فیلمهای نیم بها بهمناسبت روز سینما

سهم هر ارومیهای از فضای سبز،
 10متر مربع است
مدیر عامل فضای سبز شهرداری ارومیه با بیان
اینکه سرانه استاندارد فضای سبز ایران  12متر
مربع و سرانه استاندارد جهانی آن 15تا20متر
مربع است گفت :باتوجه به مشکالت موجود از
جمله کمبود فضا ،سرانه آن در ارومیه در حال
ادامه در صفحه 2
حاضر 10متر مربع است.

مسؤولامورسینماییحوزههنریآذربایجانشرقی
از اکران نیم بهای سینماهای تحت مدیریت حوزه
هنری استان در روز ملی سینما خبر داد.
جواد خازن با بیان اینکه  ۲۱شهریور به عنوان روز
ملی سینما در تقویم ایران به ثبت رسیده است،
اضافه کرد :در این روز...
یکشنبه  21شهریور ماه  91395ذیالحجه  111437سپتامبر 2017سال دهمشماره  82540صفح ه
ISSN2008 - 1014

رویداد

 صفحه 8

 1000تومان
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حرف اول

رئیس هیأت ورزش جانبازان و معلوالن استان:

مراسم دعای عرفه
در مساجد تبریز برگزار میشود

سینمارادریابیم

زنجانیها مهرههای کارآمد در پارالمپیک هستند
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یک روز ملی غبار گرفته در تقویم

 صفحه 6

خبرچین

سیاست دولت تنوع بخشی
به تولید انرژی است
3

آموزش

سوال سخت بچهها درباره «خدا»
4
عکس :باشگاه خبرنگاران جوان

محیط زیست

گسل تبریز تحت تاثیر حرکت صفحات
بزرگ زمین قرار گرفته است

6

فیلم

مجلسنامه

درخشش «سهم گمشده» در چهلچراغ

از عدم برنامهریزی در زاد و ولد یک میلیون خانم مجرد!
 صفحه 7

ورقهــای ایــن تقویــم
چقدر حــرف ناگفته دارند،
مناســبتهایی که گاهی
علیرغــم میــل باطنی،
مناســبت خود را با زندگی
مان از دســت دادهاند! مثل
پری اشتری
روز ملی سینما! روزی که تا
 2سال پیش تصمیمگیرندگان شک داشتند که آیا به
تقویم بازگردد یا نه .این روز به تقویم بازگشت اما مردم
هنوز با سینما آشتی نکردهاند.
یــک روز اگر اراده کنی و به ســینما بروی ،حتی اگر
پس از گشتن بسیار بتوانی یک صندلی سالم پیدا کنی،
بعد از نشستن چنان نالهای سر میدهد که از نشستن
در این سالن نمور احســاس گناه کنی .صندلیهای
خشک و خسته و پیر ،سالن خلوت ،هوای نفس گیر،
تصویرهای پشت سرهم خط خطی و صدای خشدار
فیلمی که روزت را گذاشتهای برای تماشایش ،همه و
همه مجابت میکنند که روزهایی که برای جمعههای
سینما و ایستادن در صف خرید بلیت و دیدن یک فیلم
خوب هفته را ثانیه میشمردی ،دیگر گذشتهاند.
همه چیز بیرحمانه به تو ثابت میکند که جمعههای
کودکی و روزهای کمامکانات اما طالیی سینما خیلی
وقت است که تمام شــدهاند .این روزها سینما رفتن
دیگر چیزی جز احساس سرخوردگی و پر شدن ریهها
از غبار تنفس هوای یک ویرانــه را برایت به ارمغان
نمیآورد.
بهانه است اگر بگوییم که رشــد قارچوار شبکههای
تلویزیونی و ماهوارهای دنیای امروز موقعیت سینما را به
خطر انداخته است ،چرا که لذت دیدن یک فیلم بر روی
پرده سینما درست مثل لذت بهدست گرفتن یک کتاب
و ورق زدن آن است...
ادامه در پایین صفحه
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ë
که هیچ نرمافزار و فایل پیدیافی بر روی کامپیوتر
و موبایل نمیتواند جای آن را بگیرد .اگر شبکههای
تلویزیونی و سیستمهای مدرن صوتی و تصویری
تأثیری در کم شــدن میل رفتن به سینما داشت،
پس آمار فروشهای  100میلیون دالری فیلمها و
انیمیشن در کشورهای توسعه یافته چیست؟
نیاز به بررســی کارشناسانه ویژهای نیست .نگاهی
به استقبال چشــمگیر از پخش فیلمهای جشنواره
فجر در تهران و شهرستانها و یا روز سینما سالم
و هجوم عالقهمندان به ســینماها در شــهرهای
مختلف که هنــوز هم مردم این مرز و بوم خواهان
تماشای فیلم بر روی پردههای نقرهای هستند ،چرا
که تمام کسانی که تجربه دیدن فیلم روی پرده را
در گوشــهای از ذهن دارند ،بیشک پای دلشان در
جایی از سالنهای سینما گیر میکند و باالخره به
سینمابرمیگردند.

ادامه حرف اول

سینما را دریابیم

ë

یک روز ملی غبار گرفته در تقویم

آمار از رشد  6برابری مخاطبان سینما در تبریز خبر
میدهد که گویای بازگشت مردم به سالنهای سینما
و آشتی آنان با این هنر-صنعت است.
آنچه که طی دهههای اخیر ،ســینما دوستان را از
رفتن به سینما بازمی دارد ،وضعیت فیزیکی نابسامان
سالنها و مشکالت فنی در پخش تصویر و صدای
فیلمهاســت ،اما خبرها از بازسازی سینما قدس و
بهسازی سالنهای سینما  29بهمن میگویند .البته
احداث پردیس سینمایی نیز در زمره این برنامهها قرار
دارند اما هنوز زمان دقیقی برای اجرایی شــدن آن،
تعیین نشده است.
بیشک بهبود وضعیت فیزیکی سالنها به افزایش
بیش از پیش مخاطبان و رونق این صنعت هنری،
کمک قابلتوجهی میکند ،اما بهنظر میرسد آنچه
نســل امروز و خانوادههای امروز بــه آن نیاز دارند،
جا افتادن فرهنگ سینما رفتن است .راحتطلبی و

نشستن به انتظار اینکه همین فیلم روی پرده چند
ماه بعد بر روی دی وی دی در هر جای کشور قابل
دستیابی است ،معضلیست که ضربه همه جانبهای
به سینمادار ،کارگردان ،تهیه کننده و ...وارد میکند.
تأمین سالمت فضای سینما برای باعث میشود تا
خانوادهها بیشتر به سینما اعتماد کنند و گزینه رفتن
به سینما را در سبد تفریحی خود قرار دهند که این
امر نیز به همت مسؤوالن مربوط در تبریز تا حدود
زیادی تبیین و تأمین شده است.
کوتاهسخناینکهحتیاگرپیشرفتهتریندستگاههای
پخش اچدی را در هم اختیار داشته باشیم ،حتی اگر
دســتیابی به جدیدترین فیلمهای ایرانی و خارجی
برای ما ممکن باشد و حتی اگر گرفتارترین آدمهای
روی زمین باشیم ،باید قبول کرد که لذت دیدن یک
فیلم روی پرده نقرهای لذتی اســت که با هیچ چیز
قابل مقایسه نیست .سینما را دریابیم!

تسلیت

جناب آقای مهندس علی بدر شکوهی
فرماندارمحترمشهرستانبستانآباد
مصیبت درگذشت ابوی گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض میکنیم و از خداوند سبحان
برای آن مرحوم ،علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان ،صبر و اجر آرزومندیم.
شرکت مطبوعاتی سخننگاران طوبی
روزنامه سرخاب  -هفته نامه آذرپیام  -پایگاه خبری همنوا
تسلیت

جناب آقای مهندس علی بدر شکوهی
فرماندارمحترمشهرستانبستانآباد
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.
از طرف :رضا مردی
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اخباراستانرویدادایران جهان

بنی صدر صد در صد!

عکسنوشت

طاهره احمدی مال محمود از همراهان شهید مدنی« :آیتا ...مدنی گفتند من به آقای حبیبی رأی میدهم» آنچه موجب اندوه بزرگی
برای ما و خیلی از مردم شد ،این بود که همان نمازگزاران در مقابل حرف آقا شعار دادند :بنی صدر صد در صد!

سهم هر ارومیهای از فضای سبز،
 10متر مربع است

علی شایگان گفت :بودجه اختصاص
یافته برای فضای سبز شهری 40میلیارد
تومان در سال است که این بودجه
شامل نگهداری جنگلها و تاسیس
فضای سبز شهری است.
مدیر عامل فضای سبز شهرداری
ارومیه گفت :با توجه به جلساتی که

شهرداری ارومیه با منابع طبیعی ،اداره
اوقاف و امور خیریه و بنیادمسکن مبنی
بر احداث کمر بند سبز شهری انجام
داده است ،در سه ماه آینده با احداث
آن مشکالت مربوط به کمبود فضای
سبز در حاشیه شهر ارومیه حل خواهد
شد.

مراسم دعای عرفه
در مساجد تبریز برگزار میشود

رئیس اداره تبلیغات اسالمی تبریز از
برگزاری مراسم قرائت دعای عرفه در
مساجد محوری تبریز خبر داد.
حبیب طاهری خاطر نشان کرد :امسال

نیز همانند سالهای گذشته و مصادف با
این روز ،مراسم دعا و نیایش در مساجد
محوری تبریز برگزار خواهد شد.
وی همچنین گفت :در همین راستا
برگزاری مناجانات شعبانیه و دعای عرفه
به صورت نهادینه اجرا میشود و مراسم
دعای عرفه امسال ساعت  ۱۶یکشنبه
 ۲۱شهریور  ۹۵در مسجد جامع تبریز
با نوای حجت االسالم جعفریان از قم
و حجت االسالم لطفی از تبریز برگزار
خواهد شد.

پایانه مسافربری خوی رو به تعطیلی

مدیر عامل پایانههای مسافربری
شهرداری خوی از کاهش  60درصدی
مسافر در پایانه مسافربری شهید درستی
خوی خبر داد.

شهردار ارومیه گفت :چهارمین جشنواره
انگور ارومیه از تاریخ  23تا  30شهریور به
مدت  8روز برگزار خواهد شد.
محمد حضرت پور افزود :این جشنواره
پاسخی به مطالبات و خواستههای مردم
ارومیه در راستای حفظ آداب و سنن
قدیمی و محلی و بهترین فرصت برای
آشنایی نسل جوان با خود واقعی شان
است.
وی افزود :چنانچه در بلندمدت اهداف
و دستاوردهای جشنواره انگور ارومیه را
بررسی کنیم ،قطع ًا خواهیم دید که در
راستای تولید بومی ،جذب سرمایه گذاری،
افزایش صادرات و همچنین افزایش درآمد
افرادی است که چرخ زندگی شان از راه
باغداری انگور میچرخد.
شهردار ارومیه گفت :معرفی
هنرمندان و اهالی فرهنگ و ادب ،معرفی
محصوالت فرهنگی و بازاریابی برای
آنها از این طریق ،معرفی و ثبت البسه
محلی شهرمان ،معرفی مشاهیر ارومیه
به نسل جوان ،شناساندن تاریخ ارومیه،
معرفی توانمندیهای ارومیه در زمینههای
مختلف فرهنگی ،هنری و تولیدات صنایع
دستی و صنایع غذایی را میتوان از علل
برگزاری جشنواره انگور ارومیه دانست.

صفر ولیزاده اظهار کرد :چنانچه
این روند ادامه پیدا کند تا دو سال آینده
شاهد تعطیلی بزرگترین و زیباترین پایانه
مسافربری شمالغرب کشور خواهیم بود.
وی علت این امر را فعالیت سواریهای
مسافربری شخصی و اتوبوسهای گذری
درتقاطع شرکت نفت و فلکه هواشناسی
اعالم کرد و افزود :متاسفانه به علت عدم
توجه ویژه و حمایت برخی از ادارات ذیربط
روز به روز بر تعداد خودروهای مسافربری
شخصی افزوده میشود.

 28اکیپ نظارتی و بازرسی
دامپزشکی در زنجان فعال شد

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان
گفت 28 :اکیپ نظارتی و بازرسی
به صورت ثابت و سیار در میدانها و
ادارههای دامپزشکی به مناسبت روز عید

ارومیه میزبان جشنواره انگور

قربان تا پایان این عید مسلمانان در استان
فعال شدند.
محمدرشید کرمی افزود :بر اساس
برنامهریزی انجام شده 12دامپزشک26 ،
بازرس بهداشت گوشت و هشت ناظر
شرعی در روز عید سعید قربان وظیفه
نظارت و بازرسی بر سالمت دامهای
قربانی را برعهده دارند.
وی گفت :این اکیپها در میدانهای
دام زنجان ،خرمدره و خدابنده مستقر
هستند.

مشخص و برنامهریزی کنیم.

وی ادامه داد :معرفی ارومیه به عنوان
یکی از قطبهای تولید انگور کشور
و شناساندن آن در سطح منطقه ای،
کشوری و حتی بینالمللی از دیگر اهداف
جشنواره انگور ارومیه است که به نوعی
تالش در جهت تقویت توان کشاورزی
منطقه با بازاریابی است.
حضرت پور با بیان اینکه معرفی
توانمندیهای کشاورزی ارومیه در راستای
تولید انگور باعث جذب سرمایه گذاران
داخلی و خارجی نیز خواهد شد ،تصریح
کرد :جذب سرمایه گذار برای ایجاد صنایع
تبدیلی و همچنین بسته بندی شاید
مهمترین هدف اقتصادی جشنواره انگور
ارومیه باشد ،به نحوی که سال گذشته
شاهد حضور افرادی از روسیه و عراق
در جشنواره بودیم که امسال سعی داریم
که بازار هدف محصوالت انگور ارومیه را

حضرت پور اظهار کرد :سال گذشته
شاهد آن بودیم که انبوه مسافران از
استانهای همجوار برای بازدید از جشنواره
انگور ارومیه راهی این شهر شدند که جای
بسی خوشحالی دارد.
شهردار ارومیه تصریح کرد :در سالهای
گذشته شاهد آن بودیم که باغات انگور در
اثر عدم نظارت مسؤوالن وقت و همچنین
کم بازده بودن محصول انگور در هنگام
فروش و نبود صنایع تبدیلی تخریب و
جای خود را به باغات الوان و همچنین
سیب دادند که با مصرف بیرویه آب
باعث کاش سطح آبهای زیرزمینی شده
و خشک شدن دریاچه ارومیه را تشدید
کردند.
وی عنوان کرد :از این رو با توجه به
اینکه محصول اصلی باغات ارومیه در طی
سدههای گذشته انگور بوده باید با معرفی
آن به عنوان محصولی بومی و در راستای
حفظ طبیعت آذربایجان ،گامی عملی نیز
در راستای حفظ دریاچه ارومیه برداریم
چون طبق اعالم کارشناسان باغاتی
همانند سیب چندین برابر انگور مصرف
آب دارند.

زوم

 50هزار تن انگور از ملکان صادر میشود

سرپرست فرمانداری ملکان از صادرات نخستین محموله انگور
برای مصرف تازه خوری تولید شده در این شهرستان به کشور

امارات متحده عربی خبرداد و پیش بینی کرد :میزان صادرات این
محصول از این شهرستان در سال جاری به  50هزار تن برسد.
محمدباقر خانی افزود :بر اساس تفاهم نامه امضا شده تا پایان
فصل برداشت  500تن انگور تازه خوری به این کشور صادر
میشود.
وی ترکیه ،ارمنستان ،جمهوری آذربایجان ،روسیه ،کشورهای
حاشیه خلیج فارس و آفریقایی و اروپایی را از مقصدهای صادراتی
انگور این شهرستان عنوان کرد.
سرپرست فرمانداری ملکان با اشاره به اینکه مرغوبیت انگور این
شهرستان عمده عامل بازار پسندی این محصول است ،بر ضرورت
توجه بیشتر به بسته بندی مناسب این محصول تاکید کرد.

