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سزاده متهم به قتل پروانه حیدرنژاد است که
میرمهدی مقد 
از سال  1394متواری و تحت تعقیب است.
پلیس آگاهی استان آذربایجانشرقی در اجرای بند الف ماده
شانزده قانون آیین دادرسی کیفری با انتشار تصویر متهم به قتل
از عموم شهروندان درخواست کرده است چنانچه اطالعاتی راجع
به نامبرده و مخفی گاه احتمالی وی دارند
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تقابل یا تعامل روحانیت
و مداحان
حمیدرضا شاهمحمدی

انتقاد از مداحان و تقابل شــور و شعور در سوگواریها در
دهههای محرم نقل امروز و دیروز نیست.
«تحریفات عاشورا» از آثار شهید مرتضی مطهری یکی
از نشــانههای اســت که از قبل انقالب در خصوص این
تقابل باقی مانده اســت .نگارنده از پیش از انقالب خود
شاهد شدت تقابل بین روحانیون و مداحان در این موضوع
بوده است .اما گذر نزدیک به چهار دهه و پیروزی انقالب
اسالمی و قرار گرفتن رسا نههای مدرن در اختیار روحانیت
نتوانسته کفه ترازو را بسمت روحانیت سنگینتر کند .طبق
سنت دیرینه در مراسم سوگواری ســاالر شهیدان ،ابتدا
سخنرانان روحانی در باالی منبر سخنرانی میکنند و بعد
ذکر مصیبت را آغاز و بعد فرمان را بدســت مداحان چیره
دست میســپارند تا با نوای خوش و بهره گیری از قدرت
شعر و آهنگ جمعیت را به شور و اشک و سینه زنی با ترنم
موسیقی به صحرای کربالی سال  61پیوند دهند .روال
رایج آن بوده که مســتمعین یا وقت خود را طوری تنظیم
کنند که بعد از اتمام بخش سخنرانی به مجلس وارد شوند
و یا این پا و اون پا کرده تا سخنرانی زودتر تمام شود تا وارد
بخش دوم شوند .جوانانی که چه بسا حتی نماز نمیخوانند در
دهه محرم نوارها و سی دیهای بلندگوهای ماشینشان را
تغییر داده و نوحه خوانی جایگزین آهنگهای رپ میشود.
اینکه هر دوی این صاحبات تریبون (روحانیون و مداحان)
بر سر یک موضوع که انتقال پیام عاشورا به نسلهای آینده
اســت اختالفی ندارند .امام حسین( ع) همان امام است و
عاشورا همان صحنه اما چرا جوانان جذب مداحان میشوند
و بعضا به اشعار شــبهه آمیز یا انحرافی آنان توجه نشان
میدهند ولی به سخنرانان نه؟ چرا روحانیت دهها سال است
که احساس میکند سکانداری محرم را از دست داده و جز
انتقادات گاه و بیگاه برای باز گرداندن آب به جوی ،توفیقی
نداشته است؟
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رفتار بیفرهنگ

2

اخباراستانرویدادایران جهان

عکسنوشت

زاهدی رئیس جامعه نابینایان تبریز :تالش کنیم رفتار خود را با معلوالن اصالح کنیم زیرا بنده به عنوان نابینا خود در داخل این مشکالت
هستم و با اینکه شاید وقتی با افراد به اصطالح تحصیل کرده و با فرهنگ جامعه در جامعه روبهرو میشویم با رفتار بیفرهنگ روبهرو
میشویم.

صادرات هفتمین محموله تولیدات ماشین
سازی تبریز به ترکیه

هفتمین محموله صادراتی تولیدات
شرکت ماشین سازی تبریز در نیم فصل
دوم سال جاری به کشور ترکیه ارسال شد.
محموله صادراتی در قالب  2دستگاه
تریلی بارگیری و به مقصد کشور ترکیه
صادر شد.
با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد،
تحوالت سیاسی کشورهای منطقه ،عدم
اطمینان صنعتگران از سرمایه گذاری،
خرید و تهیه تجهیزات جدید صنعتی ،این
شرکت موفق شد در پی تغییرات جدید در
هیأت مدیره و تالش پرسنل خود و با
وجود مشکالت موجود صادرات تولیدات
خود را به کشور ترکیه ادامه دهد.

شرکت ماشین سازی تبریز تنها
تولید کننده ماشینهای ابزار در ایران و
خاورمیانه است که محصوالت با کیفیت
آن و نیز حضور مستمر در بازارهای جهانی
افتخاری در عرصه صنعت کشور محسوب
میشود.
شرکت ماشین سازی تبریز به عنوان
یکی از شرکتهای صنعتی عمده در
تولید و بازگانی ماشین آالت صنعتی و
ارائه محصوالت و خدمات مختلف در این
زمینه ،دارای محصوالت متعدد از جمله
ماشینهای تراشکاری ،فرزکاری ،مته،
سنگ زنی و سنتر است .
طرح ایجاد کارخانه ماشین سازی تبریز
براساس موافقت نامه همکاریهای فنی
و اقتصادی ایران و چکسلواکی با هدف
تولید انواع ماشین افزار ،کمپرسورهای
صنعتی ،پمپهای آب ،الکترو موتور ،لیفت
تراک ،انواع موتورهای دیزلی ،ماشین آالت
نساجی منعقد شد و از سال  1351بهره
برداری از این طرح عظیم آغاز گردید.

اعتبارات حوزه جوانان در استان زنجان
در وضعیت مطلوبی نیست

مدیرکل ورزش و جوانان استان
زنجان با اشاره به اعتبارات محدود حوزه
جوانان گفت :اعتبارات حوزه جوانان
افزایش یابد.
ارسالن حسینی در نوزدهمین جلسه
ستاد ساماندهی امور جوانان استان با بین
اینکه حوزه جوانان به نسبت سنی  15تا
 29سال  33درصد جمعیت استان را به
خود اختصاص میدهد ,اظهار داشت :به
طور تقریبی جمعیت زنان و مردان جوان
نیز نزدیک به هم است.
وی جمعیت کل استان را یک میلیون
 75هزار و  296نفر عنوان کرد و افزود:
جمعیت جوانان  15تا  19سال نیز 96
هزار و  169نفر است ،در رده  20تا 24
سال  121هزار  240نفر جوان داریم و در
رنج  25تا  29سال نیز  112هزار و 984
جمعیت جوان را تشکیل میهند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان
زنجان با اشاره به برگزاری سه جلسه
ستاد ساماندهی امور جوانان استان در
سال  94ابراز کرد :این تعداد جلسه آمار
خوبی نیست و ما باید هشت جلسه را
برگزار میکردیم.
وی با بیان اینکه جلسه ستاد
ساماندهی امور جوانان در شهرستانها به
خوبی برگزار شده است ,خاطرنشان کرد:
سال  94در شهرستانها حدود  32جلسه
برگزار شده است.
حسینی با اشاره به تعداد مصوبههای
جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در
استان و شهرستانها گفت :تعداد کل
مصوبات  222بوده که  75درصد آنها
اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه امسال دومین را در
سطح استانی برگزار میکنیم ,یادآور شد:
این هم آمار خوبی نیست اما دلیل آن
برخی مسائل و جابهجاییهایی بود که
در سطح مدیریت ارشد استان انجام شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان
زنجان با اشاره به تعداد سازمانهای مردم
نهاد استان اظهار داشت :ابتدای دولت
یازدهم ما  9سازمان مردم نهاد داشتیم
که با تالشهای انجام شده تعدا آنها به 56

مورد رسیده که نشان میدهد  47سمن
اضافه شده است.
وی با بیان اینکه طبق برنامه ششم
توسعه به میزان  5هزار نفر ما باید یک
سمن را تشکیل دهیم ,ابراز کرد :آماری
ما اکنون داریم به نظرم تا سال آینده به
پیشبینی برنامه ششم میرسیم.
حسینی طرحهای حمایت شده
سمنها در سال  95را  32مورد عنوان
کرد و افزود :طرحهای که در سال 94
مصوب شده و قرار است امسال انجام
شود  29مورد است.
وی بیان کرد :ما در بخش اجتماعی
 13سمن ،در بخش فرهنگی  21سمن،
فرهنگی ورزشی  3سمن ،محیط زیست
چهار سمن ،گردشگری پنج سمن ،علمی
و پژوهشی  6سمن ،در بخش هنری ادبی
و خیریه هر کدام یک سمن و در بخش
فناوری اطالعات دو سمن در سطح
استان داریم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان
با بیان اینکه باید تعامالت دستگاههای
اجرایی با سازمانهای مردم نهاد بیشتر
باشد ،گفت :یکی از دغدغههای جدی
حوزه سازمانهای مردم نهاد ما است.
وی استفاده از ظرفیت سازمانهای
مردم نهاد در اتاقهای فکر سازمانها را
از دیگر پیشنهادات عنوان کرد و ادامه داد:
اختصاص فضای فیزیکی از دیگر نیازها
حوزه سازمانهای مردم نهاد است.
حسینی افزایش اعتبارات حوزه جوانان
از نیازهای اساسی دانست و تاکید کرد:
باید به این موضوع توجه جدی شود.
وی با اشاره به برنامههای اوقات
فراغت جوانان بیان کرد :جلسات مختلفی
در این خصوص برگزار شده که قابل
قبول بوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان
زنجان تعداد پایگاههای اوقات فراغت
استان را  1948مورد عنوان کرد و گفت:
به نسبت هر  169نفر جوان ما یک پایگاه
داریم و میزان مشارکت کنندگان در
برنامههای اوقات فراغت برای خانمها
 448هزار و  99نفر و برای آقایان 434
هزار و  956نفر است.
وی به برگزاری جشنواره علی اکبر در
سطح استانی و شهرستانی اشاره کرد و
خاطرنشان کرد :در بخش ازدواج نیز سه
برنامه از جمله برپایی نمایشگاه ،همایش
اقتصاد و خانواده و جشن پیوندهای
آسمانی برگزار شده است.

شیب افزایش طالق در اردبیل کنترل نشده است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل
گفت :متاسفانه شیب افزایش طالق در
استان اردبیل کنترل نشده و شاهد توسعه
و رشد آمار طالق نسبت به سالهای گذشته
در اردبیل هستیم.
طاهر شریفی در جلسه ثبت واقع حیاتی
استان اردبیل اظهار داشت :متاسفانه در
رابطه با برخی آمار ارائه شده از ازدواج و
طالق در استان اردبیل نگرانیهایی وجود
دارد چرا که شیب افزایش طالق در استان
کنترل نشده و با رشد آمار طالق مواجه
هستیم که باید یک آسیبشناسی دقیق
برای حل آن انجام شود و دستگاههای
فرهنگی باید در این رابطه و به ویژه کاهش
آمار طالق اقدامات خود را افزایش دهند.
وی گفت :مشاورههای قبل از ازدواج و
راهنمایی جوانان به هنگام ازدواج یکی از
راه حلهایی است که میتواند برای ازدواج
پایدار بین جوانان موثر باشد چرا که یکی

از عوامل اصلی طالق عدم شناخت
زوجین از یکدیگر است که بعد از ازدواج
به دلیل وجود سالیق و عالیق مختلف با
مشکالتی مواجه میشوند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل
تصریح کرد :ثبت وقایع حیاتی به عنوان
دسترسی به آمار و کمک به برنامهریزی
دستگاههای مرتبط یک فرایند بسیار مهم
است که دستگاههای اجرایی استان باید
در این زمینه هماهنگی بیشتر و بهتری
با یکدیگر داشته باشند تا شاهد ثبت وقایع
حیاتی درست و برنامهریزی براساس این

آمارها باشیم.
شریفی فزود :باید اطالعات دقیقی از
جانب برخی ادارات و سازمانها که با ثبت
آمار ارتباط دارد ارائه شود چرا که اگر این
آمار درست نباشد بسیاری از برنامهریزیها
و هدفگذاریها در جامعه با مشکل مواجه
میشود که انتظار داریم ثبت احوال با کمک
سایر دستگاههای اجرایی در این رابطه
اهتمام ویژه داشته و تمام تالش خود را به
کاربگیرد.ویبیانکرد:خوشبختانهدانشگاه
علوم پزشکی و شهرداری اردبیل به مصوبات
جلسات گذشته این کارگروه عمل کردهاند
که یکی از مهمترین دغدغهها نظارت
شهرداری بر کفن و دفنها در آرامستانهای
شهر اردبیل بود و داشنگاه علوم پزشکی نیز
با ارائه اتاق برای صدور شناسنامه برای نوزاد
در بیمارستان علوی اقدام کرده که این کار
نیز به ثبت به موقع آمار والدت در استان
کمک شایانی خواهد کرد.

زوم

سفر وزیر بهداشت به تبریز

تبریز  -ایرنا  -سیدحسین قاضی زاده هاشمی وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی امروز دوشنبه به منظور
بررسی دستاوردهای حوزه سالمت دولت تدبیر و امید در
استان آذربایجانشرقی و افتتاح چند طرح بهداشتی و درمانی
به تبریز میآید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت :وزیر بهداشت در
این سفر یک روزه از بیمارستان طالقانی تبریز بازدید و پس
از افتتاح مرکز اوتیسم بیمارستان اسد آبادی ،از محل احداث
کلینیک تخصصی این مرکز بازید خواهد کرد.

محمد حسین صومی افزود :افتتاح مرکز بهداشتی و درمانی
گوگان ،کلنگ زنی مرکز بهداشتی درمانی ایلخچی ،افتتاح
مرکز سالمت زندان زنان ،کلنگ زنی مرکزنوآوری و نمازخانه
دانشگاه از دیگر برنامههای سفر وزیر بهداشت به تبریز است.
وی ادامه داد :همچنین دوره آموزشی دانش ترافیک برای
نخستین بار در کشور با حضور وزیر در تبریز افتتاح میشود.
صومی اظهار کرد :افتتاح بخش همودیالیز بیمارستان
امام رضا و مرکز دیالیز این بیمارستان با  122تخت از دیگر
برنامههای وزیر بهداشت است.

دستگاههای اجرایی استان زنجان
در بحث اشتغال و ازدواج جوانان همافزایی کنند

معاون سیاسی استاندار زنجان با اشاره
به نیازها و دغدغههای امروز جوانان گفت:
اشتغال و ازدواج مسئله اصلی جوانان است
و دستگاههای اجرایی باید در بحث اشتغال
و ازدواج جوانان همافزایی کنند.
حمیدرضا شهبازی در نوزدهمین جلسه
ستاد ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه به
دلیل قرار گرفتن در روزهای آخر ماه و تعداد
زیاد جلسات جلسهزدگی مشاهده میشود
اظهار داشت :همه جلساتی که برگزار
میشود باید به صورت عملیاتی باشد.
وی جلسهزدگی را آفتی برای مجموعه
مدیران دانست و عنوان کرد :برگزاری
جلسات به صورت عملیاتی خروجی را بهتر
خواهد کرد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان
با بیان اینکه هدف ستاد ساماندهی
هدفگذاری ،تصمیمگیری و نظارت در
حوزه جوانان است ,گفت :ما باید جوانان را
در همه بخشها مشارکت دهیم.
وی افزود :توجه به اوقات فراغت مفید
است اما چند موضوع مهم که در تاکیدات
مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیز
وجود دارد بحث اشتغال و ازدواج جوانان
است ،در کنار اینها باید از شتاب شبکههای

اجتماعی و اینترنت نیز نگران باشیم.
شهبازی با اشاره به برنامهریزی
دستگاههای اجرایی در بحث اشتغال و ازدواج
جوانان ابراز کرد :ما باید بتوانیم این دستگاهها
را به یک همافزایی برسانیم تا از موازیکاری
پرهیز شود.
وی با بیان اینکه کار موازی عالوه بر هدر
دادن انرژی ممکن است نتیجه بخش نباشد,
خاطرنشان کرد :باتوجه به گزارش ارائه شده
توسط ورزش و جوانان و رتبه کسب شده در
کشور نشان میدهد که کارهای بزرگی در
استان انجام شده است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان
جمعیت هالل احمر را ظرفیتی بزرگ
برشمرد و اظهار داشت :کاری بزرگی با
عالقه و عشق توسط مجموعه هالل احمر
انجام میشود.
وی به رشد قابل توجه سازمانهای

مردم نهاد استان نیز اشاره کرد و یادآور شد:
ما باید بتوانیم از ظرفیت این سازمانها به نحو
احسنت استفاده کنیم.
شهبازی با بیان اینکه جوانان ثروتی
بزرگ برای کشور و استان هستند ,تصریح
کرد :نباید با وقت تلف کردن از کنار این
فرصت بزرگ عبور کنیم چرا که این
سازمانهای مردم نهاد دستاویز خوبی برای
حضور بیشتر جوانان است.
وی با تاکید بر شناسایی نیاز جوانان
عنوان کرد :باید تعزیفی از اوقات فراغت
داشته باشیم ،امروز اوقات فراغت متفاوتتر
از گذشته است که انجام کار مطالعاتی در این
خصوص مفید خواهد بود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان
با اشاره به زلزلهای که در استان زنجان رخ
داد ,گفت :سرعت انتشار خبر زلزله در استان
به قدری سریع بود که برخی با وجود حضور
به موقع تیمهای امدادگر متاثر از این فضا
قرار گرفتند.
وی در پایان با تاکید بر لزوم افزایش
اعتبارات حوزه جوانان بیان کرد :دولت
تصمیم دارد حوزه جوانان و ورزش را از هم
تفکیک کند که این امر میتواند برای هر دو
حوزه مفید واقع شود.

انتظار پلمب سالن کشتی توسط شهرداری را نداشتیم

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان
در خصوص پلمب شدن سالن کشتی در
زنجان گفت :از شهرداری انتظار پلمب این
سالن را نداشتیم و آنها برخالف مذاکرات
انجام شده دست به این اقدام زدند.
ارسالن حسینی با اشاره به اینکه از ۲۶
مهر ماه تا دوم آبان هفته تربیت بدنی و
ورزش نامگذاری شده است،افزود۳۲ :
برنامه در هفته تربیت بدنی انجام خواهد
شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان
از برگزارش همایش علمی ورزشی و
جشنوارههای بومی و محلی در هفته

ورزش خبر داد و گفت :پایگاههای قهرمانی
هیئتهای ورزشی استان زنجان راهاندازی
میشود.
حسینی با بیان اینکه در این هفته
مشکالت و ارزشهای ورزشهای جوانان
به سمع وگوش مسولین استان انعکاس داده
خوهد شد ،تاکید کرد :حضور در مزار شهدا،
دیدار با خانواده شهیدان و مالقات منتخبان
جامعه ورزش ،پیشکسوتان و سمنها با امام
جمعه و استاندار زنجان است.
وی از برپایی نمایشگاهها و جشنوارهها
در هفته تربیتبدنی خبر دادو گفت:
نخستین همایش علمی و عملی با حضور

استاید مجرب اعضای هیئت علمی
دانشگاهها در حوزه ورزش در زنجان
برگزار میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان
گفت :یکی از مهمترین برنامههای این
اداره راهاندازی پایگاههای قهرمانی برای
همه هیئتهای ورزشی استان زنجان
است و از خانواده دو شهید مدافع حرم قدر
دانی میشود.
حسینی گفت :برگزاری همایش
دوچرخهسواری ،پیادهروی خانوادگی و
کوهپیمایی را از برنامههای پیشبینی شده
در هفته ورزش و تربیتبدنی عنوان کرد.

