
کوهنورد افتخار آفرین ایرانی با بیان اینکه نهادهای مسئول 
می توانند در کسب افتخارات برای ایران سهیم باشند، 
گفت: کوهنوردی امروز نیازمند پشتیبانی و حمایت های 
دولتی مسوؤل است. عظیم قیچی ساز ضمن بیان اینکه 
رشد  با  اخیر  سال های  طی  کشور  کوهنوردی  رشته 

قابل توجهی روبرو بوده است، گفت...

در ایســتگاه اتوبوس مسیر بی آر تی در نخستین 
ایستگاه اتوبوس در میدان راه آهن تبریز منتظر اتوبوس 
بودم چند دقیقه ای سپری نشده بود که اتوبوس از راه 
رسید. در بین مسافران منتظر، یک زوج میانسال خارجی 
نیز بودند که از آلمان برای مسافرت به تبریز آمده بوند 
و البته یک مترجمی همراه آنان بود که او همشهری 

خودمان بود.
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چند وقت پیش »میهمان« و شاید هم »میزبان« – شاید 
هــر دو – »مرندی های  مقیم تهران« بودم، انجمن های 
که اکثر شــهرها، علی الخصوص شهرهای آذربایجان با 
نام های  مختلف و در قالب تشکل های  گوناگون شکل 

داده و فعالیت های  مختلفی را انجام می دهند.
این انجمن ها با تمامی انتقادهایی که می توان به آنها وارد 
کرد »وجودشان« از »عدم وجودشان« مفیدتر است، اما به 
نظر می رسد این نوع انجمن های  مختلف آذربایجانی که 
در تهران و شهرهای دیگر فعالیت می کنند، بیشتر از اینکه 
مورد »نقد« قرار گیرند باید مورد »حمایت« قرار گیرند. تا در 

»غربت« نباشی معنی »غربت« را نمی توانی درک کنی!
در فرصــت کوتاه بــه وجودآمده به عنوان ســخنران، 
پیشــنهادهایی یا در واقع مطالبی را خدمت عزیزان ارائه 

نمودم و الزم دیدم موارد دیگر را نیز به نگارش بیاورم.
انمجن هــای  اینچنینی باید معطوف بــه »هدف های  
واالتر«، »عینی« و »عملی« در حوزه های  مختلف باشند. 
این انجمن ها باید حالت »پویا« داشته باشند نه »ایستا«، 
انجمن های  مختلف آذربایجانی می توانند با همکاری و 
همراهی یکدیگر کارهای عمده ای در تهران و آذربایجان 

انجام دهند.
الزم اســت نخبگان دور از »یورد« گرد هم آیند و ثمرات 
حضور خود در تهران را به »یورد« باز گردانند. این انجمن ها 
در »تهران« تشکیل شوند، اما از »تهران« خارج شوند! این 
انجمنها به لحاظ »مکانی« در تهران باشــند اما به لحاظ 
»آوازه« باید از تهران خارج شــوند و »اثرات فعالیت های 
« خود را به »شــهرهای« خود بازگردانند، این اثرات می 
تواند، فرهنگی، فکری، کســب افتخار و از همه مهمتر 
»اقتصادی« باشد. چرا که پیشرفت هر چه بیشتر مهین 

اسالمی در گرو توسعه تک تک شهرها نهفته است.

حرف اول
انجمن های  آذربایجانی مقیم تهران؛

 »مکان« در تهران، »آوازه« در آذربایجان!
بازگشت »نخبگان«

 دور از »یورد« برای »یورد«
رحمت مهدوی

در صفحه 4
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امر به معروف و نهی از منکر باید از 
مظلومیت خارج شود

خبرچین

2

نگاه امنیتی به آذربایجان غربی 
برداشته شود

رویداد

5

چورس
 روستایی با ۸۰۰۰ سال قدمت

گردشگری

4

نقشه  گسل های کالنشهر تبریز 
تهیه می شود

شهر

وضعیت نامناسب
 مسیر بی.آر.تی تبریز

 حمایتی از 
وزارت ورزش ندیده ایم

در صفحه 6

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:

خصوصی سازی موجب آسیب به صنعت آذربایجان شرقی شد
 صفحه 6

 صفحه 5

دولت روحانی، دولت محیط زیستی است
معصومه ابتکار در زنجان:

8

سوله هایی پر از کاغذهای صحافی شده
طنز
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در جریان بازدید معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
وجود  زنجان،  سهرین  دشت  از  کشور 
معارضان محلی مهم ترین دلیل کاهش 

جمعیت آهوان دشت سهرین اعالم شد.
معصومه ابتکار در نخستین برنامه سفر 
یک روزه خود به زنجان از دشت آهوان 

سهرین زنجان بازدید کرد. 
دشت آهو خیز زنجان با وسعتی بیش 
از 30 هزار هکتار در ادامه دشت زنجان و 
در قسمت شمال شهر زنجان و تنها مأمن 

آهوان شمال غرب کشور است.
حفاظت  منطقه  از  قسمتی  سهرین 
شده سرخ آباد است که یکی از مناطق با 
ارزش و به عنوان آخرین زیستگاه آهوان 
شمالغرب و غرب ایران محسوب می شود. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
آخرین  به  بازدید  این  جریان  در  زنجان 

دشت  آهوان  از  شده  انجام  سرشماری 
سهرین طی 2 هفته گذشته اشاره کرد و از 
کاهش جمعیت آهوان این منطقه حفاظت 

شده خبرداد. 
اساس  بر  افزود:  موسوی  سیدرضا 
آخرین سرشماری، جمعیت آهوان دشت 

سهرین یک هزار و 200 رأس است. 
وی اظهار کرد: سال گذشته جمعیت 
 350 و  هزار  یک  سهرین  دشت  آهوان 

رأس بود. 
ترین  مهم  کرد:  خاطرنشان  موسوی 
دشت  این  آهوان  جمعیت  کاهش  علت 
این  که  است  محلی  معارضان  وجود 
موضوع موانعی را برای رسیدگی مناسب 

به آهوان ایجاد می کند. 
آخرین  زنجان  سهرین  دشت  آهوی 

نسل از آهوان شمال غرب ایران است. 
به گفته منابع محلی در چند دهه قبل 
تعداد آهوان این منطقه به اندازه ای بود که 
در هر گوشه و کنار دشت قابل مشاهده 
دلیل  به  اخیر  سال  چند  در  ولی  بودند 
کاهش جمعیت آن ها، حضور آهوان در 
دشت همانند سال های  گذشته چشم گیر 

نیست.

عباس قلیزاده فرمانده لشکر عملیاتی 31 عاشورا: جنگی که امروز در سوریه و عراق به پاست، نه بر سر خاک و سیاست بلکه یک جنگ 
اعتقادی است که رهبر انقالب به خوبی آن را مدیریت کردند.

جنگ اعتقادی

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
تبریز گفت: حدود 3 هزار هکتار از وسعت 
25 هزار هکتاری تبریز مربوط به فضای 

سبز است.
سلسله  در  حسن زاده  محمدحسین 
شهرداری  در  آب  گفتمان  نشست های 
تبریز با اشاره به اینکه حدود 3 هزار هکتار 
از وسعت 25 هزار هکتاری تبریز، مربوط به 
فضای سبز است، اظهار داشت: بر اساس 
آخرین تحقیقات و یافته های علمی، به ازای 

هر هکتار توسعه فضای سبز، نیازمند 0.6 تا 
0.7 لیتر در ثانیه، دبی آب هستیم.

مترمربعی  هزار   200 کاهش  از  وی 
وسعت چمن کاری در سطح شهر خبر داد 
به  چمن  نیاز  به  توجه  با  داشت:  اظهار  و 
آبیاری زیاد، رویکرد سازمان پارک های تبریز 

کاهش سطح چمن کاری است.
با  تبریز  آب  مصرف  افزود:  حسن زاده 
توجه به میزان بارش، بین 5 تا 7 میلیون 
مترمکعب است که این حجم، توسط 60 
حلقه چاه و تعدادی از قنات های شهر تامین 

می شود.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه از بابت 
مشکالتی  با  شهری  آب  زیرساخت های 
با  مرور،  به  باید  کرد:  تصریح  مواجهیم، 
سرمایه گذاری های الزم و ایجاد سیستم های 

به روز، این مشکالت را حل کنیم.

عمل جراحی عروق شکمی توسط تیم 
پزشکی در استان زنجان برای نخستین بار 

انجام شد.
عمل جراحی استندگذاری عروق شکمی 
به روش غیرتهاجمی آنژیوپالستیک توسط 
پزشکان زنجانی برای نخستین بار در زنجان 

انجام شد.
فوق تخصص جراحی عروق با اشاره به 
اینکه استان زنجان در عمل جراحی عروق 
شکمی  از استان های  پیشرو است، افزود: 
قباًل این عمل بصورت جراحی باز انجام می 
شد که آنوریسم را باز می کردند اما مساله 
کهولت سن که در بسیاری از بیماران قلبی 
افزایش  باعث  و ریوی بچشم می خورد  
ریسک عمل می شد و در نتیجه با وجود 
شرایط خطرناک بیمار در بسیاری موارد  این 
جدید  روش  در  اما  شد،  نمی  انجام  عمل 
شکم باز نمی شود بلکه از طریق آنژیوگرافی 
رگ های  پا یک استند داخل آئورت شکمی 

بیمار جا می گیرد.
محمد رضا طوبایی افزود: در این روش 
بجای جراحی باز قلب و عروق یک استند 
یا فنر داخل آئورت شکمی قرار می گیرد و 

دیگر نیازی به باز کردن قفسه سینه و شکم 
برای بیماران دارای ریسک باال نیست.

این پزشک متخصص ادامه داد: آنوریسم 
آئورت شکمی در سن باال بسیار مهم است 
بگونه ای که اگر عمل انجام نشود آئورت در 
معرض  پاره شدن است و مرگ بیمارحتمی 
است اما از سو دیگر بدلیل کهولت سن و 
مشکالت جانبی، این بیماران در بسیاری 
موارد غیر قابل عمل هستند که خوشبختانه 
در جراحی جدید از روشی جایگزین برای 
دوری از ریسک باالی عمل استفاده می 

شود.
فشارخون  را  آنوریسم  علل  طوبایی 
شریانی، چربی خون، دیابت، استعمال سیگار 
و دخانیات دانست که در سنین باال خود را 
نشان می دهد و هر  ۱0 نفر یک نفر  به آن 

دچار می شود.
وی ادامه داد: این بیماری با افزایش سن 
باال می رود و شیوع بسیاری در جامعه دارد. 
این بیماری هیچ عالئم ویژه ای ندارد جز 
اینکه بیمار با درد مبهم شکمی و شکایت از 
توده مراجعه می کند که اگر پاره شود بیمار 

در دقایقی از بین می رود.

3 هزار هکتار از وسعت شهر تبریز مربوط 
به فضای سبز است

عمل جراحی عروق شکمی برای نخستین 
بار در زنجان انجام شد

فارس استقبال بی  سابقه مسوؤل سرابی برای افتتاح خودپرداز دانشگاه آزاد! 

عکس نوشت

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس 
شورای اسالمی گفت: متاسفانه دچار فقر 
فرهنگی در جامعه برای حفاظت و حمایت 

از محیط زیست هستیم.
خواهیم  می  اگر  افزود:  وقفچی  علی 
کشور از این شرایط نجات پیدا کند باید 
قوی ترین دولت در نظارت و کوچک ترین 

دولت را در اجرا داشته باشیم.
وی به ضرورت بهره گیری از ظرفیت 
سازمان های  مردم نهاد تاکید کرد و ادامه 
از  و  دهیم  هم  دست  به  دست  باید  داد: 
عرصه های   در  نهاد  مردم  تشکل های  

مختلف حمایت کنیم.
وقفچی اظهارکرد: قاطعیت در اجرای 
قوانین و اجرای آرای صادر شده از سوی 

مراجع قضایی از لوازم و اقدامات مهم در 
امر حفاظت از محیط زیست است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی استان زنجان نیز در این دیدار 
زیادی  اهمیت  از  زیست  محیط  گفت: 
برخوردار است و خود صنعتگران نیز دغدغه 
آن را دارند ولی الزامات توسعه صنعتی هم 

امری نیست که در رتبه دوم قرار گیرد.

اکنون  افزود:  جمیلی  غالمحسین 
شرایط طوری است که با بهانه و بی بهانه 

موانعی برای صنایع ایجاد می شود.
وی به پرداخت عوارض یک درصدی 
آالیندگی از سوی واحدهای صنعتی اشاره 
این  اخذ  جای  به  دارد  جا  کرد:  اظهار  و 
عوارض، واحدهای صنعتی مکلف شوند آن 

را صرف بهسازی امور خود کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی استان زنجان خواستار شفافیت 
و وضوح قوانین محیط زیست در خصوص 
محدوده های  ذخایر معدنی شد و گفت: 
انتظار این است که سازمان حفاظت محیط 
این  قوانین  برخی  تکلیف  تعیین  زیست، 

حوزه را در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس خانه معادن آذربایجان غربی 
غربی  آذربایجان  بخواهیم  اگر  گفت: 
ماننددیگراستان ها پیشرفت کند نباید 

نگاه امنیتی به این استان شود.
اینکه  بیان  با  کسیانی  جمال 
آذربایجان غربی جزو 5 استان برتر به 
لحاظ وجود معادن در کشور به شمار 
اگر بخواهیم کشور و  افزود:  می رود 
باید  نجات  محصولی  تک  از  استان 
داده  ویژه ای  اهمیت  معادن  به  باید 

شود.

عنوان  به  معدنی  مواد  از  کسیانی 
توسعه  راستای  در  عظیمی  ظرفیت 
استان  در  گفت:  و  برد  نام  اقتصادی 
یک  تنها  که  دارد  وجود  معدن   ۴73

معدن متعلق به بخش دولتی است.
آذربایجان  معادن  خانه  رئیس 
نبود  و  بی توجهی  از  انتقاد  با  غربی 
بخش  در  منسجم  گذاری  سرمایه 
در  متاسفانه  افزود:  استان  معادن 
بخش معدن سرمایه گذاری کمتری 
شده است، در سال ۹3 در استان 3۴ 

معدن  سنگ دارای پروانه استخراج 
بوده و در سال ۹۴ نیز این تعداد 2۱ 
شده است و از نظر تعداد کاهش پیدا 

کرده است.
وی اضافه کرد: برابر قانون معادن 
به  باید  دولتی  باید ۱5 درصد حقوق 
روستاهایی برگردد که معادن در آن 
وجود دارند و مردم مناطق روستایی 
آثار آن را لمس کنند در حالی که طی 
تخصیص  این   ۹5 سال  ماهه  شش 

تنها 3.۱5 درصد بوده است.

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
این  در  پسته  برداشت  آغاز  از  اسکو 

شهرستان خبر داد.
آیت اهلل عبادپور اظهار داشت: سطح 
زیرکشت پسته در شهرستان اسکو از 
سطح 23 هکتار از یک دهه قبل آغاز 
شده و در سال زراعی ۹6 - ۹5 این 
سطح به بیش از 200 هکتار افزایش 
یافته است که ۴5 هکتار از این سطح 
زیرکشت با عملکرد متوسط 2 تن در 

هکتار در مرحله باردهی است.
وی گفت: با توجه به بحران آب و 
اصالح  ارومیه،  دریاچه  شدن  خشک 
بیش  شهرستان  در  کشت  الگوی 
این  به  و  بوده  اولویت  در  پیش  از 
مقاوم  درخت  عنوان  به  پسته  منظور 
به خشکی و شوری جایگزین باغات 
درجه 3 در قالب پروژه های سند تدبیر 
و توسعه شهرستان و استان می گردد.

شهرستان  در  داد:  ادامه  عبادپور 
پسته  محصول  رقم   ۹ حدود  اسکو 

به  غالب  ارقام  که  می شود  کشت 
اکبری   و  آقایی  احمد  اولویت  ترتیب 
است  این ارقام عالوه بر پرمحصولی 
عدم  و  پوکی  پایین  درصد  دارای 

خندانی هستند.
شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
اسکو اظهار کرد: در شرایط کم آبی 
این محصول مهم و استراتژیک به 
توانسته  باال  اقتصادی  ارزش  دلیل 
متحول  را  باغداران  معیشت  است 
این  ایلخچی  بخش  و  ساخته 
شهرستان را به قطب کشت پسته 
شهرستان  نتیجتًا  که  کند  تبدیل 
اسکو به لحاظ سطح زیرکشت این 

محصول مقام دوم استان را به خود 
اختصاص داده است.

علیه  مبارزه  خصوص  در  وی 
بیماری ها و آفات این محصول نیز 
گفت: از آفات مهم پسته در منطقه 
بیماری  مهم  امراض  از  و  پسیل 
قارچی گموز  است  که این بیماری 
کارشناسان  ترویجی  اقدامات  با 
در  مدیریت  با  روستاها  پهنه بندی 
نحوه آبیاری و جلوگیری از تماس 
شده  کنترل  کاماًل  طوقه  با  آب 
است و از طرفی با توصیه های فنی 
و  کشت  نحوه  کارشناسان،  این 
نگهداری باغات برای بهره برداران 

آموزش داده می شود.
پسته وحشی یا بنه از قدیم االیام 
به  اسالمی  جزیره  روستاهای  در 
که  بوده  موجود  خودرو  صورت 
پسته  سازگاری  موید  موضوع  این 
شهرستان  این  اقلیمی  شرایط  با 

است.

دچار فقر فرهنگی در امر حفاظت از محیط زیست هستیم

نگاه امنیتی به آذربایجان غربی برداشته شود

برداشت پسته در باغات شهرستان اسکو

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان 
اردبیل گفت: شیر یارانه ای یکی از عوامل 
رقابت کارخانه های لبنیات بود و حذف آن 

به زیان صنعت لبنیات استان تمام شد.
سید خلیل اللهی تصریح کرد: زمانی در 
استان اردبیل ۱6 کارخانه تولید محصوالت 
لبنی فعالیت داشت که با یکدیگر رقابت 

می کردند.
وی افزود: به دلیل کمبود ویتامین دی و 
کلسیم در اغلب ایرانی ها توزیع شیر یارانه ای 
حتی در ادارات انجام می شد و از سویی این 

مهم موجب رونق کارخانه های لبنیات بود.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان 
یارانه شیر در آن  اینکه کل مبلغ  بیان  با 
مقطع شش هزار و 200 میلیارد ریال بود، 
اضافه کرد: این رقم در مقایسه با بودجه 
سایر بخش ها بسیار ناچیز بود و در واقع 
شیر یارانه ای بسیاری از نیازهای تغذیه ای 

شهروندان را تأمین می کرد.
در  البته  شد:  متذکر  خلیل اللهی  سید 
می داد  رخ  نیز  تخلفات  زمانی  مقطع  آن 
لبنی 600  از کارخانه های  بطوریکه یکی 
میلیون ریال آب به جای شیر به فروش 

رسانده بود.