مناظ ر

نادر فارغی  -سرخاب

افزایش استفاده مشترکین از سامانه2194

با راه اندازی مرحله دوم سامانه 2194
شرکت گاز استان آذربایجانشرقی بیش
از  110هزار مشترک گاز طبیعی ،قبوض
دریافتی خود را بصورت غیر حضوری از
طریق این سامانه پرداخت مینمایند.
به گزارش سرخاب به نقل از روابط
عمومیشرکتگازاستانآذربایجانشرقی،
مدیر عامل شرکت گاز استان با اعالم
این مطلب افزود :با توجه به اقدامات
و فعالیتهای انجام شده درخصوص
فرهنگسازی پرداخت قبوض به صورت
الکترونیکی ،درحال حاضر بسیاری
ازمشترکین با بهرهگیری از این سامانه
کارکرد کنتور خود را اعالم و یا گاز بهاء خود
را از طریق این سامانه پرداخت مینمایند.
ولی اله دینی افزود :بعد از راه اندازی
مرحله دوم این سامانه بیش از 110هزار
مشترک گاز طبیعی در استان ،قبوض
خود را با استفاده از این سامانه پرداخت و
 346هزار مشترک کارکرد کنتور خود را از
طریق سامانه تلفنی  2194غیر حضوری
ثبت نمودهاند.
مهندس دینی با توصیه به مشترکین
برای استفاده از این روش سهلالوصول،
افزود :مشترکان گاز میتوانند برای
پرداخت صورتحساب قبوض خود عالوه

بر سایر روشهای غیرحضوری از طریق
تماس با شماره  2194و با داشتن هر یک
از کارتهای عضو شبکه شتاب و رمز دوم
کارت و صرف ًا با وارد کردن شماره اشتراک
خود بدون نیاز به شناسه قبض و شناسه
پرداخت ،نسبت به پرداخت قبوض خود با
استفاده از سامانه  2194اقدام نمایند.
وی اجرای طرح پرداخت غیرحضوری
قبوض گاز را صرفهجویی در وقت و
هزینه ،گسترش و اشاعه دولت الکترونیک
و سرعت در ارائه خدمات و رضایتمندی
مشترکان عنوان کرد و افزود :مشترکان
عالوه بر استفاده از سامانه 2194
میتوانند با ارسال شماره اشتراک خود
به سامانه پیامکی  100002194از آخرین
صورتحساب و بدهی مصرف خود با
جزئیات شناسه قبض و شناسه پرداخت
آگاه شوند.

تولیدات داخلی که با برند خارجی عرضه میشود

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت
شهرستان ابهر گفت :صنعت نساجی
در شهرستان ابهر یکی از کاملترین
چرخههای تولید را دارد که عالوه بر تولید
منسوجات با کیفیت که دستی در عرصه
صادرات دارند ،میتواند به دلیل نزدیکی

واحدهای مرتبط این صنعت با هم ،هزینه
تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهد؛
این در حالی است که تولیدات شهرستان
با برندهای خارجی دوخته شد ه و در بازار
عرضه میشود.
محمدرضا داداشیان با اشاره به اینکه

بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت
نساجی ،وارداتی است ،تصریح کرد :با توجه
به گشایشی که در حوزه صنعت ایجاد شده
است ،صنایع نساجی نیز میتوانند نیاز خود
را تامین کرده و با بیشترین میزان ظرفیت
خود به تولید بپردازند.

اردبیل

سازمان اتوبوسرانی شهرداری اردبیل اقدام به
احداث ایستگاه نمین در چهارراه ژاندارمری کرده
است ,در ساماندهی ایستگاههای اتوبوس و استفاده
راحت همشهریان از کارت بلیط اقدامات خوبی را
انجام دادیم تا هموطنان از وسائط نقلیه عمومی
بیشتر استفاده کنند.

از لوازمالتحریری وطنی تا شورای در حال انحالل
به گزارش سرخاب با نزدیک شدن به ماه مهر
والدین برای خرید وسایل مورد نیاز فرزندانشان در
کالس درس در بازار به گشت و گذار میپردازند و
بیشتر به سراغ لوازم التحریرهایی میروند که برای
فرزندشان جذابیت داشته باشد.
به هر حال با نزدیک شدن به روزهای بازگشایی
مدارس ،آن چیزی که بیشتر به چشم میخورد بساط
لوازم تحریر با برچسب شخصیتهای هالیوودی کنار
دست خیابانها و مغازههای لوازم التحریر است.
اما نکته اساسی و مهم که پرداختن به آن خالی
از لطف نیست؛ تولید لوازم التحریر داخلی با برچسب
خارجی است! تولیدی که در حمایت از آن ،یکی
دو سالیست دغدغه اتکا به ظرفیتهای ایرانی
به بحث روز تبدیل شده و از طریق دولت و در
ادامه آن مردم مورد استقبال قرار میگیرد .این اقدام
در زمینه ایرانی و اسالمی کردن لوازم التحریر در
طول سالهای گذشته بیشتر در مرحله تئوری و
آماری بوده و نیاز به برنامهریزی بلند مدت از سوی
وزارتهای متولی دارد تا همچنان در این مرحله
باقی نماند.

شورای شهر سرعین در آستانه انحالل
قرار گرفت
نادر ابراهیمی به عنوان عضو شورای شهر
سرعین استعفانامه خود را تقدیم شورا کرد تا این
نهاد با از دست دادن اکثریت ،در آستانه انحالل
باشد .با استعفای این عضو شورا ،اعضای شورای
شهر سرعین به سه نفر کاهش یافته که این تعداد
برای تداوم فعالیت شورای شهر این شهرستان کافی
نیست.
ابراهیمی مشکالت به وجود آمده و مشکالت
خانوادگی را از دالیل استعفای خود مطرح کرده
است ،استعفای این عضو شورا هنوز از سوی اعضا
شورا مورد بررسی قرار نگرفته و قرار است در جلسه
رسمی شورا و از سوی سه عضو دیگر مورد رسیدگی
قرار گیرد .البته در این میان برخی احتمال باز پس
گیری استعفا و بازگشت ابراهیمی به شورا را رد
نمیکنند.
به نظر میرسد این استعفا به حاشیههایی که
در ماههای اخیر شورای شهر سرعین با آن دست
و پنجه نرم میکند ،بیارتباط نباشد ،از سویی برخی

این استعفا را به نحوه انتخابات هیأت رئیسه شورا که
چند روز پیش برگزار شد ،مرتبط میدانند.
دورههای عملی و آموزشی واکنش سریع
در هالل احمر اردبیل برگزار شد
بهرام غیبی در آئین اختتامیه دوره تیمهای
واکنش سریع هالل احمر در استان اردبیل
اظهار داشت :با برنامهریزیهای انجام شده
تاکنون  15هزار نفر امدادگر در استان اردبیل
ساماندهی شدهاند که  300نفر در پایگاهها و
مراکز هاللاحمر همکاری همه جانبهای دارند.
وی افزود :در استان اردبیل تاکنون 100
نفر در دوره تیمهای واکنش سریع هاللاحمر
شرکت کردهاند که یال گذارندن دورههای
تئوری و عملی به مرحله نهایی خواهند رسید
و مدارک آن را دریافت خواهند کرد و این
کالسها به صورت رایگان برای افراد در نظر
گرفته شده است تا بتوانند با آموزشهای الزم
در مواقع ضروری و پرخطر اقدامات الزم را انجام
دهند.

کابلهای خودنگهدار در اردبیل به اندازه
1200کیلومتر تعویض شد
علیرضا علیزاده در حاشیه بازدید از طرحهای
تبدیل کابل خودنگهدار برقرسانی در اردبیل
اظهار داشت :در ادامه عملیات مربوط به
ارتقای تابآوری برق کابلهای خودنگهدار
و شبکههای لخت به اندازه یک هزار و 200
کیلومتر تعویض شده است و  2هزار کیلومتر
نیز در آینده تعویض خواهد شد که هماکنون
در مرحله اجرا است و اقدامات مربوط به این
بخش انجام میشود.

پارکینگ ویژه اتوبوسهای شهری در
اردبیل احداث میشود
حمید مظاهری در نشست با مجموعه سازمان
اتوبوسرانی در اردبیل با اشاره به اینکه پارکینگ ویژه
اتوبوسهای شهری در هشت هکتار زمین اجرایی
میشود ,اظهار کرد :با توجه به اینکه در شهر اردبیل
پارکینگی جهت توقف وسائط نقلیه عمومی درون
شهری وجود ندارد ،سازمان اتوبوسرانی در نظر
دارد یک قطعه زمین هشت هکتاری برای احداث
پارکینگ اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه بنا بر درخواست همشهریان،

رقابتهای المپیاد والیبال رده سنی زیر
 16سال اردبیل خاتمه یافت
رئیس هیأت والیبال استان اردبیل با تاکید به
اینکه مسابقات دومین دوره المیپاد والیبال زیر 16
سال استان با شرکت  9تیم از سراسر استان به
میزبانی شهرستان مشگین شهر برگزار شد ,تصریح
کرد :در این مسابقات تیمهای اردبیل الف ،اردبیل
ب ،بیله سوار ،پارس آباد ،مشگین شهر ،نیر ،گرمی،
خلخال و کوثر حضور داشتند که تیمهای اردبیل
الف ،مشگین شهر ،بیله سوار و گرمی با شکست
حریفان خود در مرحله مقدماتی به مرحله نیمه نهایی
صعود کردند.
نادر فالحی با بیان اینکه در بازی فینال اردبیل
با پیروزی برابر تیم مشگین شهر به مقام قهرمانی و
اول این رقابتها دست یافت ،بیان داشت :در بازی
رده بندی تیم گرمی با غلبه بر بیله سوار سوم شد.
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احمدی نژاد نمک
خورد و نمکدان شکست
قدرتاهلل علیخانــی در انتقاداز فراکســیون امید
میگوید :وقتــی کدخدایی در مجلــس یکپارچه
اصولگــرا برای عضویت در شــورای نگهبان رای
نمیآورد اما در مجلس دهم با رای اصالح طلبان
نفر اول میشود ،آیا نمیشد برای ریاست مجلس
تفاهم کرد؟
ایــن روحانی اصالح طلب معتقد اســت«مدیران
ارشد دولت از پایگاه اجتماعی رئیسجمهور نیستند
یــا تمایلی ندارند تا به این پایگاه اجتماعی نزدیک
شــوند به همین دلیل زحمت فعال نگه داشــتن
پایگاه اجتماعی بر دوش شــخص رییس جمهور،
معاون اول و تعداد انگشــت شــماری از اعضای
کابینه است ».صحبت از احمدی نژاد که می شود
می گوید او از چشم نظام افتاده است ،نمک خورد
و نمکدان شکست.
علیخانی درمورد اینکه آیا اصالح طلبان گزینهای
کنــار روحانی میآورنــد گفت:همه اصالح طلبان
اعالم کردند به جز آقای روحانی کاندیدای دیگری
ندارنــد .البته طبیعی اســت که بــرای انتخابات
ریاســت جمهوری ممکن است افرادی با گرایش
مختلف ثبت نام کنند ولی با حضور آقای روحانی،
اصــاح طلبان در کنــار او خواهند بود .در مقابل
اصولگرایان چهره رأی آور ندارند .کسانی که االن
مطرح هستند ،فاقد قدرت رأی آوری اند .شاید هم
اصولگرایان چهره پشــت صحنه داشته باشند که
تاکنون رو نکرده اند امــا چون اصوال بافت مردم
ما اصالح طلبی است ،اگر اصولگراها تفرق را هم
کنار بگذارند و دور هم جمع شــوند باز در رقابت با
اصالح طلبان کم می آورند.
وی در مــورد آمدن احمدی نــژاد گفت :احمدی
نژاد به خاطر شــعارهای عوام فریبانه رأیش باالتر
از ســایر چهره های اصولگرا اســت .اما معتقدم
احمدی نژادی دیگر به لحاظ سیاســی وجود ندارد
چــون کارهایی انجام داد که هــم به نظام لطمه
زد و همه کســانی که حامی اش بودند را ناراضی
کرد .احمدی نژاد نمک خورد و نمکدان شکســت.
بنابراين نگراني از جانب احمدي نژاد نيست .اینکه
مي رود شهرســتان ها برای آن اســت که فضاي
تبليغاتي را آشــفته كند و براي خود هم مشغوليتي
است .واال در عالم سیاست او دیگر نیست.

لبنان به سمت ژرفای
بن بست سیاسی

چهل و چهارمین نشســت پارلمان لبنان به
منظور انتخاب رییس جمهوری این کشور باز هم
فرجامی نیافت تا بــا ادامه بحران انتخاب رییس
جمهوری ،فضای سیاسی لبنان در آستانه بن بست
سیاسی کامل قرار گیرد.
نظام سیاســی لبنان پارلمانی است و رییس
جمهوری از سوی این نهاد انتخاب می شود .از این
رو ،دستیابی به ریاست جمهوری در گروی شکل
گیری اکثریت پارلمانــی و حمایت از یک نامزد
است .پارلمان لبنان  128نماینده دارد و در جلسه
رای گیری برای انتخاب رییس جمهوری ،حضور
دو سوم نمایندگان ( 86نفر) ،الزامی است .هر نامزد
که اکثریت مطلق یعنی نصف به عالوه یک رای
( 65رای) را کسب کند ،راهی «کاخ بعبدا» خواهد
شد .از این رو اســت که هر جریانی تالش دارد
تا به وســیله رایزنی با دیگر احزاب ،جبهه خود را
تقویت کند و گزینه مورد نظر خود را در این جایگاه
قرار دهد .ماجرای انتخاب رییس جمهوری زمانی
پیچیده تر شد که در بهمن ماه سال « ،94سمیر
جعجع» از نامزدی ژنرال «میشل عون» که گزینه
اصلی جریان  8مارس است ،حمایت کرد.
بحران های سیاســی که لبنان با آن دست و
پنجه نرم می کند ،تنها ریشه در مسایل داخلی و
اختالف بین جریان های سیاسی این کشور ندارد
بلکه دســت هایی در خارج از مرزهای این کشور
سعی در بدست گرفتن زمام امور لبنان و تغییر آن
به نفع خود دارند.
برخی معتقدند یکی از دالیل به درازا کشیدن
انتخاب رییس جمهوری لبنان ،دخالت ها و نقش
مخرب عربستان سعودی است .به نظر می رسد
عربستان ســعودی ،پس از ناکامی های پیاپی و
انزوای تدریجی در منطقه ،به دنبال نقش آفرینی
بیشتر در پرونده لبنان است .گفته می شود رهبران
ریاض از گزینه مورد نظر حزب اهلل دل خوشــی
ندارند و مخالفت آنها با نامزدی میشــل عون و
جلوگیری از رای دادن مهره های سعودی به وی،
این وضعیت را پیچیده تر کرده است.

آگهیاخبارشمالغربخبرچیناقتصاد

گفتوگوی وزیران امورخارجه
آمریکا و روسیه درباره سوریه

تکبر جاهلی بر رفتار حاکمان ریاض

سایه افکنده است
دبیر شــورای عالی امنیت ملی  ،گفــت :فاجعه منا که با بیکفایتی و
اهمال در ارایه خدمات امدادی و پزشکی به مجروحان موجب شهادت
جمع زیادی از ضیوف الرحمان شد لکه ننگی است که هرگز از دامان
آل سلمان پاک نخواهد شد .وی با اشاره به بیتعهدی دولت سعودی
به بدیهیترین اصول انســانی و حقوقی در جبــران آالم داغدیدگان
این فاجعه افزود :تبختر و تکبر جاهلی بر مجموعه سیاستها و رفتار
حاکمان ریاض سایه افکنده است .او افزود :مجموعه اقدامات الزم برای
پیگیری حقوق خانوادههای شهدای منا و مجازات عامالن و مسببان
آن با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی دنبال خواهد شد.

وزارت امورخارجه آمریکا اعالم کرد ،جان کری به منظور گفت وگو
درباره سوریه با همتای روس خود ،عازم ژنو شد.
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت ،مذاکرات کری و سرگئی
الوروف،درباره ســوریه است و محور آن کاهش خشونتها ،افزایش
کمکهای بشردوســتانه به مردم سوریه و حرکت به سمت یک راه
حل سیاســی اســت که برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه
الزم است.
در حالی که روســیه در حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه
وارد جنگ داخلی در این کشور شد ،آمریکا و ائتالف تحت امرش از
مخالفان سوری در این جنگ حمایت میکند.

فشار امریکا ،انگلیس و فرانسه بر سازمان ملل
برای مجازات کره شمالی

امریکا ،انگلیس و فرانســه ســازمان ملل را تحت فشــار قرار دادند تا
تحریمهای تازهای علیه کره شمالی اعمال کند.
این فشار همزمان با تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل
برای بحث درمورد محکوم کردن پنجمین آزمایش هستهای کره شمالی
وارد شد.
کره شمالی اعالم کرد که به قابلیت حمل کالهک هستهای روی موشک
بالستیک دست یافته است.
پیونگ یانگ ضمن تشدید تهدیدهایش گفت :از دست رقبایش و سازمان
ملل کاری برای بازداشتن این کشور ساخته نیست.

