توسعه همه جانبه
با کشورها را دنبال خواهیم کرد

حذف واژه «طالق» پاک کردن
صورت مسئله است

تبریز -سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر
اینکه حذف واژه «طالق» از شناسنامه زنان تأثیری در
کاهش فشارهای اجتماعی ندارد ،گفت :این اقدام تنها
پاک کردن صورت مسئله است.
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وزیر امور خارجه با تأکید بر این که توسعه همه جانبه
با تمام کشورهای جهان را با جدیت دنبال خواهیم کرد،
گفت :کمتر از  20درصد سفرهای بنده در دولت یازدهم
به قاره اروپا اختصاص داشت.
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می گویند به ازای هر سه هزار نفر یک مسجد
در کشــور داریم .به تعبیری کشــور با بحران
کمبود مســجد روبرو است و باید برای ساختن
مساجد جدید آستین باال زد.
این البته فی نفســه کار بدی نیســت ،اما قبل
احداث بد نیست به این موضوع فکر کنیم که
چه مقدار از فضای فیزیکی مســاجد ما خالی
است و دلیل استقبال کم رنگ مردم از مساجد
چیست؟
یا آماری از مســاجدی که امام جماعت ندارند
تهیه کنیم.
اگر سری به مساجد بزنیم می بینیم که بیشتر
افراد پا به سن گذاشته در این مکان ها حضور
دارند.
بعد از بررســی این اوضــاع و آمارها به فکر
تحول در کیفیت فعالیت های مذهبی باشــیم
تــا بتوانیم رونقی به حضور مردم در مســاجد
بدهیم.
افرادی که مســئولیت نگهداری از مساجد را
برعهــده می گیرند ،معمو ًال از ریش ســفیدان
محل کــه حوصله ای برای ایجــاد خالقیت
در تنوع فعالیت هــای جوانان در امور مذهبی
ندارند تشکیل شده اســت .پس دور از انتظار
نیســت اگر فضایی خســته کننده بر مســاجد
حاکم شــود که طراوت ایمــان را هم از بین
می برد.
در روش های جذب افراد به مساجد بیندیشیم
و طراوت از دست رفته را به مساجد و جوانان
مــان برگردانیــم؛ راهکاری بهتــر از افزایش
تعداد مساجد.
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اخباراستانرویدادایران جهان

موفقیت در ثبت مرگ و میر!

عکسنوشت

معاون استاندار آذربایجانغربی :این استان جزو  10استان موفق کشور در ثبت وقایع حیاتی است.
ایرنا

امنیت حاکم بر کشور ثمره خون شهداست
تبریز -استاندار آذربایجانشرقی با
بیان اینکه ایران اســامی ،امنترین
کشــور دنیاســت ،افزود :این امنیت
ثمره خون شــهیدانی اســت که در
دفاع از اســام و کیان کشــور جان
خود را فــدا کردند و امروز خون پاک
آنها بیمهکننده نظام مقدس جمهوری
اسالمی است.
اسماعیل جبارزاده گفت :امروز امنیت میهن اسالمی در سایه تالش شبانهروزی
نیروهای مسلح است.
وی ادامه داد :خدمت در زیر سایه پرچم نظام مقدس جمهوری اسالمی و تحت
فرماندهی رهبر معظم انقالب ،افتخار بزرگی اســت که هر ثانیه از آن جزو اعمال
حسنه ثبت میشود.
جبــارزاده با بیان اینکه مفتخریم که مقتدرترین رهبر دنیا ،فرماندهی نیروهای
مسلح کشورمان را عهدهدار هستند ،گفت :رضایت رهبر انقالب از نیروهای مسلح،
نهایت خوشحالی است و خرسندیم که نیروهای مسلح به دست این فرزند بزرگوار
ایرنا
حضرت زهرا(س) فرماندهی میشود.