حذف شیر یارانه ای به زیان صنعت لبنیات 
اردبیل تمام شد

عمل جراحی عروق شکمی توسط 
برای  زنجان  استان  در  پزشکی  تیم 

نخستین بار انجام شد.
استندگذاری  جراحی  عمل 
غیرتهاجمی  روش  به  شکمی  عروق 
آنژیوپالستیک توسط پزشکان زنجانی 

برای نخستین بار در زنجان انجام شد.
فوق تخصص جراحی عروق با اشاره 
به اینکه استان زنجان در عمل جراحی 
پیشرو  استان های   از  عروق شکمی  
بصورت  عمل  این  قباًل  افزود:  است، 
جراحی باز انجام می شد که آنوریسم 
را باز می کردند اما مساله کهولت سن 
که در بسیاری از بیماران قلبی و ریوی 
بچشم می خورد  باعث افزایش ریسک 
عمل می شد و در نتیجه با وجود شرایط 
خطرناک بیمار در بسیاری موارد  این 
روش  در  اما  شد،  نمی  انجام  عمل 
جدید شکم باز نمی شود بلکه از طریق 
آنژیوگرافی رگ های  پا یک استند داخل 

آئورت شکمی بیمار جا می گیرد.
این  در  افزود:  طوبایی  رضا  محمد 
روش بجای جراحی باز قلب و عروق 
یک استند یا فنر داخل آئورت شکمی 
قرار می گیرد و دیگر نیازی به باز کردن 

قفسه سینه و شکم برای بیماران دارای 
ریسک باال نیست.

داد:  ادامه  متخصص  پزشک  این 
آنوریسم آئورت شکمی در سن باال بسیار 
مهم است بگونه ای که اگر عمل انجام 
نشود آئورت در معرض  پاره شدن است 
و مرگ بیمارحتمی است اما از سو دیگر 
بدلیل کهولت سن و مشکالت جانبی، 
این بیماران در بسیاری موارد غیر قابل 
عمل هستند که خوشبختانه در جراحی 
جدید از روشی جایگزین برای دوری از 

ریسک باالی عمل استفاده می شود.
آنوریسم را فشارخون  طوبایی علل 
شریانی، چربی خون، دیابت، استعمال 
سیگار و دخانیات دانست که در سنین 
باال خود را نشان می دهد و هر  ۱0 نفر 

یک نفر  به آن دچار می شود.
وی ادامه داد: این بیماری با افزایش 
باال می رود و شیوع بسیاری در  سن 
عالئم  هیچ  بیماری  این  دارد.  جامعه 
ویژه ای ندارد جز اینکه بیمار با درد مبهم 
شکمی و شکایت از توده مراجعه می 
کند که اگر پاره شود بیمار در دقایقی 

از بین می رود.

عمل جراحی عروق شکمی برای نخستین 
بار در زنجان انجام شد

تراکتورسازی در  از  از گرفتن صدر  پرسپولیس پس 
تیم های   اخیر  بندی  رده  در  ؛  شانزدهم  لیگ  جدول 

جهان نیز جای تراکتورسازی را گرفته است.
اعالم  جهان  فوتبال  تیم  های   رنکینگ  جدیدترین 
شد که تیم فوتبال پرسپولیس با ۱50۹ امتیاز در مکان 

پانزدهم آسیا و اول ایران قرار گرفته است.
پس از پرسپولیس هم تراکتورسازی با ۱507 امتیاز 
در رده شانزدهم آسیا و دومین تیم برتر ایران نام گرفته 
ایران  تیم  برترین  این  از  پیش  تراکتورسازی  ؛  است 
داشت  قرار  آسیایی  تیم های   پانزدهم  رده  در  و  بوده 
بوده  آسیا  و شانزدهم  ایران  دوم  تیم  نیز  پرسپولیس  ؛ 

است.
از  صدر  گرفتن  از  پس  پرسپولیس  ترتیب  بدین 
تراکتورسازی در جدول لیگ شانزدهم ؛ در رده بندی 
را گرفته  تراکتورسازی  نیز جای  تیم های  جهان  اخیر 

است.
یک  سقوط  رغم  علی  تراکتورسازی  ؛  است  گفتنی 

پله ای در رده بندی ایران و آسیا ؛ صعودی ۱۹ پله ای 
در رده جهانی داشته و باالتر از تیم های  مایورکا اسپانیا 
؛  دارد  قرار   … و  ایتالیا  کاتانیا  ؛  برزیل  سائوپائولو  ؛ 

پرسپولیس هم صعود 3۴ پله ای داشته است.
در حال حاضر پرسپولیس  تیم 2۴۹ و تراکتورسازی 

تیم 253 جهان است.
گفتنی است پس از این دو تیم نیز استقالل تهران 
در رده سوم ایران ؛ 2۱ آسیا ؛ 2۹5 جهان قرار گرفته و 

۱۴88 امتیازی است.
اتلتیکو  ؛  بارسلونا  فوتبال  تیم  های   در سطح جهان 
در  یوونتوس  و  مادرید  رئال  ؛  مونیخ  بایرن  ؛  مادرید 
رده  های  اول تا پنجم قرار دارند ؛ در آسیا نیز گوانگژو 

چین رده اول را در اختیار دارد.
الزم به ذکر است ؛ گسترش فوالد تیم ۱2 ایران ؛ 
امتیازی است ؛ ماشین  ۹۴ آسیا؛ ۹8۹ جهان و ۱337 
سازی نیز تیم 2۱ ایران ؛ ۱۴۱ آسیا ؛ ۱363 جهان و 

۱2۹2 امتیازی است.

زوم

پرسپولیس در جدول جهانی هم جای تراکتور را گرفت

وجود معارضان محلی عامل اصلی کاهش 
جمعیت آهوان دشت سهرین است

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان 
بناب با اشاره به احتمال شیوع آنفلوآنزا در 
منطقه عالئم این بیماری را تشریح و بر 
رعایت نکات بهداشتی توسط شهروندان 

تأکید کرد.
بشیر جعفرزاده ضمن قرائت مصوبات 
اقدامات  و  کارگروه  این  پیشین  جلسه 
صورت گرفته در این زمینه از فرآیند اتالف 
سگ های ولگرد در سطح شهرستان انتقاد 
کرد و گفت: مدتی است در نقاط مختلف 
شده اند  مشاهده  ولگرد  سگ های  شهر 
برای شهروندان  مشکل  ایجاد  باعث  که 
اسرع  در  امیدواریم شهرداری  و  می شوند 
ولگرد  سگ های  اتالف  به  نسبت  وقت 

اقدام الزم را به عمل آورد.
در  شپش  شیوع  به  نسبت  وی 
مسوؤل  از  و  داد  هشدار  منطقه  مدارس 
به  نسبت  خواست  پرورش  و  آموزش 
کنترل و جلوگیری از افزایش آن در بین 
دانش آموزان اقدامات الزم را انجام داده و 
مسوؤل بهداشت شهرستان نیز آماده اند در 

این زمینه همکاری الزم را انجام دهند.
مسئول مؤسسه درمانی حکیم بناب در 
ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد 
این مجموعه گفت: 6۴ هزار نفر از جمعیت 
مرکز  این  پوشش  تحت  بناب  شهری 
هستند و طی هفت ماه گذشته تاکنون 27 
هزار نفر از آن ها برای مسائل درمانی خود 

به این مرکز مراجعه کرده اند که 35 درصد 
از جمعیت را شامل می شود و امیدواریم 
تحت  جمعیت  تمام  جاری  سال  پایان  تا 
پوشش از خدمات درمانی این مرکز بهره 

مند شوند.
وصالی همچنین با بیان اینکه مؤسسه 
حکیم در بین مؤسسه های  بهداشتی بخش 
است؛  برتر  مراکز  جزو  استان  خصوصی 
تحت  جمعیت  در صد  کرد: صد  تصریح 
پوشش را در سامانه ثبت کرده ایم  و با توجه 
به افزوده شدن 2 هزار نفر به تعداد جمعیت 
تحت پوشش این مرکز کارشناسان مؤسسه 
در حال ثبت آن ها هستند که 7۹ درصد 
جمعیت شهری را تحت پوشش مؤسسه 

قرار داده است.
مدیر مؤسسه درمانی حکیم بناب سپس 
در  به شیوع شپش  نسبت  ضمن هشدار 
شهرستان بویژه در بین دانش آموزان گفت: 
شاخص وجود شپش 2/7 در کشور بوده و 
میزان مبتالیان به آن در بناب 6/3 است که 
در وضعیت فاجعه باری قرار دارد و سریعًا 

باید نسبت به حل این مشکل اقدام کرد.
وصالی با بیان اینکه شیوع شپش بیشتر 
بهداشتی  مسائل  رعایت  عدم  علت  به 
است؛ تأکید کرد: این مرکز آماده است با 
همکاری آموزش و پرورش نسبت به انجام 
آموزش های  الزم برای خانواده های  دانش 

آموزان اقدام کند.

احتمال شیوع آنفلوآنزا در بناب
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تولیت آســتان مقدس امام خمینی)ره( 
گفت: کســی که بر سر مردم کاله می 
گذارد ممکن است در کوتاه مدت منافعی 
را کســب کند اما در بلنــد مدت ضرر 

خواهد کرد.
سید حسن خمینی، با اشــاره به تأمین 
امنیت به عنوان اولین وظیفه حکومت ها 
از دیرباز تاکنون، اظهار کرد: اگر مفهوم 
امنیت را توســعه دهیم و یکی از اقسام 
آن را امنیت روانی بدانیم، سازمان ملی 
اســتاندارد از جمله نهادهایی است که با 
این وظیفه اولیه حکومت ارتباط مستقیم 

دارد.
وی بــا تأکید بر عنصر اعتماد در جوامع 
گذشــته، یادآور شــد: امروز بزرگترین 
عامل برای افزایش کیفیت کاال توسط 
تولیدکنندگان این است که احساس کنند 
در صورت کاستن از کیفیت، بازار مصرف 
خود را از دست خواهند داد، چرا که امروز 
با گسترش جوامع انسانی شناخت متقابل 
میان تولیدکننده و مصرف کننده از بین 
رفته اســت و اگر نهادی وجود نداشته 
باشــد که به کیفیت، کمّیت و سالمت 
کاال نظارت نکنــد، امنیت روانی جامعه 

مصرف کننده از بین می رود.
سید حسن خمینی گفت: از سرمایه های  
مهم سازمان ملی استاندارد اعتماد مردم 
به عالمت اســتاندارد و نظارت سازمان 

ملی استاندارد است.
وی بــا بیان اینکه اگر مردم احســاس 
کنند کسی از ناآگاهی آنها سوء استفاده 
می کنند امنیت روانی شــان از بین می 
رود، تصریح کرد: احساس »نادان فرض 
شــدن« از کم فروشی هم بدتر است و 
نه تنها امنیت روانــی جامعه را از میان 
می برد بلکه زمینه ســاز بزه در جامعه 
می شــود؛ اما اگــر وجود نظــارت، در 
جامعه احساس شود اغلب افراد از تخلف 

خودداری می کنند.
یادگار امام ادامه داد: اگر در جامعه کسی 
احساس کند که از طریق کاله گذاشتن 
بر ســر مردم، کم فروشی و... می تواند 
امــرار معاش کند ســایرین هم به خود 
اجازه ایــن کار را خواهند داد و لذا نقش 
سازمان ملی اســتاندارد در دنیای مدرن 
تأثیر زیادی در امنیت روانی مردم خواهد 

داشت.
وی با تأکید بر شــادی، نشاط و زندگی 
خــوب در جامعه، خطاب به حاضران در 
جلسه اظهار کرد: امکانات میان انسان ها 
به طور یکســان توزیع نشــده است اما 
شادی انســان ها در گرو نوع نگاه آنان 
به زندگی اســت و برخورداری از زندگی 
خوب در حوزه تولیــد و مصرف جامعه، 
بستگی به زحمات شما در سازمان ملی 

استاندارد دارد.
سید حسن خمینی در ادامه سخنان خود 
با تأکید بر بازتعریف و توسعه استانداردها، 
گفت: کســی که بر سر مردم کاله می 
گــذارد ممکن اســت در کوتــاه مدت 
منافعی را کســب کند اما در بلند مدت 
ضرر خواهد کرد و جمله »همیشــه حق 
با مشتری است« مبتنی بر همین منطق 
است، زیرا در صورت احترام به مشتری 
و مصرف کننده، تولید کنندگان عالوه بر 
باالبردن درآمد ملی، در بلند مدت درآمد 
شخصی بیشتری را نیز پیدا خواهند کرد.

وی با تأکید بر توجه به صادرات و تأثیر 
آن بــر افزایش تولید ملــی، تأکید کرد: 
توجه به صادرات دلســوزی برای تولید 
کننــدگان داخلی هم هســت و رونق 
صــادرات در زندگی تک تــک آنان و 

کارگران موثر خواهد بود.

کسی که سر مردم کاله 
می گذارد، در بلند مدت 

ضرر خواهد دید

معاون گردشگری کشــور گفت: تا زمانی که سند رسمی لغو روادید ایران 
و روسیه امضا نشود، پیشنهاد آژانس فدرال گردشگری روسیه را نمی توان 

اجرا کرد.
مرتضی رحمانی موحد درباره برنامه ویژه وزارت امور خارجه و آژانس فدرال 
گردشگری روسیه برای افزایش سفر گردشــگران ایرانی و هندی به آن 
کشور و برنامه متقابل ایران، با یادآوری این نکته که لغو ویزای گروه های 
گردشگری یکی از انواع مدل های همکاری و تسهیل روابط کنسولی بین 
کشورها است که باید در چارچوب روابط دو کشور تعریف شود، اظهار کرد: 
این مدل قبال بین روسیه، هند و چین اجرا شده و حتی تونس این تسهیالت 
را برای گردشگران گروهی قائل شده است که در این صورت ویزا رایگان 
می شود. او اضافه کرد: آژانس فدرال گردشگری روسیه پیشنهاد لغو روادید 
این کشــور را برای گردشــگران گروهی ایران مطرح کرده که ما اعالم 
کرده ایم سیاســت اصولی ایران طبق آنچه وزارت خارجه کشورمان تعیین 

کرده، لغو متقابل روادید است و آمادگی در این بخش نیز وجود دارد.

لغو ویزای
 ایران و روسیه

عضو شورای مرکزی حزب اســالمی کار، گفت: عده ای به دلیل 
اغراض سیاســی با تهمت زدن و جاسوس خواندن رقیب، به جای 

وزارت اطالعات حرف می زنند.
مهدی فرنیان اظهار کرد: با توجه به بند سوم قانون اساسی کشورمان 
مبنــی بر اصل حاکمیت ملت و تأکید بــر آزادی در ابراز عقیده در 
مطبوعات، اصناف و... می توان گفت که همه  افراد حق دارند تا آزادانه 
نظرات خود را بیان کنند. وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اطالعات 
در رابطه با ضرورت جلوگیری از اتهام جاسوسی ادامه داد: قطعاً مرجع 
اصلی تأیید جاسوسی و ضدنظام بودن، وزارت اطالعات است؛ این 

وزارتخانه هم نظری جدا از مستندات و مدارک نخواهد داد.
این فعال سیاسی گفت: گروه های سیاسی برای آنکه رقبای خود را 
از صحنه سیاست محو کنند با  اتهام زنی ها هویت رقیب خود را زیر 
سوال می برند؛ البته دست این افراد در چند سال اخیر برای مردم رو 

شده است و دیگر مثل گذشته حرف هایشان برد ندارد.

عده ای به جای وزارت اطالعات 
حرف می زنند

یادداشت 

ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه باید امر به معروف 
و نهی از منکر با اجرای قانــون از مظلومیت بیرون بیاید، گفت: اگر 
تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ســال 

گذشته به اجرا درآمد به خاطر تاکید مراجع تقلید بود.
وی افزود: برخی ذهنیت های  نادرست نسبت به اجرای امربه معروف 
به خاطر افراط کاری برخی افراد و ســم پاشی دشمنان نسبت به این 

فریضه مهم است.
وی ادامه داد: دشمنان برای این که این فریضه مهم امر و نهی را سبک 
جلوه دهند، آن را توام با خشــونت بیان کرده اند، در حالی که این دو 
فریضه مهم آمیخته به محبت است و اگر این مسائل در جامعه بیان و 
فرهنگ سازی شود، به طور قطع همه عاشق و شیفته آن خواهند شد.

مکارم شــیرازی، گفت: باید پیــش از این به فکر احیا این دو فریضه 
می افتادیم.

امر به معروف و نهی از منکر باید از 
مظلومیت خارج شود

نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل در امور سوریه گفت: 
گفتگو های  اخیر کشورهای عضو گروه بین المللی حمایت 
از ســوریه در لوزان مفید بود اما این گفتگو ها بی نتیجه و 

نیمه تمام مانده اند.
دمیســتورا توافق و تصمیم بر ادامــه گفتگو ها را از جمله 
نتایج مثبت نشســت لوزان برشمرد و پیش بینی کرد که 
در آینده گفت وگوهایی بویژه بر ســر تکلیف گروه جبهه 
النصره و خروج داوطلبانه آنها از حلب در سطح کارشناسی 

برگزار شود.
دمیســتورا افزود، گرچه طرح پیشــنهادی او موســوم به 
طرح دمیســتورا هنوز به مرحله اجرا در نیامده اما در این 
مرحله تمرکز نیرو های  امداد گر ســازمان ملل بر بیماران 
و مجروحینی اســت که به دلیل از کار افتادگی تاسیسات 
پزشکی و درمانی حلب به درمان و مراقبت فوری نیازمند 

هستند.

گفت وگوهای لوزان مفید 
 اما نیمه تمام

سفیر و نماینده دائم کشــورمان در سازمان ملل، حمایت 
کشورهای خارجی از تروریســت های را که به دلیل عدم 
کنترل در مرزهای ســوریه وارد این کشور شده اند، ریشه 
اصلی وضعیت نابسامان و بروز فجایع انسانی در این کشور 

دانست.
غالمعلی خوشرو گفت: شهر حلب و برخی مناطق سوریه 
طی چندین ســال گذشته وضعیت نگران کننده ای داشته 

است.
نماینده کشــورمان در ســازمان ملل با اشــاره به اینکه 
تروریســت ها و گروه های  مســلح که غالبا بواسطه عدم 
کنترل مرزها، وارد سوریه شده و توسط برخی کشورهای 
خارجی حمایت می شوند مسئول وضعیت نابسامان و بروز 
فاجعه انسانی در شرق حلب هستند، انجام اقدامات عملی 
با هــدف پایان دادن به رنج و محنت مردم غیرنظامی آن 

مناطق را ضروری و حیاتی دانست.