آمریکا در کشتن فرمانده جبهه فتح الشام
نقشینداشت
پنتاگون اعالم کــرد :در مرگ فرمانده بزرگتریــن ائتالف (گروه
تروریســتی) ســوریه که در یک حمله هوایی در حلب کشته شده
است ،هیچ نقشی نداشت.
گفته میشود که ابوعمر ســراقبی که رهبری جبهه النصره جناح
ســابق وابســته به القاعده را به عهده و در ماه ژوئیه به جبهه فتح
الشــام تغییر نام داد در حمله به یک نشست سرکردگان تروریست
کشته شده است.
جف دیویس گفت  :این حمله توسط امریکا انجام نشده است.
وی افزود  :هرچه آنجا اتفاق بیفتد کار ارتش امریکا نیست.
دیویس گفت  :ما دلیلی برای حضور در حلب نمی بینیم .حلب جایی
نیست که داعش در آن باشد.

استقبال از توافق امریکا و روسیه برای
برقراری آتش بس در سوریه

کشف اسناد نظامی محرمانه اسرائیل
در محل دفن زباله ها

جنگ ،نابودی
و مرگ ارمغان کلینتون

سیاست دولت تنوع بخشی
به تولید انرژی است

نماینده ویژه ســازمان ملل درامور ســوریه ضمن اســتقبال از
حصول توافق بین امریکا و روســیه بر سر برقراری آتش بس
درســوریه اعالم کرد که سازمان ملل «هر آنچه که میتواند »
برای حمایت از اعاده اولیه ترک مخاصمات در آن کشور انجام
خواهد داد.
براساس بیانیه ای ،دی میستورا گفت  :سازمان ملل امیدوار است
که خواست و ارادهای که منجر به این تفاهم شده پایدار بماند.
این تفاهم دریچه فرصت واقعی برای تمام بازیگران مربوطه در
منطقه و فراتر از آن ایجاد خواهد کرد تا از آن برای تغییر مسیر
بحران سوریه و کاهش خشونت و درد و رنج تحمل شده مردم
سوریه استفاده کنند.

پایگاه صهیونیستی (  )nrgنوشت :یک عکاس هنگام کار در صحرای
نقب به اسناد طبقه بندی نظامی اسرائیل با مهر محرمانه در داخل محل
دفن زبالهها دست یافته است.
این اسناد متعلق به سربازان گردان « کرکال» ارتش صهیونیستی بوده
که در مرزهای فلسین اشغالی با مصر مستقر هستند.
این اسناد شامل اطالعاتی از فعالیتها و ماموریتهای گردان کرکال
و همچنین تعداد نظامیان و شــماره تلفنها آنها و سالحهای جنگی
این گردان است.
منابعی در ارتش صهیونیستی این حادثه را بسیار خطرناک و در دست
بررســی خوانده به ویژه اینکه به مسائل امنیتی و بیرون ریختن اسناد
بدون بررسی دقیق آنها مرتبط است.

دونالد ترامپ به ســابقه هیالری کلینتون به عنوان وزیر خارجه
تاخت و ادعا کرد کــه وی تنها جنگ ،نابودی و مرگ به ارمغان
آورده است.
این انتقاد نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری از رقیب دمکرات
خــود در جریان دور تــازهای از نبرد انتخاباتی دو طرف بر ســر
شایستگی آنها برای به عهده گرفتن فرماندهی کل قوا در امریکا
صورت گرفت.
وی در این اجالس ســران گفت :مشکل ،شادی خارج از کنترل
کلینتون است .تصدی وی در وزارت خارجه تنها جنگ ،نابودی و
مرگ برای ما به ارمغان آورد .وی سرعت عمل زیادی در مداخله،
تجاوز یا تاکید بر تغییر رژیم دارد.

معــاون اول رئیس جمهوری گفت :یکی از سیاســتهای
جدی دولت ،تنوع بخشــی به تولید انرژی است که اکنون
بخش اصلی انرژی کشور از تبدیل مواد فسیلی نفت و گاز
به برق ،به دست میآید.
اســحاق جهانگیری افــزود :هم اینک بیــش از  75هزار
مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور به طور عمده با گاز تامین
میشود.
وی اضافه کرد :با ســاخت نیروگاههــای اتمی افزون بر
تثبیت پایداری شبکه در مصرف مواد فسیلی صرفه جویی
و همچنین به جهت محیط زیستی برای کشور بسیار مهم
است.

دولت برای رسیدگی به تخلف ها
هیچ خط قرمزی قائل نیست

معاون اول رئیس جمهوری گفت :مردم مطمئن
باشند دولت روی مســایل فساد اداری حساس
اســت و هیچ خط قرمزی در این خصوص قائل
نیست.
اســحاق جهانگیری افزود :در بحث فیش های
حقوقی  ،قوه مجریه تنها قوه ای بود که در این
زمینه برخورد کرد و مهمترین کار دولت تشکیل
شورای حقوق و دستمزد و گذاشتن سقف برای
پرداخت ها در همه سطوح است.
وی یادآورشــد :باتوجه به بررسی فیش حقوقی
 2هــزارو  500مدیر تنها  2درصد از این شــمار
حقوق های نامتعــارف دریافت کرده اند که این
تعداد نبایــد عملکرد  98درصد مابقی مدیران را
زیرسوال ببرد.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد :نباید به
گونه ای عمل شــود که جرات تصمیم گیری از
مدیران گرفته شود چرا که االن مدیران احساس
می کنند تهاجمی نسبت به آنها صورت می گیرد
البته در کشــور دغدغه نسبت به فساد سیستمی
کامال درست است.

جهانگیری گفت :فساد سیستمی در گذشته بوده
و اکنون نیز دولت ادعا نمی کند فســادی وجود
ندارد مهم این است که وقتی دولت متوجه این
امر شد عکس العمل نشان داد .
جهانگیری افزود :هم در موضوع حقوق ها و هم
در مباحث مطرح شده درباره فساد در شهرداری
ســریع ًا پیگیری کرده و از نهادهای مرتبط نظیر
وزیر کشــور گزارش خواستم و از دبیرخانه ستاد
مبارزه با مفاسد موضوعات را پیگیری می کنم و
از تخلفات گذشت نخواهیم کرد و گزارش ها را
به رهبر معظم انقالب خواهیم داد و در دولت نیز
پیگیری خواهیم کرد.
وی گفــت :دولت در پیگیری حقوق مردم کوتاه
نخواهد آمد و در مســاله صندوق فرهنگیان نیز
که متعلق به صدها هزار نفر از فرهنگیان کشور
است اگر کســی تخلفی کرده باید با آن برخورد
شود.
جهانگیری ادامه داد :نبود سازمان امور اداری و
استخدامی یکی دیگر از مشکالت بود که دولت
این سازمان را احیا کرد.

قاچاق کاال در حال تغییر ماهیت به فساد اقتصادی است

دادســتان عمومی و انقالب تهران گفت :از نظر مسووالن اهمیت
قاچــاق کاال از یک جرم عادی و تعزیراتی فراتر رفته و آثار منفی
آن از منظر عموم به حدی رســیده که ماهیت آن در حال تبدیل
شدن به فساد اقتصادی است.
عبــاس جعفری دولت آبــادی ،افزود :توجه رســانهها به موضوع
قاچاق کاال ،موید آن اســت که از نظر مســووالن اهمیت قاچاق
کاال از یک جرم عــادی و تعزیراتی فراتر رفته و آثار منفی آن از
منظر عموم به حدی رســیده که ماهیت آن در حال تبدیل شدن
به فساد اقتصادی است.
تغییر ماهیت جرم قاچاق به فساد اقتصادی
دادســتان تهران ،با انتقاد از این که از منظر برخی ،کاالی قاچاق
جرم کم اهمیتی محسوب میشــود ،تغییر ماهیت جرم قاچاق به
فســاد اقتصادی را زمینه مناســبی برای تشــدید مبارزه با قاچاق
کاال دانست.
لزوم نظارت بر انبارهای نگهداری کاالها
جعفری در خصوص وضعیت انبارهای حاشــیه شــهر تهران که
محل نگه داری کاالهای قاچاق شــده اند ،اظهار داشت :این که
افرادی جرات کنند محمولههای کاالهای قاچاق را از نقاط مرزی
به مرکز کشــور یعنی تهران انتقال دهند ،نشــان از هزینه پایین
ارتکاب جرم قاچاق کاال دارد و لذا اهمیت شناســایی کانونهای
نگــه داری کاالی قاچــاق ،کم تر از اثــر برخوردهای موردی با

قاچاق کاال نخواهد بود.

نقش سامانههای الکترونیکی در مبارزه با قاچاق کاال
اجرا در ســازمان متبــوع ،برنامــه ریزی جهت دسترســی کلیه
دستگاههای مرتبط به این سامانهها مورد تأکید قرار دادند .مزیت
این ســامانه ها ،نظارت بر انبارها و شناســایی کاالهایی است که
به انبارها وارد میشــود و از آن جمله ســامانه ای ،که هم اکنون
در شهرستان ســمنان به عنوان نمونه و آزمایشی راه اندازی شده
است.
نصب دوربین در انبارها و رصد در مرکز پلیس
جعفری ،اشراف اطالعاتی دســتگاههای امنیتی و پلیس بر روی
انبارهــا از طریق اتخــاذ اقدامات پیشــگیرانه وضعی مانند نصب
دوربینهــا و هم چنین ایجــاد ســامانههای الکترونیکی تبادل
اطالعات را ضــروری خواند که افزایش هزینه و ریســک برای
قاچاقچیان را در پی خواهد داشت.
استفاده از ظرفیتهای مردمی در مبارزه با قاچاق
کاال
دادســتان تهران اظهار داشت :پســندیده نیست که مسووالن به
جای پیگیری و حل مشکالت ،ســایر سازمانها را متهم به عدم
همکاری نمایند.

وزیر سابق اطالعات:
چه چیزی از برجام گیر ما آمد

تجمععلمایمسلمانلبنانبهمنظور
بررسی امور حج

سعید قاسمی :در کار تشکیالتی هنوز
روی دست مسعود رجوی نداریم

افزایش حضور متخصصان ایرانی
در ساخت نیروگاه جدید

وزیر ســابق اطالعات تغییر اصطالحات بــرای از بین بردن
احساسات در بین نخبگان و غیرنخبگان را حربه امروز دشمن
بیان کرد و گفت :دشــمن با طراحی و اجرای توطئه نفوذ به
دنبال ایجاد اشتباه محاسباتی در سه مقوله ،مسؤوالن ،نخبگان
و مردم است.
حیدر مصلحی گفت :همان گونه که رهبری فرمودند آل سعود
شــجره ملعونه اســت و ضرورت جدی جهان اسالم ،تبیین
ماهیت واقعی آل سعود به عنوان شجره ملعونه است و در این
میان نقش حوزههای علمیه غیرقابل انکار است.
وی گفت :نهایت  30درصد مشکالت اقتصادی ما به برجام
برمی گردد ،چه چیزی از برجام گیر ما آمد؟ بیش از  100هزار
خودرو میلیاردی مانند پورشــه چگونه وارد کشور شده است؟
مگر نمی گویند ما تحریم هســتیم ،سؤال من این است که
این ماشینها چگونه وارد کشور میشوند؟ بدون نقل و انتقال
پول که نمی توانند وارد شوند ،چرا این پولها در تولید به کار
گرفته نمی شود؟

تجمع علمای مسلمان لبنان همزمان با نخستین سالگرد فاجعه
دردناک منا با صدور بیانیهای تشکیل اجالس بزرگ اسالمی
را برای بررســی امور حج واتخاذ تصمیم مناسب به منظور
تشکیل کمیتهای از کشورهای مختلف اسالمی خواستار شد.
در بیانیه این تجمع همچنین « تشــکیل یک کمیته برای
بررسی فاجعه سال گذشته در منا در ایام حج تمتع ،مشخص
کردن مسئولیتها و چگونگی جلوگیری از تکرار آن در آینده
را خواستار شد».
تجمع علمای مسلمان لبنان تاکید کرده است ،این کمیته باید
مشخص کند که فاجعه دردناک منا ،از روی قصد و یا نتیجه
خطای انسانی بوده است.
در بیانیــه این تجمع اقــدام رژیم ســعودی درجلوگیری از
سفر مسلمانان ایرانی ،ســوری و یمنی به وهمچنین برخی
شخصیتها به بهانه گرایش سیاسی آنها و یا وابسته بودن به
خط مقاومت ،به عربستان برای ادای فریضه واجب حج تمتع
محکوم شده است.

سعید قاســمی ،فعال سیاسی به بیان ویژگیهای بچه هیأتیها اشاره
کرد و گفت :شما باید همیشــه آمادگیهای الزم را داشته باشید ،چرا
که وظایف سنگینی بر دوش شما قرار دارد و در مقطع خاصی از تاریخ
قرار گرفتهایم .
این فعال سیاسی اظهار داشت :برای ما که معتاد جنگ و جبهه شدهایم
 ،وقتی در کوچه و خیابان راه میرویم و سخنان رهبر معظم انقالب را
میشنویم ،احساس خطر میکنیم؛ خاک بر سر این مدل جبهه که ما
فرمانده کل قوا را جلو انداختهایم و میخواهیم پشت سر ایشان بجنگیم.
وی ادامه داد :آن جا که نباید جلوتر از رهبر معظم انقالب حرکت کنیم،
در زمینه فکری بود نه در جبهه جنگی که دشــمن تمام عیار علیه ما
هجمه میکند؛ افغانیها امروز بهتر تشــخیص داده اند که میدان نبرد
کجاست و هر روز در دفاع از حرم اهل بیت(ع) شهید میشوند.
قاســمی ادامه داد در کار تشــکیالتی هنوز روی دست مسعود رجوی
نداریم که بعد از  30سال هنوز این سازمان دارد نیرو پرورش میدهد؛
داعش انگشــت کوچک ســازمان مجاهدین خلق است که نیروهای
استشهادی را به خوبی تربیت میکند.

معاون اول رییس جمهوری از نیروگاه اتمی بوشهر و اتاق کنترل
اصلی این نیروگاه بازدید کرد و در دفتر یادبود آن نوشت :بحمداهلل
به همت نیروهای متخصص ،تولید نیروگاه در وضعیت مناسبی
است و در ساخت نیروگاه جدید حضور مهندسین و متخصصین
ایرانی بیشتر خواهدبود.
معاون اول رییس جمهوری در دفتر یاد بود نیروگاه اتمی بوشهر
نوشت« :توفیق نصیب شد که بازدیدی از نیروگاه اتمی بوشهر
داشته باشیم که هم زمان احداث عملیات اجرایی نیروگاه جدید
نیز آغاز میشود .به حمداهلل به همت نیروهای متخصص ،تولید
نیروگاه در وضعیت مناسبی است و در ساخت نیروگاه جدید حضور
مهندسین و متخصصین ایرانی بیشتر خواهدبود .از زحمات همه
عزیزانمتشکرم».
معاون اول رئیس جمهوری به همراه علی اکبر صالحی رئیس
ســازمان انرژی اتمی و محمد فرهــادی وزیر علوم ،تحقیقات
وفناوری برای افتتاح عملیات اجرایی ساخت نیروگاه دوم و سوم
هستهای بوشهر ،به این استان سفر کرده است.
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جشنواره ملی فطیر در مشگین شهر برگزار میشود

دبیر جشنواره فطیر و پنیر مشگینشهر گفت :جشنواره ملی فطیر و پنیر  25و  26شهریور ماه در طوالنیترین پل معلق خاورمیانه در مشگینشهر برگزار میشود و تمهیدات الزم برای برگزاری این مراسم باشکوه و
سنتی در مشگینشهر انجام شده است.
علیرضا یزداندوست با اشاره به اینکه جشنواره ملی فطیر عالوه بر برگزاری مراسمهای سنتی و فرهنگی با جوایز ویژهای برای عکاسانی که عکسهای ویژه از فطیر سنتی گرفتهاند همراه خواهد بود ،افزود :مهمترین
هدف ما از برگزاری جشنواره ملی فطیر معرفی برند فطیر مشگینشهر است چرا که فطیر در استان اردبیل متعلق به شهرستان مشگین شهر بوده است.
وی تصریح کرد :در حالحاضر  57نانوایی فطیرپز در شهرستان مشگینشهر فعالیت دارند که در این نانواییها  8نوع فطیر سنتی پخت میشود و برای  200نفر به صورت مستقیم و  400نفر به صورت غیرمستقیم
اشتغال ایجاد شده است.
اکبر رزمی

سوال سخت بچهها درباره «خدا»

شاید فکر کنید که سادهترین سواالت را یک کودک
میپرسد و همه به راحتی میتوانند به سواالت او جواب
بدهند .چون بچهها رد حال کشف و درک دنیای پیرامون
خودشان هستند و در مورد امور کوچک و بدیهی سوال
میپرســند .اما گاهی اوقات جواب دادن به ســواالت
کودکان سختترین کار دنیاست! کودکانی که با توجه
به محدودیتهای شناخت و درک محیط پیرامونشان
قدرت تحلیل و فهم مفاهیم انتزاعی را ندارند .حســاب
کنید کوچولوی  5ســالهای از شما راجع به خدا بپرسد.
خب بدیهی است که میتوانید در قدم اول توضیحاتی
بدهید مثل اینکه او آفریننده همه چیز است و بعد سعی
کنید با برشمردن صفات و ویژگیهایی مانند مهربانی،
تصویر خوب و به دور از هراسی از خالق در ذهن کودک
ایجاد کنید .اما هر جواب شــما ممکن اســت سواالت
جدیدی را برای کودک به وجود آورد.
در مورد این موضوع با ندا شیخی ،دکترای روانشناسی
صحبت میکنیــم و او در این باره میگوید :عموما دو
سوال عمده در مورد خدا برای بچهها وجود دارد که ما
آنها را به عنوان نمونه مطرح میکنیم و والدین میتوانند
با شبیهسازی این موارد سواالت دیگر کودک را نیز به
او توضیح دهند.
خدایی که همه چیز را آفریده ،کجاست؟
این ســوال احتماال اصلیترین و رایجترین سوال

روستایی با جاذبههای گردشگری


بچ هها در سنین بین 2
تا  10سال قادر به درک
مفاهیمانتزاعینیستند.
شما ب رای یاددادن هر چیزی
به آنها باید از تصاویر و
تجربیاتعینیبهرهببرید.