نادر فارغی -سرخاب



پدر  2شهید دفاع مقدس
در مراغه به خاک سپرده شد

عزت اهلل حسین نژاد ،پدر شهیدان
سهراب و مقصود حسین نژاد به جمع
فرزندان شهیدش پیوست و صبح روز
یکشنبه با حضور مردم شهیدپرور این
شهرستان تشییع و به خاک سپرده شد.
مرحوم عزت اهلل حسین نژاد در 79
سالگی و در اثرعارضه قلبی در بیمارستان
امیرالمومنین (ع) مراغه با دنیای فانی وداع
کرد و دیروز با حضور مردم شهیدپرور مراغه
به سوی گلشن زهرای (س) این شهرستان
تشییع شد .رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
مراغه در حاشیه تشییع این پدر شهید گفت:
آئین مردمی تشییع این پدر شهید امروز
در مزار شهدای مراغه برگزار و در قطعه
خانوادههای شهدا به خاک سپرده شد.
پاسدار شهید سهراب حسین نژاد در سن

 26سالگی و در منطقه عملیاتی شمالغرب در
بانه و بسیجی شهید مقصود حسین نژاد نیز
در  16سالگی و در عملیات والفجر هشت در
منطقه عملیاتی فاو و بصره به درجه شهادت
نائل شدند.
وی ادامه داد :فرزند سوم این پدرشهید
(بهمن حسین نژاد) نیز از جانبازان سرافراز
هشت سال دفاع مقدس بوده و هم اکنون
عضو شورای اسالمی شهر مراغه است.

اطالعیه برای یافتن قاتل فراری

میرمهدی مقدسزاده متهم به قتل
پروانه حیدرنژاد است که از سال 1394
متواری و تحت تعقیب است.
پلیس آگاهی استان آذربایجانشرقی
در اجرای بند الف ماده شانزده قانون آیین
دادرسی کیفری با انتشار تصویر متهم به
قتل از عموم شهروندان درخواست کرده
است چنانچه اطالعاتی راجع به نامبرده و
مخفی گاه احتمالی وی دارند مراتب را به
پلیس آگاهی استان ،اداره مبارزه با جرایم
جنایی استان اعالم و یا با شماره تماس
 041-2184261و 041-2184747
گزارش نمایند.
خانواده مرحومه پروانه حیدرنژاد مدعی
اند که میرمهدی مقدس زاده ،متهم به
قتل ،با مراجعههای متوالی درخواست
ازدواج از مقتول را داشت اما خانواده

مقتول مخالف ازدواج با نامبرده بودند و به
همین خاطر میرمهدی مقدس زاده تهدید
به قتل پروانه حیدرنژاد میکند و این تهدید
به مرگ مورد توجه خانواده مقتول قرار
نمی گیرد تا اینکه میرمهدی مقدس زاده
اقدام به ربودن مقتول مینماید و مقتول در
هنگام پیدا شدن در حالت کما بود و تنها
دو درصد هوشیاری داشت.

الیحه دو فوریتی تخفیف  ۲۰درصدی
متقاضیان پروانه ساختمانی تصویب شد

در جلسه شورای شهر تبریز ،الیحه دو
فوریتی تخفیف  ۲۰درصدی برای متقاضیان
پروانه ساختمانی که عوارضشان را بهصورت
نقدی پرداخت میکنند ،مطرح و به تصویب
اکثریت اعضاء رسید.
جلسه دیروز شورای شهر تبریز همچون
سایر جلسات شورا با حواشی متعددی از
جمله عدم برگزاری جلسه شورا در اتاق
اجالس به دلیل تعمیرات روبرو بود که با
این حال ،این مسئله موجب تغییر زمان نشده
و با موافقت شهردار تبریز ،در اتاق کار وی
این جلسه تشکیل شد.
در این جلسه در بخش لوایح ،الیحه دو
فوریتی تخفیف  20درصدی برای متقاضیان
پروانه ساختمانی که عوارضشان را بهصورت
نقدی پرداخت میکنند ،مطرح و به تصویب
اکثریت اعضاء رسید.
صادق نجفی ،شهردار تبریز در خصوص
این الیحه اظهار داشت :بر اساس جدول
فصلی ،شهرداری تبریز برای کسانی که
عوارض اخذ پروانه ساختمانی را به صورت
نقدی در فصل پائیز پرداخت میکنند،
تخفیف  15درصدی میدهد که باتوجه
به وضعیت اقتصادی شهرداری و نیاز به
افزایش درآمد نقدی ،ضرورت دارد از هر
راهکاری برای افزایش درآمد استفاده کنیم.
موافقان این الیحه معتقد بودند که این
تخفیفات به نفع مردم و شهرداری است،
همچنین مخالفان آن نیز بر این باور بودند
که تأیید این الیحه نشانگر بیثباتی لوایح

قبلی شورا ،زمینهساز بد آموزی مردم و باعث
کسری بودجه میشود.
در ادامه این جلسه عالءالدین
نورمحمدزاده ،یکی از اعضای شورای شهر
تبریز با انتقاد از روند اداره جلسه ،متذکر شد:
متاسفانه هیئت رئیسه عدالت را رعایت
نمیکند ،سخنان بیشتر اعضاء خارج از
دستور جلسه و شبیه درد و دل است ،تعدادی
اعضاء در حین جلسه با صدای بلند با موبایل
صحبت میکنند که این مسئله توهین به
جایگاه شوراست و همچنین هیئت رئیسه
بجای برنامه ریزی برای اداره جلسه،
همچون حاکم شورا عمل میکند ،این در
حالی است که از نظر قانونی جایگاه رئیس
شورا با هیچ یک از اعضاء تفاوت ندارد.
در ادامه جلسه نیز الیحه مشارکت
شهرداری در احداث مجتمع تجاری -
خدماتی در جاده ائل گلی تبریز مطرح شد
که موافقان و مخالفان این الیحه اظهار
نظر کرده و سؤاالت خود را از شهردار تبریز
پرسیدند که در نهایت این الیحه به تصویب
اعضای شورای شهر تبریز رسید.
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چرا و چگونه ایاالت
متحده به تدریج وارد
جنگمستقیمدریمنشد؟
تا کنون بیش از ده هــزار تن در درگیریهای
یمن جان باخته اند؛ جنگی که با دخالت مستقیم
عربستان سعودی شروع شده و طی هفته گذشته
با ورود مســتقیم ایاالت متحده شاهد شرایط
پیچیده تری نســبت به گذشته است؛ هر چند
ایاالت متحده از آغاز و غیر مســتقیم در جنگ
یمن بوده ،نگاهی به ســر خــط درگیریهای
ایاالت متحده در یمن ،نکات جالب توجهی در
بر دارد.
جنگ یمن از ماه مارس ســال  2015با دخالت
نظامی عربستان سعودی و متحدان این کشور
و اعالن جنگ علیه حوثیها آغاز شــد .تسلط
حوثیها بر صنعا پایتخت یمن ،منجر به هراس
عربستان سعودی از شکل گیری یک دولت شیعه
در مرزهای جنوبی شده و در نتیجه سعودیها را
وادار به واکنش نظامی نسبت به این ماجرا کرد.
از آغاز جنگ یمن ،ایاالت متحده مســتقیم و
غیر مســتقیم به حمایت از ائتالف سعودیها
برای مقابله با حوثیهــا پرداخت .آمریکاییها
اقدام به در اختیار گذاشــتن اطالعات نظامی به
نیروهای ائتالف تحت رهبری سعودیها از جمله
اطالعــات مربوط به هدفهای مورد نظر برای
بمباران هوایی نیز کردهاند.
این جنگ به تدریج شاهد ورود مستقیم ایاالت
متحــده نیز هســت .ماجــرای ورود نیروهای
آمریکایی به جنگ یمن ،از زمانی آغاز شــد که
مقامات نظامی آمریکا ادعا کردند که دو موشک
از مقــر نیروهای حوثی به ســمت ناوهای این
کشور مستقر در دریای سرخ شلیک شده است.
شب گذشــته نیز این ادعا تکرار شد و مقامات
آمریکا اظهار کردند ،یک ناو آمریکایی برای بار
سوم از سوی نیروهای حوثی با شلیک موشک
تهدید شده است.
این در واقع اولین اقدام مستقیم نظامی آمریکا
در جنــگ یمن تلقــی میشــود .در حالی که
دولــت اوباما همچنین بر عدم ورود مســتقیم
آمریکا به درگیریهای منطقه خاورمیانه تأکید
داشــته و به شکلی موثر به حمایتهای خود از
ائتالف سعودیها در جنگ یمن ادامه میدهد،
موضوع شلیک موشــک کروز به خاک یمن از
ناو آمریکایی برای اولین بار ،موضوع بسیار مهمی
تلقی میشود.
هرچند ایاالت متحده از مدتها قبل با استفاده
از پهپادهای نظامی ،اقدام به حمله به مواضع این
گروه از القاعده در یمن کرده است ،اکنون هرج و
مرج در یمن و فقدان یک دولت مرکزی مقتدر،
منجر به آن شــده که گروههای تروریستی از
حاشیه امنیت باالیی برخوردار شده و اهداف خود
را با حوصله و برنامهریزی بهتری دنبال کنند.
اما آنچه به نظر میرســد ،اینکه ورود مستقیم
ایاالت متحده به جنگ یمن ارتباط بسیاری به
ناکامیهای ائتالف سعودی از رسیدن به نتیجه
مورد نظر در یمن دارد .جنگ یمن که هزینههای
اقتصادی سرســام آوری روی دست عربستان
گذاشــته و منجر به خالی شــدن عظیمترین
صنــدوق ذخیره ارزی دنیا به مبلغ بیش از 700
میلیارد دالر تنها در حدود یک سال شده است،
بیش از آنچه سعودیها و متحدان آنها از جمله
امارات متحده عربی تصور میکردند ،پیچیده و
غامض شده است.
از سوی دیگر با فرسایشی شدن جنگ در یمن،
قوای سعودیها و نیروهای ائتالف به شدت در
حال تحلیل اســت و این امر میتواند در کوتاه
مدت ،توازن نیروها را به شــدن در یمن بر هم
زنــد .ورود نیروهای آمریکایی به بهانه حمالت
موشکی حوثیها به این جنگ ،هرچند به شکلی
بسیار محدود و در حد شلیک چند موشک کروز،
میتواند به عنوان اقدامی اطمینان بخش برای
ائتالف ســعودی باشــد؛ آن هم در زمانی که
عربســتان به دلیل عدم حمایتهای سیاسی و
نظامی آمریکا به شدت خأل امنیت را در منطقه
احساس میکند.
اما واقعیت آن است که استراتژی آمریکا دست
کم تا آخرین روز ریاست جمهوری اوباما همچنان
دور مانــدن از درگیریهــای خاورمیانه و عدم
دخالت نظامی مستقیم در این منطقه است .دولت
اوباما تا کنون بارها نشان داده که به هیچ وجه به
دنبال راه حلهای نظامی برای منطقه خاورمیانه
نیست و اساسا با تغییر اولویت منافع ملی آمریکا
از خاورمیانه به سمت منطقه پاسیفیک ،تا جایی
خاورمیانه را در دســتور کار دارد که مانعی برای
دنبال کردن منافع حیاتی این کشــور در سایر
مناطقنباشد.

صادرات بیش از  60درصد نفت ایران به آسیا

احتمال ورود مینو خالقی به مجلس دهم

آگهیاخبارشمالغربخبرچیناقتصاد

دولت و مجلس در تصویب قوانین انتخاباتی دقت کنند

افزایش بودجه نظامی آلمان

سخنگوی شــورای نگهبان گفت :سیاســتهای کلی انتخابات
راهکارهای روشنی برای انتخاباتهای آینده است.
عباسعلی کدخدایی درباره ابالغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی
مقام معظم رهبری گفت :در مجموع این سیاستها راهکار روشنی
برای انتخاباتهای آینده در کشور است.
وی افزود :با ابالغ این سیاســتها بسیاری از مشکالتی که ما در
نظام انتخاباتی فعلی داشتهایم برطرف خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد :امیدواریم جزئیات این
سیاستها که قرار است در قالب لوایحی از سوی دولت به مجلس
ارســال شود با دقت دو قوه همراه باشد و رویکردهای الزم در این
راستا مورد اتخاذ قرار گیرد.

صدر اعظم آلمان میگوید برای مشــارکت در طرح ناتو مبنی بر
اختصاص دو درصد از تولید ناخالص ملی هر یک از کشورهای عضو
به هزینههای نظامی ،بودجه نظامی آلمان شاهد افزایش چشمگیری
خواهد بود.
آنگال مرکل صدراعظم آلمان از افزایش قابل مالحظه بودجه نظامی
بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا در راستای تحقق هدف ناتو مبنی
بر اختصاص دو درصد از تولید ناخالص ملی کشــورهای عضو به
هزینههای نظامی ،خبر داد.
اما وی که این اظهارات را در کنفرانسی با حضور شاخه جوانان حزب
ائتالفی سوسیال مسیحی -دموکرات مسیحی آلمان ایراد میکرد،
به مقدار دقیق افزایش بودجه نظامی اشارهای نکرد.

دستورالعمل جدید معامله دالری
تحول رو به جلوست

آمریکا نگران ضعف گروههای
تروریستی در سوریه است

ادامه قطع روابط با ایران ،بدون
هیچ توجیهی به نفع مصر نیست

اجازه نفوذ به آسمان کشور را به
هواگردهای متخاصم نمیدهیم

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :اگرچه دستورالعمل جدید وزارت
خزانه داری آمریکا همه مساله معامله دالری ایران را حل نمیکند
اما به طور قطع یک تحول رو به جلوست.
محمدرضا نعمت زاده یادآورشــد :در مذاکراتی که همکاران ما در
وزارت امور خارجه با نمایندگان کشــورها  5+1داشتند به این جمع
بندی رسیدند که بعضی از بانکهای اروپایی بهانه جویی میکنند
که نمیدانیم با تحریمهای آمریکا چگونه برخورد کنیم.
وی ادامه داد :توافق شد اگر دالر از طریق آمریکا به گردش درنیاید،
آنجا رسوب نکند و خارج از آمریکا باشد ،شرکتهای آمریکایی خارج
از آمریکا نیز میتوانند در بانکهای غیرآمریکایی ســپرده گذاری،
برداشت و حواله کنند.
دستورالعمل جدید ،موجب لغو محدودیتهای معامالت خارجی با
شرکتهای ایرانی میشود که در کنترل افراد قرار گرفته در فهرست
تحریمهای آمریکا هستند .این دستورالعمل میتواند تا حدی مشکل
ِچک را در زمینه دالر حل کند.

رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای اســامی گفت:
اصلیترین نگرانی آمریکا در سوریه قوت گرفتن جریان مقاومت و
ضعف جریانهای تروریستی است.
عالءالدین بروجردی گفت :آمریکا همیشه در این مناسبات به دنبال
پیشبرد اهداف خود بوده و پیش از اینکه دغدغهای برای حل بحران
سوریه داشته باشد اهداف و سیاستهای خود را در منطقه دنبال کرده
است .وی افزود :بدون نتیجه ماندن کنفرانس لوزان به واسطه نگرانی
است که آمریکا نسبت به ضعف جریان برانداز حکومت مرکزی سوریه
دارد و در ماههای اخیر که جریان مقاومت توانسته فتوحات خوبی در
سوریه به دست آورد آمریکا احساس خطر کرده و قطعا با ادامه مسیری
که آمریکا طی میکند و حمایت برخی از کشورها از گروههای معاند
در سوریه نمیتوان به برگزاری کنفرانسهای اینچنین امیدوار بود.
وی تاکید کرد :تنها راهحل بحران سوریه ،مسیر سیاسی است و نقض
آتشبسهایی که در سوریه حاکم میشود و حمایت مالی و تجهیزاتی
از جریانهای تروریستی مانع از حل بحران سوریه است.

روزنامه مصری الیوم الســابع ،با تاکید بر ضرورت گفتوگوی
مصر با ایران و خسارتها و زیانهای ناشی از قطع روابط مصر
با ایران نوشــت :دولت مصر نمیتواند موضع منطقهای قوی و
متوازنی بدون تحرک مثبت به سوی ایران اتخاذ کند.
این مقاله میافزاید :کشور مصر جنگهای تلخی را با اسرائیل
پشت ســر گذاشــت و اقدام به برقراری معاهده صلح و روابط
دیپلماتیــک و تجاری و هماهنگــی امنیتی با آن کرد ،درحالی
که در ارتباط با ایران به عنوان شریک اصلی در منطقه ،جهان
اســام ،جنبش عدم تعه د و کشــوری که نهتنها جنگی با آن
نداشته ایم ،بلکه در دهه چهل قرن گذشته روابط خویشاوندی
پادشاهی هم با این کشور داشتیم ،چنین رویکرد مشابهی اتخاذ
نکردیم.
مــا نباید به هیچ کس در منطقه عربی اجازه بدهیم تا مواضعی
را در راستای خواست واقدامات نسنجیده خود بر ما دیکته کند
که نتایج فاجعه باری برای همه منطقه در بر خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا(ص) گفت :پدافند هوایی
در صورت نیاز میتواند با اهداف متنوع و در هر ارتفاعی درگیر شود و
اجازه نفوذ به آسمان کشور را به هواگردهای متخاصم ندهد.
امیر فرزاد اسماعیلی اظهار داشت :حضور نیروهای مسلح آماده در
کشــور و استفاده از ظرفیتهای بومی باعث شده است تا کشور از
سطح مطلوبی از امنیت پایدار برخوردار باشد.
امیر اسماعیلی گفت :امروز شاهدیم که کشورهای ابرقدرت به خود
اجــازه میدهند تا به راحتی به هر کشــوری تجاوز هوایی کنند یا
زیرســاختها و اماکن نظامی کشورها را مورد تهاجم قرار دهند اما
ایران از امنیت کافی برخوردار است.
وی افزود :جنگهای امروز دنیا نشان میدهد که تهدیدها از طریق
حمالت هوایی و موشکی است و این موضوع اهمیت وجود و حضور
یک شبکه قوی ،منسجم و یکپارچه پدافندی را بیش از پیش آشکار
میکند و این اهمیت ،مسؤولیت قرارگاه پدافند هوایی را در حفاظت
از کشور چند برابر میکند.

مدیر امور بینالملل شــرکت ملی نفــت با بیان این که چین
بزرگترین خریدار نفت ایران است ،گفت :اکنون حدود  62درصد
نفت صادراتی ایران به مقصد کشورهای آسیایی صادر میشود.
محسن قمصری اضافه کرد :میزان صادرات نفت ایران به این
کشور روزانه به طور میانگین بیش از  600هزار بشکه در روز
است.
مدیر امور بینالملل شــرکت ملی نفت درباره فروش نفت به
پاالیشــگاههای کوچک چینی که به تازگی آغاز شده است،
گفت :آنها در این آمار محاســبه نمیشوند؛ این شرکتهای
کوچک به صورت موردی و تک محموله نفت خام را خریداری
میکنند.