ریشه بروز فجایع انسانی در سوریه، 
حمایت کشورها از تروریست ها 

ســخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: سیاست های منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران برآمده از ارزش ها و تعالیم واالی انسانی و 
اسالمی است که در آن امنیت و ثبات همسایگان به ویژه کشورهای 

اسالمی از اولویت باالیی برخوردار است.
بهرام قاســمی در واکنش به اظهارات نعمان قورتولموش، درباره 
تأثیر سیاست های مذهبی جمهوری اسالمی ایران در عراق گفت: 
سیاست های منطقه ای جمهوری اسالمی ایران برآمده از ارزش ها 
و تعالیم واالی انســانی و اسالمی اســت که در آن امنیت و ثبات 
همسایگان به ویژه کشورهای اسالمی از اولویت باالیی برخوردار 

است.
قاسمی افزود: فرقه گرایی، قومیت گرایی و دامن زدن به اختالفات 
مذهبی در سیاســت های اصولی، منطقه ای و بین المللی جمهوری 
اســالمی ایران هیچ جایگاهی نداشــته و ندارد. ضروری اســت 
کشورهای منطقه با درک شرایط حساس و خطیر منطقه در جهت 

پایان تنش ها و درگیری ها گام برداشته و سخن برانند.

واکنش ایران به اظهارات معاون 
نخست وزیر ترکیه

مهدی شــیخ، اقدام رییس جمهــوری را برای ترمیم 
کابینه اقدامی مثبــت ارزیابی و تاکید کرد مجلس هم 
ضمن حمایت از این مساله، آمادگی خود را برای کمک 

در این عرصه إعالم می کند.
وی بــا بیان ایــن که ترمیــم کابینه مورد اســتقبال 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی قرار گرفته است، 
افــزود: با توجه به این که لزوم تغییر کابینه احســاس 
می شــد و نمایندگان مجلس نیز خواســتار این ترمیم 
بودند، لذا رییس جمهوری در اقدامی به موقع دســت 

به این کار ِزد.
مهدی شــیخ گفت: دولت در گام بعدی باید با انتخاب 
افراد قوی و کارآمد قدم های  محکم تری برای بهبود 
عملکرد کابینه بردارد که البته این مســاله مهم جز با 
انتخاب افراد مدیر، کارآمد، دلسوز و انقالبی میسر نمی 

شود.

ترمیم کابینه در راستای تعامل 
دولت و مجلس 

تحلیلگر و نویسنده آمریکایی در گزارشی نوشته است مسایل 
حاشیه ای انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریکا از سوی 
رسانه های  ایرانی به شــدت دنبال شده و اتهامات دو نامزد 
اصلی انتخابات به یکدیگر و نیز مطرح شــدن شائبه تقلب 
در انتخابات در روزنامه ها و رســانه های  ایرانی بازتاب داده 

می شود.
رابین رایت در این گزارش نوشــته است تقارن پخش فصل 
نخست از سریال آمریکایی » هاوس آو کاردز« تحت عنوان 
»خانه پوشالی « از یک شبکه تلویزیونی دولتی ایران همزمان 
با هفته های  باقی مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا به نظر اتفاقی نمی آید.
 تقارن این سریال  با انتخابات آمریکا می تواند سوژه ای جذاب 

برای بسیاری از رسانه های  دولتی در ایران باشد  

انتخابات آمریکا
 مایه مسرت ایران است

اتحادیه اروپا تمام گزینه ها علیه روسیه را مد نظر 
قرار می دهد 

رییس شورای اروپایی گفته است، اتحادیه اروپا باید تمامی گزینه ها 
از جمله اعمال تحریم ها علیه روسیه را مد نظر قرار دهد.

 دونالد تاســک گفت: اگر جرایم در ســوریه ادامه یابند، ما باید 
تحریم ها علیه روسیه را مدنظر قرار دهیم. ما با روسیه به مذاکره 
می پردازیم و نقش مســکو را در اروپا و همســایگانش بررسی 

می کنیم. البته این کار بسیار مشکلی است.
مرکل دراین رابطه گفت، مذاکره با روسیه مهم است اما مهم تر 
این است که یک مذاکره باعث روشن شدن مواضع طرفین شود. 
اکنون موضع اعضای اتحادیه اروپا در قبال بحران سوریه مشخص 

است.

روسیه ادعای آمریکا در باره منع کمک رسانی
 به حلب را رد کرد

نماینده دائمی روســیه در سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای 
امنیت اعالم کــرد که نماینده دائمی آمریکا در ســازمان ملل 
ادعای غیر واقعی منع کمک رسانی به حلب را مطرح می کند.

ویتالــی چورکیــن گفت: آنهایــی که مردم را در شــرق حلب 
گروگان خود کرده اند، اجازه نداده اند آنان کمک های  انسانی 

را از انبار ســازمان ملل در غرب حلب دریافت کنند.
وی اظهــار کرد: اگر آمریکا این همه نگران ســاکنان شــرق 
حلب اســت، چرا با پیشــنهاد حضور نظامیان آمریکایی در کنار 
نیروهای روســی در جاده کاستلو مســیر امداد رسانی به حلب 

نکرد. موافقت 

خواهش می کنم به نفع ما کناره گیری کنید
بادامچیان گزینــه  حزب موتلفه برای حضور در انتخابات ریاســت 
جمهوری ۹۶ است،  وی از اصولگرایان خواست به نفع کاندیدای آنان 
کناره گیری کند. نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: حزب 
موتلفه اسالمی برای تعیین کاندیدای اختصاصی خود بطور رسمی با 
فردی مذاکره نداشــته اما بصورت غیرمستقیم مذاکرات گوناگونی را 

انجام داده است.
اســداهلل بادامچیان افزود: این مذاکرات برای این است که ببینیم چه 
کسانی آمادگی کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را دارند و به 

چه دلیلی خود را واجد شرایط نامزدی در انتخابات می دانند.
وی تاکید کرد: این مذاکرات تا زمانی که ما نامزد حزب موتلفه اسالمی 

را اعالم کنیم ادامه خواهد داشت.

ادعای ترامپ درباره تقلب در انتخابات مخرب است
رئیس جمهوری آمریکا گفت: تالش شــما برای کاشتن بذر 
تردید درباره مشروعیت انتخابات در افکار مردم موجب تخریب 

دمکراسی ما خواهد شد. 
بــاراک اوباما با بیان اینکه این حرف ها، پیروزی بزرگی برای 
هیالری کلینتون اســت که درباره نتیجه انتخابات، شک و 
تردیدی ندارد، افزود، بدون داشــتن حتی یک مدرک از تقلب 
حرف می زنید، در تاریخ آمریکا به اولین نامزد حزبی مهم تبدیل 
می شوید که می گوید، با وجود شکست، تسلیم نخواهد شد و 
شکست را قبول نخواهد کرد... این، مشکلی جدی است.  ترامپ 
در جدیدترین اظهاراتش گفت، با توجه به مراکز رای گیری و 

رفتار رسانه ها، انتخابات صد در صد با تقلب همراه است.

تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی آمریکا گفت، این دوره از انتخابات، 
رای دهندگان آمریکایی را که در اثر خســتگی از تشکیالت سیاسی به 
دگرگونی و تغییر در ساختار سیاسی کشورشان دل بسته بودند به چنان 
استیصال و سرگردانی گرفتار کرده که در تاریخ این کشور بی سابقه است.

هشام احمد افزود، گرچه با نگاهی به نتایج نظر سنجی ها بخصوص نظر 
سنجی رسانه های  حاکم اینطور به نظر می رسد که هیالری کلینتون 
رئیس جمهوری بعدی آمریکا خواهد بود اما پیش بینی نتایج این بازی 

پرهیجان در بازار سیاست آمریکا چندان کار ساده ای نیست.
وی افزود که از دید او مردم آمریکا که از سیاست بازی های  کهنه این 

کشور بستوه آمده و به پیدایش طرحی نو درکشورشان دل خوش کرده 
اند دراین مرحله از انتخابات ریاســت جمهوری این کشور بوضوح دچار 

استیصال و سردرگمی شده اند.
احمد اضافه کرد: در نگاهی به این مرحله از انتخابات آمریکا می بینیم 
رای دهندگان آمریکایی با همه امیدی که به دگرگونی داشــتند حاال از 
طرفی با هیالری کلینتون روبه رو هستند که شخصیتی دورو و عاری از 
صداقت دارد و در پیدا و پنهان دو چهره کامال متفاوت و متضاد بخود می 
گیردو به هزار و یک دلیل اگر ضعیف ترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا 
از آب در نیاید یکی از ضعیف ترین رئیسان جمهوری این کشور خواهد 
بــود. وی در ادامه اینطور نتیجه گیری کرد که رای دهندگان آمریکایی 
در این سودای تغییر و دگرگونی حاال از طرفی یک شخصیت هولناک 
و خطرناک روبه رو هســتند و از طرف دیگر با فردی مانندکلینتون که 

کوچکترین نشانه ای از صداقت در او دیده نمی شود.
بــه گفته احمد گرایش های  قطبی که جامعه آمریکا همواره گرفتار آن 
بوده در مقابل آنچه کــه بدنبال این انتخابات با آن روبه رو خواهد بود، 
بســیار ناچیز و بی اهمیت به نظر می رسد و یکی از مخرب ترین اثرات 
رقابت های  این دوره از انتخابات آمریکا عالوه بر شــکاف و دو دستگی 
شــدید و زیانبار حزبی، گسترش شکاف های  عقیدتی، نژادی و سیاسی 
در میان قاطبه مردم این کشــور است که در آینده گریبان آنها را خواهد 

گرفت.

وزیر دادگستری با بیان اینکه بنابه اعالم بانک جهانی 
تنها کشوری که کاهش قیمت نفت برتورم و کسری 
بودجه آن اثر نگذاشت، جمهوری اسالمی ایران بود، 
گفت: این موضوع ناشی از تدبیر خوب دولتمردان و 

همراهی ملت بوده است.
مصطفی پورمحمدی افزود : پارسال با توجه به کاهش 
قیمت نفت بسیاری از کشورهای بزرگ تولید کننده 
همانند عربستان، کویت، امارات، قطر و حتی روسیه 

با کسری شدید بودجه و افزایش تورم مواجه شدند.
وی ادامه داد : عربســتان مجبور شــد برای جبران 
کاهش قیمت نفت 25 درصد از حقوق کارکنان خود 
را کاهــش دهد و اخیرا هم اوراق قرضه در بازارهای 
مالی جهان منتشر کند تا کسری بودجه اش جبران 

شود.
وزیر دادگســتری با اظهار اینکــه فرهنگ مقاومت 
ایران را در دنیا عزتمند ســاخته است، اظهار داشت : 
اگر امروز رهبران کشــورهای بزرگ دنیا برای دیدار 
با رئیس جمهوری کشــورمان وقت می خواهند و 

بعــد از دیدار از ایران می خواهند برای برون رفت از 
مشکالت خاورمیانه راه حل ارائه دهد، نشانگر اقتدار 
ایران اسالمی است که با تاسی از نهضت عاشورا و 

فرهنگ مقاومت به دست آمده است.
وی افزود : اگر امــروز رئیس جمهوری و وزیر امور 
خارجه کشــورمان که بــدون تردیــد دارای توان 
دیپلماتیک بسیار باالیی هستند، در دنیا با اقتدار سخن 
می گویند، نشان از قدرت نظام و ملت دارد و ما باید 

به این قدرت افتخار کنیم.
او ادامــه داد : همه ما می دانیم کــه دولتمردان ما 
پشتوانه بزرگی همانند ملت شجاع ایران دارند که با 
اقتدار در مقابل قدرت های  بزرگ جهان حرفشان را 
به کرسی می نشانند و امروز هنر ما این است که در 
دنیا از این قدرت به وجود آمده به خوبی استفاده کنیم.

پورمحمدی گفت : اگرچه ما برای تحقق منافع خود 
با آمریکا مذاکره کردیم، ولی تاکنون تحت تاثیر این 
قــدرت قرار نگرفته ایم  و با اقتــدار بر روی مواضع 

اصولی خود ایستاده ایم .

بی اثر کردن کاهش قیمت نفتسرگردانی مردم آمریکا در انتخاب رهبر آینده شان
 بر کسری بودجه نشانگر تدبیر دولت است
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دو تیم تراکتورسازی تبریز و فوالد خوزستان در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشورمان در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی به مصاف یکدیگر رفتند و این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی دو بر دو به پایان رسید.
این دیدار حاشیه های  مختلف و جالبی داشت که در ادامه می آید:
تماشاگران حاضر در ورزشگاه به شدت امیر قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی را تشویق کردند. نزدیک شش هزار نفر از نزدیک نظاره گر این بازی بودند.

مسوؤل باشگاه تراکتورسازی تبریز از قلعه نویی به خاطر قرار گرفتن در صدر رده  بندی جهانی برترین مربیان کشور، تجلیل کردند. همچنین باشگاه تراکتورسازی تبریز در بین دو نیمه از بهزاد زاد علی اصغر و امیر پور رضوی دو ورزشکار 
نائب قهرمان آذربایجان شرقی در پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو تجلیل کردند.
لوسیانو ادینیو پس از زدن گل به شدت از سوی هواداران تراکتورسازی و به صورت بوندسلیگایی تشویق شد. همچنین طرفداران تراکتورسازی بعداز اشتباهی که سعید آقایی انجام داد و یک پنالتی به حریف داد او را تشویق کردند.
تماشاگران تراکتورسازی علیه مسوؤل تربیت بدنی استان به خاطر آماده نشدن ورزشگاه یادگار امام تبریز شعار دادند و به وضعیت فعلی این ورزشگاه اعتراض کردند.
تراکتورسازی دومین تساوی پی در پی خود را در این بازی ثبت کرد تا شانس رسیدن به صدر جدول را از دست دهد.

در ایســتگاه اتوبوس مسیر بی آر تی در 
نخستین ایستگاه اتوبوس در میدان راه آهن 
تبریز منتظــر اتوبوس بودم چند دقیقه ای 
ســپری نشده بود که اتوبوس از راه رسید. 
در بین مسافران منتظر، یک زوج میانسال 
خارجی نیز بودند که از آلمان برای مسافرت 
به تبریز آمده بونــد و البته یک مترجمی 
همراه آنان بود که او همشهری خودمان 
بود. این زوج آلمانی یا بهتر است بگوئیم 
توریست آلمانی بعد از اینکه یک عدد بلیت 
کارت اتوبوس تهیه کرده و هنگام ســوار 
شــدن به اتوبوس کارت زدند رفتارشان 

جالب بود.
جالب بودن رفتار آنها برای من و سایر 
مسافران از این جهت بود که ما شهروندان 
تبریزی دیگر به چاله و چوله های مســیر 

BRT عــادت کرده ایم اما آنها هر بار که 
 BRT اتوبوس درون آسفالت های مسیر
باال و پائین می شــد خیلی می ترسیدند و 
ظاهرا فکر می کردند اتوبوس قرار اســت 
تصادف کند یا به میله های مسیر حرکت 

برخورد کند.
خانم آلمانی با وجودی که روی صندلی 
نشسته بود آنچنان میله اتوبوس را گرفته 
بــود که هــر آن احتمال مــی داد اتفاقی 
بیفتد. این موضــوع از آنجا برای همگان 
روشن شــد که از مترجمی که کنارشان 
بود پرسیدند چه خبر است که اینقدر باال 
و پائین می شویم و این چه طرز رانندگی 
است؟ مترجم توضیح داد که آسفالت های 
مســیر BRT وضعیت نامناسبی دارند و 

بقیه ماجرا…..

قصه مسیر اتوبوس های BRT تبریز 
آن قدر در رســانه ها گفته شده است که 
دیگر این موضوع  به سوژه ای تکراری و نخ 
نما تبدیل شده است و شهروندان تبریزی 
دیگر برایشــان عادی شده است وقتی در 
مسیر BRT حرکت می کنند انگار در چاله 
و چوله ها و در کوچه پس کوچه های روستا 

در حرکت هستند.
معلوم نیســت تا کی مدیریت شهری 
 BRT تبریــز می خواهد بر روی مســیر
تبریز آزمون و خطا انجام دهد. به گمانم هر 
کسی از راه رسیده و طرحی ارائه می دهد 
شهرداری تبریز به دیده منت قبول می کند 
بدون این که در مورد این طرح مطالعه و 
کار کارشناسی انجام بدهد آن را به مرحله 
عمل می رســاند و صد البتــه هزینه این 

آزمون و خطاها از جیب شهروندان تامین 
می شود.