کودک در مورد خداســت .بعضی در جواب این سوال
آن را با یک مثال عینی توضیح میدهند و میگویند
خدا مثل هوا همه جا هســت! امــا درک مفهوم هوا
که قابل لمس و مشــاهده نیست ،خود برای کودک
جای ســوال دارد و این مثال خوبی برای شــرح این
مساله نیست .در عوض میتوانید بگویید ما هم دقیقا
نمیدانیم که او کجاســت اما میدانیم که خودش و
فرشتههایش همیشه مراقب ما هستند تا زندگی خوبی
داشته باشیم!

خدا چقدر مهربان است؟
بچهها در ســنین بین  2تا  10سال قادر به درک
مفاهیم انتزاعی نیستند .شما برای یاددادن هر چیزی
به آنها باید از تصاویــر و تجربیات عینی بهرهببرید.
به همین دلیل اســت که پایه آموزش کودکان روی
تصویر و تجربه است و با مثالهای عینی به سواالت
کودک جواب میدهیم .در اغلب اوقات سعی میکنیم
خداونــد را با ویژگیهــای بارز و قابــل درک برای
کودکان توضیح دهیم .یکی از این ویژگیهای خاص،

مهربانی بیاندازه خداوند نسبت به بندگانش است.
اما چطور میتوان مهربانی خدا را با تجربه و تصویر
توضیح داد؟ آســان اســت؛ میتوانید بگویید مهربانی
خداوند شبیه وقتی اســت که مادرت تو را با عشق در
آغوش میکشــد یا زمانی که بــا مالیمت موهایت را
نوازش میکند و برایت کتاب داســتان میخواند؛ شاید
حتی از این هم مهربانتر! شما به آسانی تجربه کودک
را از مهربانی برای او تداعی کردید و به این شکل حاال
او میتواند درکی نسبی از مهربانی خداوند داشته باشد.

ظرفیتهای خفته در گردشگری
روستاییآذربایجانغربی

ایرنــا -صنعــت گردشــگری آذربایجانغربی با
وجود برخورداری از بکرترین روســتاها هنوز نتوانسته
ظرفیتهای خــود را به نمایش بگــذارد و به عبارتی
بهتر گردشگری روستایی این استان را میتوان صنعت
خفتهای نامید که باید بیدار شده و قدم در راه شکوفایی
بگذارد.
آذربایجانغربــی تنها دروازه زمینــی ایران به اروپا
محسوب میشود ،اما تاکنون از درآمدهای گردشگری
بینصیب مانده و این در حالی اســت که این اســتان
ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارد.
این اســتان با هزار و  500اثــر ملی و  2اثر جهانی
از ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در بخش گردشگری
برخوردار اســت ولی تا کنون از این ظرفیتها استفاده
نشده است.
آذربایجانغربی  58منطقه نمونه 13 ،مســیر بکر و
 200روستای زیبا برای جذب گردشگردارد.
روســتای پردانان پیرانشــهر ،جزایر و روستاهای
اطراف دریاچه ارومیه ،روســتای سوله دوکل در بخش
سیلوانا ارومیه ،روســتای بند ارومیه ،روستای سهوالن
مهاباد ،روستای احمدآباد تکاب و روستای باغچه جوق
ماکو از جمله مناطق روســتایی بــا ظرفیت باال برای
گردشگرپذیری در آذربایجانغربی است.
گردشگری روستایی آذربایجانغربی
مغفول مانده است
عین ا ...شریف پور نماینده مردم ماکو ،شوط ،پلدشت
و چالدران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :از داشتههای خود در صنعت گردشگری
بیاطالعیم و هنوز نتوانســته ایم قابلیتها و ظرفیتهای
گردشگری روستایی استان را معرفی کنیم.
وی اظهار کرد :احیای خانههای توریستی در روستاها،
معرفی توانمندیهای روستاها همانند صنایع دستی و
فرآوردههای دامی و کشــاورزی هر کدام به نوبه خود
میتواند باعث جذب گردشگر شود.
نماینده مردم ماکو در خانه ملت ادامه داد :روستائیان
از درآمد مناسبی برخوردار نیستند و کشاورزی و دامداری
هنوز نتوانسته باعث ماندگاری آنها در روستاها شود.
شــریف پور افزود :توسعه صنعت توریسم روستایی
یکی از مولفههایی اســت که میتواند روستاییان را در
روستا ماندگار کرده و درآمد مناسبی نصیب آنها کند.
نماینده مردم ماکو ،چالدران ،شوط و پلدشت در خانه
ملت بیان کرد :بنیاد مســکن بــا پرداخت وامهای کم
بهرهتالش کند تا خانههای توریستی روستایی مرمت
و بازسازی شود.

وی ادامــه داد :باید روســتاهایی کــه از ظرفیت
گردشگری برخوردار هستند ،شناسایی شده و برای آنها
شناسنامه جامعی تهیه شود.
نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسالمی اظهار
کرد :با معرفی روستاهایی که ظرفیت گردشگرپذیری
دارند ،بدون شک شــاهد حضور گردشگران داخلی و
خارجی در این روســتاها خواهیم بــود و به این طریق
گامی بلند برای اشتغالزایی روستائیان برداشته میشود.
شــریف پور افزود :با حضور گردشگران در روستاها،
اقتصاد روســتایی رونق یافته و مهمتــر از همه زمینه
اشتغال برای روستائیان فراهم میشود.
وی ادامه داد :توســعه گردشگری روستایی موجب
ایجاد اشتغال میشود و در بسیاری از روستاهای استان
پدیده قاچاق را نیز ریشه کن میکند.
شریف پور گفت :در روستاهای هدف گردشگری باید
امکانات رفاهی و خدماتی الزم برای اقامت گردشگران
و ارائه خدمات به آنها ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد :متاسفانه
زیرساختهای گردشگری در استان تقویت نشده و اکثر
آثار تاریخی فرهنگی و روســتاهای هدف گردشگری
بینصیب از امکانات الزم است.
وی گفــت :برای تقویت صنعت گردشــگری باید
دستگاههای اجرایی بخش خصوصی را وارد میدان کرده
و از آنها یاری بگیریم.
توسعه گردشگری روستایی
جلوی مهاجرت را میگیرد
نماینــده ارومیه و نایب رئیس کمیســیون عمران
مجلس دهم نیز گفت :با بهبود زمینههای اشتغال و امرار


احیای خانههای توریستی
در روستاها ،معرفی
توانمندیهایروستاها
همانند صنایع دستی
و فرآوردههای دامی و
کشاورزی هر کدام به نوبه
خود م یتواند باعث جذب
ردشگر شود.

معاش برای روستائیان ،جلوی مهاجرت آنها به شهرها
گرفته میشود.
ســیدهادی بهادری کمک به احداث زیرساختهای
گردشــگری در روســتاهای هدف گردشگری و دفع
پسماند توسط دهیاریها را از اولویتهای طرح گردشگری
روستایی عنوان کرد.
بهادری اضافه کرد :روســتاهای زیبا با جاذبههای
طبیعی و تاریخی نقش موثری در جذب گردشــگر و
رونق اقتصادی استان دارند.
نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس افزود :نبود
امکانات زیربنایی در روســتاهای هدف گردشگری از
موانع پیش روی توسعه گردشگری روستایی استان به
شمار میرود.
وی بیان کرد :ارائه خدمات گردشــگری از راههای
جذب گردشــگر است که متاســفانه در این زمینه نیز
استان ما حرکتی نکرده و انتظار میرود در این خصوص
برنامهریزیهای الزم صورت گیرد.
نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس افزود :این
اســتان از یکهزار و  500اثر تاریخی برخوردار است اما
بیتوجهی به حوزه گردشگری باعث مغفول ماندن آثار
تاریخی و فرهنگی در استان شده است.
بهادری افزود :مســؤوالن و متولیان گردشــگری
آذربایجانغربی باید در معرفی آثار تاریخی و جاذبههای
گردشگری استان طرح و برنامه ارائه کنند.
گردشگریروستایی
مانع خالی شدن روستاها میشود
نماینده مردم میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب و نایب
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی
هم گفت :توجه ویژه به صنعت گردشگری و نگاه جدی
به روســتاهایی که دارای جاذبه گردشــگری هستند،
موجب توسعه روستاها میشود.
جهانبخــش محبی نیا اظهار کــرد :در حال حاضر
بســیاری از روستائیان درآمد مناسبی ندارند و به همین
علت ناچار به ترک روستای محل زندگی خود شده و به
شهرهای بزرگ مهاجرت میکنند.

نماینده مــردم میاندوآب ،شــاهین دژ و تکاب در
مجلس ،رشد و تقویت صنعت گردشگری روستایی را
عاملی مهم در ایجاد اشتغال و ماندگاری روستائیان در
روستاها و افزایش درآمد سرانه آنها عنوان کرد.
وی افزود :حضور هر گردشــگر در مناطق روستایی
موجب ایجاد یک فرصت شغلی میشود و این وضعیت
بسیاری از مشکالت استان را حل میکند.
کشورهای همجوار تنها
با پخش فیلم گردشگر جذب میکنند
محمد احمدی محقق و جامعه شناس ساکن ارومیه
گفت :نگاهی به کشــورهای همجوار روشن میسازد
کــه آنها تنها با پخش ســریالها و فیلمهای مختلف
گردشگران را به کشور خود جذب میکنند.
وی ادامه داد :ترکیه با پخش فیلمها و سریالها و به
تصویر کشیدن مناظر جذاب از شهرها و روستاهای این
کشور ساالنه میلیونها گردشگر را جذب میکند چنان که
سال گذشته چند میلیون ایرانی به این کشور سفر کردند
در حالی که سهم ایران از گردشگری بسیار پائین است.
این جامعه شناس بیان کرد :آذربایجانغربی و فراتر
از آن کشــورمان با وجود دارا بــودن جاذبههای باالی
گردشــگری در حوزههای مختلف هنوز برنامه جامعی
برای تبلیغ این ظرفیتها تدوین نکرده است.
این استاد جامعه شناسی اظهار کرد :متاسفانه سالیان
متمادی اســت که جاذبههای گردشــگری کشور ما
ناشــناخته مانده و نهادی اقدام به برنامهریزی در مورد
معرفی آنها نکرده است.
وی عملکــرد رســانه ملی در معرفــی جاذبههای
گردشگری استان و کشور را نامطلوب ارزیابی کرد.
این جامعه شــناس افزود :اطالع رسانی و تبلیغات
ضعیف ،غافل شدن از جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و
طبیعی استان و بیتفاوتی نسبت به معرفی آنها باعث
فراموش شدن صنعتی گردشگری روستایی شده است.
احمدی اظهار کرد :روســتاهای استان قدرت جذب
گردشگران داخلی و خارجی را دارند اما تحقق این مهم
مستلزم همکاری نهادهای متولی است.

و مشکالت پیش پا افتاده

روســتاهایی در جای جای کشورمان هستند که با ویژگیها و تولیدات منحصر
بهفــرد خود ،امکان این را به وجود آوردهانــد که مردم آن منطقه نه تنها مهاجرت
نکنند و خودکفا باشــند ،بلکه جاذبههایی را بــه وجود آورند که با کمی توجه حتی
تبدیل به یک منطقه گردشــگری شــوند .یکی از این مناطق ،بخش ارشــق در
مشگینشــهر و روستای علیکران است .مشکالت اساسی این روستا نبود امکاناتی
همچون آب ،جاده ،نبود گاز و عدم حمایت از مقاومســازی مســکن است که نیاز
است در این زمینه مسؤوالن استان اردبیل برای عمران و آبادانی این روستاها کمر
به همت ببندند.
با توجه به اینکه روســتاهای مرزی استان اردبیل از اهمیت باالیی برای ارتقای
ســطح بهرهوری اقتصادی در این مناطق برخوردارند باید مسؤوالن حمایت کافی
از این مناطق را داشــته باشــند تا عالوه بر مهاجرت از روستاهای مرزی به بیرون
شــاهد مهاجرت به درون در این روستاهای مرزی باشیم که در این راستا روزبرروز
افزایش تولیدات داخلی و همت و وحدت اهالی روستاهای مرزی نظارهگر باشیم.

وجود  37گیاه دارویی در بخش ارشق
بخشدار ارشق با اشاره به اینکه  37گونه گیاهان دارویی در بخش ارشق به ویژه
روســتای علیکران وجود دارد ،افزود :روستای علیکران نقش بسیار مهمی در تولید
گیاهان دارویی و به ویژه فطیر و نان خوشمزه دارد و هر روز فطیر خوشمزه در این
منطقه پخت و به فروش میرسد.
ظاهر نوری با بیان اینکه روستای علیکران یک روستای مرزی بوده ،اظهار کرد:
در این روســتا بیش از  30خانوار زندگی میکنند و اهالی این روستای مرزی نقش
بسیار مهمی در تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.
وی بیان کرد :با برنامهریزیهای اساســی مشکالت راه و آب روستای علیکران
بخش ارشق مشگینشهر برطرف میشود تا بتوانیم دغدغهها و نگرانیهای اهالی
روستای علیکران را که قدمتی بیش از  300ساله دارد برطرف کنیم.
فریدون محمدی یکی از اهالی روســتای علیکران که ســرمایهگذار نیز است،
گفــت :باید تمهیدات الزم برای ارائه خدمات مختلف در روســتای علیکران انجام
شود تا شاهد کاهش مهاجرت در این منطقه باشیم و بتوانیم از مرز و بوم کشورمان
دفاع کنیم.
وی از آمادگی خود برای ســرمایهگذاری در بخش ارشق مشگینشهر خبر داد
و افزود :اگر مســؤوالن منطقه حمایت کنند میتوانیم با ســرمایهگذاری و ایجاد
کارخانههای مختلف اشتغال پایدار را برای جوانان بیکار ارشق ایجاد کنیم.
یکی از مشــکالت اساسی روستای علیکران بخش ارشــق ،کممقاوم بودن و
سنتی بودن خانههای این منطقه است که علی رغم اینکه اقدامات خوبی در حوزه
مقاومسازی انجام شــده ولی همچنان اهالی روستا مطالبات و گالیههای بهحقی
دارند.
احمد شکری یکی از اهالی روستای علیکران با اشاره به اینکه زمستان روستای
علیکران به دلیل بارش برف و ســیل بســیار سخت اســت ،افزود :ولی نیاز است
مســؤوالن مربوطه با برنامهریزیهای انجام شــده جاده این روســتا را آسفالت و
راهکارهای اساسی برای جلوگیری از ورود سیل انجام دهند.
وی اظهــار کرد :انتظار مــیرود خدمات دولت در روســتاهای مرزی به ویژه
روستای علیکران دوچندان شود چرا که مردم این منطقه علی رقم اینکه وحدت و
صمیمیتشان مثال زدنی است ولی با مشکالت زیادی روبهرو هستند.
عروسیهای سنتی همچنان در روستای علیکران پابرجاست
یکی از زنان روستای علیکران با اشاره به اینکه جشنهای قدیمی و عروسیهای
ســنتی همچنان در روستای علیکران پابرجاست ،افزود :مراسم عروسی این منطقه
با ســنتهای بســیار زیبایی از جمله آوردن عروس با اسب ،پرتاب کردن سیب و
دورهمیهای صمیمی همراه اســت و عروسیهای این منطقه همچنان سنتهای
قدیم خود را حفظ کردهاند.
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بخش اول

