معماری

کمیتهتخصصیشهرسازی
و معماری سلطانیه آغاز به کار کرد

مدیر کل دفتر فنی،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری
زنجان از آغاز به کار کمیته تخصصی شهرسازی و معماری سلطانیه
خبر داد.
اسرافیل نیازی افزود :کمیته تخصصی شهرسازی و معماری شهر
سلطانیه نهادی است که به منظور ارتقای کیفی سیما و منظر این شهر
به تصویب رسیده و دایر شده است.
وی خاطر نشان کرد :بررسی و تایید طرح و نمای بناهای واقع در
تقاطع معابر ،نبش ها ،کنجها و دروازهها در جهت ارتقا کیفیت بصری،
بررســی و تایید نما و فرم و حجم موثر در سیمای شهری از جمله
وظایف این کمیته است .نیازی تعیین وضعیت قرارگیری تابلوهای
معرف کاربری شهری ،تدوین ضوابط به منظور ساماندهی وضعیت
کف ســازی معابر پیاده در انطباق با ویژگیهای جغرافیایی ،اقلیمی
و تاریخی ،پیشنهاد نوع استفاده از مصالح ساختمانی ،اولویت بندی
فضاهای شهری جهت انجام مطالعات طراحی شهری و معماری را
از دیگر وظایف کمیته مذکور نام برد .وی تاکید کرد :بررسی و تایید
طرحها و پروژههای واقع در محدوده شهرو منطقه سلطانیه که به
نوعی با مصوبات قانونی از جمله کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی،
کمیسیون ماده  ۵شهر سلطانیه و یا مواردی که پروانه ساختمانی را از
شهرداری اخذ کرده اند و قبل از صدور پروانه ساختمانی ،الزم است.
نیازی افزود :معاون عمرانی استاندار ،مدیر کل دفتر فنی ،مدیرکل
میراث فرهنگی ،مدیرکل راه و شهرســازی ،شهردار سلطانیه ،مدیر
پایگاه میراث جهانی ســلطانیه و ســه نفر متخصص شهرسازی و
معماری اعضای کمیته تخصصی شهرسازی و معماری سلطانیه را
تشکیلمیدهند.
نمایش

نمایش «زیر زمین»
نویسنده  :آرش عباسی
کارگردان :نازیال ایرانزاد بنام  20 -تا  31شهریور ساعت 19
در سالن مقبلی مجتمع فرهنگی هنری

شعر

جشنواره

رئیس موسسه تحقیقاتی قفقاز:

دومین جشنواره بینالمللی نشان شهریار در تبریز برگزار میشود

رئیس موسسه تحقیقاتی قفقاز ،آناتولی و آسیای
میانه دانشــگاه تبریز از برگزاری دومین جشنواره
بینالمللی نشــان شــهریار در  27شــهریور ماه
سالجاری خبر داد.
احمد فرشــبافیان اظهار کرد :در این جشنواره
یــک روزه که در تاالر دانشــکده بــرق و علوم
کامپیوتر دانشــگاه تبریز برگزار میشــود به پنج
نفر از برگزیدگان حوزههــای فرهنگی ،هنری و
عملی از کشــورهای جمهوری آذربایجان ،ترکیه،
پاکستان ،گرجســتان و ایران نشان شهریار اعطا
میشود.
وی اضافه کرد :موسســه تحقیقاتی آذربایجان
که نام خود را به موسسه تحقیقاتی قفقاز ،آناتولی
و آســیای میانه تغییر داده متولــی برگزاری این
جشنواره اســت و حوزه هنری و شهرداری تبریز
در برگزاری آن همکاری نزدیک دارند.
فرشبافیان خاطرنشان کرد :همزمان با برگزاری
این جشــنواره مرکز مطالعاتــی ترکیه ،آذربایجان

و گرجســتان نیز با هــدف انجــام تحقیقات در
حوزههای مختلف فرهنگی و مدنی در دانشــگاه
تبریز راه اندازی میشود.
وی در مــورد نحوه انتخاب نفــرات و آثار برتر
و برگزیده این جشــنواره اظهار کرد :این موسسه
از طریــق نامه نگاری به ســفارتهای ایران در
منطقــه ،از فعــاالن این عرصه بــرای حضور در
جشــنواره دعوت کرده و مجمــوع اثرات پنج نفر

برگزیده بیش از  150اثر است.
فرشــبافیان همچنین از برگزاری این جشنواره
با حداقل هزینهها خبر داد و گفت :با اینکه نسبت
هزینههای امســال نسبت به ســال گذشته 20
درصد رشــد داشــته اما برگزاری آن کمتر از یک
میلیارد ریال هزینه در برداشته است.
مدیــر گروه زبــان و ادبیات ترکــی آذری در
دانشگاه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به
راه اندازی این رشته و پذیرش دانشجو از مهرماه
در مقطع کارشناســی خبر داد و گفت :دروس این
رشــته به طور عمده منابع ایرانی و منابعی که با
ادبیات آذربایجان مرتبط باشــد خواهد بود و ارائه
دروس بر اساس مکتب و لهجه تبریز خواهد بود.
فرشبافیان هدف از ایجاد این رشته را بازآفرینی
ربــان ترکی آذری عنوان کرد و افزود :براســاس
برنامه تدوین شــده ،مقطع کارشناسی ارشد زبان
ترکی استانبولی نیز از نیمسال دوم و زیر نظر گروه
زبان و ادبیات ترکی آذری ایجاد میشود.