این احتمال وجود دارد که مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد
اما اگر شــورای نگهبان هم این مصوبه را رد کند قاعدتا مجلس بر نظر
خود اصرار میکند و مصوبه به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارجاع
خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت که مصوبه امروز نمایندگان در
مورد استفساریه قانون انتخابات مجلس احتماال زمینه ورود مینو خالقی را
به مجلس فراهم میکند.
علی مطهری ،اظهار کرد :پیش از این شورای نگهبان به مصوبه مجلس
ایراد گرفته بود و گفته بود در قسمتی از آن ابهام وجود دارد که آن ابهام
برطرف شد .همچنین شــورای نگهبان در بخش دیگری گفته بود این
مصوبه برخالف اصل  99قانون اساسی و تفسیر آن است.

تحویل هواپیما به ایران منوط به مذاکرات ایرانایر با بوئینگ و ایرباس است

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت :طبق برجام دولت آمریکا موظف
اســت که اجازه ندهد هیچ تحریم جدید هستهای علیه ایران برقرار شود یا
تحریمهای قبلی تحت عناوین و بهانههای جدید بخواهد برگردد.
عباس عراقچی اظهار داشت :تاخیری که در زمینه تحویل هواپیماها وجود
دارد به مذاکراتی که بین ایران ایر و ایرباس و بوئینگ در جریان است مربوط
میشود که این مذاکرات هنوز به سرانجام نرسیده است.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه هم ایرباس
و هم بوئینگ هم زمان از وزارت خزانه داری آمریکا درخواست مجوز فروش
ایــن هواپیماها را به ایران کرده بودند ،بیان کرد :طبق برجام دولت آمریکا

موظف است که این مجوزها را بدهد چون بخشی از تحریمهای اولیه است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه مشکل عمده تاخیر در صدور
این مجوزها بود که صادر شــده است ،ادامه داد :تحویل هواپیماها به ایران
منوط به این اســت که مذاکرات دوجانبه بین ایران ایر و ایرباس و بوئینگ
هم به سرانجام برسد.
عراقچی با بیان اینکه مذاکرات این موضوع مفصل و پیچیده است و ابعاد
متعدد فنی و حقوقی را در بر میگیرد که در حال اجرا اســت ،متذکر شــد:
دوستان ما در هواپیمایی امیدوار هستند که اولین هواپیماها به ایران وارد شود.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبات مجلس نمایندگان آمریکا تا قبل از
امضای رئیس جمهور ،آیا نقض برجام محسوب میشود یا خیر ،پاسخ داد:
نه ،اینها زمانی که بخواهد اجرائی شود نقض برجام محسوب خواهد شد.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه طبق برجام
رئیس جمهور آمریکا متعهد است که جلوی چنین مصوباتی را بگیرد ،گفت:
اگر تحریم جدید هســتهای بخواهد علیه ایران برقرار شود ،رئیس جمهور
آمریکا متعهد است که طبق برجام آنها را وتو کند.
رئیس ســتاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه تا االن موردی نداشتهایم
که پیشنهاداتی که نمایندگان کنگره ارائه میکنند به مرحله تصویب قانون
برسد که رئیس جمهور بخواهد وتو کند ،گفت :تاکنون این موضوعات در
همان مراحل اولیه منتفی شدهاند یا همانجا گیر کرده و هنوز به سرانجام
نرسیده است

آمادهایم صفر تا صد صنعت ریلی را تامین و تجهیز کنیم

وزیر دفاع از آمادگی وزارتخانه متبوعش برای تأمین
صفر تا صد نیازهای صنعت ریلی کشــور خبر داد و
گفت :حاضریم برنامه توسعه راهآهن کشور را با بهترین
کیفیت و استاندارد زمانی دنیا اجرا کنیم.
حسین دهقان با امضای تفاهمنامه «تامین تجهیزات
حفاظتــی و اطفای حریق مورد نیــاز برای حفاظت
از محیطزیســت و منابع طبیعی کشور» با استفاده از
ظرفیت صنایع دفاعی گفت :وزارت دفاع حاضر است
برنامه توســعه راهآهن کشور را اجرایی کرده و در این
مســیر کار را با کیفیت و زمانبندی استانداردی که در
همه جای دنیا وجود دارد ،پیش ببرد.
وزیر دفاع افزود :وزارت دفاع صفر تا صد صنعت ریلی
کشــور را پشتیبانی خواهد کرد و ظرفیت تولید واگن
این وزارتخانه در سال هزار دستگاه است ضمن اینکه
تجهیزات کنترل ،سوزنبانی و سیگنالینگ را نیز تولید
خواهیم کرد.
وی تصریح کرد :وزارت دفاع قادر اســت دوربینهای
پیشــرفته سیســتمهای ارتباطی و ناوبری را به طور
کامل تأمین کرده و ناوگان بالگردی کشور را نیز در هر
کالسی تأمین و تجهیزات مورد نیاز آن را تولید کند.

این عضو کابینــه یازدهم از توانایــی تأمین ناوگان
هواپیمایی سبک تا ظرفیت  ۵۰نفر در وزارت دفاع را
مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد :از این پس نباید
نگاه ما به دیگران به نحوی باشد که به ما کمک کنند
و عالوه بر اینکه پول دریافت میکنند ،ناز کرده و بر
سر ما منت بگذارند و هر کجا هم که خودشان خواستند
ما را به تسلیم بکشانند.
دهقان خاطرنشان کرد :اکنون حاضریم برنامه توسعه
راهآهن کشور را با ساز و کار مد نظر سازمان برنامه و
بودجه اجرا کنیم.

عقدهگشاییوزیرخارجهآمریکا،
مشکلکاخسفیدراحلنمیکند

اصرار اردوغان برای شرکت
درعملیات موصل

رفتار غیرمشارکتی نمیتواند
در تامین امنیت نقش ایفا کند

سیاستهای کلی انتخابات
نگرانیهای گذشته را مرتفع میکند

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با محکوم دانستن عملکرد هیأت
حاکمه شیطانی ایاالت متحده گفت :منشأ همه مشکالت منطقه
غرب آسیا ،ناشی از سلطه گری آمریکا است
سردار جزایری اذعان کرد :جنگهای خونین در عراق ،افغانستان،
سوریه ،یمن ،ادامه اشغالگری صهیونیستها در فلسطین ،جنگ
رژیم بعثی صدام علیه جمهوری اسالمی ایران ،منازعات لبنان،
بحرین و ســایر حوادث و وقایعی که هر یک به گونهای هزاران
کشته و مجروح و خرابیهای پایان ناپذیر را به همراه آورده است
تنها بخشی از عملکرد هیأت حاکمه شیطانی آمریکا در منطقه و
فراتر از آن به شمار میآید.
وی افزود :حضور آمریکا در منطقه غده سرطانی بدخیمی است
که تنها راه عالج آن خارج نمودن این غده چرکین و اخراج آمریکا
از منطقه میباشد.

رجــب طیب اردوغان رئیس جمهــوری ترکیه برغم واکنشهای
گسترده مقامات عراقی با حساســیت فوق العاده درخصوص لزوم
مشارکت ترکها درعملیات آزادسازی این شهر تاکید دارد.
درپی این اصرار ،بغداد حضــور نیروهای ترکیه درپایگاه گویش را
غیرقانونی ونقض حاکمیت آن کشــور اعالم و مجلس نمایندگان
عراق نیز خواســتار خروج فوری نیروهای ترکیه ازعراق شد که با
کنش و واکنشهای متقابل بین بغداد و آنکارا ،روابط دو کشــور به
طور کم سابقهای ملتهب شد.
اما اظهارات تازه او درخصوص مشارکت درعملیات موصل وتاکید بر
اینکه اگر با مشــارکت ترکیه مخالفت شود ،طرحهای ب و ج خود
را وارد عمل خواهد کرد ،ســئوال برانگیز شده وکنجکاوی محافل
سیاســی و خبری را در خصوص ماهیت این طرحها را بر انگیخته
است .رئیس جمهوری ترکیه گفت :ترکیه برای مشارکت در عملیات
آزادسازی موصل عزم راسخ دارد.

رئیس پلیس پیشــگیری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
گفت :امروز دیگر ســاختارهای سنتی ،رفتارهای آمرانه و الگوهای
غیرمشارکتی نمیتواند در جلب اعتماد مردم و تامین نظم و امنیت
نقش ایفا کند.
محمد شرفی بیان کرد :تجربه نشــان داده هرکجا مردم پای کار
بودهاند مشکلی وجود نداشته بنابراین برای رفع کاستیها ،مشکالت و
رشد و تعالی کشور باید از ظرفیتهای مردمی بهرهگرفت.
وی افزود :امسال نیروی انتظامی پنج اولویت منبعث از رهنودها و
فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی را در حوزه پلیس پیشیگری بکار
گرفت و توانسته در حوزههای اقتصاد مقاومتی ،مواد مخدر ،آموزش،
صیانت و سالمت اداری به توفیقات خوبی دست یابد.
وی همچنین گفت :در تامین امنیت که مایه آرامش و آسایش عموم
مردم و رشد و شکوفایی هر چه بهتر و بیشتر کشور است باید همه
احساس مسؤولیت کنند.

قائــم مقام وزیر کشــور گفت :با ابالغ سیاســتهای کلی
انتخابات از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی تمام دغدغهها
و نگرانیهایی که در طی سالهای گذشته در مورد انتخابات
وجود داشت ،برطرف میشود.
محمدحسین مقیمی افزود :در سیاستهای کلی انتخابات به
عنوان یک سند باالدســتی تقریبا به همه مسائل مربوط به
انتخابات در نظام جمهوری اســامی ایران با رعایت حقوق
مــردم ،حقوق داوطلبان ،حقوق برگزار کنندگان و ناظران در
انتخابات توجه شده است.
وی با بیان این که باید قانون جامعی داشته باشیم که بتواند
پاســخگوی هر چهار انتخابات باشــد ،ادامه داد :متناسب با
این سیاستهای ابالغی باید الیحهای را تهیه و به مجلس
بفرستیم.
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در گفتگو با نسرین اسکویی

آشپزی خوب ضامن سالمتی است
رضا مجدی

گرفته در مراســم و مناسبتها نیز از بعد
پزشکی و سالمتی اشاره کرد که غذاها و
خوراکیهایی که در مراسم و مناسبتهای
خاص استفاده میشود در سالمتی افراد آن
جامعه کامال تاثیر مستقیم و در اکثر موارد
مثبتی دارد.
آیا میتوانید یک مثال واضح تر
بزنید؟
بله به طور مثال ما در مراســم عزا از
خرما و حلوا استفاده میکنیم که اگر اینها
به همراه گردو مصرف شــود در کاهش
افسردگی بسیار تاثیر دارد.
آیا نسل جوان نسبت به حفظ
این فرهنگها شوق و رغبتی نشان
میدهند؟
خیلی ،امروزه اکثر جوانان به فســت
فود و یا غذاهایی که سریع آماده میشوند
رغبت بیشتری نشان میدهند یا ساده تر
عرض کنم رغبت جوانان ما و حتی تکنو
لوژی روز دنیا به سمتی میرود که کمترین
زمان صرف آشپزی شود که بنده این رویه
را اص ً
ال نمی پسندم و حتی این رویه را در
بلند مدت به زیان بنیان خانواده در جامعه
خودمان میدانم.

به گزارش سرخاب خانم نسرین اسکوئی
متولد تبریز یکــی از قدیمیهای آموزش
آشپزی و شــیرینی و دسر شــهر تبریز و
آذربایجان است کسی که چند بار برای ثبت
نام تبریز در کتاب رکودهای گینس تالش
کرده اما به دلیل نبود حمایت مســئولین به
ثبت نرســیده اما خســتگی نا پذیر باز هم
میخواهــد این بار رکوردی را برای ســال
 2018ســال جهانی شــدن تبریز به ثبت
برساند.او کسی اســت که با تعصبی مثال
زدنی برای دفاع از آداب و رسوم آذربایجان
سینه سپر میکند از ســختیهای کارش
میگوید و اینکه دیگر رغبتی در بین جوانان
برای آشپزی دیده نمی شود البته جوانان را
مقصر نمی داند...
لطفــا یک بیو گرافــی کامل از
خودتون بفرمایید.

نسرین اسکوئی هســتم متولد تبریز از
حدود  20ســال پیش در زمینه آشپزی به
صورت حرفهای مشغول هستم و همچنین
از حدود ده ســال قبــل در زمینه آموزش
آشپزی ،شــیرینی پزی و دســر و فعالیت
مســتمر داشــتم در ضمن دو بار هم برای
ثبت رکــود با همکاری  7نفر از دوســتان
شرکت داشتم که متأســفانه به دلیل نبود
اسپانســرینگ قوی در کتاب گینس ثبت
نشــد اولی مربوط به کوفته ماهی به وزن
 620کیلو گرم ،و دیگری شــیرینی خشک
به وزن  1100کیلو گرم درســت شــد و در
حال حاضر در تدارک سومین رکورد هستم
که مربوط به یکی از بهترین و خوشــمزه
ترین سوغاتیهای تبریز است .که امیدوارم
با اسپانســرینگ قوی در کتاب رکوردهای
گینس ثبت شــود و همچنین کار کوچکی
جهت کمک به دست اندرکاران تبریز .2018

سه گل برای پایان ناکامی ها

با توجه به ســابقه و تالش شما
آیا درطی این سالها در جهت حفظ
و ارائه فرهنگ ایرانی و آذربایجانی
گام برداشته اید؟
بله ،دقیقا با توجه به تعصب خاصی که
به حفظ و اشاعه آداب و رسوم و فرهنگ
خودمان دارم همیشــه سعی کردم در این
جهت گام بردارم ،البته برای پیشــرفت و
افزودن بر داشتههای خودمان سعی کردم
با فرهنگ و رسوم ســایر مناطق و حتی
کشورهای دیگر نیز آشنا شوم ،اما باید این
واقعیت را قبول کنیم که فرهنگ و رسوم
و آداب هر جامعه داشــتههای آن جامعه
محسوب میشود که طی صدها سال به
دســت آمده و در شــکل گیری فرهنگ
زندگی و شخصیت اجتماعی و حتی فردی
افراد نیز نقش به خصوصی دارد .همچنین
میتوان از فرهنگ آشپزی و رسوم شکل

گسترش فوالد  - 3پدیده 0؛ بازگشت فراز

میشود کمی این بحث را برای
خوانندگان ما باز کنید؟
ببینید غذایــی که به صورت طبیعی و
کام ً
ال سالم و با عشق و محبت و با صرف
ً
حوصله پخته میشود .اوال در بیشتر مواقع
این عشــق و محبت را به طرف مقابل یا
سایر اعضای خانواده انتقال میدهد دوم ًا
غذایی که با حوصله و با شعله کم پخته
میشود هم تمامی خواص مواد موجود در
غذا حفظ میشود و هم از کلیه عوارضات
و زیانهای ناشــی از تکنولوژیهای روز
دنیا و یا اشعههای که برای پخت سریعتر
استفاده میشود به دور میماند و همچنین
با یک آشــپزی کوچک میشــود یک
فرهنگ ســازی بزرگ انجام داد و یکی
از بزرگترین مشــکالت جامعه ما یعنی
عجول بودن جوانان را که میخواهند هر
چیزی را ســریع و بدون زحمت به دست
آورند حل کرد و نشــان داد با حوصله هر
چیــزی و هــر کاری را میتوانیم به نحو
احسن انجام دهیم.

معماریاندیشهگردشگریاجتماعورزششمالغربسالمتمحیطزیستآموزشرسانهسیاستفرهنگصنعتاقتصاد

چطــور میتوان داشــتههای
خودمان در مورد آشــپزی سنتی
و قدیمــی را در بین جوانان تبلیغ
کرد؟
به طور قطــع میتوانم عرض کنم در
این زمینه کار بخصوصی انجام نگرفته تا
از طــرف جوانان رغبتی ببینیم اما به نظر
بنده اولین الزمه انجام هر کاریایم ان و
عشــق به آن کار است اگر عالم بیعمل
نباشــیم و به کاری که انجام میدهیمایم
ان داشته باشیم و خود عامل آن کار باشیم
و این کار را با عشــق انجام دهیم مطمئنا
نتیجه میگیریم و امــا دومین مرحله در
این کار اســتفاده از بهترین مواد و مصالح
و در قالب زمان خود اســت به طور مثال
اگر میخواهیم یک کیک میوهای خانگی
درست کنیم باید با عشق این کار را انجام
دهیم وایم ان داشته باشیم که میخواهیم
بهتریــن کار را انجام دهیــم و در مرحله
بعد تهیــه بهترین مــواد و مصالح و در
حد امکان بومی البته بومی به این منظور
که مثــا برای هر فصل میوه مخصوص
همان فصل را استفاده کنیم تا ضمن حفظ
کیفیت کیک مان از عطر و تازگی آن نیز
لذت ببریم.
در مورد غذا خوریها و قیمت
و کیفیت غذاها رســتورانها نظر
خاصی دارید؟
بــا تمام احترامی که بــرای همکاران
خودم قائلم و تشکر از دوستانی که خالصانه
و با عشق دراین وادی فعالیت میکنند باید
عرض کنم به دلیل نبــود نظارت کافی
در این بخش در اکثــر موارد کیفیت غذا
با قیمت آن و حتی با ســامت مشتریان
تناســبی ندارد به علت نبود ســاز و کار
قانونی و با توجه به خیل عظیم جوانانی که
بدون پشــتوانه و تجربه الزم وارد این کار
میشوند و برای پایین آوردن قیمت تمام
شده از کیفیت غذاها کم میکنند که این
کار در برخی موارد نتایج وحشتناکی برای
کشــورمان دارد یعنی همان هزینهای که
دولت باید برای نظارت بر این غذا خوریها
و یا در اکثر موارد غذاهای تلفنی و فست
فودها هزینه کند شــاید صدها و هزاران
برابر آن را هزینه درمان اشخاصی میکند
که باعث اش همین غذاهای بیکیفیتی
است که هر روزه مصرف میکنند.

آیا شما با این طرز تفکر در کنار
آموزش غذاهای سنتی نسبت به
ذائقه و اشتیاق جوانان نیز کارهایی
انجام میداده اید؟
مطمئن ًا ما نیز ســعی میکنیم در کنار
حفظ داشــتههای خودمــان با متدهای
روز دنیا نیز حرکــت کنیم به طور مثال
در کنار آموزش غذاهای ســنتی آموزش
بهترین سفره آرائیها با جدیدترین متدها
و حتی آموزش غذاهایی از دیگر مناطق و
کشورها که بعضا حتی به فرهنگ غذایی
ما نیز نزدیکترند و یا آموزش اینکه چه نوع
غذاهایی برای چه مراســمی و حتی چه
فصلی میتواند مناسب باشد.

اما قیمت غذاها باید با ســبد
هزینــه خانوارها هم تناســب
داشــته باشــد و غذاخوریها به
نسبت همین سبد هزینه خانوارها
غذاهایشان را تهیه میکنند؟
دقیقا همین طور است ،اما اگر فرهنگ
سازی درســت انجام گیرد با هزینه یک
وعده غذای بیکیفیت بیرون میشود چند
وعده غذای با کیفیت را در منزل تهیه کرد
و یا با فرهنگ سازی در مورد این مطلب
که بزرگترین نعمت بشر سالمتیست با
هزینه کردن چند درصد بیشتر از به خطر
افتادن سالمتی جلوگیری میکنیم .آشپزی
خوب ضامن سالمتی است.