طرح اتوبوس های BRT تبریز که از 
ســال 8۶ آغاز شد خط شرق به غرب آن 
 BRT افتتاح شد اما مسیر اتوبوس های
از زمــان ایجــاد و افتتاح تاکنــون انتقاد 
شهروندان تبریزی را به دنبال داشته و جلوه 
بسیار نامناسبی را در این کالنشهر ایجاد 
کرده است چرا که  هر سال این پروژه در 

دست بهسازی بوده و خواهد بود.
متاســفانه وضعیت BRT  تبریز چند 
ســال است که بســیار نامطلوب است و 
مسائل زیادی باید در ایجاد و بهره برداری 
این مســیر باید مورد توجه قرار می گرفت 
که نگرفته اســت! اما از همــان روز اول 
ابتدا مسیر BRT  تبریز با مشکل ایجاد 

صحیح و درســت اتوبوس ها مواجه شد با 
وجود اینکه مسوؤل شهرداری تمام توان 
و طرح هــای خود را پیاده کرده اند اما تا به 
امروز نتوانسته اند حداقل  مسیر یا خیابانی 
صاف را برای تــردد این اتوبوس ها ایجاد 
کنند که همیشه از سوی شهروندان مورد 

سئوال و پرسش بوده است.
!BRT بتن غلتکی حالل مشکالت 

با وجــودی که محبــوب عبداهلل پور، 
معاون ســابق فنی و عمرانی شهرداری 
تبریز در شهریور 93،  افزایش قیمت قیر، 
هزینه بسیار باالی آسفالت و جمع شدن 
آسفالت را از مشکالت مسیر BRT تبریز 
عنوان کرد و تنها راه حل آن را استفاده از 
بتن غلتکی اعالم کرده و گفته بود: برای 
نخستین بار با به کارگیری بتن غلتکی در 
مسیر BRT تبریز مشکل این مسیر برای 
همیشه حل می شود، بعد از این صحبت ها 
بود که فناوری بتن غلتکــی با اعتبار 5۰ 
میلیارد ریالی برای نخستین بار در ایران در 

مسیر BRT به مرحله اجرا در آمد.
وی اضافه کرد: با توجه به مشــکالت 
فراوان مســیر از جمله ترافیک ســنگین 
استفاده و به کارگیری بتن غلتکی در طول 
مسیر بی.آر.تی به طول ۲۰ کیلومتر توجیه 
اقتصادی بیشــتری پیدا کــرده و موجب 

صرفه جویی قابل توجهی نیز خواهد شد.
شهردار تبریز نیز در تائید استفاده از بتن 
غلتکی  فناوری بتن غلتکی را از جدیدترین 
فناوری های روسازی در جهان اعالم کرده 
و گفتــه بود : با به کارگیــری این روش، 
معضل جمع شدن آسفالت که معمواًل در اثر 
ترمزهای ناگهانی در ورودی ایستگاه های 

BRT  به وجود می آید، رفع خواهد شد.
اجرای طرح بهســازی و تعمیر مسیر 
BRT از مبدأ این خط در میدان راه آهن 
و به صورت تدریجی و فاز به فاز به انجام 
می گیرد و در آن عملیات بهسازی شامل 
آســفالت ریزی مجدد  اساسی،  زیرسازی 
و رفــع و حــذف ناهمواری ها و پســتی 
بلندی هایــی که موجبات بروز مشــکل 
و تداخــل در امــر جابه جایی مســافران 

درون شهری است، انجام می شود.
شهردار تبریز با تاکید بر اینکه به زودی 
  BRT و با اتمام مراحل بهســازی مسیر
این خط به محور رضایتمندی مردم تبدیل 
می شود، خاطرنشــان کرده بود: عالوه بر 
اجرای طرح بهســازی و مناسب سازی تا 
پایان سال ) ۱39۲( و با نصب ۶۰ سایه بان 

مدرن، شیک و مجهز در ایستگاه های این 
مسیر، بر زیبایی های خط BRT افزوده 
خواهد شد و از این طریق آسایش و آرامش 
شــهروندان نیز ارتقــا می یابد.جدیدا هم 
مسوؤل شهرداری تبریز از تضمین آسفالت 
پنج ســاله خبر داده بودند اما با وجود همه 
این موارد در این چند سال، این مشکالت 
نه تنها کم نشده بلکه هر روز شکلی جدید 

به خود می گیرد.

با وجودی که صادق نجفی شــهردار 
تبریــز و معاون ســابق فنــی و عمرانی 
شهرداری تبریز بر استفاده از  راه حل بتن 
 BRT  غلتکی در مســیر اتوبوس های
تاکید کرده و آن را تنها راه حل برون رفت 
از مشکالت این مسیر اعالم کرده و نوید 
خبرهای خوش و رضایتمندی شهروندان 
را وعده داده  و با هزینه 5۰ میلیارد ریالی 
برای بهسازی مســیر BRT این طرح 
را اجــرا کردند اما بار دیگر این مســیر با 
مشکالتی مواجه شده که شهرداری اقدام 
به لکه گیری آســفالت مسیر بتن غلتکی 
کرده و طــی روزهای اخیر با برداشــتن 
الیه ای از این مســیر بار دیگــر اقدام به 

آسفالت آن می کنند.
شهروندان و افکار عمومی در پی این 
اقدامات شهرداری در پی پاسخ این سئوال 
هستند که آیا در تمام کشورهایی که طرح 

BRT در آنجا اجرا می شــود آیا آنان نیز 
هر چند ماه یک بار با انجام آزمون و خطا  
هزینه هــای گزافی را بــر روی مدیریت 
شهری تحمیل می کنند؟ آیا  آنان نیز  هر 
چند ماه یک بار اقدام به  آســفالت ریزی 
و سپس اســتفاده از  فناوری بتن غلتکی 
کرده و ســپس دوباره آن را کنده و دوباره 
آســفالت ریزی کرده و  آغاز به بهسازی و 
سایر امور کرده و این چرخه همچنان ادامه 

دارد؟
باید پاسخگوی هزینه های  چه کسی 
تحمیلی باشد هر روز یک طرح با هزینه های 
ســنگین و گزاف در مسیر BRT  تبریز 
اجرا می شود و البته هزینه های این طرح ها 
نیز از جیب شهروندان با گرفتن عوارض ها 
و مالیات ها تامین می شــود در حالی که 
می توان با استفاده از تجربه متخصصان و 
مهندسان سایر کشورها از ابتدا یک فکر 
اصولی و با برنامه ریزی مناســب و علمی 

پیش رفت.
تبریز در حالی به استقبال سال ۲۰۱8 
مــی رود که پایتخت گردشــگری جهان 
اســالم را با خود یدک می کشد. بنابراین 
مدیریت واحد شــهری باید توجه ویژه ای 
داشته باشد که مسیر BRT تبریز در مرکز 
شهر محدوده شرق را به غرب تبریز متصل 
کرده است و حوزه مرکزی شهر مهم ترین 
مسیر حرکت اتوبوس های BRT است و 
مطمئنا گردشگرانی که در سال ۲۰۱8 از 
تبریز بازدید می کنند گذری و نظری نیز به 

مسیرهای BRT دارند.
از ایــن رو ابتدا باید زیرســاخت های 
حرکتی و تردد در شــهر اصولی و منظم 
بوده و سپس به دعوت از گردشگران سایر 
استان های  کشور و بقیه کشورها بپردازیم.

بایــد قبول کنیــم اجــرای هر طرح 
غیرکارشناســی و مطالعه نشده در سطح 
شــهر عالوه بــر هزینه های گــزاف آن 
خسارت های فراوانی به بار می آورد و باید 
مد نظر داشت روش هایی که پیش از این 
در کشورهای مختلف انجام شده است باید 
از تجربه، تخصــص و تکنیک و فناوری  
آنها اســتفاده کرد تا بیش از این متحمل 

خسارت و هزینه های  اضافی نشویم.
حتماً اعضای شــورا و مدیران شــورا 
ســوار اتوبوس یا بی.آر.تی نمی شوند که 
مشکالت بی.آر.تی تبریز تمامی ندارد، ای 
کاش مسوؤل شهری ما مشکالت شهر را 

خودشان لمس می کردند.

وضعیت نامناسب مسیر بی.آر.تی تبریز



 BRT طرحاتوبوسهای
تبریزکهازسال86آغاز
شدخطشرقبهغرب
آنافتتاحشدامامسیر

اتوبوسهای BRT اززمان
ایجادوافتتاحتاکنونانتقاد
شهروندانتبریزیرابه
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ایجادکردهاست

ایســنا-نمک های رسوب شــده  حاشیه  
دریاچه ارومیه به صورت بلوری و ســخت 
هســتند که در اثر بارش های فصلی چون 
فرصــت تبلور ســخت را ندارند به صورت 
بلورهای ریز نمکی در حاشــیه دریاچه قرار 

می گیرند.
چندی پیــش تصاویــری در خصوص 
“چیپسی شــدن” نمک های حاشیه  دریاچه  
ارومیــه انتشــار یافــت که ایــن موضوع 
نگرانی هایــی را در پــی داشــت، و برخی 
افراد با انتشار این عکس ها در صفحه های 
مجازی خود، در این خصوص ابراز ناراحتی 
کرده و آن را خطری جــدی برای دریاچه  

ارومیه دانستند.
معاون محیط طبیعــی اداره کل محیط 
زیســت اســتان در این خصــوص گفت: 

نمک های رسوب شده  حاشیه  دریاچه ارومیه 
به صورت بلوری و سخت هستند که در اثر 
بارش های فصلی چون فرصت تبلور سخت 
را ندارنــد به صورت بلورهای ریز نمکی در 

حاشیه دریاچه قرار می گیرند.
میرمحسن حسنی قمی اظهار کرد: اگر 
رطوبت نســبی به حدی باشد که نمک ها 

را خیس نگــه دارد، در نتیجه جای نگرانی 
نخواهد بود؛ اما چنانچه در فصل خشــک 
این نمک ها رطوبت نسبی خود را از دست 
بدهند احتمــال تولید گرد های نمکی وجود 

خواهد داشت.
معاون محیط طبیعــی اداره کل محیط 
زیست با اشاره به اخباری در فضای مجازی 
مبنی بر اینکه “این الیه های نمکی در اثر 
غلظت باالی آب به وجود آمده اند”، گفت: 
ایــن موضوع ربطی به غلظــت باالی آب 
نداشته و تنها در نتیجه ی این است که این 
پهنه های نمکی در خارج از آب دریاچه قرار 
گرفتــه  و با بارش باران حل می شــوند که 
چون فرصت تبلور کامل را ندارند به همان 
شــکل خشک شــده و تبدیل به الیه های 

نمکی می شوند.

علت »چیپسی شکل« 
وزارت راه و شهرســازی طــی ابالغیه هایی شدن نمک های حاشیه دریاچه ارومیه 

جداگانه، چهار کالن شــهر کرج، تبریز، کرمان 
و مشــهد را موظف کرده تا نقشه ی گسل های 
پهنه های اصلی را تعیین کنند و برای شــورای 

عالی معماری و شهرسازی بفرستند.
معاون وزیر راه و شهرســازی، در توضیح این 
خبر گفت: از این پس نقاطی که بر روی نقشــه 
به عنوان نقطه پرخطر از نظر زلزله محســوب 
می شوند، باید ایم نی بیشتری را در ساخت و سازها 
لحاظ کنند و در عین حال محدودیت هایی از نظر 
ساخت و ساز برای این مناطق در دستور کار قرار 

می گیرد.
شــکرچی زاده اضافــه کــرد: وزارت راه و 
شهرسازی طی ابالغیه هایی جداگانه، چهار کالن 
شهر کرج، تبریز، کرمان و مشهد را موظف کرده 
تا نقشه ی گســل های پهنه های اصلی را تعیین 
کنند و برای شورای عالی معماری و شهرسازی 

بفرستند.

وی افزود: در بسیاری از شهرها مطالعات اولیه 
بر روی گسل های زلزله انجام گرفته است.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
در پاســخ به این سوال که با وجود ساخت و ساز 
در بسیاری از محدوده های گسل، تهیه نقشه به 
چه علت انجام می شود، گفت: اگر ضوابط در این 
محدوده ها را لحاظ قرار دهیم ظرف ســال های 
آینده می توانیم ســاختمان های  دارای اهمیتی 

که بر روی گســل قرار دارند به ساختمان های با 
اهمیت کم همچون فضای سبز و ساختمان های  

خدماتی تبدیل کنیم.
شکرچی زاده تصریح کرد: از این پس ساخت 
بیمارستان و سایر ساختمان های مهم و پرجمعیت 
در محدوده گسل ها انجام نخواهد شد و مثال تا 
۱۰۰ سال آینده پهنه گسل ها دارای جمعیتی کمتر 
خواهد بود. این اقدام مهمی بود که سال ها قرار بود 
انجام شود و خوشبختانه با همکاری و مساعدتی 
که بین کلیه دستگاه ها و ارگان ها صورت گرفت 
مطالعات به نتیجه رسید و نقشه گسل های تهران 

به عنوان اولین نقشه رونمایی شد.
به گفته شــکرچی زاده از این پس نقاطی که 
بر روی نقشــه به عنوان نقطــه پرخطر از نظر 
زلزله محسوب می شــوند باید ایم نی بیشتری 
را در ســاخت و ســازها لحاظ کنند. هم چنین 
محدودیتهایی از نظر ساخت و ساز در دستور کار 

قرار می گیرد.

نقشه  گسل های کالنشهر تبریز تهیه می شود

اعتراض تماشاگران تبریز به وضعیت ورزشگاه یادگار امام)ره(
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رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: رویکرد دولت یازدهم 
توجــه به موضوع محیط زیســت 
اســت و در واقع ایــن دولت یک 

دولت محیط زیستی است.
 معصومه ابتکار با اشاره به اینکه 
یک فرصت مناســبی در کشــور 
ایجاد شــده اســت، گفت: در کنار 
اجتماعی  و  فرهنگــی  برنامه های 
و برنامه هایی که برای پیشــرفت 
کشــور در نظر گرفته شــده است 
توجه ویژه ای نیز بــه موضوع یاد 

رفته محیط زیست شود.
معــاون رئیــس جمهــور  بــا 
اشــاره به اینکه حرکت مردم چه 
دانشــگاهیان، چه تشکل ها و چه 
و  چشــمگیر  عالقه مند  جوانــان 
فراگیر شــده اســت، عنوان کرد: 
بخش های  در  خوبــی  اســتقبال 
مختلف زیســتی از سوی این افراد 

صورت گرفته است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه این پویایی 
نشات گرفته از آگاهی افراد است، 

ادامه داد: این آگاهی هم در کشور 
و هم سطح جهان ایجاد شده است.
ابتــکار با بیــان اینکــه مردم 
دانســته اند که اگر به طبیعت توجه 
نشــود آســیب وارده بــه زندگی 
انســان ها نیز صدمه می زند، گفت: 
این موضــوع تنها یــک موضوع 
را  آینده دنیا  بلکه  بهداشتی نیست 

تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با اشــاره به حضور ایران در 
ایران  پاریس عنــوان کرد:  توافق 
تعهــدات خــود را در ایــن زمینه 

اجرایی و عملیاتی کرده است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه برنامه های 
ایــران در زمینه تغییر آب و هوا در 
بحث آب و کشاورزی اجرا می شود، 
اضافه کرد: این برنامه ها در راستای 
افزایش سازگاری با محیط زیست 

است.
ابتکار با اشاره به اینکه حفاظت 
از محیط زیست برای ایران بسیار 
بسیار مهم اســت، افزود: ایران از 
محل تخریب محیط زیست آسیب 

می بیند.
وی با اشاره به اینکه مردم ایران 
در این زمینه به یک بیداری جمعی 
دســت یافته اند، اظهــار کرد: باید 
تالش کرد این موضوع در کشــور 

تبدیل به یک جریان فکری شود.
رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت تصریح کرد: امید است با 
اقداماتی که دولت در ابعاد مختلف 
انجــام می دهد با کمــک مردم و 
دولت بتوان از بســیاری از اتفاقات 
ناگــوار محیط زیســتی جلوگیری 

کرد.
اینکه حرکت  با اشــاره به  وی 
اتفاق مبارکی در کشور  ســمن ها 
است، افزود: خوشبختانه در استان 

زنجان شاهد این اتفاق هستیم.
ابتکار با اشــاره به اینکه برنامه 
صنعتی  واحدهای  احــداث  دولت 
در فاصله مناسب از شهرها است، 
اظهار کرد: ایــن فاصله در تهران 
120 کیلومتــر، در اصفهــان 50 
کیلومتر و بقیه شهرها 30 کیلومتر 

است.

اینکه در  بــا اشــاره بــه  وی 
کشور اشــکاالتی را داشتیم، ادامه 
داد: ســازمان های مــردم نهاد و 
دانشگاهیان باید موضوعات تخلف 

را رصد و گزارش دهند.
رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه 11 درصد 
استان زنجان مناطق حفاظت شده 
ایــن مناطق  اســت، اظهار کرد: 

ذخایر ژنتیکی استان هستند.
ابتکار با اشــاره بــه اینکه اگر 
نظارت های محیط زیســتی انجام 
زیادی  مشــکالت  می تواند  نشود 
به دنبال داشــته باشد، تاکید کرد: 
مشارکت  جلب  و  تشکل ها  حضور 
مــردم یکــی از برنامه های دولت 

است.
وی گفــت: مواردی در کشــور 
وجود دارد که بیمه های خصوصی 
پلنــگ و یوزپلنگ هــا را بیمــه 
کرده انــد که در صورت آســیب و 
این حیوانات  توسط  تایید خسارت 
بیمه ها خســارت الزم را پرداخت 

می کند.

معصومه ابتکار در زنجان:

دولت روحانی، دولت محیط زیستی است

اشتباهات فردی باعث این نتیجه شد
سرمربی تراکتورسازی در نشست خبری بعداز بازی دو تیم تراکتورسازی و فوالد خوزستان گفت: امروز می توانستیم سه امتیاز را بگیریم ولی اشتباه بچه گانه یکی از بازیکنان مانع این امر شد.
امیر قلعه نویی سپس با بیان اینکه در نیمه دوم بازی بهتر از نیمه اول کار کردیم، افزود: هر دو گل فوالد حتی 30 درصد هم موقعیت گل هم نبود ولی اشتباه ما باعث شد تا آنها گل بزنند.
قلعه نویی با بیان اینکه امروز نظر داوری نمی دهم، ادامه داد: بحث کارشناسی داوری را به کمیته داوران واگذار می  کنم ولی این داور در فصل جاری دو بار برای ما سوت زده و هر دو بار هم اشتباهاتی داشته است.
وی با اشاره به اینکه داور باید هشت دقیقه وقت اضافه می گرفت، گفت: البته در آن صحنه ای که برای فوالد پنالتی گرفت اعتراضی ندارم.
سرمربی تراکتورسازی همچنین در خصوص کرار جاسم نیز اظهار داشت: امدن کرار در نیمه دوم باعث زیبایی بازی شد، در نیمه دوم بعد از  ورود کرار بازی زیبا و روانی را انجام دادیم ولی نتوانستیم از موقعیت های مان استفاده کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه امروز روز وحید طالب  لو بود، گفت: تا تیم ما شکل می  گرفت آهنگ بازی را به هم می  زدند. 
قلعه نویی گفت: سعید آقایی امروز شرایط آرمانی را نداشت ولی محمد ابراهیمی بازی خوبی را از خود نشان داد.