موسیقی

فرهاد فخرالدینی از رهبری ارکستر ملی کنارهگیری کرد

مدیر هنری و رهبر دائم ارکســتر موسیقی ملی
ایران ضمن تایید خبر کنارهگیری خود از مجموعه
ارکستر موســیقی ملی ایران ،توضیحاتی را درباره
این تصمیم ارائه داد.
فرهاد فخرالدینی ضمــن تائید خبر کنارهگیری
خود از مســئولیتهایش در ارکستر ملی بیان کرد:
ارکستر موسیقی ملی ایران در سال گذشته یکی از
بهترین دوران کاری خــود را طی کرد و بنده این
افتخار را داشــتم تا در کنار مجموعهای از بهترین
نوازندگان حوزه موســیقی ،برنامههای جالب توجه
و پرمخاطبی را تقدیم مخاطبان کنم اما متأســفانه
از همان ابتدای ســال همانطور کــه در گفتگوی
قبلیام با خبرگزاری شما کرد ه بودم ،هیچ خبری از
پیگیری دوستان برای فعالیتهای ارکستر موسیقی
ملی ایران انجام نگرفت و کار را به ســمتی هدایت
کرد که من دیگر میل ندارم در این مجموعه حضور
داشــته باشــم .بنابراین از همان چند روز پیش به
دوســتان اطالع دادم که دیگر حاضر به همکاری
نیستم و ترجیح میدهم در این مجموعه کار نکنم.
وی ادامه داد :من نمیدانم این همه ایجاد مشکل
که ارکســتر ملی با آن مواجه است چه معنی دارد.
اص ً
ال از نظر آقایان ارکستر خوب چه معنی دارد که

اینگونه با آن بدرفتاری و نامهربانی میکنند .بنده
با این سن و سال در سال گذشته نهایت همکاری
خود را با ارکستر موسیقی ملی انجام دادم و کاری
کردم که اهل فن حوزه موســیقی و حتی رهبران
برجسته ارکستر کشــورمان بیشتر تمرکز همکاری
خود را با ارکســتر موسیقی ملی داشته باشند .حتی
شــما دیدید که نیمی بیشــتر از نوازندگان ارکستر
دولتی سفر کرده به شــانگهای از اعضای ارکستر
موســیقی ملی بودند .آخر چند با باید آزمون و خطا
بکنیم تا بتوانیم به یک مجموعه منسجم دست پیدا
کنیم؟ من به اندازه کافی برای ارکســتر موسیقی
ملی زحمت کشیدهام اما به دلیل اینکه کمتر کسی

حاضر شــد که با این مجموعه موسیقی همکاری
کند ،دیگر قادر به همکاری با آن نیستم.
فخرالدینی ادامه داد :طی روزهای گذشــته
آقای صفیپــور با من تمــاس گرفتند و حتی
چندیــن بار هم زحمت کشــیده و به منزل من
آمدنــد ،اما من تمایل چندانــی برای حضور در
ارکستر موســیقی ملی ندارم .این چه وضعیتی
اســت که هنوز عضو ارکســتر موسیقی ملی ما
پول نتنویسی خود را دریافت نکرده اما آقایان
میروند و از کشــورهای دیگر مهمان خارجی
میآورنــد و بــرای آنها هزینههــای هنگفتی
میکنند .من نمیدانم با این ســن و سال چقدر
باید از اعتبار خودم هزینه کنم که هنرمندان در
کنار ما حضور داشته باشند.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود گفت:
تمــام هنرمندان حاضر در مجموعه موســیقی
ارکســتر ملی طلبکار هســتند و باید حساب و
کتاب آنها هر چه زودتر مشخص شود .من دیگر
نمیدانم چه حرفی را باید در زمینه ارکستر ملی
بازگــو کنم و فکر میکنــم در این مجال بهتر
اســت به آقایان بگویم هر کاری که دوســت
داشتید با ارکستر موسیقی ملی انجام دهید.

           وزیر و بهزیر

محمدکاظمکاظمی

این پیاده میشود ،آن وزیر میشود
صفحه چیده میشود ،دار و گیر میشود
این یکی فدای شاه ،آن یکی فدای ُر 
خ
در پیادگان چه زود مرگ و میر میشود
فیل کجروی کند ،این سرشت فیلهاست
کجروی در این مقام دلپذیر میشود
اسب خیز میزند ،جستوخیز کار اوست
جستوخیز اگر نکرد ،دستگیر میشود
آن پیادهی ضعیف ،راست راست میرود
خورد ،ناگزیر میشود
کج اگر که می َ
هرکه ناگزیر شد ،نان کج بر او حالل
این پیاده قانع است ،زود سیر میشود
ی ُکشد ،آن وزیر میخورد
آن وزیر م 
خورد و برد او چه زود چشمگیر میشود
ناگهان کنار شاه خانهبند میشود
زیر پای فیل ،پهن ،چون خمیر میشود
آن پیادهی ضعیف عاقبت رسیده اس 
ت
هرچه خواست میشود ،گرچه دیر میشود
این پیاده ،آن وزیر ...انتهای بازی است
این وزیر میشود ،آن بهزیر میشود
سینما
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