گســترش فوالدیها در آخرین
بازی هفته هشــتم لیــگ ،در خانه
خــود به مصــاف پدیــده رفتند و
توانستند این تیم را با سه گل بدرقه
کنند .شاگردان کمالوند در این بازی
توانســتند اولین پیروزی خود را در
لیگ شانزدهم به دست بیاورند.
گســترش فوالدیهــا که پیش
از این و در هفــت هفته اول لیگ
شــانزدهم طعم پیروزی را نچشیده
بودند در دیدار دیروز خود توانســتند
یک پیروزی شــیرین و پرگل را به
دست بیاورند .ســه امتیاز ارزشمند
تبریزیها در این بازی باعث حرکت
آنها به ســمت باالی جدول شد و
گسترش فوالد را از کف جدول رده
بندی جدا کرد.
گســترش فوالد تبریــز با این
پیروزی  ۸امتیازی شــد و با تفاضل
گل بهتر نســبت به تیمهای سایپا
و صبــا در رده دوازدهم جدول قرار
گرفت .پدیده هم با  ۷امتیاز در رده
پانزدهم جدول ایستاده است.

این بازی از ســاعت  15یکشنبه
و در ورزشــگاه بنیــان دیزل تبریز،
جایی که ماشــین ســازان یک روز
قبل سه گل را از مهمان خوزستانی
خود دریافت کرده بودند ،به قضاوت
بیــژن حیدری و کمک ها :حســن
ظهیــری و محمدرضا امینی برگزار
شد
در دقیقه  31رضا خالقی فر روی
ســانتر عالی علیرضا نقــی زاده با
ضربه ســر دروازه پدیده را برای بار
اول باز کرد.
رضا خالقی فــر در دقیقه  53در
پشت محوطه جریمه پدیده صاحب
توپ شد و با ســری باال و نگاه به
دروازه پدیده با یک ضربه بغل پای
تماشایی از فاصله  25متری توپ را
به کنج دروازه حریف فرستاد تا روز
خوب خود را کامل کند.
این بار نوبت لوسیانو پریرا بود که
در روز شکســتن طلسمها گل بزند.
او در دقیقــه  76در محوطه شــش
قدم صاحب توپ شــد و با ضربهای

در مورد فست فودها چه نظری
دارید؟
در این مورد مشکل حادتر است چون
اکثر مواد و مصالح فست فودها کارخانهای
تولید میشود و فســت فودها به صورت
دلخواه مواد اولیه خود را از هر کارخانهای
تهیه و به خــورد مشــتریان میدهند و
چــون عوارضات این غذاهــا به صورت
آنی مشاهده نمی شــود همچنان آزادانه
به فعالیت خود ادامه میدهند البته در این
مورد فست فودها کمترین تقصیر را دارند.


غذاها و خوراکیهایی که
در مراسم و مناسبتهای
خاص استفاده میشود در
سالمتی افراد آن جامعه
کامال تاثیر مستقیم و در اکثر
موارد مثبتی دارد.

چــون مواد اولیــه در کارخانهها تولید
میشــوند و فقط به صــورت جزئی و در
برخی موارد از طرف افراد دلسوز در برخی
رسانهها خواسته میشــود که از مصرف
سوسیس و کالباس و سس پرهیز شود .و
قطع ًا این کافی نیست .آیا این امکان وجود
ندارد که این محصــوالت به طور مرتب
در کارخانهها کنترل شــود؟ و به صورت
کامال ســالم و بدون ضرر بدست مصرف
کننده برسد؟ آیا در کشور ما مسئولی پیدا
میشود که ادعا کند محصول یکی فقط
یکی از این کارخانجات به صورت صد در
صد صحیح و مفید برای ســامتی تولید
میشود؟ و بعد از این مرحله به فست فودها
لیست محصوالت و تولیدات کارخانههای
مجاز داده شود و با افراد متخلفی که غیر از
این انجام میدهند برخورد شود؟
برگردیم به ثبت رکوردهایی که
در ابتدای مصاحبه فرمودید.
پــروژه بزرگترین کوفتــه ماهی به
همراه جشنواره غذاهای دریایی در تاریخ
 84/12/19در ســالن شــمس تبریزی
نمایشــگاه بینالمللی تبریــز با حضور
مســوالن کشــوری و همچنین حضور
 7000شــهروند تبریزی در مراســمی
پرشــکوه به بهره برداری رسید وزن این
کوفتــه پس از پخــت  620کیلو گرم به
ثبت رسید .این کوفته در هفته بهزیستی
طبــخ و آماده گردید و بین  1300خانواده
قاطع برای بار ســوم دروازه حریف
را باز کرد.
بهترین بازیکن:
رضــا خالقی فر بازیکن ســابق
تیمهای پرسپولیس و فجرسپاسی
امــروز نقش اصلــی را در پیروزی
پرگل تیمش داشت و با یک ضربه
سر و یک شــوت تماشایی اختالف
اصلی بین دو تیم را رقم زد.
اتفاق ویژه:
گســترش فوالد که قبل از این
بازی در انتهای جدول قرار داشت،
با پیروزی پــرگل مقابل پدیده که
اصوال به تیمهای تبریزی باج نمی
دهد  4پله در جــدول صعود کرد و
ماشین سازی را به رده آخر فرستاد.
این یک برد ارزشــمند بــرای فراز
کمالوند و تیمش بود.
در حاشیه:
* محمدرضــا خلعتبری بازیکن

تحت پوشش این نهاد توزیع شد ،اسپانسر
و تامین کننده اصلی این پروژه نمایشگاه
بینالمللی و اداره کل شــیالت اســتان
آذربایجانشــرقی بودنــد .الزمه توضیح
بدهم که در این برنامه حدود  10000عدد
کوفته دویست گرمی پخت و بین بازدید
کنندگان توزیع گردید.
و رکورد شیرینی خشک؟
بزرگترین شیرینی خشک جهان به
شــکل کاج و بــه وزن  1100کیلو گرم
تهیه شــده بود .اجرای این پروژه  15روز
طول کشید .و خوشبختانه در چهاردهمین
نمایشگاه بینالمللی ایران  -تبریز توسط
جناب آقای مهندس کاظمی (وزیر محترم
وقت بازگانی) به صورت جالب و چشــم
نوازی پرده برداری شــد و در معرض دید
عموم قرار گرفت .چیدمان این شــیرینی
ســه شبانه روز طول کشید که ارتفاع آن
سه متر و بیست وشش سانتی متر و قطر
آن یک متر هفتاد ودو ســانتی متر بود و
از حدود  5300عدد شــیرینی به صورت
برگ آماده شــده بود .طعم این شیرینی،
بیسکوئیتی شــکالتی بود و ماندگاری 3
روزه در دمای  34درجه را داشت اسپانسر
دوم ایــن برنامه شــرکت محترم چینی
مقصود بود که جا دارد از آنها هم تشــکر
ویژه داشته باشم.
در مــورد غذاهــای ســنتی
آذربایجان اگــر مطلبی دارید که
فکر میکنید بــه درد خوانندگان
بخورد بفرمائید.
طعم و مزه غذاهای آذربایجان و هنر
کدبانوهــای این دیار از دیربــاز زبان زد
خاص و عام بوده وهست از غذاهای سنتی
و معــروف آذربایجان میتــوان به کوفته
تبریزی و خاگینه تبریز(یوقورت قیقناخ)
اشاره کرد و همچنین در شب چهارشنبه
ســوری به خاطر خــوش یمنی و برکت
سال جدید سفره را باغذاهایی مانند قارنی
یاریق( شکم پاره) دلمه برگ مو آشهای
متنوع آذربایجان تزئین میکنند.
در انتها اگــر خاطره یا مطلبی
هســت که فراموش کــرده اید
بفرمائید.
خاطرهای که از سالها پیش در ذهنم
باقی مانده است و همیشه تاسف میخورم،
کارآموزی داشتم که هم وضع مالیش خوب
بود و هم با آموزشهای که دیده بود کامال
حرفهای شــده بود اما حدود یک سال به
صورت مخفیانه از ما غذا تهیه میکرد و تنها
دلیلش نداشتن رغبت و صرف نکردن وقت
برای پختن غذا بود و میگفت وقتی غذا به
صورت آماده وهمیشه در دسترس هست
دلیلی ندارد وقت خود را صرف آشپزی کند
در حالی که اکثر جوانان بیشتر زمان خود را
به بطالت و یا سیر در دنیای مجازی صرف
میکنند من امیــدوارم جوانان متوجه این
موضوع باشند که آشپزی هم هنر است و
هم آرامش دهنده و هم اینکه با سالمتی و
روح وروان آدمی ارتباط مستقیم دارد.
گرانقیمت گســترش در این بازی
هم مورد استفاده قرار نگرفت و 90
دقیقه نیمکت نشین بود.
* فرناندو دخسوس با بسته نگه
داشــتن دروازه تیمش رکورد خوب
خود را در رقابتهای این فصل از
لیگ برتر ادامه داد.
* پدیده در سومین سال حضور
در لیگ برتر رکوردی عالی در دیدار
با تیمهای تبریزی دارد که شکست
امروز خط پایانی بر این نتایج مثبت
بود.
* تیم پدیده در مســابقه امروز
به جای شــهاب گردان از روشنگر
استفاده کرد.
* ورزشگاه بنیان دیزل در دومین
روز متوالــی میزبان یک بازی لیگ
برتری بــود ،جالب اینکه در این دو
بازی  7گل از خط دروازهها گذشت.
* شیمبا بازیکن برزیلی گسترش
پس از گل شادی قابل توجهی را از
خود به نمایش گذاشت.

5

روزنامهسرخابسال دهمشماره 2566دوشنبه  26مهر ماه 1395
گفتگو

معماریاندیشهاجتماعشهرورزششمالغربسالمتمحیطزیستآموزشرسانهسیاستفرهنگصنعتاقتصاد

در گفتگو با نوا توکلی مهر:

سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری
در شهر و معماری مقدمه جستجوی پتانسیلهاست

پرسش آغازین
در یک گفت و گوی
مربوط به «مدیریت
دانــش و نوآوری»
میتواند این باشد
نگین نجار ازلی
دبیر صفحه معماری که آیا این واژگان
در تاریخ علــم دانــش واژگانی
نوظهورند و متعلق به عصر حاضر یا
مسبوق به سابقه و دارای قدمت و
پشتوانه تاریخی؟
ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت
ﻣـﻮرد اﻗﺒـﺎل و ﺗﻮﺟـﻪ داﻧـﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠـﻢ
ﺳـﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﻗﻊ ﺷﺪ .ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ،
ﻋﺼﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺳﺮﻳﻊ داﻧﺶ اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﺣﺠﻢ داﻧﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد ،دیگــر در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ داﻧﺶ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ « ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ»
یا بــه بیانــی «داراﻳﻲ» ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷـﻮد
ﻛـﻪ بیتردیــد ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق پدیده جهانی شــدن و
رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎن
را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ،در نتیجــه ایــن واژه
فرزنــد دوران متاخر یعنی انقالب فنآوری
اطالعات محسوب میشود.

مقوله «مدیریت دانش» بیشتر در
ارتباط با کدام حوزههای حرفهای یا
علمی است؟
مدیریــت دانــش و نــوآوری ابتدا در
حوزههــای اقتصاد دانــش طرح موضوع
شــد که مبادرت به معرفــی یک روش
جدیــد مدیریت در ســازمانها و نهادها
نمــود .این مفهوم بر کشــف ارزشهای
عقالنی کارکنان و سازماندهی نیروهای
ســودمند درونی ،تولید انگیزههای رقابت
و تولیــد ارزشهای جدید داللت میکرد.
اما به تدریج ایــن مباحث قابل تعمیم در
حوزههای دیگر ،به خصوص مجموعههای
عظیم با فن آوریهای پیچیده،همچنین
مدیریت توســعه در مقیاسهای شهری
و منطقهای میشــود .به زعم من ،شــما
امــروز حــوزهای را نخواهیــد یافت که
بینیاز از مدیریت دانش و نوآوری باشــد.
در حقیقت با نگاهی به تعدد و تکثر علوم
و دانشهای کاربردی مورد نیاز در هدایت
روند انواع توســعه ،میتوان حدس زد که
عملیات جستجو ،جمع آوری ،انتخاب و به

کارگیری منابع و مآخذ اطالعاتی ،امروزه
به فرآیندهای پیچیده تری تبدیل شدهاند
که مستلزم تخصیص بودجه ،زمان ،نیروی
انســانی و همچنین بهرهگیری از آخرین
ابزارهای تکنولوژیکی میباشند .در چنین
فرآیندهای پیچیــده ای ،تحقق خالقیت
از یک ایــده صرف تا محصول نهایی نیز
مستلزم بهرهگیری از سیستمهای مدیریتی
طراحی شده است .چنین الزامی ،در عصری
که موسوم به دوران چهارمین انقالب تاریخ
بشریت یعنی انقالب فن آوری اطالعات
اســت ،دیگر جای تردید و تعجب نیست.
اما قطعا موجب شــگفتی خواهد بود اگر
برنامههای توسعه در هر حوزهای معطوف و
متوجه این الزام در بکارگیری ابزار مدیریت
دانش نباشد.

پیادهســازی مدیریت دانش و
نوآوری در حوزه شهری ،مقوله است
به نسبت متفاوتتر و در عین حال
جامعتر از رستههای دیگر؛ چرا که
شــهر ارتباطی مستقیم و همچنین
مدوام با فهنمندگان خود دارد .اوال
شهر دانش محور چه شهری است؟
و در ادامه اینکه آیا میتوان ادعا کرد
که امروزه شــهرهای ما در کشور با
رویکردی دانــش محور مدیریت و
اداره میشوند؟!
شــهر دانش محور شهری است که در
آن گســترش و تعمیم دانش یک اصل به
شــمار میرود .در شهرهاي دانش محور،
علم ،فناوری ،نوآوري و کارآفرینی عوامل
موثر بر رشد و توسعه آنان قلمداد میشوند.
در حقیقت دو عنصر «دانش» و «خدمات»
محرک اصلی رشــد یک شــهر به شمار
میآید .از طرفی هدف غایی هر توسعهای
در شهر فراهم آوردن کیفیت و مطلوبیت
زیســت در فضاهای آن میباشد .به این
ترتیب شــهر دانش محور خــود را هرچه
بیشــتر به این شــاخصهای مطلوبیت و
کبفیت نزدیک خواهد کرد.
در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید
بگویم متاسفانه هنوز به طور عملگرایانه و
تحقق پذیر ،چنین رویکردی در شهرهای
ما مشاهده نمیشود .ما همچنان در حال
واکنــش به مشــکالت ناشــی از انفجار
جمعیتــی شــهرها ،عدم تدوین چشــم
اندازهای توســعه شــهرها ،عــدم وجود

نظامها مالیه شهری ،دگردیسیهای پیش
بینی نشــده در فضاهای شهری ،افزایش
بافتهای آسیب پذیر ،افزایش معضالت
و مخاطرات زیست محیطی و نظایر اینها
هستیم.

درست است که بگوییم مسئلهای
مانند تمایل روز افزون به شهرنشینی
یا شهرگرایی سرچشمه معضالتی
در عصر حاضر اســت کــه نیاز به
مدیریت دانش و نوآوری دارد؟
شهرگرایی یا شهرنشــینی اساسا یک
مشکل یا معضل نیســت که به دنبال راه
حلهایی برای مقابله با آن باشیم .بلکه به
خودی خود یک نیروی تولید یا منبع تولید
محســوب میگردد .این پدیده قادر است
فرصتهای تازهای چــون تحرک پویای
اجتماعی ،بهرهوریهای اقتصادی (به تبع
آن رشــد فراینده اقتصاد مکان) را فراهم
آورد.در عین حال که شــاخصهای باالی
ســامت ،آموزش ،حمــل و نقل ،و دیگر
خدمات به واسطه رشــد همین پدیده به
ظاهر چالش برانگیز نیز قابل دستیابی است.
چنین بســتر عظیم و جهان شمولی نه به
عنوان یک آسیب که به مثابه یک فرصت،
قطعا برای تحقق پذیری نیازمند مدیریت
دانشهای آشکار و نهفته خواهد بود.

اولینسمپوزیوممدیریت
دانش و نوآوری در شهر

ایــن ســمپوزیوم با هدف بررســی
فرصتهــای مطالعاتــی و کاربــردی
رویکردهــای مدیریت دانش و مدیریت
نوآوری در مباحث شهری ،قصد دارد در
حوزههای میان رشــته ای ،نگرشها و
دستاوردهای روز بینالمللی را به معرض
بحث و بررسی و بهرهبرداری قرار دهد.
از مباحث مهم این ســمپوزیوم میتوان
به شهر هوشمند ،اشاره کرد.
همچنیــن مدیریــت فرآیند طراحی
معماری در شرکتهای کوچک مقیاس
اشــاره کرد ،مباحثی که به نظر میرسد
جامعه حرفــهای امروز ،بــه فوریت و
جدیت نیازمند دســتاوردهای نوین آن
است.
مدیریت دانش ،مدیریــت دانایی یا
مدیریت اندوختههای علمی به انگلیسی
به معنای در دسترس قرار دادن نظاممند
اطالعات و اندوختههای علمی است چرا
که امروزه فرآیندهای جستجو ،ذخیره و

علم ،فناوری ،نوآوري و
کارآفرینی عوامل موثر
بر رشد و توسعه آنان
قلمداد میشوند.