نخستین فصل از کاوش های  باستان 
شناســی در این تپه از 13 تا 25 مهرماه 
انجام شــد که طی آن باستانشناســان 
دانشگاه اینسبورگ اتریش و باستانشناسان 

ایرانی حضور داشتند.
بعد از انقالب اســالمی این اولین سفر 
هیئت باستان شناسی خارجی به استان و 
اولین حضور هیئت باستان شناسی اتریشی 
در کشور بود که قرار است در چهار فصل 
کاوش های  باســتانی خود را در روستای 

تاریخی چورس انجام دهند.
تپه باســتانی آنا قیزلی چایپاره در ۶00 
متری روســتای تاریخی و گردشــگری 
چورس در زمینی به ابعــاد ۴00 در 200 
متر سال 13۸1 در ردیف آثار ملی به ثبت 

رسید.
روســتای تاریخی چورس در هشــت 
کیلومتری مرکز شهرســتان چایپاره واقع 
است، در ســطح محوطه تپه باستانی آنا 
قیزلی، بقایای فرهنگی و تاریخی فراوانی 

از پنج هزار سال قبل وجود دارد.
بر اســاس اعالم باســتان شناسان در 
این محوطه آثاری از ســفال، ابزار سنگی 
و قطعات آجر دیده می شــود که نشانگر 
تسلســل فرهنگی و دوام سکونت جوامع 
انســانی در محل اســت، عالوه بر این 
در بخشهایی از ســطح محوطه آثاری از 
قبرستان ارامنه دیده می شود که می تواند 
یــادگاری از دوره ای که ارامنه در منطقه 

زندگی می کردند باشد.
از آثار دیگر اورارتوها در منطقه می توان 
به قلعه بزرگ و قلعه مالجنید اشاره کرد که 
این دو محوطه در شرق روستای چورس 
قرار گرفته اند، قلعه مالجنید و قلعه بزرگ 
بعد از دوره اورارتوها، در دوران اسالمی نیز 
مورد ســکونت واقع شده است. امروزه در 
محل قلعه مالجنید آثار یک برج سنگی 
و در قلعه بزرگ بخشهایی از دیوار دفاعی 

خشتی باقی مانده است.
از دیگر آثار تاریخی روســتای چورس 
می توان به مسجد سرخ، بنای یخچال و 
حمام قدیمی اشاره کرد که نشان از قدمت 

باالی تاریخی در این منطقه است.

چورس یکی از مناطق تاریخی و 
مهد تمدن اورارتویی است

مسئول هیئت ایرانی کاوش های تپه 
آناقیزلی در خصوص جزییات و دستاوردهای 
نخستین فصل کاوش های  باستانی در این 
محوطه به خبرنگار مهر گفت: امسال این 
کاوش ها برای نخســتین بار با همکاری 
هیئت باستان شناسی اتریشی انجام شد و 
طی آن در نخستین فصل شهر بزرگ تمدن 

اورارتویی در آن کشف و شناسایی شد.
غالم شیرزاد ادامه داد: اورارتو نام تمدنی 
اســت که در غرب آذربایجان امروز، شرق 
آناتولی و شمال کردستان کنونی و اطراف 
دریاچــه وان و ارتفاعات ارمنســتان وجود 
داشت و ساکنان آن جزو بخشی از نیاکان 
گرجی ها و ارمنی ها کنونی بوده اند و از حدود 
1500 سال پیش از میالد مسیح، تا ششصد 

پیش از میالد بر منطقه حکمرانی داشتند.
وی با بیان اینکه هم اکنون این تمدن 
یکــی از مهمترین تمدن هــای  منطقه 
شمالغرب کشــور به خصوص آذربایجان 
غربی به شمار می رود عنوان کرد: در این 
راستا سومین محوطه اورارتویی دنیا در قلعه 

بسطام قرار دارد.
شــیرزاد با اعالم اینکه در اولین گام از 
کاوش ها قرار بــر این بود که محوطه تپه 
آناقیزلی مورد کاوش قرار گیرد تا مشخص 
شود این محوطه اهمیتی به لحاظ کاوش 
باستانی دارد یا نه افزود: در اولین کاوش این 
شهر بزرگ کشف و نشان داد این محوطه از 

اهمیت تاریخی باالیی برخوردار است.
 

کشف آثار باستانی ۸۰۰۰ ساله 
در روستای تاریخی چورس

شیرزاد اضافه کرد: با آغاز نخستین فصل 
کاوش تپه آناقیزلی واقع در روستای چورس 
چایپاره آثار باستانی هشت هزار ساله شامل 
ابزارهای ســنگی از جمله تراشه سنگ و 
تیغه های  سنگی از نوع گرانیت، چخماق 

و اکسیدین به دست آمد.
وی با اشــاره به اینکه سفال های  قرمز 
و براق و سفالهایی منقوش متعلق به دوره 
اورارتویی در محوطه تپه آناقیزلی کشــف 

شــده که بیانگر وجود شهری در این دوره 
و روســتایی در دوره نوسنگی است اضافه 
کرد: مهمترین هدف در این فصل اجرای 
مطالعه های  ژئومغناطیســی بود تا بتوان 
ظرفیت منطقه را برای مطالعات و کاوشهای 

باستانشناسی تخمین زد.
مســئول هیئت ایرانی کاوشــهای تپه 
آناقیزلی اافــزود: کاوش در محوطه ای به 
وســعت هشت در هشــت متر انجام و در 
الیه اول باستانشناسی دیوارهای سنگی به 
قطر 1۷0 سانتیمتر مربوط به دوره اورارتویی 
مشاهده شد اما به علت پایان فصل کاوش 
این اقدام ناتمــام ماند لذا الیه های  دوم و 
سوم اردیبهشت سال ۹۶ کاوش خواهد شد.
شیرزاد با تاکید بر اینکه این بررسی نشان 
داد که در تپه آناقیزلی و روســتای چورس 
ظرفیت کاوشهای باســتان شناسی برای 
10 سال آینده موجود است گفت: همچنین 
امسال کاوش های  باستان شناسی در قلعه 
تاریخی بســطام یکی از محوطه ها مهم 

اورارتویی است انجام خواهد شد.
 

کاوش های باستانی امسال در ۵ 
محوطه تاریخی انجام می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری آذربایجان غربی نیز در این 
خصوص گفت: امسال کاوش های  باستانی 
در پنج محوطــه تاریخی از جمله چورس، 

بسطام انجام می شود.
جلیل جبــاری با بیان اینکــه نتایج و 
اطالعــات اولیه در خصوص این کاوش ها 
بهارسال آینده اطالع رسانی می شود گفت: 
آذربایجان غربی یکــی از مناطق مهم و 
تاریخی کشــور به شمار می رود که تمدن 
اورارتویی یکی از مهترین تمدن های  این 

منطقه محسوب می شود.
وی با اشــاره به عملیــات کاوش تپه 
باستانی روستای چورس، بر اهمیت حفاظت 
فیزیکی محوطه تپــه و تعیین حریم  آن 
تاکید کرد و گفت: شهرستان چایپاره یکی 
از شهرستان های  شمال آذربایجان غربی 
اســت که به دلیل قرار گرفتــن در میان 
شهرســتان های  چالدران، ماکو، شــوط، 

پلدشــت و خوی از اهمیــت جغرافیایی 
ممتازی برخوردار است.

در سطح شهرستان چایپاره روستاهای 
متعددی وجود دارند که اکثر آنها در سطح 
دشت قره ضیالدین و تعدادی نیز در میان 
سلسله کوههای اطراف آن پراکنده شده اند، 
یکی از این روستاها که در جنوب شهر قره 
ضیاالدین واقع شده، روستای چورس است.

این روســتا به دلیل داشتن جاذبه های  
تاریخی و طبیعی و داشتن جمعیت زیاد در 
طی دوره های  مختلف تاریخی، مورد توجه 
بوده و نام آن در کتب تاریخی و سفرنامه ها 

آمده است.
 

موقعیت جغرافیایی و پس زمینه 
تاریخی روستای چورس

روســتای چورس به عنــوان یکی از 
روســتاهای هدف گردشــگری استان در 
فاصلــه ۸ کیلومتــری جنوب شــهر قره 
ضیاالدین، مرکز شهرستان چایپاره در دامنه 
کوه موســوم به کوه کمر واقع شده است، 
در دامنه کوه، کوه کمر به ســبب فراوانی 
آب عالوه بر روستای چورس، روستاهای 
دیگری نیز شــکل گرفتند که اکثر آنها از 

سابقه تاریخی نیز برخوردار هستند.
یکی از قدیم ترین منابعی که در آن از 
روستای چورس نام برده شده، کتاب نزهه 
القلوب حمداهلل مستوفی است که در نیمه 
اول قرن هشــتم ه. ق نوشته شده است. 
مستوفی در این کتاب ضمن اشاره به خوی 

و برشمردن ویژگی های  آن از چورس نیز 
نام می برد.

روســتای چــورس در دوره قاجاریه در 
زمانی که میان مردم خوی و ســردار ماکو 
جنگ در گرفته بود، میزبان گروهی بود که 
از طرف انجمن ایالتی تبریز برای آشــتی 
دادن سردار ماکو با مردم خوی به مدت یک 

ماه به چورس آمده بودند.
عالوه بر این، شــهر چــورس در دوره 
جنگ هــای  ایران و روس، میزبان ســپاه 
عباس میرزا نائب السلطنه شاه قاجار بود که 
در بحبوهه جنگ های  ایران و روس مدتی 
را به همراه سپاه خود در اطراف چورس اردو 
زده بود. محلی را که سپاه قاجار در آن اردو 
زده بود را امروزه به نام اردو تپه ســی می 

شناسند.
بررســی ها و مطالعات باستان شناسی 
نشان می دهد که روستای چورس از حدود 
5 هزار ســال قبل)دوره مفرغ قدیم( دارای 
سابقه سکونت گروه های  انسانی بوده است. 
)احتمال می رود با انجام کاوش های  باستان 
شناسی در تپه های  تاریخی چورس بتوان 

به تاریخ قدیم تری نیز دست پیدا کرد(.
تپه باستانی موسوم به آناقیزلی در فاصله 
۶00 متری شمال روستای چورس بر روی 
یک برجستگی صخره ای قرار گرفته و به 
دلیل داشتن ارتفاع بلند از فاصله دور قابل 

مشاهده است.
در ســطح این محوطه، آثاری از دوره 
مفرغ قدیم و ســفال های  دوره اورارتوها 

دیده می شــود. به نظر می رسد، استقرار 
جوامع انســانی در این محوطه بعد از دوره 
مفرغ قدیم در دوره اورارتوها نیز تداوم یافته 

است.
آثار تاریخی چورس

در ســطح محوطه، بقایــای فرهنگی 
فراوانی از جمله سفال، ابزار سنگی و قطعات 
آجر دیده می شــود که نشــانگر تسلسل 
فرهنگی و دوام سکونت جوامع انسانی در 
محل است. عالوه بر این، در بخش های از 
سطح محوطه آثاری از قبرستان ارامنه دیده 
می شــود که می تواند یادگاری از دوره ای 
که ارامنه در منطقه زندگی می کردند، باشد.
از آثار دیگر اورارتوها در منطقه می توان 
به قلعه بزرگ و قلعه مالجنید اشاره کرد که 
این دو محوطه در شــرق روستای چورس 
قرار گرفتند. قلعه مالجنید و قلعه بزرگ بعد 
از دوره اورارتوها، در دوران اسالمی نیز مورد 
ســکونت واقع شده است. امروزه در محل 
قلعه مالجنید آثار یک برج سنگی و در قلعه 
بزرگ، بخش های از دیوار دفاعی خشتی 

باقی مانده است.
از دیگر آثار تاریخی روســتای چورس 
می توان به مسجد ســرخ، بنای یخچال 
و حمام قدیمی اشــاره کــرد. امروزه بنای 
مسجد مرمت شده و بنای یخچال نیز جزو 
اولویت های  میراث فرهنگی برای مرمت 
قرار دارد. اما حمام قدیمی روســتا تخریب 
شــده و بر روی آن بنای جدیدی ساخته 
شده است. البته در داخل روستای چورس 

آثاری از عمارت خان وجود دارد که به دلیل 
متروکه مانــدن، بخش های  مختلف آن 

تخریب شده و از میان رفته است.
از بناهای دیگری که در کتب مختلف 
و ســفرنامه ها آمده، اثری دیده نمی شود. 
به نظر می رســد، بخش عمده ای از این 
آثار در زیر خانه های  امروزی روستاییان و 
زمین های  اطراف روستا قرار گرفته باشند. 
محل اردوی عباس میرزا شاهزاده قاجاری 
در جنوب روستای چورس و مکان موسوم 
به سوسمارها از دیگر جاذبه های  توریستی 

روستا هستند.
روســتای چورس در کنــار جاذبه های  
تاریخی و باستانی، به دلیل داشتن منابع آب 
فراوان و شــرایط زیست محیطی مساعد، 
همه ساله در فصول بهار و تابستان پذیرای 
خیــل عظیمی از مردمی اســت که برای 
گذراندن اوقات فراغت و استرحت به این 
روســتا و نواحی اطراف آن می آیند. وجود 
چشــمه های  متعدد آب در داخل روستا و 
نواحــی پیرامونی آن یکــی از جاذبه های  
طبیعی چورس محسوب می شود. چشمه 
معروف شــیخ بالغی شــهرت باالیی در 

سطح منطقه دارد.
عالوه بر این، در اطراف روستا، درختان 
و باغات مختلفی وجود دارند که بر زیبایی 
روستای چورس و طراوت آن می افزایند. 
در غرب روستا، دره موسوم به احسان خان 
دره سی منظره بسیار زیبایی را ایجاد کرده 

است.

سفر کاوشگران اتریش به آذربایجان غربی؛

چورس روستایی با ۸۰۰۰ سال قدمت

سکینه اسمی

سکینه اسمی
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
انسانی استاندار آذربایجان شــرقی گفت: واگذاری 
واحد های بزرگ صنعتــی از محل اصل 44 قانون 
اساسی بدون توجه به اهلیت افراد موجب آسیب به 

صنعت آذربایجان شرقی شد.
»علی نواداد« در جلســه ستاد اقتصاد مقاومتی 
آذربایجان شــرقی با بیان اینکه در واگذاری صنایع 
استان به اهلیت افراد بی توجهی شده است، گفت: 
این واگذاری های  نادرســت موجب آسیب جدی 
صنایع بزرگ استان شــده و در سال های  گذشته 
بیشترین وقت مدیریت استان صرف حل و فصل 

مشکالت این واحدها شده است.
وی به تالش های  مدیریت استان و دادگستری 
آذربایجان شرقی برای بازگرداندن صنایع واگذار شده 
به افراد نا اهل اشــاره کرد و گفت: بازگشت دوباره 
شرکت ماشــین آالت صنعتی تراکتورسازی بعد از 
سال ها بحران به گروه تراکتورسازی ایران از جمله 
اقدامات مهم برای حل مشکالت صنایع واگذار شده 

استان بوده است.
نــواداد گفت: شــرکت ماشــین آالت صنعتی 
تراکتورسازی تبریز اکنون به چرخه تولید بازگشته 
و کارگران آن با از ســرگیری تولید انبوه کارخانه به 

سر کار برگشته اند.
وی از حمایت ویژه دســتگاه قضایی و مقامات 
استان برای بازگشت دوباره رخش خودرو دیزل به 
چرخه تولید خبر داد و گفت: با حمایت ویژه دستگاه 
قضایی استان و پرداخت حدود 13 میلیارد تومان از 
بدهی این شــرکت به 600 طلبکار، این خودروساز 

مهم کشور به عرصه تولید بازگشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
انسانی اســتاندار آذربایجان شــرقی همچنین به 
مشکالت شرکت واگذار شده چینی ارس اشاره کرد 
و گفت: شرکت صنایع چینی ارس با 240 نفر پرسنل 
و از شرکت های  خصوصی سازی شده است که با 
بحران کارگری و تولید مواجه شده بود با رفع برخی 

موانع به حالت نسبی تولید بازگشت.

نواداد از پیگیری وضعیت شرکت کمپرسورسازی 
تبریز نیز خبــر داد و افزود: برای احیای شــرکت 
کمپرسورســازی تبریز در یک ســال بیش از 25 
کارگروه تشکیل شده است و این شرکت هم اکنون 
با تدابیر صورت گرفته روند بهبود خود را طی می کند.

وی در ادامه پیگیری حل مشکالت سه شرکت 
ماشین سازی تبریز، ریخته گری ماشین سازی تبریز 
و بلبرینگ ســازی تبریز خبر داد و گفت: مدیریت 
استان پیگیر حل و فصل مشکالت این شرکت های  
بزرگ اســت و انشااهلل خبرهای خوبی درباره آن ها 

خواهیم شنید.
نواداد با اشــاره به دپوی تولیدات کارخانجات  در 
انبار به جهت وضعیــت اقتصادی کم رونق و عدم 
فروش پررونق محصوالت تولیدی در بازار، حضور 
کاالی خارجی به صورت قاچاق و کمرنگ شــدن 
اســتفاده از کاالهای داخلی در کشــور را از دیگر 

مشکالت واحدهای تولیدی استان عنوان کرد.
معاون اســتاندار آذربایجان شرقی اذعان داشت: 
برای رونق تولید در ســال 95 به تقویت کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید و افزایش 4 برابری جلسات 
کارگروه و اقدامات آن در سال جاری نسبت به سال 
94 پرداختیم و جلســات کارگروه را در 13 شهرک 
صنعتی و شهرســتان به صورت میدانی در محل 
کارخانجات با ســفر شهرستانی استاندار و اعضای 

کارگروه و رسیدگی به مشکالت واحد های  تولیدی 
در همان جلسه با 169مصوبه تشکیل دادیم.

نــواداد همچنین به تشــکیل جلســات متعدد 
توسط معاونان اســتاندار و رییس سازمان برنامه و 
بودجه، بازدید از واحدهای تولیدی مشــکل دار در 
شهرستان های مختلف به منظور بررسی مشکالت 
اقتصادی و رفع موانع و نیز پیگیری مصوبات قبلی و 
بازدید از کلیه واحد های تولیدی متقاضی تسهیالت 
و ســنجش وضعیت تولیــد، اشــتغال، بدهی ها، 
ماشــین آالت و مشــکالت آن با هــدف هدایت 

تسهیالت به دست تولیدکننده واقعی اشاره کرد.
وی اضافــه کرد: تعیین تکلیــف بدهی 160 
واحد تولیدی در سیســتم بانکی و مکاتبه برای 
بخشــودگی جرایم بیمه ای 247واحد تولیدی در 
7ماهه اول ســال 95 و معرفی یک هزار و 162 
واحد تولیدی استان به سیستم بانکی جهت اخذ 
تسهیالت بانکی از محل طرح رونق تولید در طی 
5 ماه گذشــته، رصد روزانه مشکالت واحد های 
بحرانی و مشکل دار و انجام مکاتبات و تشکیل 
کمیســیون ها برای ارتقاء فعالیت واحد و ارتقاء 
شــاخص های  رفتاری و پاسخگویی مناسب به 
ارباب رجوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
و تالش حداکثری به رفع موانع از پیش روی آنها 

از دیگر اقدامات ما بود.