تحقق اهداف تبریز 2018
در گرو فعالیت بخش خصوصی است

تبریــز -معاون هماهنگــی امور
عمرانی اســتاندار آذربایجانشــرقی
بــا بیان اینکه تبریــز  2018ظرفیت
و بهانهای برای شناســاندن تبریز و
آذربایجان اســت ،گفت :مســئولیت
اصلی در این رویداد بر عهده شهرداری
تبریز است ،اما برای تحقق اهداف آن
باید بخش خصوصی به میدان بیاید.
محمدصادق پورمهدی با تأکید بر اینکه مســئوالن محلی باید زیرساختهای
الزم برای رویداد تبریز  2018را آماده کنند ،افزود :برای این رویداد مهم  130برنامه
مختلف ملی و بینالمللی در بخشهای ورزشی ،هنری ،فرهنگی و اجتماعی در نظر
گرفته شده است .پورمهدی با تأکید بر اینکه باید بخش خصوصی به میدان بیاید،
گفت :وظیفه مدیریت اجرایی استان حمایت از برنامههای بخش خصوصی و رفع
موانع است و جذب گردشگر را باید بخش خصوصی انجام دهد.
وی با بیان اینکه نباید منتظر اعتبارات ملی برای تبریز  2018بمانیم ،اضافه کرد:
با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود؛ باید شرکتهای هواپیمایی ،شرکتهای
گردشگری و مدیران هتلها جهت جذب گردشگران با یکدیگر همدل شوند .نصر

حذف روادید ایران -آذربایجان تا دو سال
تبریز -مســئول دفتر نمایندگی
وزارت امورخارجــه در شــمالغرب
کشور گفت :طبق قول سفیر جمهوری
آذربایجان در ایران این مشــکل به
زودی حل خواهد شــد و البته تا دو
ســال آینده روادید بین دو کشور نیز
حذف خواهد شد.
اسماعیل بابایی راغب به تشریح
فعالیت دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه شــمالغرب کشور پرداخت و اظهار کرد:
با توجه به وجود دو سرکنســولگری در اســتان آذربایجانشرقی ،فعالیتهایی از
قبیل پیگیری ممنوعالخروج شــدن ایرانیان در کشورهای خارجی از جمله وظایف
سرکنسولی دفتر نمایندگی است.
وی با بیان اینکه ارســال رضایتنامههای ازدواج فرزندان و اخذ گذرنامه توسط
همســر در خارج از کشور ،درج مهر خروج برای مقامات استان ،کارمندان دولتی و
معلمان فعال در خارج از کشور نیز دیگر وظایف دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه
در اســتان است ،ادامه داد :هرگونه مسائل مربوط به چارچوب کنسولی از وظایف و
فعالیتهای دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شمالغرب کشور خواهد بود.
وی با تاکید به اینکه هر ســرمایهگذاری که تکنولوژی را وارد استان نکند مورد
استقبال قرار نخواهد گرفت ،بیان کرد :تمام رسالت تعیین شده بر مبنای استفاده از
سرمایههای وارد شده همراه با دانشبنیان و فن و تکنولوژی خواهد بود .فارس

فرهنگ تعاون باید در جامعه نهادینه شود

تبریز -فرماندار شهرستان شبستر گفت:
مدیران تعاونیها ضمــن توجه به رعایت
استانداردهای الزم در تولید محصوالت ،باید
با برنامه ریزی منطقی و بازاریابی علمی ،مانع
از بینظمی اقتصادی از سوی واسطه گران
و دالالن شوند.
منصور طالب پور اظهار داشت :مدیریت
بهینه بر منابع تولیــد و همچنین کنترل و
کاهــش هزینههای تولیــد در بخشهای

مختلف ،انتظارات دولت و جامعه را برآورده
میسازد ،بنابراین تالش کنند از فرصتهای
پیش آمده بهره برداری الزم را بنمایند.
وی بــا بیان اینکه موضوع تعاونیها در
قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد
کشور پیشبینی شده است ،تفکر تعاونی و
همفکــری را بهترین راه برای اســتفاده از
امکانات و سرمایههای اندک دانست و تصریح
کرد :تأکید ما استفاده از محصوالت تولیدی

بهره برداری از  33دستگاه اتوبوس جدید
در آستانه بازگشایی مدارس

تبریــز -مدیرعامــل شــرکت واحد
اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت :درراستای
آماده ســازی ناوگان حمل ونقل عمومی
جهــت اســتقبال از اول مهــر تعداد 33
دســتگاه اتوبــوس وارد چرخــه خدمت
میشود.
جاللی بــا اشــاره به حجــم باالی
ســفرهای درون شــهری و نياز شهر به
توســعه نــاوگان حمل و نقــل عمومي،

سازماندهی ناوگان را اصلی ترین موضوع
در حــوزه مدیریت حمل ونقل شــهری
برشمرد وافزود :تالش برای توزیع متوازن
و ســاماندهی مجدد ناوگان اتوبوسرانی،
خریــد اتوبوسهای جدیــد جهت ارتقاء
خدمات رسانی از سیاســتهای اولویت
دار شــرکت واحد میباشد و در این راستا
اقدامات اولیه انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی

تبریز با اشــاره به برنامهها و طرحهاي
توســعه محــور درحــوزه حمــل ونقل
تصریح کرد :ازجملــه مهمترین اقدامات
اتوبوســرانی در ســالجاری ورود تعــداد
 13دســتگاه اتوبــوس دوکابین جدید و
20دســتگاه اتوبوس تک کابین به چرخه
ناوگان اتوبوســرانی در آستانه بازگشایی
مدارس اســت کــه با ورود ایــن تعداد
اتوبوس شــاهد افزایش کیفیت خدمات
و رضایتمنــدی شــهروندان از نــاوگان
اتوبوسرانی خواهیم بود.
وی افزود :با راه اندازی وبهره برداری
از این اتوبوســها در ناوگان اتوبوســرانی
تبریز ،توان خدمترســانی افزایش یافته
وامیداســت با تزریق این تعداد اتوبوس،
ترد د شهروندان تســهیل و زمان انتظار
نصر
مسافرین کاهش یابد.

پولهای بلوکه شده مردم در تعاونیها باید تعیین تکلیف شود

زنجان -رییس شــورای اسالمی شهر
زنجان بر لزوم تعیین تکلیف پولهای بلوکه
شــده مردم در تعاونیهای موجود در شهر
تأکید کرد.
احمد نصیری اظهار کرد :حدود  ۱۰هزار
فیش تعاونی بــا مبلغی بالغ بر  ۸۰۰میلیارد
تومان در دست شــهروندان است که باید
تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه شــمالی ترین نقاط و

حواشی شــهر در دست تعاونی هاست ابراز
کرد :برخی شهرکهای جدید مانند گلشهر
کاظمیه به دلیل عدم تحویل به شهرداری
از سوی تعاونیها مشــکالت عدیده برای
ساکنان رقم زده است.
این عضو شورای اسالمی شهر زنجان
با اشاره به میوههای روی میز جلسات شورا
خواستار حذف میوه از پذیرایی شد و افزود:
مــا برای کار کردن اینجا جمع شــده ایم

شایسته نیست در پذیرایی میوه هم باشد،
با بیسکویت هم میتوان پذیرایی را انجام
داد.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری شورای
شــهر زنجان نیز در ادامه بر ضرورت توجه
به سرمایه گذاری در شهرداری زنجان اشاره
و آن را راهبردی اساسی برای تحقق توسعه
شهری برشمرد.
سجاد خدایی ،ســرمایه گذاری را پاشنه
آشیل شــهر و تنها راهبرد توسعهای شهر
زنجان عنوان کرد.
وی تکریم سرمایه گذار و ایجاد امنیت
برای وی را الزمه تقویت ســرمایه گذاری
دانســت و ابراز کــرد :رفتار ســرمایه گذار
برمبنای عقالنیت تعریف میشود بنابراین
اصالح نگاه به این مقوله برای مســئوالن
مهر
ذی ربط ضروری است.

حذف واژه «طالق» پاک کردن صورت مسئله است

جبران خسارت حوادث طبیعی
با کمبود منابع مواجه است

اردبیل  -فرماندار اردبیل گفت :جبران خســارت مخاطرات و حوادث طبیعی در
اردبیل و حتی در سایر شهرستانهای استان با کمبود منابع مواجه است.
جواد زنجانی گفت :کمبود منابع میبایســت جبران شــده و به ویژه به جبران
خسارت ساکنان روستاها و کشاورزان توجه شود.
فرماندار اردبیل با تأکید به اینکه در پرداخت خسارت حوادث بحرانی تصمیم
گیری استانی است ،اضافه کرد :به دلیل اطالع کامل فرمانداران از شرایط بحرانی
و میزان خسارتها انتظار میرود تصمیم گیری برای پرداخت خسارت در سطح
شهرستانها صورت گیرد.
زنجانــی همچنین به ضرورت ایجاد پســت ســازمانی کارشــناس بحران در
فرمانداریهای سراسر کشور با هدف بهبود برنامههای مدیریت بحران تأکید کرد.مهر