با توجه بــه تجربه موفقی که در
برگزاری سمپوزیوم یا کنفرانسهای
مشابه در حوزه شــهری داشتید،
تفــاوت این رویــداد را در چه چیز
میبینید؟!
به موضوع خوبی اشاره کردید .شخ ً
صا در
این رویداد تمایزاتی را با سایر فعالیتهای
قبلی ام متصورم .این ســمپوزیوم در یک
میان گستره عظیم و فراگیر اتفاق میافتد.
در یک حوزه بین رشــتهای میان علوم و
دانشهای متعدد ،به نحوی که گروههای
هدف در این ســمپوزیوم محدود به طیف
خاصی از متخصصــان نمیگردد .همین،
برنامهریزی و هدایت محتوایی سمپوزیوم
را با پیچیدگیهای فراوانی روبرو میکند
که البته در مجموع توفیقی اجباری برای
من و اعضــای کمیته علمی و اجرایی که
همگی متخصصان تراز اولی در رشتههای
مختلف هســتند فراهم مــیآورد .تصور
میکنم امروزه ما به بهرهبرداری از دانش

دانشگاه اسکوده سوئد با همکاری گروه شهر و منظر برگزار میکند:

اســتفاره از دادههــا و تبدیــل آنها به
اطالعــات و دانش کاربردی ،مســتلزم
صرف هزینه و زمان بیشتری است که
خود فرآیندهــای خالقیت و نوآوری را
تحت الشــعاع قرار خواهد داد .مدیریت
دانش شــامل یک سری اســتراتژی و
راهکاربرای شناسایی ،ایجاد ،نمایندگی،
پخش و تطبیــق بینشهــا و تجارب
در ســازمان میباشــد .برنامه اجرایی
مدیریــت اندوختههای علمی بر این دو
جزء اصلی بنا میشــود :فرایندهایی که
این اندوختهها را مدیریت میکنند،ابزار
و تمهیداتــی که دسترســی بــه این
سرمایههای علمی را آسان میکنند.
محورهای اصلی مقاالت عبارتند از:
توسعه شهر هوشــمند مبتنی بر
مدیریت دانش و نوآوری
شــرکتها و موسســات آینده:
رویکرد ســناریو محور بــرای ارزیابی
توسعه شهری

در شهرهاي دانش محور،

بین رشــتهای بیش از تمرکز در هر رشته
بــه طور مجزا نیازمندیم .چــرا که در این
حوزههای بین رشــتهای قادر خواهیم بود
توان علمی هر رشته را به طور مجزا ارتقاء
بدهیم .رویکردی که امروزه در جهان مورد
توجه است و من فکر میکنم در ایران آن
طور که باید لزوم آن احساس نشده است.
عالوه بر میان گستره بودن این رویداد،
برنامهریزی متفــاوت آن در یک فضای
کنش منــد و عملیاتی مابیــن گروههای
مختلفی از محققان و دانشگاهیان ،صاحبان
مشــاغل و مدیران بنگاهها و شرکتها،
و باالخــره مدیــران شــهری و دولتی از
تمایزات این ســمپوزیوم به شمار میرود.
اهداف عملیاتی یاد شده در این سمپوزیوم

تــاب آوری منظقــه ای :عوامل
تداوم زیستی یک منطقه
مدیریــت شــهری و منطــق
غیرشهری /مدیریت ریسک /حکمروایی
محلی و منطقه ای
دیجیتالــی (الکترونیــک) کردن
جوامع و ســازمانها آینده پژوهشهای
مدیریت دانش و نوآوری
طراحی معمارانه برای آینده
مدیریــت دانش و نــوآوری در
شرکتها و موسسات کوچک و میانه
زنان و مدیریت دانش و نوآوری
از ویژگیهــای منحصــر بفرد این
ســمپوزیوم گردهم آیــی متخصصان
رشــتههای گوناگــون شهرســازی،
معماری ،مدیریت صنعتــی و مدیریت
پروژهها ،اقتصــاد ،تکنولوژی اطالعات،
همچنین صاحبان صنایع ،شــرکتهای
دانش بنیان و مدیران شهری است.
ضمنا بــا هدف تداوم دســتیابی به

در خالل ســخنرانیهای اســاتید فن از
کشــورهای مختلف از جمله برگزار کننده
اصلی (دانشگاه اسکوده سوئد) در پانلهای
مختلف تخصصــی در روز اول و برگزاری
شــش کارگاه تخصصی ،فــروم دکترا و
احتما ًال کافه دانش با حضور شرکتهای
دانش بنیان و موفق در امر مدیریت دانش
و خالقیت اتفاق خواهد افتاد.
مدیریــت دانش و نــوآوری در
ارتباط با توســعه پایــدار و حفظ
زمین چگونه به وحدت و همسویی
با اهداف و رویکردهای آن میرسد؟
آنچه از دهه  1970تحت عنوان اهداف
توسعه پایدار(در معنای دقیق توسعه پایا) تا
به امروز مبنایی برای ارتقاء کیفیت زیستی
بشــر بر روی کره زمیــن و به خصوص
شــهرها قرار گرفته است ،همگی در یک
روایت مجدد و مکرر به نوعی توسعه درونزا
در یک بستر جهانی معطوفاند؛ مدیریت
منابع تجدید پذیر ،رشد اقتصادی و افزایش
اشــتغال ،صنعت ،نوآوری و زیرساختها،
جوامع پایای شهری ،حفظ زمین (محیط
زیست) ،مدیریت مشارکتی همه از اهداف
سازمان ملل برای آینده توسعه پایدار است.
این فرآیندهای میان گستره و پیچیده تنها
با مدیریت دانش و نوآوری قابل حصول و
تحقق پذیری خواهد بود.
آینده طرحهای توســعه شهری
را در ایران در به کارگیری مدیریت
دانــش و نوآوری چگونــه ارزیابی
میتــوان کرد؟ آیــا در حال حاضر
زیرســاختهای الزم برای اتخاذ
چنین رویکردهایی در کشور وجود
دارد؟
باید به آینده شهرهایی که قصد دارند
نگرشهای روز دنیا در توسعههای دانش
بنیان را اساس کار خود قرار دهند امیدوار
بود .توسعههای اقتصاد محور و قابل رقابت

در عرصههــای بینالمللی بــا دارا بودن
ارزشها و منابع اقتصادی درون زا و بومی
تنها راه پایایی شــهرها در دهههای آتی
خواهد بود .در پاسخ به قسمت دوم سوال
شــما باید بگویم رونــد واردات و در عین
حال تولیدات داخلی تکنولوژیکی در ایران
قابل توجه و قابل ســرمایه گذاری است.
بهطور مثال بسیاری از ابزارهای تحلیل و
مدلسازی در داخل کشور مورد استفاده قرار
گرفته که از آن جمله میتوان به اینترنت
اشــیاء در سلســله مباحث شهر هوشمند
اشــاره نمود .با این همه به نظر میرســد
زیرســاختهای الزم برای سیستمهای
تصمیمسازی و تصمیم گیری در مدیریت
شهری با رویکرد مدیریت دانش و نوآوری،
به شدت نیازمند تحول و آمادهسازی است.
به عنــوان دبیــر اجرایی این
ســمپوزیوم ،تاثیر این رویداد را در
اعتالی شــهرهای کشــور چگونه
ارزیابی میکنید ؟
بدون شــک ،بــه عنوان یــک دانش
آموختــه و فعــال در زمینههای مدیریت،
برنامهریــزی و طراحی شــهری در حوزه
مهندسان مشاور ،با وجود مشکالت فراوان
در عدم ارتباط موثر بین دانشگاه و مراجع
حرفه ای ،از همه مهمتر وجود شکافهای
عظیم بین تصمیمســازیها در دســتگاه
مدیریت شهری ،تولید دانش در حوزههای
پژوهشی و تجارب حرفه مندان ،با اعتقاد
راسخ به تاثیرات مثبت چنین رویدادی قدم
به این عرصه گذاشــته ام .با این حال به
دلیل نوپایی ایــن تفکر و نگرش در کلیه
بخشهای توسعه شهری اعم از مدیریت،
برنامهریزی و طراحی ،این ســمپوزیوم را
مقدمهای برای طرح موضوع و جستجوی
پتانسیلها و فرصتهای بالقوه و نهفتهای
میدانم کــه در خالل ایــن رویداد برای
بالفعل شــدن مورد بحث و بررســی قرار
خواهند گرفت.


مدیریت دانش شامل

یک سری استراتژی و
راهکاربرایشناسایی،

ایجاد ،نمایندگی ،پخش و
تطبیق بینشها و تجارب
در سازمان میباشد.

نگرشهــا و دســتاوردهای روز و در
نتیجه ارتقاء دانش حوزههای شــهری
در این مقوالت ،با توافقات حاصل شده
با دانشــگاه اســکوده ،ده نفر از شرکت
کنندگان در ســمپوزیوم برای گذراندن
کارگاه تخصصــی در این دانشــگاه در
کشور سوئد برگزیده خواهند شد.

همچنین به دونفر از فارغ التحصیالن
دکتری در رشتهها یا موضوعات مرتبط
با ســمپوزیوم ،بعد از بررســی سوابق
فرصت مطالعاتی در این دانشگاه تعلق
خواهد گرفت.
گفتنی اســت کلیه مقاالت پذیرفته
شــده در ســمپوزیوم ،در ویــژه نامه

مشترک شهرومنظر و دانشگاه اسکوده
با  ....به چاپ خواهد رسید و تعدادی از
مقاالت برتر در مجلههای معتبر اروپایی
منتشر خواهند شد.
زمان برگزاری این سمپوزیوم  19و 20
دی ماه  1395در تهران میباشد و تاریخ
فراخوان چکیــده مقاالت از  28مرداد ماه

آغاز شده و تا  24آبان ماه ادامه دارد.
عالقمنــدان بــه شــرکت در این
سمپوزیوم میتوانند با مراجعه به آدرس
وب سایت سمپوزیوم تا قبل از  24آبان
ماه ،از تخفیف ویژه ثبــت نام برخودار
شوند.
http://rd.shahromanzar.org
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مشکالتمرکزنگهداری،
درمان و کاهش آسیب معتادان احصا شود
ایرنا  -استاندار آذربایجانشرقی با تاکید بر حل
مشکالت مرکز نگهداری ،درمان و کاهش آسیب
معتادان (ماده  ،)16اظهار داشت :مرکز ماده 16
مصداق بارز خدمت رسانی به انسانهای نیازمند
است و همه مسووالن استان باید از فعالیتهای
این مرکز حمایت کنند.
اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان ،راه اندازی این مرکز
را نتیجه همدلی و روحیه همکاری دستگاههای
اجرایی ،قضایی و انتظامی استان دانست و افزود:
مدیران استان در این زمینه احساس مسوولیت
کرده و با خلوص نیت ،همه امکانات را پای کار
آوردند.
وی با قدردانی از زحمات و تالشهای دبیر
و اعضای این شورا ،گفت :کارهایی که امروز در
مقایسه با گذشته انجام شده نشان دهنده همت
باال برای ریشه کنی پدیده شوم اعتیاد است.
جبارزاده با بیان ایــن که هر کدام از جوانان
بســتری شــده در مرکز ماده  ،16فرزندان ما
هســتند ،افزود :بازگرداندن این افراد به آغوش
خانواده وظیفهای است که بر عهده ماست و باید
نسبت به انجام این وظیفه افتخار کنیم.
وی با بیــان این که الابالی گری ،بیغیرتی
و جرم و جنایت ناشــی از اعتیــاد زیبنده مردم
آذربایجان نیســت و باید با این مظاهر ناپاکی
مبارزه کنیم ،افزود :اگر امروز آذربایجانشــرقی
به عنوان اســتانی امن و پاکیزه معرفی میشود
قطعا یکی از عوامــل آن مبارزه با مواد مخدر و

اعتیاد است.
اســتاندار آذربایجانشــرقی با بیان این که
مرکز ماده  16از مصادیق بارز خدمت رســانی
به نیازمندترین انســان هاست ،تاکید کرد :این
مرکز آبروی اســتان است و باید از فعالیتهای
آن حمایت کنیم.
وی با اشــاره به مشــکل کمبود پزشک و
امکانــات دارویی و درمانــی در مرکز ماده ،16
دانشگاه علوم پزشکی تبریز را موظف کرد ظرف
یک هفته نسبت به تامین نیازهای بهداشتی و
درمانی این مرکز اقدامات الزم را انجام دهد.
جبارزاده با بیان این که هیچ بهانهای در این
خصوص قابل قبول نیست ،افزود :همه باید برای
حل مشــکالت این مرکز تالش کنیم و در این
میان ،دانشــگاه علوم پزشکی باید با همکاری
بهزیستی و بیمه سالمت به وظایف خود عمل
کند.
وی بر حل مشکل صدور پروانه درمانی مرکز
ماده  ،16اســتقرار واحد دندان پزشکی ،استقرار
یک دستگاه آمبوالنس ،تامین نیروی مددکاری
مورد نیاز و حل مشــکل فاضالب این مرکز با
همکاری دستگاههای ذی ربط تاکید کرد.
اســتاندار آذربایجانشــرقی بــا قدردانی از
شهرداری تبریز در تامین هزینههای مرکز ماده
 ،16پیشــنهاد کرد این مرکز به عنوان یکی از
مراکز وابسته به شهرداری تعریف شود تا از نظر
قانونی مشکلی در تامین هزینههای آن وجود
نداشته باشد.

وی گفت :واگذاری این مرکز به شــهرداری
تبریز نافی مســوولیت سایر دستگاهها نیست و
دستگاههای مختلف باید همچنان به وظایف
خود در این مرکز عمل کنند.
جبارزاده تاکید کرد :اقدامات پیشــگیرانه از
اعتیاد همزمان با اقدامات ســلبی و درمانی باید
ادامــه یابد تا در آینده نیازی به افزایش ظرفیت
مراکز درمان و نگهداری معتادان یا احداث مراکز
جدید نباشد.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
اســتان نیز در این جلســه از افزایش چشمگیر
اقدامات این شــورا در حوزه عملیات پلیســی،
فرهنگی و پیشگیری ،درمان و کاهش آسیب در
سه سال گذشــته خبر داد و گفت :در این مدت
تعداد ســازمانهای مردم نهــاد فعال در حوزه
مبارزه با مواد مخدر نیز  30درصد نسبت به مدت
مشابه قبل افزایش یافته است.
محمدعلی نصرتــی همچنین در خصوص
مرکز نگهداری ،درمان و کاهش آسیب معتادان
(ماده  )16افزود :این مرکز در زمینی به مساحت
شــش هکتار در سال  94به بهره برداری رسید
و عالوه بر اقدامات بازپروری و درمان معتادان،
فعالیتهای کارگاهی ،اشتغال زایی ،آموزشی و
فرهنگی نیز در آن انجام میشود.
وی با بیان این که تاکنون یک هزار و 745
نفر در این مرکز پذیرش شده اند ،ادامه داد :یک
هزار و  348نفر از افراد پذیرش شده بعد از طی
دوره بازپروری و درمان ترخیص شده اند.
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 107قطعه قرقاول در مهاباد کشف شد

ایرنــا -رئیس اداره حفاظت محیط زیســت
مهاباد گفت :با همــکاری نیروی انتظامی 107
قطعه قرقاول در این شهرستان کشف و ضبط
شد.
کامران حسینی افزود :در پی گزارش پاسگاه
نیروی انتظامی ســه راه دارلک مهاباد مبنی بر
حمل پرنده توسط یک فرد غیر بومی در اتوبوس
پیرانشهر -تهران ،مأموران یگان حفاظت اداره به
محل اعزام و یک نفر متخلف را که بدون مجوز
قانونی اقــدام به حمل  107قطعه قرقاول کرده
بود ،دستگیر کردند.
وی اظهــار کرد :بر اســاس هماهنگیهای
انجام شــده با قاضی پرونده و اداره کل حفاظت
محیط زیست آذربایجان غربی ،به خاطر اینکه
پرندگان غیر بومی بوده و احتمال تلف شدن آنها
وجود داشت ،بر این اساس تا تعیین تکلیف نهایی
به محل مجاز نگهداری پرندگان در مرکز استان
انتقال داده شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت مهاباد با
قدردانی از عملکرد نیروی انتظامی و مجموعه
دادگستری این شهرستان از شهروندان درخواست
کرد در صورت مشاهده موارد مشابه موضوع را به
اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان واقع در
بلوار شهید شهریکندی اطالع دهند.
قرقاول پرندهای از راسته ماکیان سانان است،
به طور بومی در بیشــتر نقاط آسیا و همین طور
یونان و بلغارستان در اروپا زندگی میکند و توسط
انسانها به بسیاری از کشورهای دیگر هم وارد
شده است.
«قرقاول» از طرف سازمان حفاظت از محیط

زیست کشــور و یونسکو حفاظت شده اعالم و
شکار آن ممنوع است.
قرقــاول گونــه ( (Phasianus
 Colchicus Colchicusیک گونه خالص
ایرانی است که فقط در جنگلهای ارسباران و
حاشــیه ارس زندگی میکند ،این ویژگی باعث
اهمیت بینالمللی این قرقاول شده است ،البته
انواع دیگر غیر ایرانی نیز دارد که به گونه قرقاول
بلژیکی مشهور است.
جنس نر و ماده قرقاول به صورت کامل با هم
فرق دارند ،آنها معموال از گونهای به گونه دیگر از
لحاظ رنگ پر ،متنوعند.
نرهای بالغ پرو بال رنگین و دمی دراز و سر و
گردن آنها سبز تیره و براق است.
قرقاولهای ماده دارای رنگ پرهای نخودی
تیره ،بالکههای قهوهای زیاد و به رنگ محیط
اطراف است .

قرقاولهای نــر دارای صدایی شــبیه به
کورکور میباشــند و غالبا به هنگام هیجان و
تحریک ســرو صدای زیادی در زیستگاه خود
ایجاد میکنند.
نرها  87تا  88سانتیمتر و مادهها بین  53تا
 62سانتیمتر طول دارند .سر این پرنده به رنگ
سبز براق و پوســت برهنه دور چشمش قرمز
روشن است.
پرورش قرقاول در سالهای اخیر در بسیاری
از کشورهای جهان به خاطر استفاده از گوشت،
رهاسازی در شکارگاهها و بهره برداری به صورت
شکار به یک شــاخه مهم از پرورش پرندگان
تبدیل شده اســت .با آن که پرورش این پرنده
در عمل به دلیل ریزه کاریهای ش مشکالتی
را در بــردارد اما در مقیاس کوچکتر با توجه به
قابلیت استفاده از محیط زیست و نادر بودن نوع
وحشی آن ،یکی از سودآورترین پرندگان نسبت
به دیگر پرندگان همطراز خود است.
قرقاول یکــی از زیباترین پرنــدگان ایران
اســت و به نوعی جز مجموعه تنوع زیســتی
ایران محسوب میشود که با تغذیه از دانههای
گیاهی و حشرات میتواند در حفظ محصوالت
کشاورزی مفید باشد.
قرقاولهای ایران همه از یک گونه اند ولی با
توجه به پراکندگی جغرافیایی و تفاوتهای ظاهری
برخی آنها را به  4زیر گونه تقسیم میکنند،این
زیر گونهها شامل قرقاولهای ارسباران و دشت
مغان(زیر گونه خالــص) ،قرقاولهای تالش از
آستارا تا چالوس ،قرقاولهای گلستان از بابل تا
گلستان ،قرقاولهای سرخس هستند.