آگهی

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد

خصوصی سازی موجب آسیب به صنعت آذربایجان شرقی شد

                            اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجان شرقی 
                            اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد

       هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
روستای حاج آقا پالک ثبتی 15اصلی بخش 18تبریز

1- برابر رای شماره 139560304006001999-95/03/22هیات 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 
حمزه جاللی حاجی آقا فرزند آقا جان  بشماره شناسنامه 1559 کد ملی 1718324898صادره ازبستان آباددر ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  به مساحت 7483/32 متر مربع از  پالک 30فرعی از 15اصلی بخش 18 تبریزمحرز گردیده است.

2- برابر رای شماره 139560304006001995-95/03/22هیات 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 
حمزه جاللی حاجی آقا فرزند آقا جان  بشماره شناسنامه 1559 کد ملی 1718324898صادره ازبستان آباددر ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  به مساحت 6218/54 متر مربع از  پالک 30فرعی از 15اصلی بخش 18 تبریزمحرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این 
مورد داشته باشند می توانند 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 : 95/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/08/17

                                                     اسماعیل عبدالهی - رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد

                            اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجان شرقی 
                            اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد

       هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
روستای شنگل آباد پالک ثبتی 12اصلی بخش 19تبریز

برابر رای شماره 139360304006004949-95/06/02هیات 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 
رضا نورائی فرزند اسداله  بشماره شناسنامه 722 کد ملی 1718980681صادره ازبستان آباددر ششدانگ یک باب خانه  به 

مساحت 196/20 متر مربع از پالک 12اصلی بخش 19  تبریزمحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این 
مورد داشته باشند می توانند 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 : 95/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/08/17

                                                     اسماعیل عبدالهی - رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد

                            اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجان شرقی 
                            اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد

       هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
روستای اشتلق سفلی پالک ثبتی 133اصلی بخش 9تبریز

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره 139560304006001254-95/2/21هیات  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
عباسعلی داوری اشتلق  فرزند دولتعلی بشماره شناسنامه 1333 کد ملی 1717460321صادره ازبستان آباددر ششدانگ یکباب 

خانه  به مساحت 481/87 متر مربع از پالک 133اصلی بخش 9تبریزمحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این 
مورد داشته باشند می توانند 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 : 95/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/08/17

                                                     اسماعیل عبدالهی - رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد

                            اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجان شرقی 
                            اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد

       هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
روستای کرگان پالک ثبتی 119اصلی بخش 9تبریز

برابر رای شماره 139560304006005262-95/06/14هیات 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 
مظاهر اعظمی کرکان فرزند علی  بشماره شناسنامه 1800 کد ملی 1717977464صادره ازبستان آباددر ششدانگ یکباب 

خانه باغچه  به مساحت 709/23 متر مربع از پالک 119اصلی بخش 9تبریزمحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این مورد 
داشته باشند می توانند 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 : 95/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/08/17

                                                     اسماعیل عبدالهی - رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد

                            اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجان شرقی 
                            اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد

       هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
روستای یوسف آباد پالک ثبتی 121اصلی بخش 9تبریز

برابر رای شماره 139560304006006578-95/07/12هیات 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 ناصر احمدی  فرزند عیوض  
بشماره شناسنامه 291 کد ملی 1718618204صادره ازبستان آباددر ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1531/32 متر مربع از پالک 

121اصلی بخش 9تبریزمحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این مورد داشته باشند 
می توانند 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 : 95/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/08/17

                                                     اسماعیل عبدالهی - رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد

                            اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجان شرقی 
                            اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد

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

روستای اشتلق سفلی پالک ثبتی 133اصلی بخش 9تبریز
برابر رای شماره 139560304006005565-95/06/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم سهیال صفری  اشتلق  فرزند اکبر 
بشماره ملی 1710186178صادره ازبستان آباددرچهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 765/22 متر مربع از پالک 

133اصلی بخش 9تبریزمحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این مورد داشته باشند 
می توانند 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 : 95/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/08/17

                                                     اسماعیل عبدالهی - رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد

                            اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجان شرقی 
                            اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد

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

در اجرای ماده 3 قانون 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 بخش 9 تبریز به شرح ذیل آگهی می گردد
                                             روستای سعید آباد پالک ثبتی 94 اصلی بخش 9تبریز

1-برابر رای شماره 139560304006006584-95/07/12هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی شرکت 
مجتمع صنعتی کن تایر سهامی خاص به شناسه ملی 10101188890 درششدانگ  یک قطعه زمین )جهت الحاق به 
پالک 1391فرعی از 94اصلی (  به مساحت 1841/97متر مربع از پالک 1340فرعی از 94 اصلی واقع  در بخش 

9تبریزمحرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139560304006006587-95/07/12هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی شرکت 
مجتمع صنعتی کن تایر سهامی خاص به شناسه ملی 10101188890 درششدانگ  یک قطعه زمین )جهت الحاق به 
پالک 2553فرعی از 94اصلی (  به مساحت 1165متر مربع از پالک 1340فرعی از 94 اصلی واقع  در بخش 9تبریزمحرز 

گردیده است.
3- برابر رای شماره 139560304006006581-95/07/12هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک بستان آبادتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی شرکت 
مجتمع صنعتی کن تایر سهامی خاص به شناسه ملی 10101188890 درششدانگ  یک قطعه زمین )جهت الحاق به 
پالک 2553فرعی از 94اصلی (  به مساحت 2380متر مربع از پالک 1340فرعی از 94 اصلی واقع  در بخش 9تبریزمحرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی در این 
مورد داشته باشند می توانند 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 : 95/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/08/17

                                                     اسماعیل عبدالهی - رئیس اداره ثبت واسناد وامالک بستان آباد

م.الف: 527/2948
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال-95ثبت آذرشهر

پیروآگهی شماره104/7/4075-1395/04/06نظربه دستورماده11و12قانون ثبت وماده 59-آیین نامه قانون ثبت اشخاصی که درسه 
ماهه دوم سال1395نسبت به امالک بخش های 12و14و38تبریزحوزه ثبتی آذرشهرتقاضای ثبت نموده اندویادرآگهی آنهااشتباهی رخ 
داده یاآگهی آنهاپیدانشده یاذکرشماره ومحل وقوع ملک بشرح ذیل به اطالع عموم می رساند:ازشماره های  اصلی آذرشهربخش12-

تبریز5894-اصلی آقای یعقوب دیزجیان اصل فرزندمحمدنسبت به یک دانگ ونیم ازششدانگ یکبابخانه باغچه)اشتباه درآگهی قبلی 
ازطرف چاپخانه(ازشماره های  ممقان6-اصلی بخش38-تبریز2437-فرعی آقای مقصوداکبرزاده ممقانی فرزنداکبرنسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت2434/64مترمربع.9844/10492-فرعی آقای اسدمحمدحسینی ممقانی فرزندعبدالعلی نسبت به یکسهم 
مشاع ازششدانگ یکباب کاروانسرا.899/10714-فرعی خانم فخران خاک آبی ممقانی فرزندستارعلی نسبت سه دانگ مشاع ازششدانگ 
ابوالفضل مجتبی زاده خانقاهی  ساختمان به مساحت59/00مترمربع.ازشماره های  شیرامین59-اصلی بخش38-تبریز1219-فرعی 
به مساحت5747/50مترمربع.1238-فرعی سعیدپیامی اصل  اعیانی یک قطعه زمین مزروعی  به ششدانگ  فرزندشمسعلی نسبت 
فرزندبرجعلی نسبت به ششدانگ اعیانی یک قطعه باغ به مساحت1575/61مترمربع.مدلول مواد16و17و20قانون ثبت طبق قانون ثبت 
اسنادوامالک در2نوبت به فاصله30روزآگهی می شودوهرگونه اعتراضی نسبت به ثبت امالک فوق ازتاریخ انتشاراولین آگهی نوبتی 
تا90روزبرابرماده86-اصالحی آیین نامه قانون ثبت پذیرفته خواهدشدمعترض می بایست دادخواست اعتراض خودراظرف مدت یکماه به 
دادگاه صالحه تقدیم نموده وگواهی مربوطه رابه این اداره تسلیم نمایددرغیراینصورت ذینفع میتواندگواهی عدم وصول دادخواست راازمرجع 
مربوطه اخذوجهت ادامه عملیات ثبتی به این اداره تسلیم نمایدچنانچه بین متقاضی ثبت ودیگری قبل ازانتشارآگهی دعوی نسبت به امالک 
فوق داشته باشندودردادگاه مطرح باشدمطابق ماده17-قانون ثبت گواهی الزم راازمرجع مشعربرجریان دعوی خودرامستقیمابه اداره ثبت 

اسنادوامالک آذرشهرتسلیم واالحق اوساقط خواهدشد.
تاریخ انتشار:نوبت اول روز:شنبه 1395/08/01 نوبت دوم روز:دوشنبه 1395/09/01 

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک آذرشهر-حسین کرمی

کوهنورد افتخار آفرین ایرانی با بیان اینکه نهادهای مسئول می توانند در کسب افتخارات برای ایران سهیم باشند، گفت: کوهنوردی امروز نیازمند پشتیبانی و حمایت های دولتی مسوؤل است.
عظیم قیچی ساز ضمن بیان اینکه رشته کوهنوردی کشور طی سال های اخیر با رشد قابل توجهی روبرو بوده است، گفت: صعود به قله های مرتفع دنیا و دستیابی به ارتفاع هشت هزار متری که در سطح جهان مطرح است از افتخاراتی ناشی می شود 
که کوهنوردان ایرانی طی سال های اخیر با کسب تجربه به آن دست یافته اند.

وی با تأکید بر اینکه بی شک جایگاه ورزش کوهنوردی نسبت به سال های گذشته قابل قیاس نیست، افزود: امروز با توجه به رشد تکنولوژی و استفاده از ابزارهای مناسب درراه همگام با ورزشکاران شاهد صعودهای بیشتر ایرانیان به قلل مرتفع در 
دنیا هستیم. وزارت ورزش از کوهنوردان حمایتی نکرده است

این فاتح اورست همچنین ابراز داشت: رویکرد وزارت ورزش درزمینه حمایت از کوهنوردان تعریف چندان مطلوبی ندارد ولی فدراسیون کوهنوردی با فعالیت ها و پیگیری های خود توانست با جذب پشتیبان مالی ورزشکاران را با اعزام به مسابقات 
جهانی در حد توان حمایت کند.

قیچی ساز همچنین وجود تحریم ها و عوامل اقتصادی بی تأثیر در این رشته ورزش ندانست و تصریح کرد: عوامل اقتصادی، گران شدن ارز و افزایش هزینه ها روند پیشرفت این رشته ورزشی را با کندی روبرو کرد ولی با توجه به عالقه و پشتکار، 
کوهنوردان بار این هزینه های سنگین را بر دوش خریدند و با صعودهای خود افتخارات بی نظیری را برای ایران عزیز کسب کردند.

وی بابیان اینکه رشته سنگ نوردی به زودی به عنوان یکی از رشته های المپیک پا به عرصه جهانی خواهد گذاشت، افزود: صعودهای بین المللی، صعودهای هیمالیا و صعودهای ورزشی و همچنین سنگ نوردی ایران توانست افتخارات جهانی خوبی 
را در رشته سرعت و سنگ نوردی کسب کند و مسلماً وجود حامیان مالی در این راه می تواند اشتیاق، انگیزه و روحیه ورزشکار را دراین بین ارتقاء دهد.

کوهنوردی ایران نیازمند پشتیبان
 حمایتی از وزارت ورزش ندیده ایم
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یادگیری یک آسودگی تزلزل ناپذیر، همراه با اطمینان خاطر برای رشد اعتماد به نفس ضروری هستند. 
زمانی که همه چیز معطوف آرامش است، شما با آرام ماندن آسودگی را از آن خود می کنید. آنچه که 
موفقیت  شــما را در القا به خود به همراه دارد حفظ آرامش و خونسردی در مقابل رنجش، ناراحتی ها، 

شکست های  احتمالی و حادترین بدشانسی های  دنیا است.
این به معنای بی تفاوتی و بی احساسی نیست، بلکه قدرت حفظ پویایی عاطفی، و سپس کابرد یک 

روش موثر در جهت رشد اعتماد به نفس  است .

ویژگی های  یک فرد آرام و با اعتماد به نفس معموال به این شرح است.
این فرد روز خود را بدون عجله و در یک ســاعت معین آغاز می کند. این امر باعث می شود که با 
حداقل میزان خستگی حداکثر کارایی را داشته باشد. در جریان همۀ فعالیت ها، توجه وی پیوسته معطوف 
بر آن چیزی است که انجام می دهد. او تمرکز خود را حفظ می کند و به راحتی دچار حواس پرتی نمی 
شود. به طور کامل از روز و ساعت استراحت خود بهره می برد، زیرا کامال در لحظۀ حال زندگی می کند. 
آرامش و یک اعتماد به نفس باال او را قادر می سازد بر بی حوصلگی، عصبانیت و تندخویی چیره شود. 
بدون ابراز هرگونه واکنش درونی به سخنان مخاطبش گوش می کند. طرز بیان او شتابزده نیست، آنچه 
که می گوید همه به وضوح در می یابند. حضور او، آرامش بخش، نیروبخش است و از طرفی آرامش برتر 

وی باعث خشنودی  و آرامش بیماران می شود.
او به راحتی به خود اجازه نمی دهد توسط توصیه های  دیگران تحت تاثیر قرار گیرد. هیچ کس موفق 
نخواهد شــد عقیده ای را بدون قطعیت قابل اثبات بر او تحمیل کند. پیشامدها، حوادث، ناکامی های  
زندگی دیگر تعادل و اعتماد به نفس او را بر هم نمی زند، همانطور که یک صدای ناگهانی باعث نمی 
شود ناگهان از جا بپرد. او به سرعت و به طور موثر خود را در وضعیت های  ضروری قرار می دهد تا در 

حد امکان اثر پیشامدها و دیرکردها را خنثی کند.
او اعتماد به نفس خود را حفظ می کند و این شیوه ها را به طور منظم  گرد هم می آورد تا بتواند قابلیت 
خونسردی خود را باز به دست آورد. پس از یک رنج طوالنی، خونسردی و آرامش روند کار را پیش می گیرد 
و از رنجی که با آن برخورد می کند می کاهد و تالش می کند بر همۀ عواقب آن یک به یک غالب 

شود. سپس خود را با اعتماد به نفس بیشتر، جنگجوتر از قبل و برای آینده مجهزتر احساس می کند.
هر اندازه موقعیت فردی کم اهمیت باشد، آرامش و اعتماد به نفس او به طور موثر بر اطرافش اثر می 

گذارد. اغلب اینگونه افراد برای منصب های  قابل اعتماد در نظر گرفته می شوند

اگر به حسن روحانی ایرادی 
وارد می شــود بیشتربه دلیل 
دســتاوردهایی  فروشی  ارزان 
ست که حصول حتی یکی از 
آنها برای یک دولت مستقر در 
طول حیات قانونی اش کافی 
بود.از توافق هسته یی با قدرت های  جهانی گرفته تا 
کنترل تورم به زیر 9 درصد ویا آرامش روانی جامعه.

منتقدانه می توان از روحانی خواســت درحوزه های  
اقتصادی فعال ترباشد.امامتقابال ازاوانتظار نمی رود 
که با عدم موفقیت در برخی شاخص ها مانند رکود، 
دستاوردهای بزرگتر را حراج و میدان را به حریف واگذار 

کند
گذر از مسیر رئیس جمهور شدن در ایران شاید 
سخت باشد،امادر تالطم های  سیاسی و اجتماعی 
ایران، رئیس جمهور ماندن بســیار سخت تر است. 
پاســخگویی به مطالبات رای دهندگان و نیزجلب 
نظــر بخش مــردد جامعه که محافظــه کارانه به 
انتظارعملکرد رئیس جمهور می نشینند )که البته 
ایرادی هم ندارد(اتفاقا بخش ساده،بی دردسر و راحت 
ماجرا برای روسای جمهوراست.آنچه اما رئیس جمهور 
ماندن برای روحانی را طاقت فرسا می کند،کنترل و 
دفع فشار مخالفان و شدت ضرباتی ست که از هرسو 
متوجه او می شــود.با این تفــاوت نامتعادل، که در 
زمان دفع فشار، حسن روحانی متهم به عدم تحمل 

مخالفانش می شود!.
قــرار گرفتن مقابل چنین شــرایط نــا برابر و 
قضاوت های  نامتعادل، روحانی را به یک شــاخص 
بی مانند در میان روسای جمهور ایران تبدیل کرده. 
اکبر هاشمی رفســنجانی سیاســتمدارواقع بین، 

بســیارقدرتمند و پر نفوذ کــه اینک بیش از پیش 
حمایت از حســن روحانی را وظیفه خود اعالم کرده 
مــی گوید: مزاحمت ها برای دولــت روحانی پس از 
انقالب ایران کامال بی سابقه است. میخواهند کاری 

کنند تا مردم از انتخاب عاقالنه شان پشیمان شوند.
اینکه چرا علی رغم گذشت حدود 3 سال و نیم 
از آغاز کار دولت روحانی ،آقای رفســنجانی کماکان 
نوک تیز انتقادات و حمالت خود را متوجه دولت قبلی 
و عوامل احمدی نژاد مــی کند به باور آگاهان امور 
داخلی ایران، صرفا به دلیل کارشکنی های  کنونی آنها 
نیست.آنچه برای هاشمی رفسنجانی ظاهرا اهمیت 
استراتژیک پیدا کرده،زنده نگه داشتن شرایط و فضایی 
ست که دولت قبلی برای مردم و کشور ایجاد ومیراثی 
تخریب،نابسامانی،فساد،گسســت های   از  ویرانگر 
اجتماعــی و روانی وناامنی در 2 حوزه امنیت داخلی 

و بین المللی بر جای گذاشت.
در متد فکری و سیاســی زیرکانه اکبر هاشمی 
رفسنجانی، در بررسی 8 سال دولت جادو پندار!! نباید 
اجازه داد پدیده احمــدی نژاد به عنوان یک موضوع 
تاریخی صرف و گذرا مورد بررسی گیرد و تالش های  
هواداران و شــخص او به ثمر برسد که می گویند 
هر چه بود گذشت!روحانی کار خود را انجام دهد. به 
گذشته چکار دارد!.به بار نشستن چنین ثمری)ناشی 
از فراموشی توده ها( بی شک به مخاطره تکرار اگر نه 
خود احمدی نژاد که کپی درجه دومی مانند او منجر 

خواهد شد.
رصد سیســتماتیک گروه ها و نخبگان سیاسی 
ایران، در آن بخش که به جریانات منتهی به پدیده 
احمدی نژاد به مثابه یک فرهنگ مربوط می شود به 
خوبی نشان می دهد آنها تالش می کنند دوران 8 

ســاله پیش از حسن روحانی، فراموش و صرفا یک 
پدیده زود گذر تاریخی توصیف و تفســیر شود که 
جدای از نتایج آن، قابل بازنگری، باز ســازی، جبران 

و احیا است.
چرایی سیاست هوشمندانه هاشمی رفسنجانی 
برای افشای چنین خطی، قابل درک وچندان مشکل 
نیست. آنگاه که مشاهده می کنیم رئیس جمهور 
روحانی اوال، زیر فشــار های  سهمگینی قرار گرفته 
که می تواند قوای او را تحلیل ببرد. ثانیا، ناخواسته 
و باالجبار او مجبور اســت با میراث دولت قبل کنار 
آمــده و دامنه ژله یی تخریبی و ممتد آن را مدیریت 
و کنترل کند. ثالثا، روحانی به تنها ترین شخص در 
دولت برای دفاع از عملکرد و دستاوردهایش تبدیل 

شده.
البته تا آنجا که به رئیس جمهور مربوط می شود، 
اوخود به انــدازه کافی در تقویت موقعیت مخالفان 
بی رحمش مقصراست و نمی تواند با سکوت از زیر 
بار مســئولیت های  قانونی و پاسخگویی به افکار 
عمومی شانه خالی کند.اگر به حسن روحانی ایرادی 
وارد می شــود - که شدیدا هم وارد است - بیشتربه 
دلیل کم فروشی و حراج بی قیمت دستاوردهایی ست 
که حصول یکی از آنها برای یک دولت مســتقر در 
طول حیات قانونی اش کافی بود.از توافق هســته 
یــی با قدرت های  جهانی گرفته تا بازگرداندن ایران 
به جامعه بین المللی ،رفع تدریجی تحریم ها،کسب 
اعتماد بین المللی برای کشــور،کنترل تورم به زیر 9 
درصد،آرامش و ثبات روانی جامعه ویا تثبیت و کنترل 
نوسانات مالی و اقتصادی بازارمتناسب با شرایط ویران 

شده به ارث رسیده.
بله منقدانه می توان به روحانی و دولت اوسخت 

ایراد گرفت و از آنها خواســت درحوزه های  مرتبط با 
شاخص های  اقتصاد عمومی فعال تر برخورد کنند.