معماریصنعت محیطزیست سالمتصنایع دستیسیاستآموزشاندیشهاجتماعتاریخاقتصاد فرهنگ

فن آوری آموزشی و پرورش مهارتهای تفکر

(مفهوم شناسی با تأکید بر نگاه موردی بر تأثیر کاربرد رایانه و اینترنت)
مرضیه آل عمران معاون آموزشی -دبیرستانهای ناحیه ۵تبریز

توجه به اهمیت و حساسیت تعلیم وتربیت
در راســتای رسیدن به اهداف مورد نظر در
همسوئی با تغییرات عمده در ابعاد مختلف و
نیز تامل بر کاربردهای گسترده فناوریهای
آموزشی در زمینههای گوناگون ،ضرورت
اســتفاده موثر از فناوریهای مختلف در
حیطه مسائل آموزشی و پرورشی را بیش از
گذشته مورد توجه قرار میدهد.شاید در نگاه
اول تاکید بر استفاده از فناوریهای آموزشی
در انتقال دانش به فراگیران باشد اما معطوف
نمودن اهداف آموزشــی به ســطح دانش
بسیار ساده انگارانه میباشد به همین دلیل،
متخصصان تعلیم و تربیت و برنامهریزان
درســی به جــای انتقال حقایــق علمی،
پرورش و تقویــت روشها و نگرشهای
علمــی را توصیه میکنند ،و به جای تولید
مجــدد حقایق علمــی ،بر فراینــد تأکید
میکنند .آنها معتقدند که دانشآموزان به
جای کســب حقایق علمی ،باید به روش
کسب حقایق علمی توجه کنند و به جای
انباشت حقایق علمی در ذهن ،بیاموزند که
چگونه بهتنهایی فکر کنند ،تصمیم بگیرند،
و دربارة امور مختلف قضاوت کنند .نقش
سنتی فناوریاطالعات وارتباطات که یک
نقش موضوعی در برنامه درسی بودهاست
و به صورت ســوادکامپیوترونیز بهعنوان
یک وسیلهآموزشی یعنیآموزش بهکمک
کامپیوتر بودهاســت ،درحال حاضر تغییر
یافتهاست و در برخی کشورها سیاستهای
مربوط بهفنآوری اطالعــات و ارتباطات
هم اکنون در مرکز تالشهای اصالحات
در نظامهای آموزشــی قرار گرفته است.
آنچه در این میان بیشــتر مورد توجه بوده
تاکید به این نکته است که چگونه میتوان
از فــن آوریهای موجود در جهت پرورش
مهارتهای تفکر فراگیران اســتفاده کرد
که توجه به رویکردهای مختلف روشــن
میسازد که فناوریهای آموزشی با توجه
به پــرورش روحیه جســتجوگری،طرح
موقعیتهای مســاله ســاز،فراهم نمودن
موقعیتهای شبیهســازی شــده ،مواجه
ســاختن دانشآموزان با اطالعات متعدد
و متناقــض و طراحی برنامههای مختلف
بهتر میتوانند در جهت پرورش مهارتهای
تفکر موثر باشند.

توجه با مساله و واقعیتهای مرتبط با
فناوری مشخص میسازد که فناوری یک
نیاز و ضرورت مهم جامعه امروزی میباشد.
پیشرفتهای فناوری باعث شده که جامعه
به سمت موفقیت خیز بردارد .هرگونه اصالح
تکنولوژیکی گام کوچکی به سمت پیشرفت
است.در عصرکنونی مالک قدرت و برتری
کشورها میزان تولید اطالعات ،گستردگی و
سرعت دسترسی افراد به اطالعات صحیح
و به هنگام علمی اســت .امــروزه دیگر
آموزش به چهارچوب بسته مدارس محدود
نیســت و با توجه به از میان رفتن مرزها و
فاصلهها ،به کمــک ابزارهای اطالعاتی و
ارتباطی ،محیط مناســب برای یادگیری
همواره در ســطحی وســیع و با انعطاف
پذیری باال در دسترس همگان قرار دارد ،به
گونهای که شرایط آموزش مستمر یا مادام
العمر برای افراد فراهم آمده است(اندرسون
و همــکاران .)2006،در ایــن نوع آموزش
دیگر فراگیران تعــدادی کودک و نوجوان
نیستند که الزم باشد آنها را در کالسهای
درسی کنترل کرد ،بلکه کلیه افرادی هستند
کــه روی دریای مواج اطالعات قرار دارند.

از این رو میتوان آموزش دائمی را روندی
مستمر دانست که ظرفیتها و استعدادهای
فرد را در طــول زندگی افزایش میدهد و
آنها را بــرای ایفای نقش مخصوص خود
در جامعه که همان تربیت شهروندی است
آماده میکند(آرورا و سیلویا.)2012،مساله
بســیار مهم دیگر که شــاید غایت اصلی
نظامهای آموزش تعریف شده است مساله
پرورش تفکر میباشد.چرا که دانشآموزان
در صورتــی میتوانند بهتر به عنوان عضو
مفید برای جامعه تلقی شــده و در جهت
رفع نیازهای فردی واجتماعی تالش نمایند
که دارای مهارتهای تفکر باشند.اهمیت
برخــورداری از مهارتهای تفکر در حدی
است که سازمان بهداشت جهانی آن را در
ردیف مهارتهای زندگی قرار داده است و
برخورداری از یک زندگی مطلوب در گرو
کسب آن میباشــد(مهرمحمدی.)1383،
توجه به پرورش تفکر بدون توجه به علل
آن ممکن نمیباشد چرا که در سایه استفاده
و بکارگیری زمینهها وعلل اثر گذار میتوان
شــرایط آموزش و پــرورش آن را فراهم
ســاخت.یکی از عوامل موثــر در پرورش
مهارتهای تفکر با توجه به شرایط زندگی
امروزی و تغییر وتحوالت کنونی بهرهمندی
از فناوریهای نوین آموزشــی بخصوص
رایانه میباشد که موضوعات بحث و چالش
برانگیزی را دراین زمینه مطرح ساخته است
که در این نوشــتار نیز تالش میگردد که
ضمن بررسی علمی مفهوم فناوری آموزشی
و مهارتهای تفکــر ،تاثیر این فناوری در
پرورش تفکر،مورد تامل و بحث قرار گیرد.

مفهوم شناسی فناوری آموزشی
واژه فناوری آموزشــی از ریشه یونانی
تکنولوژی یا به معنی برخورد سیستماتیک
میآیــد و فناوری آموزشــی بــه معنای
کاربرد دانش برای مقاصد عملی میباشد.
از نظــر جی .آر .گاس به نقــل از باقریان
فر()1392فناوری آموزشی عبارت است از
طرح سازمان یافته و استقرار یک سیستم
فراگیری که از مزایای روشهای نوین ارتباط
جمعی و شــیوههای جدیــد تدریس ،ابزار
و وسایل بصری و ســازمانبندی کالس
بهرهگیریمیکند.
نگاه کــروک( )1992با توجه به تعریف
سیســتماتیک از فن آوری آموزشی دارای
ارزش ویــژهای میباشــد.زیرا توجــه به
عملکردسیســتم باعث میشــود همواره
یادگیری و یاددهــی در غالب یک درون
داد چرخه سیســتم و برون داد مورد نظر
در فرایند ارزیابــی قرار گیرد .از این طریق
میتوان مرحله به مرحله آموزش و یادگیری
را مورد نظرو دقت قرار داد و معایب ومحاسن
سیستم آموزش را مشخص نموده و نقاط
قوت آن راحفظ نموده و تکامل بخشــید و
نقاط ضعف آن را از بین برد تا سیســتم به
صورت بهینه کارخودراتداوم بخشد
حســین زنگنه ( )۱۳۹۰نیــز در کتاب
مبانی نظری تکنولوژی آموزشی خود ،آن را
بکارگیری نظامند سختافزارها و نرمافزارها
در راستای حل مســاله یادگیری میداند.
از نظــر او فناوری آموزشــی دارای دو بعد
سختافزار و نرمافزار بوده که هدفش حل
مساله یادگیری است مانند کبوتری که از دو
بال خود برای پرواز استفاده میکند.
تعریفی از فناوری آموزشــی توســط
انجمن ارتباطات و فناوری آموزشی فناوری
آموزشی به نقل از زنگنه ( ) 2004ارائه شده

است که عبارتند از مطالعه و عمل اخالقی
از طریــق ایجاد ،کاربرد و مدیریت منابع و
فرایندهای فناورانه مناسب به منظور تسهیل
یادگیری و بهسازی عملکرد میباشد.
از جمله تعریف مهم و کاربردی در ارتباط
با فن آوری آموزشــی میتوان آن را شامل
روش سیستمایک طراحی،اجرا و ارزشیابی
کل فرایند تدریس و یادگیری که بر اساس
هدفهای معین و با بهرهگیری از یافتههای
روان شناسی یادگیری و علم ارتباطات و به
کارگیری منابع مختلف اعم از انسانی و غیر
انســانی به منظور آموزش موثرتر تنظیم و
اجرا میشود(احدیان.)1388،
با توجه با تعاریف فوق میتوان گفت که
فن آوری آموزشی:
.1یک روش سیســتماتیک اســت.یعنی
مولفههای فرایند آموزشــی با تدبیر خاص
در کنار هم قرار میگیرند و بر اساس یک
رابطه منطقی و عمل متقابل برای رسیدن
به یک هدف معین و به صورت یک واحد
عملمیکنند.
.2هــدف این روش(فن آوری آموزشــی)
رســیدن به آموزش موثرتر یعنی افزایش
کیفیت و کمیت یادگیری میباشد.
.3قلمــرو اصلــی فــن آوری آموزشــی
طراحی،اجرا و ارزشیابی کل فرایند تدریس و
یادگیریمیباشد.
.4در این روش از یافتههای روان شناســی
بخصوص روان شناســی یادگیری و علوم
ارتباطات بصورت عملی استفاده میشود.
.5منابع الزم بر اساس هدفهای آموزشی و
محتوای درسی انتخاب میشود که ممکن
است شامل انسان،اشیاء ویا هردو باشد.
مهارتهای تفکر و ضرورت
پرورش آن در مدارس
مدارس امروز به دلیل پیشــرفتهای
مختلــف علــوم و تغییــرات همزمان در
هدفهای آموزشی سعی خود را بیشتر به
انتقالاطالعــات و حقایق علمی معطوف
کردهانــد ،در حالی که بــا ورود به دوران
فراصنعتــی و عصــر اطالعــات به دلیل
ویژگیهایی مانند انفجــار دانش ،تحول
و تغییر ســریع یافتههــای علمی ،حضور
ماشینهای هوشــمند در عرصة تعلیم و
تربیت و از همه مهمتر عدمقطعیت معرفت
علمــی ،نه امکان انتقــال همة یافتههای
علمی وجــود دارد و نــه ضرورتی در این
زمینه احساس میشــود .به همین دلیل،
متخصصان تعلیم و تربیت و برنامهریزان
درسی به جای انتقال حقایق علمی ،پرورش
و تقویــت روشهــا و نگرشهای علمی
را توصیه میکننــد و به جای تولید مجدد
حقایق علمی ،بر فراینــد تأکید میکنند.
آنها معتقدند که دانشآمــوزان به جای

کســب حقایق علمی ،باید به روش کسب
حقایق علمی توجه کنند و به جای انباشت
حقایق علمی در ذهن ،بیاموزند که چگونه
بهتنهایی فکر کنند ،تصمیم بگیرند ،و دربارة
امور مختلف قضاوت کنند .دانشآموزان در
فرایند آموزش باید بتوانند ادراک حســی،
فهم نظریات مختلف و تفکر علمی و نقاد
خود را تقویت کنند و رشــد دهند .رسیدن
به چنیــن اهدافی مســتلزم فرصتهای
مطلوب یادگیری اســت .چنین فرصت و
موقعیتی با دستور دادن ،موعظه کردن ،القا
و ترغیب به تقلیــد و اطاعت از دیگری به
وجود نخواهد آمد؛ زیرا محدود ساختن تعلیم
و تربیت به انتقــال و حفظ حقایق علمی،
رشد طبیعی دانشآموزان را محدود خواهد
ساخت(هاشمیاننژاد)1380،.
انیس ()1996میگویــد :مدارس امروز
تنها بر روی مهارتهای خواندن و نوشتن
و حســابکردن تأکید میورزند ،در حالی
که این مهارتها ذات ًا دارای ارزش نیستند
و از نظر تعلیــم و تربیت تهی از فضیلتند.
مسئله این نیست که یکی میتواند بخواند،
بلکه مســئله این است که او چه و چگونه
میخواند؟ ارزش مدارس در تربیت انسان
فرهیخته نهفته است .متأســفانه ،به این
مســئله در مدارس کمتر توجه میشــود
و دانشآموزان هنــوز از تجربة مربوط به
حیات ذهنــی محروماند .او برای اصالح و
بهبود چنین وضعیتی تقویت ویژگیهایی


دانشآموزان به جای
کسب حقایق علمی ،باید به
روش کسب حقایق علمی
توجه کنند و به جای انباشت
حقایق علمی در ذهن،
بیاموزند که چگونه ب هتنهایی
فکر کنند ،تصمیم بگیرند ،و
دربارة امور مختلف قضاوت
کنند.

همچون تعادل در برنامه ،استقالل فکری،
صورتبندی مسائل ،پرورش حواس ،عشق
به درس ،تعالی در تدریس و پرورش تفکر
انتقادی را توصیه میکند.
به اعتقاد آیزنر تنها هدف تعلیم و تربیت
باید تقویت مباحثه و مناظره در کالس باشد.
معلمان باید بیشترین فرصت را برای تحقق
چنین اهدافی در اختیار نوجوانان قرار دهند.
مدارس بایــد تواناییهای تفکر انتقادی را
در آنچه دانشآموزان میبینند ،میشــنوند
و میخوانند پرورش دهنــد .مدارس باید
آن چنان اندیشــه و تفکر دانشآموزان را
تقویت کنند که بتوانند عقاید را از حقایق،
سفسطه را از استدالل منطقی ،شایستگی
را از ناشایســتگی ،بهویژه در فرهنگهایی
که از هر ســو بمباران اطالعاتی میشوند،
تشخیص دهند .مدارس باید به دانشآموزان
بیاموزند که چگونه فکر کنند و چگونه یاد
بگیرند .بهعبــارت دیگر ،دانشآموزان باید
یاد بگیرند که معمــار تعلیم و تربیت خود
باشند(هندرو.)2001،
دستیابی به چنین مهارتی ممارست و
تمرین در تجزیه و تحلیل مباحث را میطلبد.
برای دانشآموزان باید فرصتهایی فراهم
شود که بتوانند دیدگاههای مختلف موجود
در موقعیت را دقیق بخوانند ،موشکافی کنند
و در زمینههای مختلــف آن دیدگاهها به
مباحثه و مناظره بپردازند .چنین فرصتهایی
زمینة استقالل در تصمیمگیری ،استدالل و
قضاوت را در آنان پرورش خواهد داد و نحوة
دفــاع از قضاوت را به آنان خواهد آموخت.
انتقادگری ،چنان که در هنر متداول است،
باید در فرایند تعلیم و تربیت نیز مطرح شود،
ن
تا منطق و ارزیابی اندیشهها جایگزین ف 
نگارش در کالس شود(دیلون.)2003،
دیوئی به نقــل ازشــعبانی( )1392در
کتاب آموزشگاههای فردا تصریح میکند
که بهترین راه دســتیابی به عادات تفکر
و قضاوت صحیح اســتفاده از برنامههای
آموزشی و روشهای است که دانشآموزان
را با مسائل واقعی مواجه میسازد.
اســتفاده از برنامههای درســی مسئله
و تفکرمحــور نه تنها موجب دســتیابی
دانشآموزان به مجموعههــای از اهداف
ناظــر بر رشــد عقالنی از قبیــل ادراک
صحیــح مطلب ،مقایســة نظریات درک
ارتباط میان مطالب ،اســتنتاج و استدالل،
ارزیابی و قضاوت میشــود ،بلکه در زمینة
اجتماعی نیز موجب میشود دانشآموزان
مهارتهای اجتماعــی را بیاموزند.در نظام
تربیتی تفکرمحور ،هدف اساسی آموزش،
ی دستیابی
فراخوانی انســان و جامعه برا 
به مهارتهای خالق و اســتفادة بهینه از
آنها برای حل مسائل و مشکالت دشوار
زندگی است .اکنون ،بعد از گذشت دو دهه