آگهی
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
روستای ایرانق پالک ثبتی 102اصلی بخش  9تبریز
برابر رای شماره 95/06/23-139560304006005585هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای عباسقلی دلربائی
فرزند اروج بشماره شناسنامه  16کد ملی 1719423301صادره ازبستان آباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 5000/50متر مربع از پالک 102اصلی بخش  9تبریزمحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این مورد داشته
باشند میتوانند از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت بستان آباد تسلیم نمایند ومعترض باید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مزبور دادخواست خود را به دادگاه بستان ابادتقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت
بستان اباد تحویل دهند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت
مقرر قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند طبق مقررات سند مالکیت صادر
وتسلیم خواهد شد وصدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 95/07/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/07/26 :
اسماعیل عبدالهی  -رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
روستای قزلجه میدان پالک ثبتی 80اصلی بخش 9تبریز
برابر رای شماره 95/02/21-139560304006001292هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی اکبر راه روخطیبی
فرزند باقر بشماره شناسنامه  1562کد ملی 1378869109صادره ازتبریز در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 6340/53متر مربع از پالک 80اصلی بخش 9تبریزمحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این مورد داشته
باشند میتوانند از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت بستان آباد تسلیم نمایند ومعترض باید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مزبور دادخواست خود را به دادگاه بستان ابادتقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت
بستان اباد تحویل دهند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت
مقرر قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند طبق مقررات سند مالکیت صادر
وتسلیم خواهد شد وصدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 95/07/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/08/12 :
اسماعیل عبدالهی  -رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد
م.الف527/2966 :

آگهی تحدید حدود اختصاصی

با توجه به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 12فرعی از  6430-اصلی واقع در آذرشهر بخش
 12تبریز به مساحت تقریبی  105/20مترمربع ملکی یونس سلمانزاده نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین به علت حضور
مالک یا نماینده قانونی آنها تاکنون به عمل نیامده اســتف لذا در اجرای مفاد رای شماره 139460304023006302
مورخه  1394/12/27هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تحدید
حدود ششدانگ پالک مذکور در روز سه شنبه مورخه  1395/08/18قبل از ظهر در محل وقوع ملک شروع و به عمل
خواهد آمد .لذا بدینوسیله به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میشود که در روز و زمان فوق الذکر در محل وقوع ملک
حضور بهم رسانند و چنانچه اشخاصی به حدود و حقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت  30روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق
آیین نامه قانون ثبت اعتراض خود را کتبا» به واحد ثبتی تسلیم نمایند./.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آذرشهر  -حسین کرمی
تاریخ انتشار :دوشنبه مورخه 1395/07/26
م.الف1557 :

اخطاریهدفترخانه

اخطار دوم نام و نام خانوادگی مخاطب :آقای علیرضا محمدی شغل :تعمیرکار تلوزیون اقامتگاه و آدرس  :مجهول
المکان آقای علیرضا محمدی فرزند خلیل اله شمارۀ شناسنامه  1020صادره ازحوزه  4میانه مخاطب محترم همسر
شما بنام سارا حیدری به این دفترخانه مراجعه وبا ارائۀ دادنامۀ شمارۀ  9509974156500357و نامۀ قطعیت شمارۀ
 95/07/14-941171صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی میانه بدین وسیله برای باردوم بشما اخطار و ابالغ
میگردد که به فاصله ده روز پس از نشر آگهی با در دست داشتن شناسنامه عکسدار و کارت ملی به این دفترخانه مراجعه
و ضمن اقدام به طالق بائن قضائی برابر مفاد رای صادره ،دفتر و اوراق ثبتی را امضاء نمائید.در غیر این صورت دفترخانه
برابر مقررات به وظیفۀ شرعی و قانونی خود عمل خواهد نمود.
سردفترطالق شماره 20میانه-سعید فکور
م.الف1551 :

آگهی احضار متهم

با عنایت به ماده  180قانون آدک آقایان محســن مســعودیان فرزند فتح اله و مهدی شریف زاده مجهول المکان ابالغ
میگردد حسب شکایت آقای نادر فیضی قره بابا مبنی بر کالهبرداری در پرونده کالسه  950750شعبه یکصد و سه
دادگاه کیفری دو میانه در مورخه  95/09/13ساعت  11جهت دفاع از اتهام انتسابی در این دادگاه حاضر شوند در صورت
خیر اله ابراهیمی-رئیس شعبه یکصد و سه کیفری دو میانه
عدم حضور تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
روستای کر د کندی پالک ثبتی 136اصلی بخش  9تبریز
برابر رای شماره 94/12/05-139460304006012594هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حمد
اله امینی کرد کندی فرزند اسالم بشماره شناسنامه  2280کد ملی 1718057784صادره ازبستان آباد دردو دانگ مشاع از
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  5166/35متر مربع از پالک 136اصلی بخش  9تبریزمحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این مورد
داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت بستان آباد تسلیم نمایند ومعترض باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مزبور دادخواست خود را به دادگاه بستان ابادتقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به
اداره ثبت بستان اباد تحویل دهند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض
در مهلت مقرر قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند طبق مقررات سند
مالکیت صادر وتسلیم خواهد شد وصدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 95/07/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/07/26 :
اسماعیل عبدالهی  -رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد

بسمه تعالی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی

در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی بدینوسیله اسامی کسانیکه به استناد اسناد ارائه
شده تقاضای رسیدگی هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد را نموده اند بر اساس آراء صادره
هیئت ششدانگ قطعات مفروزی از امالک بخش  9تبریز به شرح ذیل آگهی میگردد
روستای میاردان پالک ثبتی  109اصلی بخش  9تبریز
-1برابر رای شماره 95/06/14-139560304006005260هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
وهاب اسماعیلی میاردان فرزند قلی بشماره شناسنامه  77867کد ملی 1370775989صادره از تبریز در ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  1607/53متر مربع از پالک 109اصلی بخش 9تبریزمحرز گردیده است.
—2برابر رای شماره 95/06/14-139560304006005259هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
وهاب اسماعیلی میاردان فرزند قلی بشماره شناسنامه  77867کد ملی 1370775989صادره از تبریز در ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  6821/71متر مربع از پالک 109اصلی بخش 9تبریزمحرز گردیده است.
- -3برابر رای شماره 95/06/14-139560304006005261هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
وهاب اسماعیلی میاردان فرزند قلی بشماره شناسنامه  77867کد ملی 1370775989صادره از تبریز در ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  1866/36متر مربع از پالک 109اصلی بخش 9تبریزمحرز گردیده است.
- -4برابر رای شماره 95/06/14-139560304006005258هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
بسمه تعالی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
وهاب اسماعیلی میاردان فرزند قلی بشماره شناسنامه  77867کد ملی 1370775989صادره از تبریز در ششدانگ یک قطعه
سند رسمی
زمین مزروعی به مساحت  1227/62متر مربع از پالک 109اصلی بخش 9تبریزمحرز گردیده است.
در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی بدینوسیله اسامی کسانیکه به استناد اسناد ارائه شده
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این مورد
تقاضای رسیدگی هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد را نموده اند بر اساس آراء صادره هیئت
داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت بستان آباد تسلیم نمایند ومعترض باید
ششدانگ قطعات مفروزی از بخش  9تبریز به شرح ذیل آگهی میگردد
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مزبور دادخواست خود را به دادگاه بستان ابادتقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به
روستای سعید آباد پالک ثبتی  94اصلی بخش 9تبریز
اداره ثبت بستان اباد تحویل دهند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض
-1برابر رای شماره 95/02/11-139560304006000890هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
در مهلت مقرر قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند طبق مقررات سند
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مجید
مالکیت صادر وتسلیم خواهد شد وصدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
مختارزادبارنجی فرزند صمد بشماره شناسنامه  90060کد ملی 1371991881صادره از تبریز درسه دانگ مشاع از ششدانگ
تاریخ انتشار نوبت اول 95/07/26 :
یک قطعه باغ به مساحت 1154/40متر مربع از پالک 1340فرعی از  94اصلی بخش 9تبریزمحرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/08/12 :
 -2رابر رای شماره 94/02/11-139560304006000891هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی
اسماعیل عبدالهی  -رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد.
حیدر پور ضیائی فرزند صمد بشماره شناسنامه  95277کد ملی 1374143723صادره از تبریز درسه دانگ مشاع از ششدانگ
یک قطعه باغ به مساحت 1154/40متر مربع از پالک 1340فرعی از  94اصلی بخش 9تبریزمحرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این مورد
بسمه تعالی
داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت بستان آباد تسلیم نمایند ومعترض باید
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مزبور دادخواست خود را به دادگاه بستان ابادتقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به
فاقد سند رسمی
اداره ثبت بستان اباد تحویل دهند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض
در مهلت مقرر قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند طبق مقررات سند
در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی بدینوسیله اسامی کسانیکه به استناد اسناد ارائه
مالکیت صادر وتسلیم خواهد شد وصدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
شده تقاضای رسیدگی هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد را نموده اند بر اساس آراء صادره
تاریخ انتشار نوبت اول 95/07/26 :
هیئت ششدانگ قطعات مفروزی از بخش  9تبریز به شرح ذیل آگهی میگردد
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/08/12 :
روستای خیره مسجد پالک ثبتی  90اصلی بخش 9تبریز
اسماعیل عبدالهی  -رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد.
-1برابر رای شماره 94/12/24-139460304006013090هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
سید محمد سید حسینی فرزند میر کاظم بشماره شناسنامه  1538کد ملی 1380010500صادره از تبریز درسه دانگ مشاع
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجانشرقی
از ششدانگ یک قطعه ز مین مز روعی به مساحت 9115/17متر مربع از پالک 196فرعی از  90اصلی بخش 9تبریزمحرز
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد
گردیده است.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 -2رابر رای شماره 94/12/24-139460304006013089هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
روستای چرزه خون پالک ثبتی 45اصلی بخش  18تبریز
مجید مختارزادبارنجی فرزند صمد بشماره شناسنامه  90060کد ملی 1371991881صادره از تبریز درسه دانگ مشاع از
برابر رای اصالحی شماره 95/07/05-139560304006006009هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9115/17متر مربع از پالک 196فرعی از  90اصلی بخش 9تبریزمحرز
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حسن گردیده است
توحیدی سیناب فرزند محمد بشماره شناسنامه  491کد ملی 1718345712صادره ازبستان آباد در ششدانگ یک قطعه زمین لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این مورد
مزروعی به مساحت  1357/94متر مربع از پالک 163فرعی از45اصلی بخش  18تبریزمحرز گردیده است.
داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت بستان آباد تسلیم نمایند ومعترض باید
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این مورد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مزبور دادخواست خود را به دادگاه بستان ابادتقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به
داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت بستان آباد تسلیم نمایند ومعترض باید اداره ثبت بستان اباد تحویل دهند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مزبور دادخواست خود را به دادگاه بستان ابادتقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به در مهلت مقرر قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند طبق مقررات سند
اداره ثبت بستان اباد تحویل دهند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض مالکیت صادر وتسلیم خواهد شد وصدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
در مهلت مقرر قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند طبق مقررات سند تاریخ انتشار نوبت اول 95/07/10 :
مالکیت صادر وتسلیم خواهد شد وصدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/07/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول 95/07/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/07/26 :
اسماعیل عبدالهی  -رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد.
اسماعیل عبدالهی  -رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد
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سفرنامه جنوب شرقی آسیا

داعش مساله فرعی است

موصل و حلب این روزها نامهای کلیدی هستند .قرار است در این دو شهر
مواضع داعش به طور گسترده هدف حمله قرار گیرد .هدف ،وارد کردن ضربه
مرگبار به گروهی تروریستی است که توانست از دوسال پیش تاکنون مناطق
استراتژیک ع راق و سوریه را در اشغال خود نگه داشته و حکومت تشکیل دهد.
گزارشهــا از افزایش تحرکات نظامی ائتالفهای چندگانه در حاشــیه
جالل خوشچهره موصل و حلب دارد .در اینحال نشســت لوزان با حضور وزیران امور خارجه
ایران ،ایاالت متحده ،روسیه ،ترکیه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به همراه ع راق و مصر «تأمین
آتش بس ویافتن راههای برقراری صلح و ثبات در سوریه و بالتبع ع راق» در دستور کار خود دارد.
صورت مساله م یتوانست امید بخش باشد اگر از یکسو شمار نیروهای عمل کننده در می دان
برای هدف واحد «همانگونه که در دستور کار نشست لوزان اعالم شده» تصمیم به اقدام داشتند .ولی
به نظر م یرسد فاصله دیدگاهها چنان است که موضوع داعش فرع بر مساله اصلی است .به عبارت
دیگر ممکن است چنین به نظر آید که همه طرفها برای سرکوب و خروج داعش از صحنه توافق
دارند اما بیش از آنکه حذف داعش محور تعامالت باشد ،سهم خ واهی؛ اهداف استراتژیک و سرانجام
مهندسی موازنه قدرت است که مناقشه میان طرفها را تا مرز منازعه و رودر رویی نزدیک کرده است.
نگاهی به چگونگی آرایش نیروهای ضد داعش در آستانه حمله به موصل نشان م یدهد که آینده
با رفتن داعش به صلح نزدیک نم یشود .اکنون دولت ع راق درحالی به کمک نیروهای خود از جمله
ارتش و حشد الشعبی( مبارزان شیعه) آماده حمله به موصل است که امریکا نیز با تسلیح نیروهای
«حشد الوطنی» ( مبارزان سنی) و نیز پیشمرگههای کرد قرار است از جبهه جنوب به مواضع داعش
در موصل حمله کند .در این حال ترکیه نیز که نظامیانش با ایجاد شش پایگاه در درون خاک ع راق
مستقر شدهاند ،مدعی مشارکت فعال برای حمله به داعش است .ع ربستان و متحدان عرب او نیز با
مسلح کردن نیروهای وابسته تحرکات خود را آغاز کردهاند .تعارض مواضع نیروهای مشارکت کننده
در حمله قریبالوقوع به موصل با پی شبینی نتیجه سرکوب و یا فرار داعش ،خود آبستن رخدادهایی
است که نم یتواند به تقویت استق رار صلح در ع راق و حتی موصل بینجامد .به نظر م یرسد در این
هنگام ،نقش داعش پایان یافته اما نقش آفرینی دیگران تازه شروع م یشود .تعارضها میان نیروهای
عمل کننده در موصل م یتواند جنگ با داعش را در وهله دوم اهمیت قرار دهد .کافی است نیروهای
هریک از طرفها وارد می دان شوند .آنگاه سهم خ واه یها و ادعاها روشنتر از دیروز بیان خ واهد شد.
دولتمردان ترکیه از همین حاال مدعی نامشروع بودن پیمان لوزان در سال  1923و توافق  1925با دولت
ع راق شدهاند .در توافق و پیمان باال که پس از جنگ جهانی اول انجام شد ،ترکیه عثمانی موصل را به
ع راق واگذار کرد .حاال ترکها مدعی دوباره آن شدهاند .نگرانی و اعتراض حیدرالعبادی از حضور نظامی
ترکیه در ع راق نیز با اطالع از همین دیدگاه و نیت ترکها در موصل است.
حلب در سوریه وضع بهتری ندارد .در آنجا نیز اگر سخن از حمله قریبالوقوع برای سرکوب داعش
ش روی تروریس تها نیست ،یا باید
م یشود و یا بشار اسد با صراحت اعالم م یکند«:هیچ راه سومی پی 
معبری باز شود که همه به ترکیه بازگردند و یا باید همانجا که هستند کشته شوند » به درهم تنیدگی
نیروهای مخالف رژیم خود اشاره دارد که به نظر او الزم است پیش از شروع حمله بزرگ ،مواضع خود را
اصالح کنند .این خ واست با نگاه به واقعی تهای جاری در حوزه می دانی سوریه و کیفیت حامیان آنان،
حداقل در حال حاضر ممکن نیست .همین وضع در نشست لوزان نیز جاری است .در حالحاضر
ایاالت متحده با شمار متحدان خود در یکسو و روسیه با متحدانش در سوی دیگر در حالی به بحث
درباره سرنوشت داعش مشغولند که چان هزنی آنان به منازعه نزدیک شده است .حاال از احتمال حمله
متحدان غ ربی با حمایت برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به مواضع نیروهای هوادار بشار
اسد سخن گفته م یشود.
ممکن اســت حمالت قریبالوقوع به مواضع داعش در موصل و حلب به سرکوب یا خروج این
جریان از ع راق و سوریه بینجامد ،اما ب یگمان فاز تازهای از جنگ را باید در سوریه و ع راق انتظار کشید.
اکنون داعش فرع بر منازعات اصلی است.

استاد دانشگاه

موزه زندگی
مفهوم موزه حاال دگرگون شــده است .دیگر نگهداری اشیاء تاریخی و
آثار فرهنگی فی نفسه نمی تواند دلیل برپایی و احداث موزهها باشد بلکه
مهمترین وظیفه موزهها ایجاد ارتباط با «زندگی» است.
موزه قلب م یخ واهد ضمن شناســایی و شناساندن مشکالت اصلی
سالمت مردم کشور ما که مهمترین عامل مرگ و میر است به جنب ههای
محمود اسعدی آموزشی ،تربیتی ،توریستی و تفننی و تف ریحی بپردازد .به گونهای که افراد
پس از بازدید از این نوع موزهها به تغییر رفتار در سبک زندگی خود بپردازند .باتوجه به آمار مرگ و میر
بیماران قلبی -که مقام اول را به خود اختصاص داده است -و با عنایت به تخصص ،تجربه و عالقه
وافر پروفسور حسین صادقی چند سال پیش پیشنهاد تاسیس موزه قلب را به زعامت ایشان دادم
تا ضمن اطالع رسانی علمی و عملی به مخاطبین درخصوص پیشگیری از ابتالء به بیماریهای
قلبی به جنب ههای سرگرمی و تف ریحی نیز بپردازد .پس از مدتها پروفسور صادقی ضمن استقبال
از این امر حتی بخشی از هزینهها را نیز پذیرفتند و برای همین منظور به ایران آمدند تا طی مذاکره
با مسوؤل ،مقدمات کار فراهم آید.
استقبال کم نظیر مردم و مسئولین خراسان از پرفسور حسین صادقی ،جراح برجسته و رئیس
قبلی انجمن جراحان قلب سوئیس ،نوید بخش اتفاقات مهم در عرصه علمی فرهنگی و توریستی
در سطح استان و کشور شد که در صورت تحقق برنامهها موجب ارتقاء سطح فرهنگ و اقتصاد کشور
م یگردید .ایجاد بنیاد پرفسور صادقی ،برپایی موزه قلب ایران و طرح خ واهر خ واندگی «نیشابور» و
«لوزان» سوئیس از جمله مواردی بود که به اهتمام پروفسور حسین صادقی جراح ،ادیب و مترجم
توانای کشورمان انجام م یشد .لکن به دالیلی هنوز اقدامی صورت نگرفته است .اکنون به مناسبت
نکوداشت مقام علمی و ادبی ایشان و رونمایی چاپ پنجم کتاب رباعیات حکیم عمرخیام نیشابوری
که به اهتمام ایشان به دو زبان فرانسه و انگلیسی ترجمه شده مناسب است مسئولین محترم کشور
مثل سازمان می راث فرهنگی ،وزارت بهداشت ،وزارت امور خارجه ،معاونت علمی رئیس جمهور ،وزارت
آموزش و پرورش ،و دیگر نهادها از این حرکت خود جوش و مردمی بصورت عملی حمایت کنند تا
از فرصت پیش آمده بخوبی بهره برداری شود .موقعیت علمی و شهرت جهانی پروفسور حسین
صادقی بعنوان یک «اعتبار» و «سرمایه اجتماعی» م یتواند برخی مشکالت اقتصادی مردم استان
و حتی کشــور را ترمیم کند .ایشان در آستانه  88سالگی سالها است از دور و نزدیک به مردم دیار
خویش بصورت مادی و معنوی کمک نموده است لکن به دلیل انزوا و شخصیت عارفانه خویش
کمتر در رسانهها ظاهر شده است .احداث  33دبستان در سروالیت و کمکهای فراوان مالی علی
رغم زندگی علمی و متوسط دانشگاهی ایشان ،نشان دهنده صداقت و خدمت ب یشائبه به مردم است
که بایستی توسط مسئولین ارج نهاده شود .ایشان با پذیرش ریاست افتخاری موزه قلب ایران م یتواند
موجد و مولد تحوالت اساسی در حوزههای مختلف «سالمت» باشد.انشاءاهلل مسئولین محترم با
پشتیبانی از این حرکت علمی -فرهنگی به این مهم سرعت بخشند .ماهنامه «چهرههای ماندگار»
در تداوم حمایت از نام آوران دانش و فرهنگ خرسند است پیشنهاد مجلس نکوداشت ایشان -در
مرکز آفرینشهای هنری نیاوران در مهرماه سال جاری -از سوی برخی دوستداران فرهنگ و اندیشه
پذیرفته شد و این فرصتی است تا در سطح ملی با ایجاد نهادی علمی زمینه ارتقاء سالمت جامعه
بیش از پیش فراهم شود.
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سیدحمیدحسینی