امامتقابال از دولت و شــخص رئیس جمهور چندان 
انتظار نمی رود که با ســکوت و یا عدم موفقیت در 
برخی شاخص های  مدیریتی آنهم در سطح کالن 
کشــور)مانند رکود(، اوال دستاور دهای بزرگتر را حراج 
کرده و ارزان بفروشند.ثانیا میدان را به حریف واگذار 
کنند.نتیجــه یک چنین روحیه یی اکنون منجر به 
آن شده که اتفاقی بسیار ساده و دسته چندمی مانند 
تعویض یک یا دو وزیر کابینه به یک موج سیاسی 

در دو سوی مخالفان و موافقان تبدیل شده است.
رئیس جمهور که مطابق قانون اساســی ایران 
و حوزه اختیارات قانونــی خود، بنا به هر دلیل حق 
دارد اعضای کابینه و یــا هیات وزیران را تعویض و 
جابجــا کند)آنهم پس از 3 ســال و نیم(اکنون باید 
پاسخگوی چرایی استفاده از حقوق قانونی خود باشد.

ترمیم،چابکی و کارآمد کردن کابینه حتی اگر شرایط 
انتخابات سال آینده مطرح نبود، اقدامی بسیار عاقالنه 
وزیرکانه تلقی می شود که باید از آن استقبال کرد. 
این درحالی ست که در سلبی ترین حالت سیاسی، 
همواره و طلبکارانه از سوی مخالفان مورد انتقاد بود 
چرا کابینه اش را ترمیم نمی کند؟و اکنون باید جواب 
پس بدهد چرا این کاررا می کند!. مخالفان او اما به 
افکار عمومی توضیح نمی دهند چرا در مقابل )اگر 
اشــتباه نکنم( برکناری 13وزیر و 3 استیضاح وزرای 
احمدی نژاد و ماجراجویی های  سیاسی و امنیتی وی 
آن زمان سکوت کردند!؟. تقریبا هرسال  2 وزیر،به جز 
برکناری، تعویض و استعفای معاونان وزرا. خدای من! 
این نحوه برخورد آپارتاید سیاسی بسیار شگفت انگیزو 

متحیرکننده است.

متین مسلم

مصر، تونس و شــمار دیگری 
از کشــورهای عربی در آینده 
به این کلکسیون اضافه خواهند 
شد. همه ی این مثال ها مبین 
آن است که می توان مسلمان 
بود و در عین حال یک جامعه 

دموکراتیک هم بنا نهاد.
اما در خصوص این اعتقاد که مشروطه یا نظام لیبرال 
دموکراسی مستلزم عبور از مراحل مشخص تاریخی 
است چه می توان گفت؟ این نظریه هم از پایه و اساس 

چندانی برخوردار نیست.
این درســت اســت که اروپا ظرف 400 سال از نظام 
سیاســی مختنق قرون وسطی به آزادی و دموکراسی 
قرن نوزدهم رسید، اما براساس چه استدالل و منطقی 
همه جوامع دیگــر و هر جامعه دیگری که می خواهد 
به دموکراســی و حاکمیت قانون برسد حکماً و الزامًا 
می بایستی طابق النعل بالنعل از همان مسیر اروپا عبور 

کند؟
فی الواقــع و در عمل هــم این اتفاق نیفتــاده. آیا در 
ژاپن رنسانس، عصر روشنگری و خردگرایی، انقالب 
مرکانتالیزم و... نخســت و مرحله به مرحله طی شد و 
در نهایت ژاپنی ها به دموکراسی رسیدند؟ ایضاً در هند 
یا ترکیه هم همینطور؟ دنیای امروز پر از کشــورهایی 
است که نه در آنها رنسانس تحقق پیدا کرد، نه انقالب 
مرکانتالیزم، نه عصر خردگرایی و روشــنگری به وقوع 
پیوســت و نه هیچ یک از دیگر مراحل تاریخی اروپا 

طی شد.
مع ذالک و اتفاقاً »یک شبه ره صدساله رفتند.« ترکیه، 
برزیــل، آرژانتین، شــیلی، آفریقای جنوبــی، تایوان، 
مکزیک، فیلیپین و... کشورهایی هستند که بسیاری از 
آنها تا همین یکی دو دهه پیش تحت سیطره نظام های 
سیاسی محقق سرکوبگر و نظامی امنیتی بودند. آیا در 
مصر، تونس، یمن، ســوریه و بحرین رنسانس تحقق 

یافت؟
آیا غیر از این است که همه این جوامع تا چند ماه پیش 
زیر سلطه نظام های مستبد، خودکامه، نظامی و امنیتی 
بودند و نوری در انتهای تونل در آنها وجود نداشــت؟ 
حاجت به گفتن نیست که اگر به هر دلیلی جنبش های 
دموکراتیک در این کشــورها به شکســت بینجامند، 
شــماری از صاحبنظران خواهند گفت که مصری ها 
یک شبه می خواستند ره صدساله بروند و مقدمات تحقق 
دموکراســی در جامعه مصر فراهم نشده بود و همان 
تحلیل هایی که در مورد مشــروطه به کار می رود. اما 
همه شــواهد و قرائن موجود حکایت از آن می کند که 

مصر ظرف چند ماه به اندازه چندین قرن تکان خورده.
آیا هیچ جامعه شــناس، صاحبنظر علوم سیاســی و 
تحلیلگری حاضر بود در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته 
پیش بینی کند که این حســنی مبارک که بیش از سه 
دهه با قدرت توانســته بر مصر حکومت کند و اکنون 

هم وارد مقدمات انتقال قدرت به پسرش جمال مبارک 
را تدارک می بیند، چند هفته دیگر سرنگون خواهد شد؟ 
ایضاً سرهنگ قذافی در لیبی و علی عبداهلل صالح در 

یمن و بشار اسد و آل خلیفه در سوریه و بحرین.
دســته ســوم دالیلی که در تبیین شکست مشروطه 
اســتدالل شده است که مردم عادی بکنار، بسیاری از 
رهبران مشروطه هم معنای مشروطیت را به درستی 
نمی فهمیدند. طرفداران این نظریه معتقدند که مشروطه 
یک تقلید شــتابزده از فرنگ بود بدون انکه اساس و 

مبانی ان در ایران بدرستی فهمیده شده باشد.
ایــن نظر را مورخ قدری همچون احمد کســروی در 
تاریخ مشروطه آورده است. بنابراین خیلی دیگر بدور از 
ذهن نمی تواند باشد که مشروطه نمی توانست در جامعه 
ایران آن روز پیشــرفتی داشته باشد. برخی مشابه این 
نظر را مطرح کرده اند که مشروطه برای ایران زود بود. 
جامعه ی ایران عقب مانده اوایل قرن بیســتم ظرفیت 

یک نظام مدرن لیبرال دمکراسی اروپایی را نداشت.
گروه چهارم بیشتر شامل رویکردهای مارکسیستی و 
شبه مارکسیستی می شود. این نویسندگان بیشتر برروی 
فقدان توســعه سیاسی و اقتصادی، عدم شکل گیری 
ســاختار طبقاتی در ایران، از جمله عدم شکل گیری 
طبقه متوســط یا بورژوازی و سیطره اشراف، مالکین 

و فئودالیته زمین دار متحد با دربار قاجار اشاره می کنند.
و باالخره مجموعه ای از دالیل دیگری همچون فرصت 
طلبی اشــراف قاجار که در ابتدا از در مشروطه خواهی 
درامده بودند اما بعدا از هیچ تالشــی در جهت ضربه 
زدن به مشروطه فروگذاری نکردند. یا اشاره می کنند 
به اختالفات میان مشروطه خواهان و کشمکش ها و 

رقابت ها میان آنان و این دست مسایل.
اینها شــماری از مهم ترین دالیلی است که به عنوام 
دلیل شکست مشــروطه مطرح شــده اند. همه این 
دیدگاه ها اصوال مشروطه را شکست خورده می دانند. 
اما آیا براستی مشروطه شکست خورد؟ هدف مشروطه 
ایجاد حکومت در ایران بر اساس قانون بود. مشروطه 
در تحقق این هدف شکست خورد و نتوانست در ایران 
یک نظام سیاسی ایجاد کند که در آن قدرت حکومت 

محدود به قانون باشد.
حکومت رضاشــاه به تنها چیزی که پایبند نبود قانون 
بود. بحث بر ســر درســتی یا غلط بودن سیاست ها و 
تصمیمات رضاشاه نیســت. بحث بر سر ان است که 
رضاشــاه هر چه اراده می کرد آنرا انجام می داد. اینکه 
آیــا قانون این اختیار را به او داده بود یا نه، مطرح نبود. 
محمد رضا شــاه هم ایضا بر همین سیاق از 28مرداد 
سال 1332 ببعد حکومت می کرد. این اصطالح که در 
دوران پهلوی ها بود: چو فرمان یزدان چو فرمان شاه در 

حقیقت بیانگر نظام سیاسی واقعی در ایران بود.
اما دو نکته اساســی در اینجا مطرح می شوند. نخست 
آنکه آیا همه مشــروطه همین بود؟ یعنی مشروطه را 
به صرف اینکه نتوانســت منجر به ایجاد حاکمیت در 

ایران بر اساس قانون شود، می بایستی شکست خورده 
دانســتش؟ به بیان دیگر ایا مشــروطه هیچ دستاورد 

دیگری نداشت؟
نکته دوم: دالیل اینکه مشــروطه نتوانست در ایران 
نهادینــه شــده و منجر به ایجاد یک نظام سیاســی 
پلورالیستی و دموکراتیک شود چه بودند؟ آیا آن دالیلی 
که نقل کردیم واقعاً مانع از موفقیت مشروطه شدند؟ 
در ابتدا به پرسش دوم می پردازیم: نقد خیلی فشرده و 

شتابزده آن دالیل.
اگر مشــروطه در ایران موفق نشد، که نشد، به واسطه 
این نبود که در ایران رنسانس یا عصر خردگرایی اتفاق 
نیفتــاده بود و یا چون مردم و بســیاری از نخبگان در 
ایران اعتقاد به اســالم داشتند، امکان نداشت و ندارد 
که در ایران دموکراسی تحقق یابد. چون بنیان لیبرال 

دمکراسی بر روی جدایی دین از سیاست است.
این ســخن هم که بسیاری از رهبران مشروطه معنی 
مشروطیت را نمی دانستند هم پایه و اساسی ندارد. در 
کتاب سنت و مدرنیته نقل قول های فراوانی آمده که 
نشان می دهند نخبگان سیاســی و رهبران مشروطه 
حتی روحانیون و علما طرفدار مشــروطه اتفاقا معنی 
مشروطه و اساس آنرا که محدویت قدرت حکومت به 
قانون بود را کاماًل و بدرستی درک کرده و به شدت از 
آن نظریه جدید در ایــران جانبداری کرده و آنرا بهیچ 
روی منافی با شــرع نمی دانستند)به استثنای مرحوم 

شیخ فضل اهلل نوری البته(.
بعالوه سنت و مدرنیته نشان می دهد که این نظر رایج 
هم که گفته می شود مشروطه در ایران عقبه ای نداشت 
و تقلیدی شــتابزده از جانب منورالفکران از غرب بود، 
خیلی پایه و اساسی ندارد. فکر تغییر و اندیشه ترقی از 
نخستین سال های آغازین قرن نوزدهم در میان شماری 

از رجال فهیم تر و آگاه تر قاجار بوجود آمده بود.
قائم مقام ها )میرزا عیســی و میرزا ابولقاسم( از جمله 
نخستین ایرانیانی بودند که یکصد سال قبل از مشروطه 

متوجه عقب ماندگی عمیق ایران شده بودند.
کمتر از دو ده بعد از آنان شاهزاده عباس میرزا فرمانده 
کل قــوای ایران که در یک ده جنگ با روســیه بجز 
شکست پشت شکست دستاورد دیگری نداشت، ناامید 
و سرخورده از مسیو ژوبر فرانسوی نماینده ناپلئون که 
به ایران امده بوده سئوال می کند که چرا شما اروپایی ها 
اینقدر پیشرفت کرده اید اما ما ایرانی ها در جهل و عقب 
ماندگی غوطه ور هســتیم؟)ما چگونه، ما شدیم:ریشه 
یابــی علل عقب ماندگی در ایــران، صادق زیباکالم، 
انتشارات روزنه چاپ هیجدهم ،تهران ،1390 ،ص27(.

عباس میرزا بعد از جنگ دست بکار پیشرفت و ترقی 
ایران می شود. اما مرگ زودرس شاهزاده اصالح طلب 
همه برنامه های او را به پایان می رســاند. بعد نوبت به 
مرحوم امیرکبیر می رســد. از پایــان غم انگیز عاقبت 
تالش های او هم آگاهی داریم. بعد خود ناصرالدین شاه 
تالش هایــی برای تغییر می کند که آنها هم بی نتیجه 

می مانند.
اینبار میرزا حسین خان سپهساالر علم اصالحات را بلند 
می کند. او صحبت از مبارزه با فســاد و رشوه خواری 
حکام، آزادی، ایجادصنعت، روزنامه، ســرمایه گذاری 
خارجی ها در ایران، و باالتر از همه،حاکمیت قانون در 

اداره کشور می نماید.
اما او نیز راه بجایی نمی برد. بعد دیگرانی همچون میرزا 
ملکم خان ناظم الدوله، امیــن الدوله، صنیع الدوله و 
بسیاری دیگر تالش در جهت ایجاد دارالشورای دولتی 
)معادل هیات دولت امروزی (و قانون می کنند به این 
امید تا شاید بتوانند محدویتی در قدرت پادشاه بوجود 
بیاورند و مملکت را از جهــل و عقب ماندگی اندکی 

برهانند تا برسیم به مشروطه.
نهضت مشــروطه در حقیقت از یــک عقبه طوالنی 
یکصد ســاله برخوردار بوده. همه آن تالش ها از ابتدا 
قرن نوزدهم تا پایان آن قرن یک هدف داشــتند که 
خالصه می شد در مبارزه با عقب ماندگی ایران و تالش 
در پیشــرفت و ترقی کشور. یعنی دقیقا همان اهداف 
مشروطه. این چه استداللی است که »مشروطه یکشبه 
بود»؛ »مردم معنی مشروطه را نمی دانستند«؛»مشروطه 
برای ایران زود بود«؛ »مشروطه یک تقلید شتابزده از 
غرب توسط منورالفکرها بود بدون انکه ریشه و عقبه 

اجتماعی در ایران داشته باشد« و قس علیهذا.
اگر نهضت مشــروطه منجر به برقــراری یک نظام 
سیاسی مشابه ترکیه، برزیل یا بنگالدش در ایران نشد، 
به واسطه یکســری دالیل مشخص داخلی و خارجی 
بود. اینکه این دالیل چه بودند، به تفصیل در »سنت و 
مدرنیته« آمده اما نکته مهم آن است که این دالئل نه 

تاریخی و حتمی بودند و نه اجتناب  ناپذیر.
اگر فی المثل مظفرالدین شاه چندین سال بیشتر زنده 
مانده بود؛ اگر جانشین وی محمد علیشاه به جای آنکه 
از همان روز نخســت بر تخت نشستن شمشیر از رو 
علیه مشروطه نمی بســت و شخصیتی مشابه پدرش 
مظفرالدین شــاه یا پسرش احمدشــاه می داشت؛ اگر 
روس ها آنچنان مشروطه و مشروطه خواهان را سالخی 
نمی کردند؛ اگر انگلیسی ها بدلیل ظهور قدرت جدیدی 
در اروپا بنام آلمان با روســیه در ایران کنار نمی آمدند و 
پشت به مشروطه نمی کردند، و بسیاری نکات دیگر، 
مشروطه می توانست نهادینه شده و ما یکصد سال پیش 

نظام سیاسی شبیه به ترکیه امروزی پیدا می کردیم.
اما تاریخ را »اگر«ها نمی سازند بلکه واقعیات هستند که 
سرنوشت یک جامعه را رقم می زنند. اگر مرحوم شهید 
بهشتی، مرحوم شهید مطهری، مفتح یا باهنر و بسیاری 
از روحانیونی که در دو، ســه سال نخست انقالب به 
شهادت رسیدند، زنده مانده بودند، یا اگر عراق به ایران 
حمله نمی کرد و ما می توانســتیم با دیپلماسی جلوی 
جنگ را بگیریــم، و خیلی اگرهای دیگر، یقیناً جامعه 
ایران از نظر توســعه سیاسی تفاوت زیادی با امروزش 

پیدا می کرد.