از گسترش نظام تربیتی پژوهش  -محور
بســیاری از نظامهای آموزشی سنتی رایج
در جهان از برنامهها و محتوای آن استقبال
کردند و ســعی کردهاند این برنامهها را به
صورتهــای گوناگون اجــرا کنند( لیم و
چین.)2003،
بدیهی اســت در جامعهای پژوهش و
نوآوری توسعه پیدا میکند که نظام آموزشی
ی آن فراهم
و فرهنگی ،زمینةمناسب را برا 
کرده باشــد .بر همین مبنــا ،مهمترین و
ن نظام پژوهشی را نیروی
اساسیترین رک 
انســانی محقق،که از تواناییها ،قابلیتها
و مهارتهای الزم پژوهشــی را داشــته
باشد ،تشکیل میدهد .خوشبختانه یکی از
ت
تمایالت واال و ارزشمند نهاد آدمی ،فطر 
دانشجویی اوســت .انســان ذات ًا و فطرت ًا
دانشدوست و جســتوجوگر آفریده شده
است(شریعتمداری.) 1380،
اگرچه نظام تعلیم و تربیت ،با پوشــش
دادن حدود یکسوم جمعیت کل کشور ،از
عظیمترین منابع نیروی انسانی ،یا بهعبارتی،
بیشترین ثروت ملی برخوردار است ،نظام
تربیتی پژوهش  -محور از نظر مفروضات
بنیادی ،اهداف ،ســاختار آموزشی ،محتوا،
روشهای آموزش و شیوههای ارزشیابی با
نظام تعلیم و تربیت رایج در کشور ما کام ً
ال
ت دارد(ضرغامی.)1388،
تفاو 
فرض بنیادی نظام تعلیم و تربیت تفکر
 محور ،تربیت افراد خالق از طریق رشدو توســعة قدرت فهم و ایجاد آمادگی در
فراگیران برای مواجهة متفکرانه ،مستدل
و معقول با چالشهای دشوار زندگی است.
از این رو ،بر کســی پوشــیده نیست که
ســرمایهگذاری (بر برنامة تفکر پژوهشی)
بــرای نوجوانــان جامعه ،بر روند رشــد و
ی تأثیر بهســزایی خواهد داشت.
توسعةمل 
برای رسیدن به این هدف ،به طراحی برنامه
یا مجموعهای از محتوای آموزشی نیاز است
تا بتوان ویژگیهای خالقیت را در فراگیران
پرورش داد(جوناسن.)2000،
متخصصان تعلیــم و تربیت معتقدند
که مــدارس باید عالوه بــر مهارتهای
ســهگانة خواندن ،نوشتن و حساب کردن
شایســتگی به کارگیری حقایق علمی را
نیز به دانشآمــوزان بیاموزند .به کارگیری
حقایــق علمی ارتباط مســتقیم با تفکر و
نحوة اندیشــیدن و قضاوت دانشآموزان
دارد .در نتیجه ،معلمان نیــاز دارند دربارة
نقش خــود دوباره فکر کنند و فعالیتهای
خــود را با آمــوزش مهارتهایی متمرکز
ســازند که موجب پــرورش مهارتهای
تفکر در دانشآموزان شود .نظریههایی نیز
با چنین رویکردی همسویی دارند و بر این
باورند که در فراینــد آموزش ،به نوجوانان
باید در حکم عناصری فعال نگریســت و
با فراهم کردن فرصت و فضای مناســب
تعامل ،موجب پرورش تفکر انتقادی آنان
شــد.اما نکتة عمدهای که بایــد در فرایند
یاددهی  -یادگیــری به آن توجه کرد این
است که تفکر را نمیتوان به موقعیتهای
معین محدود کــرد و در طرحی ثابت قرار
داد .هرگز نمیتوان در ج ّوی بدونمسئله
و تنها با انتقال و ذخیرهســازی اطالعات
موجب پرورش تفکرشــد .به همین دلیل،
صاحبنظران نظریههای ذکر شده معتقدند،
بهترین روش برای پرورش تفکر انتقادی
به کارگیری روش حل مســئله به صورت
تفحص گروهی است(پلگرام.)2001،
عمدة مشکل این اســت که بسیاری
از معلمان و مربیان همواره با این ســؤال
مواجهند که چگونه میتوان از دانشآموزان
منفعل ،شــاگردانی فعال و با بینش علمی
و تفکر انتقــادی تربیت کرد؟ اصو ًال تفکر
انتقادی چیست و چگونه پرورش مییابد؟


در جامع های پژوهش
و نوآوری توسعه پیدا

م یکند که نظام آموزشی

و فرهنگی ،زمینةمناسب را
ی آن فراهم کرده باشد.
برا 
مه مترین و اساس یترین
ن نظام پژوهشی را
رک 

نیروی انسانی محقق،که
از توانای یها ،قابلی تها و

مهارتهای الزم پژوهشی
را داشته باشد ،تشکیل
م یدهد.

چگونــه باید فرصتهایی را فراهم کنند تا
نوجوانان بتوانند مطالب آموخته شده را به
موقعیتهای جدید انتقال دهند؟چه روشی
را باید در فرایند آموزش و پرورش در پیش
گرفت تا دانشآموزان روش اندیشــیدن،
تحلیل و قضاوت درست را بیاموزند؟
نقش فناوریهای آموزشی در
پرورش مهارتهای تفکر
امروزهآمــوزش وپــرورش کانــون
فعالیتهای مربوط به اقتصاددانایی محور
و جامعه یادگیری محســوب میشــود.
درکشورهای توســعه یافتهنقش فناوری
اطالعــات و ارتباطات (فــاوا) درمدارس
بهطور شگفت آوری تغییر کردهاست.نقش
سنتی فناوریاطالعات وارتباطات که یک
نقش موضوعی در برنامه درسی بودهاست
و به صورت ســوادکامپیوترونیز بهعنوان
یک وسیلهآموزشی یعنیآموزش بهکمک
کامپیوتر بودهاســت ،درحال حاضر تغییر
یافتهاست و در برخی کشورها سیاستهای
مربوط بهفنآوری اطالعــات و ارتباطات
هم اکنون در مرکز تالشهای اصالحات
در نظامهای آموزشــی قرار گرفته است.
فنــاوری اطالعات وارتباطــات مجموعه
متنوعی از ابزارهــای تکنولوژیک و منابع
مورداســتفاده برای برقراریارتباط ،ایجاد،
توزیع ،ذخیرهســازی و مدیریت اطالعات
است .این تکنولوژیهاشامل ،کامپیوترها،
اینترنت ،تکنولوژیهــای رادیویی (رادیو و
تلویزیون) و تلفن میشوند.
ی از کشورها بهکارگیری فناوری
در بسیار 
اطالعات و ارتباطات (فاوا) در نظامآموزشی
به منظــور ارتقاء کیفیــت روشهای یاد
دهی -یادگیری موردتوجــه خاصی قرار
گرفته اســت .اســتفاده از این فناوری در
مدارس بهدالیلاثبات شده تربیتی،اجتماعی
و اقتصادی بهعنوان یک ضرورت اساسی
تلقی شده و بســیاریازدولتها به منظور
حمایت از پروژههای توسعه فاوادرآموزش
و پــرورش اقــدام بــه ســرمایه گذاری
برنامهریزیهایعمــدهوکالن نمودهانــد
(پلگــرام  .)2001با توجه بــ ه قابلیتها و
امکاناتی که فناوریهای جدید اطالعاتی
و ارتباطی دارند ،مســأله مهم و اساســی
ایناســت که چگونه میتــوان از آن در
ترویج و تشویق تفکرانتقادی و تفکر خالق
استفاده کرد؟
ادامه دارد...
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قهرمانی تبریز در مسابقات ووشوی آذربایجانشرقی

رئیس هیأت ووشوی شهرستان مرند گفت :مسابقات ووشوی آذربایجانشرقی به میزبانی هیأت ووشوی این شهرستان و با قهرمانی تیم تبریز برگزار شد.
ناصر رضایی افزود :در این مسابقات  ۱۲تیم از شهرهای مرند ،تبریز ،مراغه ،میانه ،شبستر ،هشترود ،ملکان ،سراب ،جلفا و باسمنج شرکت داشتند.
وی ادامه داد :این رقابتها در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن برگزار شد و  ۱۱۶شرکت کننده در آن حضور داشتند.
رضایی در پایان گفت :در این مسابقات تبریز الف پنج طال ،یک نقره و سه برنز مقام اول ،سراب با دو طال ،دو نقره و سه برنز مقام دوم ،جلفا با دو طال ،یک نقره و دو برنز به مقام سوم رسیدند و تیم مرند نیز
کاپ اخالق را بهدست آورد.

گزارش

کارشناستکتونیکسازمانزمینشناسی:

رئیس هیأت ورزش جانبازان و معلوالن استان:

زنجانیها مهرههای کارآمد
در پارالمپیک هستند

رئیس هیأت ورزش جانبازان و معلوالن
اســتان زنجان گفت :ورزشــکاران حاضر
در رقابتهــای پارالمپیــک  2016ریو جزو
مهرههای کارآمد تیمهای خود هستند.
مهدی مرادی از حضور هفت ورزشکار
زنجانی در رقابتهای پارالمپیک  2016ریو
خبر داد و افزود :خوشــبختانه ورزشکاران
زنجانی حاضر در ایــن رقابتها عملکرد
قابــل قب ولی در تیمهای خود داشــتهاند،
به گونهای که م یتــوان از آنها به عنوان
مهرههــای کارآمد تیمهای خود به ویژه در
تیم بســکتبال با ویلچر یاد کرد ،هر چند
زنجان یهای حاضــر در تیم فوتبال هفت
نفره به نامهای فرزاد مهری و هاشم رستگار
نیز در بازی اول خود مقابل آرژانتین نشان
دادند که از قابلی تهای زیادی برخوردارند.
وی با اشاره به اینکه بسکتبال با ویلچر،
والیبال نشسته ،فوتبال هفت نفره و دو و

می دانی رشتههایی اســت که ورزشکاران
زنجانی در آن عضویت دارند ،تصریح کرد:
مرتضی اب راهیمی بهعنوان یکی از بهترین
بازیکنان تیمملی بســکتبال با ویلچر در
مقابل آلمان بود که توانســت  30امتیاز را
ب رای تیمملی به دست آورده و تاثیر بهسزایی
در برد ارزشمند شاگردان آقاکوچکی داشته
باشــد .وحید غالمآزاد نیز یکــی دیگر از
زنجان یهای حاضر در ترکیب تیمملی بود
که کاپیتانی تیم را بر عهده داشت.
این فعال ورزشــی با یــادآوری اینکه
فوتبال هفــت نفره ایــران در دیدار اول
توانســت با حســاب  3بر یــک به بر
ارزشمند مقابل آرژانتین دست یابد ،ادامه
داد :تیمهای بسکتبال با ویلچر و فوتبال
هفت نفــره امروز به ترتیب ســومین و
دومین بازی خــود را برگزار خواهند کرد.
همچنین اولین بازی تیم والیبال نشسته

بانوان ای ران نیز که دو ورزشــکار زنجانی
به نامهای زه را عبدی و ســمی را خالقی
را در ترکیب خود دارد ،برگزار خواهد شــد
که امیدواریم شاهد عملکرد خوب این دو
ورزشکار زنجانی نیز در این آوردگاه مهم
ورزشی باشیم.
رئیس هیأت ورزش جانبازان و معلوالن
اســتان زنجان در ادامه با اشاره به برگزاری
مسابقه احمد اجاقلو در رشته دو و می دانی،
خاط رنشــان کرد :این ورزشــکار شایسته
زنجانی نیز قرار اســت امروز ساعت 19:20
دقیقه به وقت ایــران در دور مقدماتی دو
 100متر به مصــاف حریفان خود برود .با
توجه به اینکه از مرحله مقدماتی هشــت
ورزشــکار به فینــال راه پیــدا م یکنند،
مل یپوش زنجانــی در صورت ثبت رکورد
انتخابی خود م یتواند جزو نف رات راهیافته
به فینال این مسابقات باشد.

گزارش

سنگکیهای غیرمجاز در زنجان

مدیر گروه بهداشت محیط استان زنجان
گفت :نظارتهای بیشتری باید بر چگونگی
فعالیت واحدهای سنگکی که دربرخی موارد
به صورت غیر مجاز نیز فعالیت م یکنند،
انجام شود.
جمال ناصحی افــزود :فعالیت صنوف
ارتباط مستقیم با سالمت مردم دارد و این
درحالی است که واحدهایی که به صورت
غیرمجاز فعالیت م یکنند عالوه بر مواجه
کردن ســامت مردم با تهدید ،در صورت
ایجاد مشکالت بهداشتی ،امکان پیگیری
و برخورد با آنان وجود ندارد.
وی اظهــار کرد :اقبال عموم و تقاضای
باال ،منجر به گسترش واحدهای سنگکی
در سطح شــهر شــده و این روند نیز به
افزایش فعالیت غیرمجاز واحدهای سنگکی
به دنبال داشته است.

ناصحی افزود :موضوع مهمی که باید
به آن توجه داشت این است که در صورت
بروز مشکالت بهداشتی از سوی واحدهای
ســنگکی غیر مجاز ،رسیدگی و پیگیری
مســائل آن و طی فرآیند قانونی حداقل 2
ماه طول م یکشد.
وی بیان کرد :وجود کارت بهداشتی به
منزله تاییدیه نیست و باید هر  6ماه یکبار
نسبت به تمدید آن اقدام کنند.
مدیر گروه بهداشت محیط استان زنجان
اظهــار کرد :طی مرداد امســال واحدهای
ســنگکی به استفاده از آرد مخصوص این
نوع نان ملزم شدند که این طرح تا حدودی
موفقیت آمیز بود اما تا تحقق هدف نهایی
این طرح فاصله وجود دارد.
مدیر عامل شــرکت غلــه و خدمات
بازرگانی منطقه  14استان زنجان نیز با اشاره

به اینکه هم اکنون  91واحد سنگکی اعم از
یارانــه دار و آزاد پز به صورت مجوز (پروانه
کسب) در سطح استان فعالیت م یکنند،
ادامه داد :ب رآوردها نشــان م یدهد  50واحد
سنگکی بدون مجوز در سطح این استان
فعالیت دارند.
رسول منصوری افزود :طبق قانون نظام
صنفی اتحادیه نانوای یها ملزم به تعطیلی
واحدهــای نانوایی بدون مجــوز به ویژه
سنگک یها هســتند و ب رای ادامه کار باید
نسبت به کسب پروانه مجوز اقدام کنند.
هم اکنون یک هزار و  450واحد نانوایی
در مناطق شهری و روستایی استان زنجان
فعال است که از این تع داد یک هزار و 106
واحد به صورت دولتی و  354واحد دیگر به
صورت آزادپز فعالیت م یکنند.