گزارشــی از ســفر به
جنوب شرقی آسیا
سهشنبه سیزدهم مهر تا
یکشنبه هجدهم مهرماه سال
 ،۹۵سفری با طعم سیاست و
سیدحمیدحسینی
البته حواشی جذاب تجاری به
سه كشور ویتنام ،مالزی و تایلند داشتم .شاید مهمترین
و جذابترین بخشهای آن نقش شريعتي در گسترش
تع داد شــيعیان در مالزي ،نقش شيخ احمد در تجارت
تايلند ،لزوم نشســت مجدد با ويتنام يهــا و بازديد از
كامبوج ،الئوس و ميانمار و چالشهاي ســفر تجار با
رييس جمهور بود.
به علت انتخابات ،در روابط بي نالملی اتاق اي ران وقفه
ایجاد شده و بناب راین هماهنگي الزم جهت همراهي در
سفر ریی سجمهور به کشورهای ویتنام ،مالزی و تایلند
صورت نگرفته بود .ولي در آخرین روزها به اصرار وزارت
امور خارجه و ریاستجمهوری ،اتاق پذیرفت چند نفر از
تشکلها را اعزام و نشس تهایی را با فعاالن اقتصادی
آن کشورهای در قالب میزگرد ترتيب دهد .بناب راین از
مدي ران بعضي از تشــکلها خواسته شد که با هزینه
شــخصی در این ســفر حضور پی دا کنند .با توجه به
این که از بخش نفت ،گاز و پتروشیمی كسي آمادگي
نداشت ،من عازم این سفر شدم.
سفر از غروب یکشنبه آغاز شد .ما هشت نفر بودیم
و قرار بود آقای شــافعی رییس اتــاق ای ران به همراه
ریی سجمهور به ما ملحق شــود .ترافیک سنگین در
مسیر فرودگاه امام (ره) باعث شد که در آخرین لحظات
به فرودگاه برسم و امکان آشنایی با همسف ران را نداشته
و مستقیم سوار هواپیما شوم.
توقف چند ســاعته در دبي فرصتی را فراهم کرد تا
با ه م سف رانم آشنا شــوم .نمایندگانی از فوالد مبارکه،
صنعت نساجی و پوشاک و فرش ماشینی ،دو نماینده
از بانکهای «ملت» و «صنعت و معدن» و سه نفر از
کارمندان اتاق ای ران هیات ما را تشکیل م یدادند.
چهارشــنبه صبح عازم «هانوی» شــدیم و پس از
پنج ساعت پرواز ،درفرودگاه میانمار به زمين نشستيم
و مجددا به سمت «هانوی» پرواز کرديم .ساعت پنج و
نیم عصربه به این شهر رسیدیم.
حدود  ۱۵سال پیش از ویتنام و هانوي بازدید کرده
و بازار اين كشور را به روي قير صادراتي اي ران باز كرده
بودم و سالها صادركننده قير به اين كشور بودم .زمانی
كه وارد شــهر شدم تغییر چندانی در وضعیت شهری
نديدم به غير از فرودگاه جديد و بزرگراه ورودي به شه ر.
در يك هتل نسبتا قدیمی در مرکز شهر مستقر شديم
و پس از استراحت كوتاهي با همراهان در يك رستوران
غذای دریایی شام خوردیم و با همسف رانم بیشتر آشنا
شده و در جريان ب رنامههای هيات در ویتنام قرار گرفتيم.
مرکز تجاری و اقتصادی ویتنام شهر «هوش یمین»
است و به همین دلیل موفق نشدیم با مسوؤل اتاق و
تجار آنها مالقات داشته باشيم .بناب راین صبح پنجشنبه
را بدون ب رنامه پشتسر گذاشتیم و ظهر به هتل محل
اقامت ریی سجمهور رفته و در جلسه ناهار ریی سجمهور
با نخس توزیر ویتنام شرکت کردیم .خوشبختانه رییس
هیات مدیره «پترو ویتنام» در هنگام ناهار در کنار من
نشسته بود و فرصتی فراهم شد تا درباره همکاری در
زمینه فراوردههای نفتی و پتروشــیمی با وی بحث و
گفتوگو کنم و از وضعیت بازار این کشور مطلع شوم.
این کشــور حدود  ۳۰۰هزار بشکه نفت تولید م یکند
که تنها  ۱۰۰هزار بشکه آن را پاالیش و مابقی را صادر
م یکند .از طرف دیگر روزانه بیش از  ۳۰۰هزار بشــکه
ادامه حرف اول

به نظر میرسد برای پاسخ به این موضوع باید به شیوههای
تبلیغ این دو دسته توجه نمود .اولی تنها از فن کالم و هنر
سخنوری و نقالی استفاده میکند که امروزه با ظهور هنر
هفتم و صنعت سینما ابزاری فرسوده ،ضعیف و قدیمی
در روایتگری مینماید .اما دومی از ابزار موســیقی و نوا
«همان هنر قدیمی که روحانیت نتوانسته تکلیفش را با آن
روشن کند» نیز بهره میبرد .نوحه گر نوحه سر میدهد و
مصرع اول را با صدایی زیبا و آهنگی سراسر حزن تالوت
میکند و عزاداران با پاسخ دسته جمعی نقش آوای کر را
ایفا میکنند بعد دستهایشان باال میرود و با برخوردش
با سینه عزارداران ،نوای چنگ را بازسازی میکند.
گاهی صدای طبل و نی و چنگ نیز بر آن افزوده میشود
و روح جوانان را با آن در هم میآمیزد و اشک چشمش
جاری میشود .مداح معموال موسیقی دان حرفهای نیست
اما ذوق موسیقی دارد .اشعارش را شعرای حرفهای سروده
اند اما آهنگ ســاز حرفهای ندارد .از این رو یا باید در حد
بضاعتش از خود ابتکاری نشان دهد و آهنگی خلق کند
و یا از آهنگهای تکراری استفاده کند و یا از آهنگهای

فراوردههای نفتی وارد م یکند .پاالیشــگاه جديدي در
حال ســاخت دارد که به دلیــل اختالسهای صورت
گرفته فعال متوقف است و به این زودیها به بهرهبرداری
نخواهد رسيد .فرصت مناسبي ب راي ماست كه روزانه
 ۴۰۰هزار بشکه فراوردههای نفتی صادر م یکنیم.
پس از تعارفات ریی سجمهور اي ران و نخســتوزیر
ویتنام ،وزراي دوكشور درباره زمينههاي همكاري نقطه
نظ رات خود را بيان داشته و موانع را بر شمردند و مسوؤل
بانك مركزي دو كشــور موظف شدند بستر همكاري
بانكي را فراهم كنند .پس از آن فرصتی فراهم شــد
که من به نمايندگي از بخش نفت وگاز چند دقیقهای
صحبت کنم .پیش از من آقای شــافعی بر همکاری
دوجانبه و برقراري تعرفه ترجیحی و ایجاد اتاق مشترک
يا شوراي بازرگاني تاكيد كرد و آمادگي اتاق را ب راي اعزام
و پذيرش هيات از ويتنام اب راز کرد.
من نیز به بازار بزرگ فراوردهها و سابقه همکاری دو
کشور اشاره و بازار خوب قیر ای ران در این کشور را يادآور
شدم كه به علت تحريمها تضعيف شده است .سپس
به لزوم برقراري و تســهيل در روابطبانکی و موافقت
تعرفه ترجیحی و تشکیل شورای بازرگانی مشترک بین
دو کشور تاکید کردم.
تزاده و شــافعی و
پس از ناهار به اتفاق آقايان نعم 
سایر اعضای گروه با مدي ران یکی از شرکتهای معدنی
آنها دیدار و ســپس به مالقات وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ويتنام رفتیم .شرکت نفت آنها زیر مجموعه این
وزارتخانه بوده و در آنجا نیز به گســترش زمینههای
همکاری بین دو کشوراشــاره شد .به نظرم ویتنام یها
شناختي از بازار واقتصاد ای ران نداشته و این نشس تها
م یتواند در توسعه حضور ای ران در بازار ویتنام موثر باشد.
در نشست ریی سجمهورهای دو کشور نیز مواردي
ب رای همکاری و توســعه روابط پی شبینی شــده كه
پيگيري یکی از اين موارد ان به من محول شد ،انشاهلل
پيگيري و انجام خواهم داد.
در ویتنــام نگران تماشــای بازی فوتبــال ای ران و
ازبکستان بوديم و تالشــمان ب رای تماشای این بازی
از طريق تلويزيون هتل به نتیجه نرسید و ناچارا عصر
پنجشنبه در یک اتاق جمع شديم و با لپتاب بازی را
تماشا کردیم و از پيروزي اي ران انرژي و روحيه گرفتيم.
صبح جمعه برخی از دوستان ب رای گردش و خرید به
بازار رفتند اما از آنجایی که به همت رايزن بازرگاني اي ران

با یکی از خریداران «سولفور» و محصوالت پتروشیمی
جلســه داشتم در هتل ماندم و دو مالقات خوب كاري
داشتم .ظهر عازم فرودگاه شدم تا به سمت مالزی حرکت
کنیم.
در مالــزی در هتل «شــانگريال» که محل اقامت
ریی سجمهور هم بود مستقر شدیم .با اینکه هوا بارانی
بود ،غروب با دوستان هیات همراه در شهر قدم زدیم و
عکس یادگاری گرفتیم .ســپس شام را به اتفاق سایر
اعضای گروه در هتل خوردیم.
صبح شــنبه با وجود تعطيلي جلسه مفصلی در
مرکز تجاری مالزی داشــتيم ،به اتفاق آقای شافعی و
سایر اعضای گروه در جلسه شرکت کردیم .بیش از ۲۰۰
نفر از تجار مالزی و ای رانیان مقیم مالزی در این نشست
حاضر و برخورد بسیار گرم و دوستانهاي با هیات ای رانی
داشتند.
آقای شافعی از لزوم توسعه همکاری بین دو کشور
صحبت کرد و سپس میزگردی با خضور شرکتکنندگان
ای رانی شکل گرفت که من هم دقایقی درباره روابط ای ران
و مالزی و پتانسیل ای ران در زمینه فراوردههای نفتي و
پتروشــيمي صحبت كردم .پاورپینتی را در ای ران آماده
کرده بودم که به علت كمبود وقت امکان ارائه آن فراهم
نشد .موفق شدم با تع داد زیادی از فعاالن اقتصادی درگیر
در نفت و گاز پتروشیمی آشنا شده و با آنان ارتباط برقرار
کنم و کارتهای ویزیت رد و بدل كنم .اميدوارم بتوانیم
همکاریهایی را در این زمینه داشته باشیم.
به زودی هیاتی از تجار و بازرگانان مالزی عازم ای ران
خواهند شد و امیدواریم بتوانیم سطح روابط خود را آنها
توسعه دهیم.
درباره مالزی ذکر چند نکته بســیار مهم است .اول
آنکه به لحاظ تمدن و وضعیت شــهری مالزی از دو
کشــور دیگر فاصله دارد .مدرنتر و پیشرفتهتر است.
جالبه كه در دوســال گذشــته جامعه دانشــگاهی و
نخبگان مالزی به شیعه گرایش یافته و ترجمه و توزيع
کتابهای دکتر شریعتی باعث شده كه بیش از  ۵۰هزار
نفر از دانشگاهیان وروشنفكران این کشور شیعه شوند و
این موضوع باعث ترس و نگرانی حاکمان این کشور و
ع ربستان سعودي شده و ورود کتابهای دکتر شریعتی
را به مالزی ممنوع كردهاند .همانطور که حدود  ۴۰۰سال
قبل حاج احمد قمی تاجر شيعه اي راني وارد تایلند شد و
پایهگذار روابط تجاري ای ران با تایلند و شیعه شدن جمع

کثیری در این کشور شد .از شيخ احمد قمي در تايلند به
نيكي ياد م يشود و ايشان مورد احترام حكام اين كشور
بوده و پادشــاه وي را به عنوان يكي از مشــاوران خود
انتخاب كرده بوده است.
شنبه ظهر عازم بانكوك تایلند شده و در يك هتل
خوب و سرسبز در کنار رودخانه مستقر شدیم .غروب
در هتل محل استق رار ریی سجمهور يك نشست بين
فعاالن دو كشــور با حضور روساي اتاق بازرگانی تایلند
و اي ران و مســوؤل دولتی هماهنگ شده بود و جمعي
از تجار اي راني نيز حضور داشــتند .باوجود اعالم قبلي
مبني بــر حضور رييس جمهور اي ران ولي ايشــان با
توصيه مشاوران در نشست خضور نيافتند و سخنران
تزاده ،شافعي و سلطان يفر
اصلي مراســم آقايان نعم 
بودند .متاســفانه فرصتي ب راي معرفي هيات بخش
خصوصــي و گفتوگوي رودرو فراهم نشــد .يكي از
مصائب همســفري با هيات رييس جمهوري اولويت
روابط سياســي بر اقتصادي و به حاشيه رفتن بخش
خصوصي اســت .تجربه اتاق حاكي از مفيدتر بودن
همراهي با وزير خارجه ب راي هياتهاي تجاري اســت.
بناب راین در اين ســفر هماهنگ شد که به زودي يك
يرتبه از بخش خصوصي آقاي ظريف را در
هيات عال 
سفر به كره ،چين وژاپن همراهي كند.
موضوعي که در این ســه کشور توجه من را جلب
كرد ،مي زان تجــارت خارجي( صــادرات و واردات)این
کشورها ،مصرف کم انرژی و رشد مستمر اقتصادی این
سه کشور بود .ارزش تولید ناخالص ملی هر سه کشور
کمتــر از ای ران بود ولی مصرف انرژی آنها كمتر از ۶۰۰
هزار بشکه در روز بود( يك سوم اي ران ) .رشد اقتصادی
آنها بــاالی پنج درصد ولی تجــارت بی نالمللی آنها
شگفتانگیز بود .ویتنام حدود  ٢٥٠ميليارد دالر ،مالزي
 ٤٢٠ميليارد وتايلند  ٣٩٠ميليارد ،که نشاندهنده حجم
تجارت این کشورها بود .در صورتی که ای ران بتواند عضو
«آ.ث.آن» شــود و تعرفه تجاری خود را با این کشورها
کاهش دهد فرصت مناسبي ب راي حضور بیشتر در بازار
این کشورها فراهم خواهد شد.
در این سفر مصوب شد که اتاق ای ران هیاتی را به
ویتنام اعزام و از هیات مالزی در ته ران اســتقبال کند
و با اتاق تايلند روابط خود را توســعه دهد .در مجموع
چند روزی کاری و پرفشار را تحمل کردیم .مالقاتهای
زیادی صورت گرفت .من به دیپلماسی کشور و عملکرد
بی نالمللي اتاق انتقاد داشتم و معتقد بودم بهتر است به
جای تمركز روابط با کشورهای غ ربی ،سراغ کشورهای
شرق آسیا و اي رانيان خارج از كشور برويم .این کشورها
به اضافه تایلند ،ســنگاپور ،هنگکنگ ،ژاپن ،کره و
چین م یتواند ب رای بخش خصوصي و صادركنندگان
جاذبیت داشته باشد .ضمن اینکه اعتقاد دارم باید ب رای
اســتفاده از ظرفیت و پتانسیل ای رانیان خارج از کشور
ب رنامهریزی مشخصی داشته باشیم .این افراد سرمایه
کشور هســتند و اگر اتاق ای ران بتواند روابط با آنها را
افزایش دهد م یتوانند همراه با اتاقهای مشترک به
توسعه روابط تجاري كمك كنند.
من تجربه این قبیل سفرها را در اتاق ای ران و ته ران
داشتهام .آنچه از اصل این سفرها ب رای شرکتکنندگان
در آن باقی م یماند ارتباطات و دوســتي بین اعضا
گروه است که فرصتهاي همکاری بين آنان ف راهم
م يشــود و م يتوانند در بازارهــاي صادراتي به هم
كمك كنند.
صبح دوشــنبه به ته ران بازگشــتم و با توجه به
خستگی سفر و تعطیل یهای پی شرو ترجيح دادم از
منزل كارها را انجام دهم.

تقابل یا تعامل روحانیت و مداحان
ساخته خوانندگان داخلی و بعضا خارجی بهرهبرداری کند.
پس آنچه نغمه مداحان را در برابر ســخنوری روحانیان
برتری میدهد چیزی به نام هنر موسیقی است.
اخیرا هم برخی نوحهها توسط مداحان معروف ملی چون
آهنگران و کویتی پور نیز با کمک گروههای موسیقی
حرفهای ساخته و نواخته و از صدای جمهوری اسالمی
پخش میشود .که قطعا زیباتر و موثر تر از زمانی است که
بدون استفاده از ابزار موسیقی خوانده میشد.
هر چند جمهوری اســامی به اهمیت حرکت بخش
موسیقی و سرودهای انقالبی و ملی و مذهبی ساخته
شده بعد از انقالب واقف بوده و در زمان جنگ نیز کمال
بهرهبرداری از آن را نمود ،اما متاســفانه بنظر میرسد
علما عظام آنچنان که باید بر موضوع موسیقی و قدرت
آن واقف نشــده اند .و تعیین تکلیف نکرده اند ،یکی
گفته است اگر صدا در گلو بپیچد و ...حرام است ،خوب
ایــن مداحان آواز میخوانند و صدا در گلو میپیچانند.
همچنین قاریان قرآن تنها وقتی آشنا به فنون موسیقی
باشند امکان برنده شدن در مسابقات قرآن را مییآبند.