بخش دوم

صادق زیباکالم 

؛

مترجم

استاد دانشگاه

یک شیوۀ قدرتمند تاثیر برای داشتن اعتماد به نفس
صدیقه شکرزاده

همه گرفتاری های  یک رئیس دولت
آپارتاید سیاسی علیه یک رئیس جمهور

نویسنده

روایت تاریخی ما از مشروطه

نمی دانم چرا بسیاری از ما عادت کرده ایم  به گونه ای مبهم وبی دقت صحبت 
کنیم که مجبور شویم آن را بیشتر توضیح بدهیم تا فهم دیگران را از صحبت های 
خود تصحیح نماییــم. حتما دربین همه افراد جامعه بویژه درمیان سیاســیون و 
شــخصیتهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی علمی به این موضوع 
برخورد کرده اید که بدون دقت صحبت می کنند و بعد ازآنکه جامعه به صحبتهای 
آنها واکنش نشان می دهد، درصدد تبیین و توضیح بیشتر، ویا تصحیح  حرفهای 
خود، تجدیدنظر ویا  عذرخواهی  برمی آیند. جالب است در برخی  مواقع به گونه ای نسنجیده و نابخردانه 
صحبت می کنند که با توضیح بیشتر، کار بدتر شده و مجبور می شوند به صراحت از همه عذرخواهی 
کنند. دلیل این امر این است که برخی از ما احساس می کنیم، صحبت  واظهارنظرکردن، جزو راحت ترین 
کارهاست ؛ درحالیکه اگر به ارزش و میزان نفوذ کالم بیشتر پی ببریم، به راحتی صحبت نخواهیم کردو 
برای اینکه جمله ای را به زبان بیاوریم،  اندکی تامل می کنیم و درباره درک آن نزد دیگران، فکر میکنیم. 
دراین صورت، کمتر صحبت خواهیم کرد واگر بخواهم کمی طوالنی حرف بزنیم، ترجیح خواهیم داد که 

منظور خود را به صراحت وغیرمبهم، بنویسیم و طبق آن صحبت کنیم.
این عادت درصحبت های اهل سیاست و فرهنگ وعلم متاسفانه به وضوح دیده می شود. امروز چیزی 
را می گویند وفردا، خود ویا دفترشان کوشش می کنند که منظور صاحب سخن را تصریح کنند ویا منظور 
اصلی آنها را توضیح دهند که عمدتا نمی توانندحق مطلب را ادا کنند و بلکه کار بدتر می شود وسوال های 

جدیدی را در جامعه بوجود می آورند.
سوال این است که چرا به گونه ای  صحبت واظهارنظر می کنیم که مجبورباشیم برای رفع تردیدها و 

ابهام های  بوجود آمده، کلی انرژی صرف کنیم؟!

رضا پورحسین

سخن گفتن راحت نیست، دقیق صحبت کنیم

منظور من آن نبود، این بود!



شــد بیــرون  پــرده  ز  مــا  دل  راز  کــه  کنــون 
بلنــد ســرود ایــن  پــای چشــمۀ طبــع مــن  بــه 

می گوئــی راز  پــرده  ایــن  دل  در  کــه  بــزن 
می گوئــی ســروناز  آن  ســرفرازی  بــه 
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منظر

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

 عامل توسعه خوشــه فرش اســتان اردبیل از برگزاری دوره های 
آموزشی تجاری سازی فرش دستبافت استان خبر داد.

اسحاق رســولی در حاشیه جلسه خوشه فرش اردبیل تصریح کرد: 
مرکز نوآوری و تجاری سازی فرش دستبافت استان در عنبران نمین 

دایر شده است.
وی افزود: این مرکز اقدام مشــترک شه نهاد پارک علم و فناوری 
استان اردبیل، اتحادیه تعاونی فرش و شرکت شهرک های صنعتی 

است.
عامل توسعه خوشه فرش استان با بیان اینکه در این مرکز دوره های 
آموزشــی برای ۸۵ نفر برگزار می شود، متذکر شد: پشتیبانی طرح 

توسط خوشه فرش استان انجام می شود.
اسحاقی با اشاره به شکل گیری یک ساله خوشه فرش استان افزود: 
این مجموعه به دنبال ریشــه یابی مشکالت فرش استان در مرحله 

تولید تا فروش و در ادامه حل وفصل آن است.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد فرش دستبافت اردبیل در مرحله 
فروش و تجاری سازی به ویژه در بازارهای خارجی با مشکل مواجه 

است.
عامل توسعه خوشه فرش اســتان تأکید کرد: در عین حال نوآوری 
و کیفیت بخشی به فرش تولیدی نیز ضروری است و به دلیل عدم 

تناسب بین تولیدات و نیاز بازار موانعی در فروش ایجاد شده است.
وی تأکید کرد: به همین منظور نوآوری و تجاری سازی فرش به جد 
مورد تأکید است و به منظور تحقق آن از ظرفیت تمامی دستگاه های 

مرتبط استفاده می شود.

فرش

دوره های آموزش تجاری سازی 
فرش دستبافت در اردبیل 

برگزار می شود

عباس شاه زیدی

هوا سرد بود و همه چپیده بودند داخل سالن ها .با این حال سالن ها زیاد هم 
شلوغ نبود و به نظر می رسید تعداد بازدیدکنندگان نسبت به سال های قبل 

کمتر شده است.
خرید بن کتاب هم راحت بود و با احتساب تخفیف 10 درصدی ناشران، جمعا 
می شد 30 درصد تخفیف گرفت که در این اوضاع ناجور اقتصادی خودش 

غنیمتی است برای جماعت اهل کتاب!
مثل ســال های قبل، جای برنامه های جذاب فرهنگی و ادبی خالی است.

حضور نویسندگان،برنامه های نقد و بررسی کتاب و حتی جشن امضای کتاب 
در نمایشــگاه کتاب تبریز هنوز به خوبی جا نیفتاده است.تنها، اعالم برنامه 
»جلسه نقد و بررســی کتاب دا« به چشم می خورد که این هم یعنی یک 

بی سلیقگی محض!
نمایشگاه کتاب استانی باید بستری باشد برای معرفی و طرح آثار و نویسندگان 
بومی، نه بررسی مکرر اندر مکرر کتاب مشهوری چون »دا«، که هشت سال 
پیش منتشر شده و تا حاال هم صدها جلسه نقد و بررسی برایش برگزار شده 
است! شکر خدا آثار خوبی چون »یاشماق« نادر ساعی ور،»با تو می مانم« رضا 
قلیزاده، »جمجمه ات را قرض بده برادر« مرتضا کربالیی لو و چندین کتاب 
دیگر از آثار نویسندگان هم استانی ما وجود دارد که حتی در بعد ملی هم افتخار 

آفرین بوده اند.این غفلت از استعدادهای بومی جای تاسف و نگرانی دارد!
ناشران حرفه ای و مطرح به ویژه در حوزه ادبیات و داستان، بازهم در نمایشگاه 
امسال غایب بودند.اما برخی فروشگاههای کتاب استان، ابتکار به خرج داده 
بودند و به نمایندگی از ناشران مطرح به عرضه بخشی از کتابهای این ناشران 
مشــغول بودند.این ابتکار جای تقدیر دارد، اما اشکال کار آنجاست که اکثر 
فروشندگان عموما بی اطالع از محتوا و ساختار کتابها، راهنما و معرف خوبی 

برای مراجعان نیستند!
دختر خانم متصدی در غرفه کتاب نیستان، وقتی ظاهر مثال کتاب خوان ما را 

دید شروع کرد به تبلیغ کتاب »نامیرا«!
»این کتاب را بردارید...خیلی خوبه! همه می خرن...خیلی پر فروشه!«

شیطنت فرهنگی مان گل کرد و کتاب خودم، »بحران عروسکی« را نشانش 
دادم و پرسیدم:
»این چطوره؟«

»این هم بد نیست...«
»موضوش چیه اصال!؟«

»خوبه...آره خوبه...اما دقیقا نمی دونم! مهدی شــجاعی از اون بهتره...خیلی 
پرفروشه!«

این خواهران و برادران کتاب نشناس تقصیری ندارند! می خواهند بفروشند، 
اما نمی دانند که کتاب را باید با توجه به ذائقه و سطح مخاطب تجویز کرد، نه 
تکرار کلمات کلیشه ای و سوپرمارکتی چون پرفروش،خوب،قشنگ و زیبا! تب 
کنکور هنوز هم باال است، هنوز هم ناشران کنکوری پر مشتری هستند و پر 
درآمد! تنها تفاوت با سال های گذشته، کوچ برخی ناشران از کنکور کارشناسی 
به کنکور کارشناسی ارشد و دکترا است! باید هم اینطور باشد، در جامعه ای 
که گرفتار عناوین دکتر و مهندس است و علم و فرهنگ را با سواد و مدرک 

اشتباه گرفته است!
جماعت اهل کتاب بهترین مبلغان حقیقی کتاب هستند.جالب بود که در معدود 
غرفه ها، دوستان کتاب شناسی هم حاضر بودند و خلق اهلل را در خرید از  بازار 
پر زرق و برق نمایشــگاه کمک می کردند.با پیمان پاسبانی در غرفه کتاب 
فیروزه تبریز، درباره پرفروش های بازار کتاب و دالیل اقبال مخاطبان گپ 
زدیم.شهریار شفیعی هم از تازه های انتشارات شهرستان ادب برایمان گفت و 

از حلقه شاعران آفتابگردان که شنیدیم و خداقوت گفتیم.
این روزها همه قبول دارند که تشکل های خودجوش مردمی بسیار مفیدتر و 
کارآمدتر از ادارات و ارگان های دولتی عمل می کنند.NGO ها علی رغم 
تجربه های موفق در زمینه های مذهبی،اجتماعی و حتی محیط زیست، هنوز 
در حوزه های فرهنگی )مثال کتابخوانی( چندان ورود نکرده اند.کاش می شد 
طراحی و اجرای بخشی از برنامه های فرهنگی نمایشگاه کتاب را به جوانان 
کتاب خوان پرشــور و پرانرژی واگذار کرد! شاید آن وقت فضای فرهنگی 
نمایشگاه پرشورتر می شد و حلقه های کتابخوانی،تبلیغ ابتکاری کتابها،اجرای 
نمایش های کوتاه کتاب محور،کارگاههای آموزشــی و... در شهر اولین ها 

رونق می گرفت!
بعد دو ساعت هروله مابین غرفه ها، باالخره کوله بار کتاب ها را برداشتیم و 
از سالن بیرون زدیم.»فروشگاه کتاب تبریز« یا »نمایشگاه کتاب تبریز«!؟  به 

این دوگانه فکر می کردم که رسیدم به حلوا فروشی های ورودی نمایشگاه!
سیصد گرم حلوای گردو خریدم و انداختم داخل کیسه نایلون، که افتاد درست 

روی کتاب »رساله درباره نادر فارابی« مصطفی مستور!

کتاب

سوله هایی پر از کاغذهای صحافی شده
فاطمه ابوالهانی

حاشیه نگاری از چهاردهمین
 نمایشگاه بین المللی کتاب تبریزی

»کتاب«نشناس ها! 
مهدی نورمحمدزاده

من چهره های بی ریا را می شناسم 
من از شما بهتر شما را می شناسم 

من در سکوت سنگی این شهر خاموش
فریادهای بی صدا را می شناسم 

در غربت این کوچه های بی محبت 
بیگانه های آشنا را می شناسم 

من خوب می فهمم که در ذهن شما چیست؟
سر در گمی های شما را می شناسم 

من کشف کردم نقطه ی ضعف شما را 
من دردهای بی دوا را می شناسم

خود را در این آیینه ها دیگر نبینید
من خوب این آیینه ها را می شناسم 

پس می نشینم تا بروید استجابت 
من راز تاثیر دعا را می شناسم 

با شعر من هر جا که می خواهی سفر کن 
من بی نشانم ناکجا را می شناسم 

گفتند جز تکرار نشنیدند از من 
من اتهام ناروا را می شناسم

شعر

آثار سینمایی ساخته شده در حوزه دفاع مقدس کافی نیست

فیلم

نقد

نماینــده ولی فقیه در آذربایجــان غربی و امام جمعه 
ارومیه گفت: آثار سینمایی ساخته شده در حوزه دفاع 
مقدس کافی نیســت و باید تالش بیشــتری در این 

خصوص صورت گیرد.
ســید مهدی قریشــی در جلســه هماهنگی شروع 
تصویربرداری مستند »ســکوت آب و خاک« افزود: 
عالوه بر فیلم های ســینمایی داســتانی، در بخش 
مستندســازی نیز می توان فیلم های بیشتری را در 
مورد نحوه زندگی جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا 

ساخت.
وی اضافه کرد: در حوزه سینما فیلم های بسیار خوبی 
با موضوع دفاع مقدس ســاخته شده است ولی تعداد 

این آثار کافی نیست.
وی اظهار کرد: ذات هنر، ایجاد زمینه تاثیرگذاری در 
بین آحاد مردم جامعه اســت و از این ویژگی می توان 

در راســتای انتقال مفاهیم فرهنگی و اعتقادی نسلی 
برای نسل دیگر استفاده کرد.

نماینــده ولی فقیه در آذربایجان غربی ادامه داد: ملت 
بزرگ ایران بــا پایبندی به ارزش های اســالمی و 
تالش بی وقفه برای تحقق اهداف و آرمان های ملی، 

راه نورانی شهیدان گرانقدر خود را ادامه می دهد.
در این دیدار، مســئوالن ســازنده مستند سکوت آب 

و خاک گزارشــی از روند ســاخت این مستند را ارائه 
کردند.

مســتند »ســکوت آب و خاک« به تهیــه کنندگی 
مجتبی میالنــی و کارگردانی کاظم خیرخواه روایتی 
از عملیات کربالی ۵ تحت محوریت لشــگر عاشورا 

را روایت می کند.
نشــان دادن رشــادت های گردان های غواصی و 
عملیاتــی، نگاهی به نیروهای اعزامی اســتان های 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان 
در منطقه شــلمچه از جمله بخش های این مستند 

است.
آذربایجــان غربی از جمله اســتان هــای درگیر در 
عملیات کربالی ۵ بود و گردان های لشگرعاشــورا، 
رشــادت های زیادی در این عملیات از خود نشــان 

دادند.

عیــال کت را می گیرد و دســت ها را تــا کتف وارد 
آستین های کت می کنم. کتی است بس تنگ که به 
مدد گوشت شیشک هر روز تنگ تر می شود.عینکی، 
فریم گرد، به شــعاع ۵*۵ به چشم می زنم تا بیشتر 
شــبیه فالسفه جهان شوم. خیر ســرم می خواهم از 
نمایشگاه کتاب دیدن کنم، باید شبیه کتاب خوان ها 
شــوم یا نه؟ همگی آماده می شویم...عیال و نوادگان 
را ســوار برBRT کرده و به ســوی نمایشــگاه پر 

می گشاییم.
نمایشگاه مکانی اســت بسیار وسیع، مملو از افرادی 
در تمامی رده های ســنی، سوله هایی پر از کاغذهای 
صحافی شــده به اســم کتاب و محوطــه ای لبریز 
از غرفه های ســوغاتی از اقصی نقاط کشــور، حتی 
مناطقی کــه از نعمت آب و بــرق و گاز محرومند، 

همگی کاالیی برای عرضه آورده اند.
به محــض پیــاده شــدن از BRT نــوادگان را 

برچسب گذاری می کنم تا در این فضای دراند دشت 
گم نشوند؛ سپس به بازدید می پردازیم.

اولین سوله ای که وارد می شویم ، سالن کارت پستال 
و کتاب های جمالت اس ام اســی و تلگرامی اســت. 
به دور از چشــم عیال کتــاب کوچک »جمالت زیبا 
برای تلگرام« خریداری می کنم تا سر فرصت،اوقات 

فراغتم را با آن پر کنم.
نوادگان نیز کارت پستال هایی از کوه و جنگل و دشت 

برای تبریک عید سعید باستانی خریداری می کنند.
ســوله دوم، ســالن کتاب های عرفانی است. در بدو 
ورود،با فضایی عرفانی مواجه گشتیم به طوری که از 
ادامــه  بازدید صرف نظر نموده و کار را به اهل فنان 

می سپاریم.
سوله بعدی، سالن فروش کتاب های دست دوم است. 
هر عنوان کتابی را می شــود آنجا دید از کتاب های 
مدرســه و کمک آموزشی گرفته تا آموزش فال ورق 

و کف بینی.
عیال کتابی با عنوان »چی تو پیشــونیت نوشــته« 
خریداری کرد که فروشــنده اظهار می داشت کتاب 

نابی است و در زمان دانیال نبی نگارش یافته.
سوله بعدی، سالن فرهنگ بود.در این سالن همه نوع 
کاال وجود داشت اما با برچسب فرهنگ؛ مثاًل قطعات 
فلزی یک کمپرسور که از بقایای نمایشگاه قبلی بود 
و به دلیل ســنگینی وزنشان جابه جا نشده بودند، در 
اقدامی مبتکرانــه کلمه فرهنگ بر روی کاغذ تایپ 

شده و بر روی قطعات وصله شده بود.
در این ســالن تمامــی مواد غذایــی و تنقالتی که 
جامعه پزشــکی در رد آنها کوشا هستند؛ به صورت 
فرهنگی وار ارائه می شــود.این ســالن چکیده ای از 
تمامی محصوالت غرفه داران محوطه نمایشــگاه 

هست.
در این ســالن عیال و نوادگان به قــدری از امورات 
فرهنگی استفاده نمودند که دیگر یارای ادامه بازدید 
را نداشــتند؛ و به این ســبب ما بی فیض از ســالن 
انتشــارات خارجی، سالن انتشــارات داخلی، سالن 
انتشــارات کودکان و باقی ســالن های تخصصی 

گشتیم.
نوادگان را برحســب  برچسب هایشان یک جا جمع 
کرده و بعد از شــمارش کاملشــان همگی سوار بر 
BRT  شــدیم و »به درودی دیگر« تقدیم ساحت 

نمایشگاه کردیم.

کارتون: فاطمه ابوالهانی
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