آگهی
م .الف527/2935:

م .الف527/2929:

آگهی تغییرات شــرکت صنایع جوش تبریزشرکت سهامی خاص به
شماره ثبت1055وشناسه ملی10200144797به استنادصورتجلسه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مورخ1395/04/27تصمیمات ذیل
اتخاذشــد:بااصالح ماده4اساســنامه مرکزاصلــی شــرکت به آدرس
تبریز،خیابانششگالن،نبشفرمانفرما،دفترشرکتصنایعجوشتبریزبه
کدپســتی5136753799اصالح گردید.باثبت این مستندتصمیمات
تغییرمحل(تغییرنشــانی ازیک واحدثبتی به واحددیگر)انتخاب شده
توســط متقضی درسوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت
ودرپایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجانشرقی
مرجع ثبت شرکت هاوموسسات غیر تجاری آذرشهر -نوینزاد

ششدانگ یکباب ساختمان به شــماره پالک317فرعی از57اصلی واقع
درآذرشهر بخش 38تبریزدرصفحه299دفترجلد102ذیل ثبت20561بنام
یعقوبعلی جاویدالوانق ثبت وســند مالکیت آن صادروتسلیم شده است.
بعدانامبرده طبق درخواست وارده شماره95/6/14-7007واستشهادمحلی
ممهوربه مهردفترخانه48-آذرشهراظهارنموده است که سندمالکیت فوق
گردیده اســت.لذادراجرای ماده120آیئن نامه قانون ثبت یک نوبت آگهی
میگرددکه هرکس مدعی انجام معامله یاوجودسندمالکیت درنزدخودمی
باشد بایدازتاریخ انتشار آگهی لغایت10روز به ثبت آذرشهرمراجعه واعتراض
خودراضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.درغیراین
صورت این اداره بارعایت مقررات ســند مالکیت المثنی را صادروتســلیم
خواهد کرد وبه اعتراضات واصله بعدازموعدمقررترتیب اثرداده نخواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آذرشهر -حسین کرمی

آگهی ثبتی

آگهی فقدان سند مالکیت

گسل تبریز تحت تاثیر
حرکت صفحات بزرگ زمین قرار گرفته است

ایسنا-کارشــناس تکتونیک سازمان
زمی نشناسی گفت :زلزلههای سه هفته
اخیر نشــان م یدهند که گســل تبریز
تحتتأثیر حرکات صفحات بزرگ زمین
قرار گرفته است.
الیاسزاده ،با بیان اینکه گسل

رامین
تبریز با روند شــمال باختــری -جنوب
خاوری بوده و م یتوان آن را ادامه شمال
باختری یک شکستگی قدیمی دانست،
عنوان کرد :این گسل از ماکو تا بستانآباد
به صورت مشخص قابل پ یگیری است
و ادامه آن به سمت زنجان توسط رسوبات
کواترنری پوشیده شده است .با این وجود
م یتوان اثرات خطــی آن را در تصاویر
ماهوارهای مشــاهده کــرد .اما رخنمون
اصلی گســل تبریز در بین شــهرهای
صوفیان و بستانآباد دیده م یشود.
وی اضافــه کرد :حــرکات جدید این
گسل فعالیت «موربلغز راستبر» را نشان
م یدهند و در بخش شمالی تبریز مؤلفه
امتداد لغزی آن بیشتر است ،در حال یکه
شــاخههای فرعی جدا شده از آن ،مؤلفه
شی بلغزی بیشتری دارند.
وی افــزود :در محــدوده اطــراف
بستانآباد ،شــاخه فرعی از گسل تبریز
جدا شده و در یک مسیر کمانی شکل به
سمت شربیان و سراب ادامه پی دا م یکند
که به همراه گســلهای آستارا و دشت
مغان در شــکلگیری و چرخش بلوک
سبالن نقش ایفا م یکنند.
وی با بیان اینکه تشکیل کوه بزقوش
در بخش جنوبی ســراب نیــز نتیجه
فعالیت این شاخه فرعی است ،گفت :در
سمت صوفیان نیز این گسل به دوشاخه
جدا شده و شاخه فرعی در مسیر کمانی
شــکل به سمت خوی و سلماس امتداد
م ییابد که در شکلگیری و چرخش بلوک
سهند نقش دارد .تشکیل کوه میشو نیز
نتیجه فعالیت این شاخه فرعی از گسل
تبریز است.
کارشــناس تکتونیــک ســازمان
زمی نشناسی آذربایجانشرقی اظهار کرد:
سیمای کنونی آذربایجان تحت کنترل
گسل تبریز است که احتما ًال در به وجود
آمدن آتشفشانهای ســهند و سبالن
نقش اصلی داشته است.
وی یــادآور شــد :عقیــده برخی از
زمی نشناســان بر این اســت که گسل
تبریز موقعیت «ســوچر زون» را نشان
م یدهد که محل بخی هشدن دو صفحه
توران در شمال و ع ربی در جنوب است
و بــه دلیل کروی بودن زمین ،همگرایی
این دو صفحه بهصــورت مورب انجام
م یگیرد .بهطوریکــه در مراحل اولیه
همگرایی و کوتاهشــدگی ناشــی از آن،

شیب گســلها کمتر بوده و در نتیجه
مؤلفه شــی بلغزی آنها بیشتر از مؤلفه
امتدادلغزی آنهاست ،ولی به تدریج و با
پرشی بشدن گس لها ،مؤلفه امتدادلغزی
آنها غالب گشته و گسل تبریز از لحاظ
مکانیزم دگرشکلی در مرحله امتداد لغزی
قرار گرفته است.
وی تأکید کــرد :لغزش در امتداد این
گســل انجام م یگیرد و چون انرژی در
مسیر گسل توسط لرزههای کوچکتری
که قابل احســاس نیستند آزاد م یشود،
تصور م یشود که گسل فعالیتی ندارد.
سزاده با بیان اینکه مطالعات اخیر
الیا 
نرخ لغزش هشت میلیمتر در سال را ب رای
گسل تبریز نشان م یدهند ،عنوان کرد:
از لحاظ فعالبودن و غیرفعالبودن گسل
تبریز ،عنوان کردن مرحله جدید فعالیت
ب رای آن نم یتواند درســت باشد .وقتی
یک گسل با نام فعال شناخته م یشود
یعنی دائم فعالی تهای لغزشی در پهنه
آن صــورت م یگیرد .گاهــی مواقع در
مسیر پهنه گســلی به دالیل مختلف
قفلشدگی اتفاق م یافتد و در آن بخش
تجمع انرژی صــورت م یگیرد که این
عمل با آزادشدن انرژی آنی و زلزله همراه
خواهد بود.
وی افــزود :کروی بودن زمین به یک
گســل اجازه نم یدهد تا فعالیت آن در
امتداد خط مســتقیم ادامه پی دا کند در
نتیجه با ادامه فعالیت گسل ،شاخههایی
از آن جدا م یگردد که تمایل دارند مسیر
حلقوی را در ســطح زمین دنبال کنند.
فعالیت بیشتر شــاخههای گسلی نیز
م یتواند یک محدوده را در مسیر حلقوی
بریده و بلوکهای جداگانــهای را ایجاد
نماید .چنین فعالیتی در مورد گسل تبریز
اتفاق افتاده و بلوکهای سبالن در شمال
و سهند در جنوب توسط شاخههای جدا

ورزش

شده از آن شکل گرفتهاند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه زمین
بصورت یکپارچه است و بناب راین ،بلوکها
بهصورت تکههای پازل در کنار هم قرار
گرفتهانــد و حرکت یکــی از آنها مثل
حرکت دومینو باعث جابجایی در بلوک
دیگر م یشــود ،بیان کرد :از این ویژگی
م یتوان ب رای پی شبینی زلزلههای مرتبط
استفاده کرد .بناب راین در بحث پی شبینی
زلزله باید رخدادهای لرزهای کل زمین را
بهصورت دقیق بررسی کرده و با استفاده
از مدلهای دگرشکلی منطقه موردنظر،
در مورد زمان وقوع زلزله نظر داد.
کارشــناس تکتونیــک ســازمان
زمی نشناسی تأکید کرد :در مورد مکانیزم
فعالیتی ایــن بلوکها مطالعات دقیقی
انجام نگرفته اســت و به نظر م یرســد
جریانهای گوشــتهای نیز در چرخش
آنها نقش ایفا م یکنند.
وی همچنین در خصوص زلزلههای
اخیــر گفــت :زلزلههای  3.7ریشــتری
29خــرداد ماه تبریز و  4.5ریشــتری دو
تیرماه خوی ،بیانگر فعالیت بلوک سهند
بــوده و زلزله  5.2ریشــتری 11مرداد ماه
ایمیشلی در آذربایجان و زلزلههای هفته
ی شهر بیانگر
اخیر شربیان ،مرند و هاد 
فعالیت چرخشی بلوک سبالن م یباشند.
سزاده همچنین با اشاره به نقش
الیا 
زلزلههــای  7.5ریشــتری Georgia
 Island southدر تاریــخ  29مرداد
ماه در وقوع زلزلههای  6.4ریشتری ایتالیا
در تاریخ ســه شهریور ،زلزله  6.9ریشتری
میانمار در تاریخ سه شهریور ،و زلزله 7.1
ریشتری شمال Island Ascension
در تاریخ هشــت شهریور امسال ،عنوان
کرد :وقوع زلزلههای کوچک مقیاس در
طول سه هفته اخیر در منطقه ،به زلزله
های بزرگ مقیــاس در خارج از مرزهای

قوی ترین مردان آذربایجانشرقی
معرفی شدند

برترینهــای هفتمیــن دوره
مســابقات قویترین مــردان قهرمانی
آذربایجانشرقی معرفی شدند.
مســابقات قویترین مردان قهرمانی
آذربایجانشــرقی زیــر  105کیلــو ،به
مناســبت بزرگداشــت یادواره شهدای
مدافــع حرم به مدت دو روز با شــرکت
ورزشکاران و باحضور مسؤولین اجرایی

و انتظامــی اســتان در پــارک صنعت
قراملک تبریز برگزارگردید.
درپایان ازنف رات برتر دانیال خدایاری
قهرمان شــد و رضا عابــدی و علیرضا
دســتیار دوم و ســوم شــدند و حمید
محمدیــان ،بهــزاد صفری و حســن
نصــودی در ردهای چهــارم تا ششــم
ایستادند.

ایــران مربوط میشــود و مجموعه این
زلزلههای بزرگ در وقــوع زلزلههای 4.7
ریشتری مرز ای ران و پاکستان 4.1 ،تا 3.7
ریشتری خاور ای ران و  3.5ریشتری شمال
ایــران در طول  3هفته اخیر و زلزلههای
این هفته شــربیان ،مرند ،و هادیشهر در
ش داشتهاند.
شمال باختری ای ران نق 
وی در ادامــه بر لــزوم بهرهگیری از
شواهد غیرعادی در منطقه از جمله ،قطع
شدن آب چشمهها ،فرونشستهای غیر
عادی زمین ،پی داشدن چشمههای جدید،
زمینلغزهای گســترده و ســایر شواهد
زمینشناسی ب رای پیش بینی وقوع یک
زلزله تأکید کرد.
وی گفت :زلزلههای ســه هفته اخیر
در جهان و داخل ای ران نشــان م یدهد
که حرکت صفحات بزرگ زمین ،گسل
تبریز را تحت تاثیر قرار داده است .بناب راین
امکان وقوع زلزله مرتبط با این گسل در
آینده دور از انتظار نیســت ولی زمان و
یا مکان دقیق آن مشــخص نیســت.
شــواهدی که نشــان دهد این زلزله در
محدوده اط راف تبریز اتفاق خواهد افتاد
یا خیر؟ در حال حاضر وجود ندارد.
کارشــناس تکنوتیک سازمان زمین
شناســی یادآور شــد :با این وجود وقوع
زلزلههای اخیر در محــدوده بین خوی،
مرند و تسوج و یا بین بستان آباد ،میانه
و سراب ،احتمال بروز زلزله در این مناطق
را نسبت به دیگر شهرهای شمال باختری
ای ران بیشتر کرده است .مشاهده شواهد
غیر عادی در منطقه مثل قطع شــدن
آب چشمهها ،فرونشس تهای غیر عادی
زمین ،پی دا شدن چشمههای جدید ،زمین
لغزهای گسترده و ســایر شواهد زمین
شناسی و گزارش آن به مسؤوالن زمین
شناسی م یتواند کمک موثری در پیش
بینی زلزله باشد.
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احمدعلیرضابیگی:
سالهاست که آمریکا م یخواهد جلوی افزایش توانایی دفاعی و موشکی ای ران را سد کند که این مسأله را به طور جدی در مذاکرات برجام دنبالم یکرد که توفیقی حاصل نشد.
اقدامات ساده لوحانهای مثل امضای توافقنامه  FATFتوسط دولت تازگی ندارد و ما در توافق برجام هم شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.-ژاپن و آلمان یک تسلیم واقعی ب رای آمریکا محسوب م یشود.

مجلسنامه،
به آخرین اظهارنظرهای مجلسیهای استان میپردازد:

احسانالهمحمدرضایی

از عدم برنام هریزی در زاد و ولد یک میلیون خانم مجرد!
مسعودپزشکیان:
ً
همکاریهای ای ران و روسیه در همدان قطع ا با اجازه مقام معظم رهبری انجام شده است. روسیه نیز در همکاریهای با ای ران به دنبال منافع خودش است .نم یشود گفت که دل روسیه با ماست؛ آنها منافع خود را م یخواهند و مانیز به دنبال منافع خود هستیم.
رسانهها ،صدا و سیما و منبرها در کشور باید به افرادی توجه کنند که نیازمند بوده و کسانی را پررنگ کنند که به نیازمندان توجه و از آنهادستگیری م یکنند ،نه آنهایی که دارای حقوقهای نجومی نه  50میلیون تومانی بلکه میلیاردی هستند.
 از توافق  FATFسر درنم یآورم و خبری هم ندارم.ب رای تعامل با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم و سپاه هم برود با بانکهای خودش کار کند.ما امروز دنبال رانتخوار ،زمی نخوار و رشوهبگیر م یگردیم ،اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد ،هر چقدر هم اداره ،وزارتخانهو سیستم راهاندازی کنیم ،باز هم این مشکل حل نم یشود.
جنجال سازان از شفافیت اقتصادی م یترسند.ائن کسی است که در این کشور از شفافیت م یترسد ،خائن کسانی هستند که مشخص نیست چه بالیی بر سر پول کشور م یآورندعدهای مصمم به خ راب کردن چهره دولت هستند.می خواهند در ماههای بازمانده دولت را خ راب کنند .دولت باید اقتصاد را رونق دهد و سوال این است که آیا ما باید معامله کنیم یا نه؟ اگر بلدنداقتصاد را رونق دهند و مشکال را حل کنند انجام دهند و اگر نمی توانن دبگذارند دولت راهش را برود.
حضور افراد غیرکارشناس در تحلی لهای صدا و سیما توهین به شعور مردم استتن ستارخان زمانی لرزید که بیکاری و تورم به اوج رسیدعدهای هدفمند م یخواهند بگویند من در مقابل سپاه موضع دارم ،اما بدانند که اگر سپاه نبود این کشور نبود و این موضوع ،اصال ارتباط ندارد. آنها م یخواهند هر کس را که بله قربان آنها نیست ضد انقالب و کشور معرفی کنند گویا در کشور همه بد هستتند فقط آنها خوب هستند.اطالعات شفاف باشد خوب و بد مشخص م یشود.
ذلت دانستن برجام توهین به مقام معظم رهبری استبا احساس ،شعار و فحش کشور درست نمی شود.-اعتیاد بازار عرضه و تقاضاست و تا زمانی که تقاضا وجود دارد مبارزه و جلوگیری از آن غیرممکن خواهد بود.

محمدحسینفرهنگی:
در مصوبه مجلس برای مقابله با حمایت مالی از تروریسم به صراحت مبارزاتنهضتهای آزادی بخش و مقاومت مسلمانان در برابر دشمنان خود ،مستثنی شده است.
اراده استان برای برگزاری طرح رتبه بندی شرکتهای برتر منطقه آذربایجان ستودنیاست.
 ایران مخالف سرسخت تروریسم است.-توسعه گردشگری یعنی توجه بیش از پیش به اقتصاد مقاومتی.

زیست
  گردشگریورزشبینالمللآموزشصنعتسالمتسیاستشهراجتماعاقتصادفرهنگاندیشهرسانهمحیط

سلمان خدادادی:
امروزه واقعیت جامعه ما به این گونه است که بیش از  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار نفر زن سرپرست خانواده در کشور داریم و بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار نفر خانم مجردی که جدا زندگی م یکند وجود دارد.
استان با توجه به وجود فرهنگی غنی حاکم قوی و اعتقادی بسیاری از مسائل حل شده ،م یتواند الگو باشد.اصالح قانون کار و کاهش ساعات کاری بانوان ،مهم ترینب رنامههای در دست بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی است.در نتیجه تالشهای ارزشمند بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی و بخش دولتی ،شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور هستیم.جوانان فدای ورزش شدهاند .در وزارتخانه ورزش و جوانان اص ًال جوانان در ورزش یک مسئله فراموششده هستند.
همه اعتبارات وزارت ورزش و جوانان را ،ورزش م یبلعد و همه در باشگاه پرسپولیس و استقالل گمشده است.معلوم نیست وام ده میلیونی ازدواج به زوج تعلق م یگیرد یا به بچههای آنها!بنده در این پنج دورهای که در مجلس بودهام هی چگاه بانکها را هماهنگ باسیاستهای حاکم بر کشور ندیدهام. -کمیسیون اجتماعی مجلس از ب رنامه اصولی دولت در توسعه مناطق آزاد حمایت م یکند.

یعقوبشیویاری:
به نظر من امام حسین(ع)هم اصولگرا بودندو هم اصالح طلب.
باید حقوقهای نجومی در حوزه پزشکیپایان یابد .یک پزشک ماهیانه نهایت ًا باید۵۰
حوالی  ۵۰میلیون دریافت کند.
باید مسایل اعتقادی و فرهنگی در توریسمسالمت مدنظر قرار گیرد.