گروه دیگر نواختن موسیقی را اگر مناسب مجالس لهو
و لعب نباشــد بال اشکال میدانند اما آموزش آنرا جایز
نمیدانند .صدا و سیما نیز که تقریبا همه گونه موزیک
را پخش میکند .نمایش آالت موسیقی و خوانند گان و
نوازندگان را حرام میداند.
بنظر میرسد تحریم و یا بالتکلیفی در مورد موسیقی
و عدم اســتفاده از این هنر در تبلیغ دین و جمهوری
اســامی را بتــوان در ردیف برخــی فتاوایی که در
رسالههای عملیه هنوز هم موجود است و در آن نوعی
خود سانســوری به چشم میخورد ارزیابی نمود .برای
مثال حرمت دادن قرآن بدســت کافر .خوب اگر شما
بخواهید قرآن را بین غیر مسلمین تبلیغ کنی یکی از
طبیعی ترین کارهای که باید انجام دهید دادن قرآن
بدست کافران اســت تا بخوانند و با آن آشنا شوند .و
یا بدون وضو دســت نزدن به قرآن که برای خواندن
آن در بین مســلمین محدودیت ایجاد میکند .تاسف
بارتر آنکه بدون وجود هیچ سند معتبر نمایش صورت
پیامبران و ائمه و حتی بســته گان آنها مثل حضرت

عباس ممنوع اعالم میشود .در حالی که استفاده از هنر
هفتم و نمایش بزرگان دینی یکی از بهترین روشهای
تبلیغ شناخته شده دنیاست که صدها سخنران متبحر را
توان آن نیست .تاثیری که یک فیلم در الگو سازی از
قهرمانان داستانش برای جوانان یک کشور دارد از صد
سخنرانی حاصل نمیشود .جالب است که در گذشته نه
چندان دور در مراسم تعزیههای سنتی ،با بهرهگیری از
هنر نمایش تمام بازیگران صحنه کربال بازسازی شده
و افرادی نقش امام حسین و حضرت ابوالفضل و ...غیره
و افرادی نقش شمر و خولی و ..را بازی میکردند و علما
نیز اعتراضی نکرده اند .اما حاال یکی از انگشت شمار
فیلمهای دینی ساخته شده بخاطر مخالفت برخی علما
با نمایش نقش حضرت عباس مدتهاست جواز پخش
نمیآید .کوتاه ســخن آنکه اگر روحانیت امروز داعیه
رهبری افکار جامعه را دارد اوال باید در بروز رسانی خود
تعجیــل کند .ثانیا بجای مبارزه با ابزار هنر روز ،باید از
آن کمال بهره برداری را نموده و بهم آمیختن شور و
شعور را مدیریت کند.

روزنامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

صاحب امتیاز  :شرکت مطبوعاتی سخن نگاران طوبی
مدیرمسوؤل :سیدرضا علوی    سردبیر :وحید بابائی
زیرنظر :شورای سیاستگذاری چاپ :جا م جم
تبریز .سه راه طالقانی .باالتر از مصلی
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بــه خــاک پــای تــو ای ســرو برکشــیدۀ مــن
بــه زیــر ســایه ســروم بــه خــاک بســپارید
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کــه ســر فــرود نیــاوردهام بــه دنیایــی
کــه سرســپارده بــودم بــه ســرو باالئــی

طنز

النچوکای آقای عبدا…پور!

خانه جوان قلعه به موزه مردم شناسی عجب شیر تبدیل میشود

در دوران راهنمایی معلمی داشــتیم به نام آقای عبدا...پور که سه
درس تاریــخ ،جغرافی و تعلیمات اجتماعــی را به ما درس میداد!
شلنگ
قربانی
معموال بچهها این سه درس را جوری میخواندند که
ِ
ِ
بزرگش نشــوند! تا اینکه یکبار والدین یکی از بچهها نســبت به
رفتا ِر خشــونتآمیزش شکایت کردند و روز بعدش آقای عبدا...پور
بدون شــلنگ وارد کالس شد .حس اولین بردههایی را داشتیم که
ِ
ارباب سفیدپوستشان خالص شده بودند .از قضا همان
از سلطهی ِ
اول کالس ،بصــورت رندوم قرعه به نا ِم من افتاد تا ســوالهای
ِ
ناجورش را بپرسد .با اعتماد بنفس رفتم جلوی تختهسیاه ایستادم.
آقای عبدا...پور پرسید« :توی یزد یه درخت  ۴۵۰۰ساله هست که
پیرترین موجود زندهی کل دنیاس .بیست سال پیش یه عده رفتن
پای درخت اسید ریختن که خشک بشه! ولی یک گروه فرانسوی
اومدن با اقداماتی ،تونســتن درخت رو زنده نگه دارن .اقداماتشون
چی بود؟»

شوکه شده بودم .هیچکدام از این کلمات را کال تا آنموقع نشنیده
بودم .درخت ۴۵۰۰ســاله چیه دیگه؟ چرا اسید پاشیدن؟ اصال یک
لحظــه کال یادم رفت که االن کالس تاریــخ داریم یا جغرافی یا
تعلیمات اجتماعی؟ نگاهی به بچهها کردم بلکه یکی تقلب برساند،
اما بقیه هم در شوک به سر میبردند و الکی کتابها را ورق میزدند!
یکی از ت ِه کالس با حرکات دست بهم گفت« :خاک بر سرت شد!»
عبدا..پور داشت نزدیک و نزدیکتر میشد .گفتم« :آقااا خاااک»...
عبدا...پور« :خاک؟»
گفتم« :خاکشو عوض کردن؟»
عبدا...پور« :خُ ب این یه موردش ۹ .مورد بعدی چی بود؟»
 ۹مورد؟ وات ده فااز ...بقیه رو از کجا پیدا کنم؟ بامزهبازیطور گفتم:
«بهش شوک دادن؟»
عبدا...پور دستش را گذاشت روی شانهام و گفت« :پس بلد نیستی؟»
زنگ کدوم کالسه؟»
گفتم« :میشه بگید االن ِ
همه خندیدند .عبدا...پور یقهام را گرفت و بلندم کرد .پاهایم ســی
ســانتی از موزاییک باالتر رفته بودند .کمی بــه هوا پرتاب کرد و
پهن زمین شدم که همه خندیدند!
بعد ُمشتی به شکمم زد .جوری ِ
کال از همانموقعها از خُ ل و ِچلبازی خوشــم میآمد .بلند شدم و
گوشهی لبم را پاک کردم و عین فیلمها برایش دست زدم و گفتم:
«بد نبود! آفرین»
باز هــم همه خندیدند! آقای عبدا...پــور چونان بروسلی به
هوا میپرید و النچوکایش در دســتانش ظاهر شــد ،یعنی
وقتی به زمین برگشت ،شلنگ داشت دور سرش میچرخید.
بصورت اسلوموشن که نگاه میکردی ،شلنگ بدون دخالت
دســتهایش به بیرون جهیده بود .هنوز دقیقا نمیدانم چه
تکنیکی اســتفاده کرده بود .آرام گفتم« :آقا بهخدا من اسید
نپاشیدم پای درخت».
پشت سرهم به من زد و دلش آرام نگرفت.
بیست سی ضربه ِ
گفت «برو حیاط ،چند تا گوله برف بردار بیار!» با این تکنیکش
آشنا بودیم .سرمای برف ،درد شــلنگ را چند برابر میکرد.
گفتم« :آقا ســی تا دیگه هم شلنگ بزنید ،بابای من حوصله
نداره بیاد مدرسه شکایت کنه .خستهس المصب .اگه از اون
قضیه عصبانی هستید ،سر یکی دیگه خالی کنید».
گفت« :برو برف بیار»
برای آوردن برف از کالس خارج شدم ،ولی کال برنگشتم .بعد
رفتم دفتر ناظم شکایت کنم .او هم به جرم فرار از کالس ،با
کمربند چند ضرب هی دیگر به سر و صورتم کوبید .حاال امروز
زدن سیلی به دانشآموزها
در خبرها خواندم که معلمی بخاطر ِ
در تلویزیون عذرخواهی کرده اســت! واقعا برام ســواله دهه
شصتیها چرا اینقدر طفلکی بودند .چرا واقعا؟ نه چرا واقعا؟
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فرماندار عجب شــیر گفت :خانه تاریخی اربابی جوان قلعه با
اختصاص یک میلیارد و  200میلیون ریال اعتبار به موزه مردم
شناسی این شهرستان تبدیل میشود.
سید شمس الدین مراثی در بازدید از طرح مرمت خانه اربابی
جوان قلعه این شهرستان افزود :مقدمه راه اندازی موزه مردم
شناسی این شهرستان فراهم شده و مردم نیز باید در این امر
مشارکتکنند.
وی حفظ میراث گذشته و انتقال آنها به نسل آینده را مورد تاکید

قرار داد و گفت :این موزه در پی تفاهم نامه بین شهرداری جوان
قلعه و اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی آذربایجانشرقی
راه اندازی میشود.
وی با بیان اینکه شهر گردشگری جوان قلعه دارای قابلیتهای  
فراوانی بوده و هر ســال میزبان مسافران زیادی از شهرها و
استانهای  همجوار اســت ،ادامه داد :این شهر دارای باغات
بادام و گردو ،ســد قلعه چای ،آبشــارهای شرشر و چاخ چاخ،
دهکدههای  گردشگری و آثار تاریخی کتیبه اورارتویی ،قلعه

شعر

ضحاک و خانه اربابی است .وی یادآوری کرد :تمامی مسیرهای
بخش قلعه چای از شهر جوان قلعه تا هرگالن دارای مناظر زیبا
و چشم نواز بوده و ترکیبی از رودخانه ،باغهای  سرسبز و هوای
پاک اســت .مراثی از اجرای زیرساختها و بازسازی سه طرح
منطقه گردشگری شهر جوان قلعه خبر داد و افزود :ساماندهی
و مسیرگشایی منطقه کتیبه اورارتویی و ایجاد قایقرانی در مسیر
رودخانه قلعه چای از جمله طرحهای  گردشگری در سند تدبیر
و توسعه این شهرستان است.

ادبیات

ارسال  60اثر به دبیرخانه نخستین کنگره ادبی عقیله العرب
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی گفت:
تاکنون  60اثر به دبیرخانه نخستین کنگره ادبی سراسری
عقیله العرب در ارومیه ارسال شده است.
محمدباقر کریمی افزود :نخستین کنگره ادبی سراسری
عقیله العرب به زبان ترکی آذری  27آبان ماه سال جاری
در ارومیه برگزار میشــود که پس از انتشار فراخوان این
کنگره ،تاکنون استقبال خوبی از آن صورت گرفته است.
وی اضافه کرد :آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این
کنگره سراسری ،دهم آبان ماه است و امیدواریم در 15
روز آینده آثار بســیار بیشتری به دبیرخانه این کنگره به
نشانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی
ارسال شود.

وی اظهار کــرد :این کنگره با هــدف نقش و جایگاه
حضرت زینب در زنده داشتن قیام عاشورا ،نقش مدافعان
حرم در دفاع از حریم و حرم و اشــاعه فرهنگ ناب اهل
بیت (ع) در  2بخش فضائل و مناقب حضرت زینب (س)
و مدافعان حرم برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی آذربایجان غربی در
خصوص شرایط شرکت در این کنگره گفت :ترکی آذری
بودن زبان آثار ارسالی ،امکان پذیرش حداکثر سه اثر از
هر شاعر و عدم وجود محدودیت در قالبهای  شعری از
جمله این شرایط به شمار میروند.
حجت االســام کریمی ادامه داد :شرکت کنندگان باید
ضمن ارسال آثار به صورت تایپ شده ،مشخصات کامل

خود را نیز به همراه آثار ارسالی ،بفرستند.
وی اضافــه کرد :آثاری کــه در خصوص مدافعان حرم
ارسال شود ،از امتیاز ویژهای برخوردار خواهند بود.
وی اظهار کرد :به نفرات نخســت تا ســوم بخشهای  
فضائــل و مناقب حضرت زهــرا و مدافعان حرم ،جوایز
نفیس نقدی اعطا میشود.
 30آبان ماه سال جاری مصادف با اربعین حسینی است
که این روز از ســالهای  گذشته به نام حضرت زینب
(س) نامگذاری میشود و مضمون مجالس حسینی نیز
در خصوص مصائب آن حضرت است.
در منابع تاریخی به حضــرت زینب کبری (س) عقیله
العرب نیز گفته میشود.

فیلم

«پول درشت»به شبکه خانگی میآید

کارگردان مجموعه ســینمایی «پول درشــت» از اتمام
مرحله تدوین این پروژه سینمایی خبرداد و گفت :مرحله
صدا گذاری و آهنگسازی این فیلم آغاز شده است.
فرید احدیان با بیان اینکه  فیلم سینمایی« پول درشت»
با حضور عوامل و بازیگران مطرح ســینما و تلویزیون
کشور تصویر برداری شد ،افزود :تصویربرداری این فیلم
طنز داســتانی که با موضوع آموزش مسایل شهروندی  
اجتماعی آپارتمان نشــینی است با تهیه کنندگی  فرید
احدیان و شــهرداری زنجان جهت پخش در شــبکه
رسانههای  تصویری و شبکه سراسری سیما تهیه و تولید
میشود.
وی ادمه داد :پیش تولید پول درشت  از اواسط تیرماه شروع
و با طی سه هفته تصویربرداری در لوکیشنهای  مختلف
شهر زنجان ماه گذشته با اتمام مراحل تصویربرداری روی
میز تدوین قرار گرفت و هفته گذشته این مرحله نیز به
پایان رسید.
کارگردان مجموعه ســینمایی «پول درشــت» از اتمام
مرحله تدوین این پروژه سینمایی خبرداد و گفت :مرحله
صدا گذاری و آهنگسازی این فیلم آغاز شده است.
احدیان گفت :همچنین با پیش بینیهای  بعمل آمده پول
درشــت بعد از ایام محرم و صفر آماده پخش در شبکه

سینمای خانگی و شبکههای  تلویزیونی خواهد شد.
وی گفت :شــهرداری و شورای اسالمی شهر زنجان -
اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی زنجان -اداره کل امور
اجتماعی استانداری زنجان  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد  
زنجان  -ســازمان همیاری شــهرداریهای  زنجان -
معاونت اجتماعی نیروی انتظامــی زنجان  -اداره کار و
امور اجتماعی زنجان-اداره کل میراث فرهنگی زنجان در
تولید این پروژه همکاری صمیمانه داشته اند که از زحمات
و همتشان تقدیر و تشکر میشود.
کارگــردان :فرید احدیان ،تهیه کننــده :فرید احدیان   -
شهرداری زنجان ،نویسنده -مشــاور کارگردان و تهیه
کننده :عبدالرضا صادقی جهانی ،مدیر پروژه :حبیب اله

یگانه(شــهردار زنجان) ،ناظر پروژه :سید سعید صفوی(
معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری زنجان) ،مدیر
تصویربرداری و نور:مصطفی احمدیان از عوامل ساخت
فیم سینمایی پول درشت هستند.
بازیگران فیلم درشت را محسن افشانی  -سعید رضایی -
شراره درشتی  -رضا توکلی  -خشایار راد  -بهراد خرازی
 محمود نظرعلیان  -مینا نوروزی  -محمد برسوزیان نازنین رحیمی  -مبین رســتگار  -رحمان محمدی -سوگل جعفری  -دریا خزایی -کریم رجبی  -امیر علی
قلیپور  -نیال رهنما  -مهدی جعفری تشکیل میدهند.
ســایر عوامل فیلم سینمایی پول درشــت ،برنامه ریز و
دستیار اول کارگردان حمید عزتی ،مدیر تولید :مصطفی
جعفری ،صدابردار :داود قلیپور ،صداگذاری و تدوین :خلیل
محمدی ،طراح گریم :حانیه طاری ،مدیر مالی :ســپیده
اصالنی ،دســتیار تهیه :فرزاد ولی مقدم ،جانشین تولید:
امیر احدیان ،پشتبانی تولید :میثم قرتی ،امور تولید :حسین
مهاجری -رضا تقیلو -علیرضا منصوری؛ عکاس :میثم
یعقوبی ،منشی صحنه :رکسانا کرمی  ،طراح لباس :شهین
رجبی تدارکات :ســعید محمــدی -حمید کابلی ،حمل
و نقل :رامین احمدی؛ مشــاور انتظامی :سروان مهدی
جعفریهستند.

حسینزحمتکش

داری از قصد میزنی یک ریز
با سر انگشت خود به شیشه من
قطره قطره نمک بپاش امشب
روی زخم دل همیشه من
تو که در کوچه راه افتادی
همه جا غیر کربال بودی!
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟
روز آخر که جنگ راه افتاد
سایه تشنگی به ماه افتاد
هر طرف یک سراب پیدا شد
چشمهامان به اشتباه افتاد
مهر زهرا مگر نبودی تو؟
تو که با مادر آشنا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟
مادری در کنار گهواره
لب گشود و نگفت هیچ از شیر
تو نباریدی و به جات آن روز
از کمانها گرفت بارش تیر
تو که حال رباب را دیدی
تو به درد دلش دوا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟
وقتی آن روز رفت سمت فرات
در دلش غصههای دنیا بود
تو اگر در میانمان بودی
شاید اآلن عمویم اینجا بود
رحمت و عشق از تو میبارید
قبل ترها چه باوفا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟

مسابقه

میراث فرهنگی

آییننامه مقاومسازی بناهای تاریخی تدوین میشود
رئیس دانشــگاه هنر اسالمی تبریز از آمادگی این مرکز برای
تدوین آئین نامه مقاوم سازی آثار تاریخی خبر داد.
محمد علی کی نژاد در مراسم افتتاحیه اولین همایش مرمت
معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی گفت  :با برگزاری این
گونه همایشها و تعامل بین دانشگاه هنراسالمی تبریز و دیگر
دانشگاههای  استان به ویژه دانشگاه صنعتی سهند و سازمان
میراث فرهنگی و با استفاده از تجربیات اساتید ایتالیایی ،آئین
نامه مقاوم سازی بناهای تاریخی تدوین میشود.
وی با ابراز رضایت از ســطح علمی باالی این همایش اضافه
کرد  :در ایران بیــش از یک میلیون اثر تاریخی وجود دارد و
این آثار نشان دهنده یک استعداد برتر و یک ذخیره استعدادی

سرشار و ریشههای  هویتی در این منطقه از جغرافیای جهان
است.
وی افزود  :بناهای تاریخی از نشانههای  بارز و مهم در نشان
دادن نوع نگاه و زندگی نسلهای  گذشته و تاثیرگذار در تمدن
سازی هستند و حفظ و نگهداری آنها به عنوان یکی از امور
مهم در برنامه ریزی فرهنگی جوامع به شمار میآید.
وی با ابراز تاسف از تالش عامالن غربزده رژیم پهلوی برای از
بین بردن آثار تاریخی ،گفت :این رژیم به دنبال بیهویت کردن
جوانان و بیگانه نمودن آنها با فرهنگ ایرانی اسالمی بود که
خوشبختانه با پیروزی انقالب اسالمی و هدایتهای  رهبر کبیر
انقالب و با وجود جنگ تحمیلی و تحریمهای  غرب ،توانستیم

منظر

پل معلق مشکین شهر ،مرتفع ترین پل خاورمیانه

این بناها را حفظ و احیا کنیم.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با اعالم آمادگی برای
انتقال تجربیات دانشگاه هنر اسالمی تبریز در این زمینه از دارا
بودن محوطهای  60هزار متری با نزدیک به  15اثر تاریخی در
تملک و  25سال کار نظری و عملی ،این دانشگاه را از جمله
نهادهای تاثیر گذار و پیشرو در زمینه  حفاظت و مقاوم سازی
بناهای تاریخی معرفی کرد.
شــایان ذکر اســت ،همایش بینالمللــی مرمتمعماری و
مقاومسازی بناهای تاریخی به مدت سه روز از تاریخ 24لغایت
26مهر در ســالن بعثت دانشگاه هنر اســامی تبریز برگزار
میشود.

مسابقه و نمایشگاه تصویرگری قصص قرآنی
سالن شهریار نمایشگاه بینالمللی تبریز
 26مهر  1آبان ماه ساعت  10تا 20