سید حمزه امینی:
شهرداریهای شهرستانهایکوچک با مشکل مدیریت شهری
مواجههستند.
میزان آرسنیک موجود در آبشرب هشترود را باالتر از حد مجاز
است.

معصومه آقاپور علیشاهی:
میزان نقدینگی در کشور باال است .بنابراین بایدبا توجه به امکانات کشور این موضوع تبدیل به
فرصتی برای رونق تولید شود و از این نقدینگی
درجهت تقویت تولید و رونق بورس استفاده کرد.

محمد اسماعیل سعیدی:
زمانی که موج زادوولد در کشور رخ داد باید برنامهریزیها جهت اشتغال این افراد که جزو متولدین دهه  ۶۰بودند صورت م یگرفت که متاسفانه از آن غفلت شد.علیرغم تاکی دات رهبر انقالب ،در برنامه ششم توسعه به موضوعات فرهنگی بسیار ساده و گذرا پرداخت شده است.سازمان اوقاف از تکنولوژیهای روز استفاده کند.بدون شک دولتمردان از حوزه جوانان غافل ماندهاند. متاسفانه مساجد صرفا به نمازخانههایی برای برگزاری نماز و مجالس ترحیم تبدیل شدهاند و از برنامههای فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی در مساجدی که عموما فرسوده شدند خبری نیست و آنها از هویت اصلی خوددور شدهاند.
با توجه به مفاد توافقنامه  FATFبه نظر م یرسد وزیر اقتصاد در زمان امضای آن هوش و حواسش جای دیگری متمرکز بوده است.عمال ما با پذیرش ننگی ننامه  FATFزیر بار تعهدی رفتهایم که خط رناک و اجرای آن مخربترین تاثی رات را بهدنبال خواهد داشت.تصمیم به واگذاری گروه ماشین سازی تبریز به «شستا» در سفر اخیر وزیر اقتصاد به تبریز نهایی شده است و مدیریت استان و نمایندگان مجلس از این امر حمایت م یکنند.بازاریابی برای ایجاد توسعه و رشد در صادرات صنایع دستی امری ضروری است.-مسوولین سیاست خارجه کشورمان نباید گمان کنند با همان زبانی که با بقیه صحبت م یکنند باید با اینها نیز حرف بزنند .بلکه همانطور که اینها در بازیهای خود نشان م یدهند که زبانشان شمشیر است.

محمد وحدتی هالن:
تا زمان تامین تمام بندهای مد نظر رهبر انقالب مجلس هیچ قرارداد استعماری و استثماری را کهمنافع کشور در آن لحاظ نشود امضا و تایید نخواهد کرد و دولت بایستی در رفع ایرادات موجود تالش
جدی کند.

محمد حسن نژاد:
در سه سال گذشته بیش از سه هزار فرصت شغلی صنعتی در منطقه آزاد ارس ایجاد شده که رقمبسیار قابل تاملی است.
-نگاه منفی به فعالیت مناطق آزاد غیر قابل قبول است.

محقق

شور و عشق حسینی که چون
آتشی همیشه فروزان در دلهای
اهلایم ان زبانه میکشد باعث
میشود از ماهها قبل بیتاب و
مشتاق ایام عزاداری ساالر شهیدان
محمدرضا زائری باشند.
اين شور و شوق طبيعي و مقدس به خودي خود
ارزشمند ومبارك است ،اما به شرط آن كه ظرفيت هاي
ديگر را هدر ندهد و فرصت هاي ديگر را نسوزاند.
وقتي از ماهها قبل تنها روزشمار فرارسيدن محرم و
عاشورا و اربعين را مرور میكنيم و به بهانه هاي مختلف،
همه ذهن و فكر و عواطف و احساسات مخاطبان را در
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي به سوي اين ايام

غدیر قبل از عاشوراست!
سوق میدهيم ناخواسته مناسبتهاي ديگر تحت الشعاع آن
قرار میگيرد و مورد غفلت واقع میشود.
مهمترين مناسبتي كه به اين ترتيب كم رنگ میشود
جشن واليت و وصايت يا عيد سعيد غدير است كه زمان
آن مدت كوتاهي پيش از محرم است.
اين عيد از آن روي بزرگترين عيد خداوند به شمار
میآيد كه روز كامل شدن دين و تمام شدن نعمت و
اعالم نهايي و رسمي واليت امير مؤمنان علي عليه
السالم است.
از يك سو واليت حضرت امير در بعد معرفتي پايه

و اساس اعتقادات ديني ماست و بعد از توحيد و نبوت
مهمترين ركن باورهاي ما را شكل میدهد و به تعبير
رهبر انقالب نبايد از آن غافل شويم زيرا «وقتي به بركه
غدير بي اعتنايي شد ،گودال خونين قتلگاه به وجود آمد» !
و از سوي ديگر در بُعد اجتماعي و مناسكي ،غفلت از
مناسبت زيباي جشن واليت در عيد غدير فرصت شادي
و خوشي را از جامعه مؤمنان میگيرد و آيينهاي مذهبي
را بيشتر به عزاداريها و سوگواريها معطوف میكند.
غدير پيش از عاشوراست ! هم در ترتيب زماني ايام
سال و هم در ترتيب اولويت هاي اعتقادي و معرفتي و از

اين روست كه تا اين اندازه در دستورات پيشوايان دين بر
بزرگداشت و پاسداري از آيين هاي جشن و شادماني در
اين عيد خجسته تأكيد شده است.
اقتضاي احياي شعائر ديني و اقامه مراسم مذهبي توجه
هر چه بيشتر به عزت و عظمت اين روز مبارك است و
هر چه اهتمام ما به عيد واليت در روز غدير بيشتر باشد
به طور قهري سطح كيفي سوگواري محرم باالتر خواهد
رفت.
كسي كه در عيد واليت از بوي محبت سرمست شد و
شادمان و سرخوش نغمه «الحمدهلل الذي جعلنا» سرداد و

از جام معرفت و بصيرت نوشيد و با حقايق علمي و مباني
كالمي واليت آشنا گشت وقتي به ميدان نبرد حق و
باطل در كربال برسد با تمام وجود «يا ليتني كنت معكم»
میگويد و در حسرت اين فاصله به پهناي صورت اشك
میريزد و دشمنان حق را نفرين میكند و براي ياري
مظلومان دست بر قبضه شمشير میفشارد.
اشكي كه در كوير عاشورا از ديده میافشانيم قطره
هاي آبي است كه از كوثر غدير نوشيدهایم  ،و كسي كه
بدون شعور واليت شور مصيبت داشته باشد هر لحظه در
معرض آسيب و آفت تزلزل و سرگرداني است.
باشد كه با توجه بيشتر به غدير و روزشماري براي
قدرداني اين جشن بزرگ آسماني دلهايمان را بهتر براي
سوز و گداز محرم آماده كنيم.

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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فیلم

درخشش «سهم گمشده»
در چهلچراغ
«سهم گمشــده» ساخته فیلمســاز تبریزی حسن نجفی در 5
موضوع کاندیدای جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهلچراغ» شد.
این فیلم در بخش بهترین فیلم ،بهترین دستاورد هنری ،بهترین
فیلمنامه ،بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن کاندیدای دریافت
جایزه است.
نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» با موضوع
زندگی امام حسین (ع) از تاریخ  21تا  28شهریور ماه و بین اعیاد غدیر
و قربان در تهران برگزار میشود.
پوستر

شعر

سینما

فیلمهای نیم بها بهمناسبت روز سینما

مسئول امور سینمایی حوزه هنری آذربایجانشرقی
از اکران نیم بهای ســینماهای تحت مدیریت حوزه
هنری استان در روز ملی سینما خبر داد.
جواد خازن با بیان اینکه  ۲۱شهریور به عنوان روز
ملی سینما در تقویم ایران به ثبت رسیده است ،اضافه
کرد :در این روز سینما  ۲۹بهمن تبریز و سینما انقالب
به صورت نیم بها میزبان مخاطبان خواهد بود.
مسئول امور سینمایی حوزه هنری آذربایجانشرقی
خاطر نشان شــد :هم اکنون فیلمهای ناردون ،آب

نبات چوبی و امکان مینا در سینما  ۲۹بهمن تبریز و
بارکد در سینما انقالب اکران میشود.
خازن گفت :هشت ســینما در آذربایجانشرقی
زیر نظر حوزه هنری استان اداره میشوند که از این
تعداد چهار ســینما (دو سالن سینما  ۲۹بهمن تبریز،
سینما انقالب و سینما ارشاد مراغه) فعال هستند و در
حال حاضر سینما قدس نیز در حال ساخت و تعمیر
و تجهیز بوده و قرار است به پردیس سینمایی تبدیل
شود.
پوستر

حمیدرضابرقعی

باز هم دختر دریا شد و آبی پوشید
نیلگون پیرهن خانه خرابی پوشید
باز هم آمد و آیینه شکن ،جام گرفت
تا که شرمنده شود ماه ،رکابی پوشید
باز هم در افق خاطر خورشید نشست
در شب شیفتگی ،شرب شهابی پوشید
باز هم ریخت ز گرمای تنش ،تنگ شراب
قامت افراشت و شوالی شرابی پوشید

خاطرههای خاکخورده

کوثر موالنا ،فعال فرهنگی با انتشار عکس یک
کمد دیواری ب هجا مانــده از تخریب یک خانه
قدیمی در صفحه اینستاگ رام خود نوشت:
حتم ًا چند تا قاب عکس هم داشــته ،عکس بابابزرگ و
نوهها ،با چند تا بشقاب گلسرخی و فنجونهای کمرباریک
شاهعباس ی.
حتمــا کلی خاطره جــا خوش کرده بــوده روی تکتک
طبقههای خاکگرفته و زخمخورده

طنز

باز هم برد به میالد گل سرخ مرا
ساتن صورتی بوته گالبی پوشید
باز هم چرخ زد و پیر به دوار افتاد
سوخت آن کهنه قبا ،خرقه شبابی پوشید

نمایشگاه و صنایع دستی باخیش
از  ۲۰تا  ۲۵شهریور۹۵
ساعت  ۹صبح تا  ۷بعدازظهر.
مجتمع فرهنگی  ۲۹بهمن( خ راهنمایی)
بازدید برای عموم آزاد است.

طنز

کنسرت هم مثل خندوانه است

سوراخ فوری

خبرهای امروز را با سخنان آقای هاشمی رفسنجانی
آغاز میکنیم .ایشان گفتهاند« :هیچکس نمیتواند بین
اخبار و مردم دیوار بکشــد ».بله قبول داریم دیوارکشی
مربــوط به دوران جنگ ســرد بود کــه معروفترینش
دیوار برلین بود که عاقبت خراب شــد .این روزها دیوار
نمیکشند فیلتر میکنند.
خبر بعدی درباره فرونشســت و فرورفتن و پوکیدن
زمین در تهران و دیگر شــهرهای کشــور است .یعنی
طوری آبهای زیرزمینی را خالــی کردهایم که هر جا
پا میگــذاری فرو میرود و میریــزد .در همین رابطه
معــاون آموزش و فرهنگ ترافیــک پلیس راهنمایی و
رانندگی تهران بزرگ از آغاز طرح ترافیکی پلیس راهور
برای بازگشــایی مدارس خبــر داد و گفت« :از امروز تا
پانزدهم مهرماه انجــام عملیاتهای عمرانی و حفاری
در معابر پایتخت ممنوع اســت ».یعنــی اگر بچهها از
شــانزدهم بیفتند توی چالهها عیب ندارد؟ بعد هم مگر
زمین خودش خودبهخود دهان باز نمیکند؟ یعنی بچهها
فقــط باید از طریق عملیاتهــای عمرانی و حفاری در
چاه نیفتند و اگر به خاطر بقیه موارد بیفتند عیب ندارد؟
وزیــر کشــور گفته اســت« :وزارت کشــور امنیت
کنســرتها را تامین میکند» دقیقا چه نوع امنیتی را؟
امنیت جانی تماشاگران و نوازندگان را؟ یا امنیت اخالقی
را؟ اصال مگر در کنســرتها امنیت اخالقی زیر سوال
میرود؟ خانمها در کنســرت دست میزنند همان طور
که در خندوانه دســت میزنند .میخندند همان طور که
در خندوانه میخندند و گاهی به همراهی شوهرشــان
میخوانند همان طور که در خندوانه میخوانند .ها؟
عارف« :عدهای خود را فراتر از قانون میدانند ».خیر
آقای عارف عدهای قانون را فراتر از خود نمیدانند .این
طوری درست است.
روزنامه فرهیختگان نوشــته است« :حواشی معرفی
نماینــده ایران به اســکار» انگار که مثــا قبال بدون
دردوخونریزی نماینده به اسکار معرفی کردهایم .اصال
من ماندهام چرا باید فیلم به اسکار معرفی کنیم؟ اسکار
امریکایی به چه میخورد؟
در پایــان خبرهای امروز یــک عرضی میکنم بهره
اموات و خالص:
چرا برخی دســتهگل پنجاه هزارتومانی برای بازیگر
تئاتر میخرند اما دم در ســالن برای پانزده هزار تومان
بلیت تئاتر زار میزنند؟ چرا عادت کردایم به مفتخوری
بلیت تئاتر؟

زندگی آدمها گاهی شبیه کارتونهای تلویزیونی
میشود .زبل خان یادتان هست ؟ زبل خان این جا،
زبل خان آن جا ،زبل خان همه جا .حاال شده حکایت
این ســوراخهای ناگهانی ناشی از نشست زمین در
محلهای احداث خطوط متروی شــهری .سوراخ
فــوری در کارتون مورچه و مورچه خــوار را یادتان
میآید ؟ االن انگار همان ســوراخ فوری باالی سر
ما در شــهر میچرخد و یکهو هوس میکند یک جا
فرود بیاید و یک سوراخ فوری تپل ایجاد کند .اتفاقا
ذاتش همان سوراخ فوری همان کارتون است چون
مســئولیت این ریزشهای خیابانی را هم – درست
مثل همان سوراخ فوری – کسی به عهده نمی گیرد.
البته خــوب که فکرش را بکنید میبینید مثل هر
چیز دیگری حسنهای هم دارد .مثال :
تا کنون شــهروندان بیشــتر به خاطر استفاده از
خودروها فوت میکردند .در حالی که این سوراخهای
فوری باعث شده شرکتهای معروف خودروسازی
روســفید شــوند و آمار مرگ و میرشان به گرد پای
سوراخهای مترو نرسد.
یکی دیگر از مزایای این سوراخ فوری ها ،کمک
بــه کاهش ترافیک شــهری اســت .اوال با ریزش
خیابان و در نتیجه بلعیدن خودروها تعداد خودروهای
موجود در سطح شهر کاهش مییابد .از طرفی قابل
پیش بینی نبودن محل بعدی ریزش باعث میشود
بسیاری از شهروندان اصال جرات نکنند ماشینهای
شخصی شان را بیرون بیاورند .فکر کنید شما با یک
شخص دارید جایی میروید که خیابان شما و ماشین
را ببلعد .به اهل و عیال میخواهید بگویید با کی تو
چاله بودید؟
ریــزش خیابان بر اثر اقدام ســوراخ فوری باعث
افزایش اشــتغال میشود .شــما فکر کن هر سوراخ
کلی بتن ریز و راننده جرثقیل و تعمیرکار و آســفالت
کار و آتش نشــان و… میخواهد تا ماســت مالی
شود؟
هــر تهدیــدی میتواند یک فرصت باشــد .چه
خوب که از این تهدید سوراخ فوری شهری استفاده
کنیم و با برگزاری تورهای آدرنالین از توریســتها
و جهانگردان بخواهیم به این تــور بپیوندند .توری
که در آن شــما هر لحظه احســاس میکنید توسط
زمیــن بلعیده خواهید شــد .هیجانانگیز نیســت؟
شهربازیهای اروپا و آمریکا کیلویی چند؟

رضا ساکی

شهرام شهیدی

جلسات شرح دیوان شمس تبریزی دکتر علی حاجیبلند
یکشنبههاساعت۱۶
سهراهراهنمایی ،مجتمع فرهنگی هنری ۲۹بهمنتاالر شهید آوینی
حضور عموم عالقمندان آزاد و رایگان است.

باز هم در شط شیرین دهنان تور انداخت
شاه ماهی شد و تن پوش طنابی پوشید
باز هم پنجره را با گل زنبق آراست
گشت همرنگ ترین ،ململ آبی پوشید