واحدهای تولیدی و به ویژه تعاونیها توسط
مصرف کنندگان ،ســازمانها ،دهیاریها و
شهرداریهای منطقه است تا موجب تقویت
تولید منطقه و حمایت غیرمستقیم از تولیدات
و خدمات تعاونیها باشد.
رئیس کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری
شهرستان شبســتر به سیاستهای اقتصاد
مقاومتی در سال تولید و اشتغال بر کاهش
تصدیگری دولت در امر تولید و حمایت از
آن تاکید و خاطر نشــان کرد :امروز بخش
خصوصی و تعاونی نقش ممتازی در ایجاد
اشتغال و تولید ایفا مینمایند بنابراین فرهنگ
تعاون باید در جامعه نهادینه شده و به بدنه
جامعه منتقل شود تا ضمن هدایت منابع مالی
برای اقشار مختلف به ویژه جوانان اشتغال
ایجاد شــده و موجب کاهش نرخ بیکاری
فارس
گردد.

تبریز -سخنگوی کمیسیون اجتماعی
مجلس بــا تأکید بــر اینکه حــذف واژه
«طالق» از شناســنامه زنــان تأثیری در
کاهش فشارهای اجتماعی ندارد ،گفت :این
اقدام تنها پاک کردن صورت مسئله است.
زهرا ســاعی در خصوص حــذف واژه
«طالق» از شناســنامه زنان مطلقه اظهار

داشت :نگاه و فرهنگ «طالق» در کشور
ما مذموم اســت ،در گذشته به هیچ عنوان
خانوادهها حاضر به «طالق» فرزندان خود
نمیشــدند اما هماکنون بــه راحتی اتفاق
میافتد در واقع در ســالهای اخیر قباحت
این کار نسبت به گذشته کمتر شده است.
نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در

مجلس شــورای اســامی تصریح کرد :با
این حال پدیده «طــاق» هنوز به لحاظ
پذیرش اجتماعی با مشکالتی روبه روست،
حذف واژه «طالق» از شناسنامه هم جهت
رفع نگاههای متفاوت و کاهش فشارهای
اجتماعی مطرح شده در حالی که این اقدام
خود آسیبزاست.
وی افــزود :در حقیقــت حــذف واژه
«طالق» از شناسنامه زنان موضوعات دیگر
را تحت شــعاع قرار میدهد ،به خصوص
اعتمــاد عمومــی و ازدواجهــای مجدد را
خدشهدار میکند .از این رو برای جلوگیری
از افزایش شک و تردیدها به موضوع ازدواج
باید از حذف واژه «طالق» از شناسنامه زنان
فارس
صرفنظر شود.

اجرایتئاترنمایشی«نگاهمانمیکنند»درتبری ز

نصر

دانشگاه آزاد اسالمی
به ابر دانشگاه تبديل شده است

تبریز -رییس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجانشرقی گفت :عنایت الهی و همت
دانشگاهیان و مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی آن را به ابر دانشگاه تبدیل كرده است.
سید جواد انگجی با اشاره به وسعت دانشگاه آزاد اسالمی در پهنای كشور ایران،
افزود :جمعیت میلیونی دانشجویان این دانشگاه همه را به تعجب وا داشته است و
اثبات كرده كه میتوان از هیچ به كجا رسید.
وی تصریح كرد :در دانشگاه آزاد اسالمی با یك سیستم بسیار گسترده سرو كار
داریم و بایستی متناسب با آن برنامهها و اقدامات خود را تنظیم كنیم.
انگجی حفاظت از دانشــجویان را از وظایف اصلی مســئولین دانست و گفت:
حفاظت از بچههای مردم و امانتداری از آنها یكی از وظایف اصلی مســئوالن
نصر
حراست و حفاظت و ایمنی دانشگاه آزاد اسالمی است.

نباید اجازه دهیم
استقالل عمل از شورا گرفته شود

تبریز -عضو شورای شهر تبریز با
تأکید به اینکه نباید شورای شهر تبریز
تحت تاثیر برخی جریانهای سیاسی
شــوند ،گفت :نباید بــا ورود برخی
جریانهای سیاسی در شــورا اجازه
گرفتن استقالل عمل از شورا را دهیم
بلکه باید اعضای  ۱۳نفره به صورت
مستقل و با مستندات و ادله همدیگر
را متقاعد سازند نه اینکه کاندیدای سفارشی تحمیل کنند.
فریدون باباییاقدم با اشاره بر اینکه از ابتدای برگزاری جلسات غیرعلنی معترض
به این موضوع بوده است گفت :جلسات انتخاب شهردار باید به صورت علنی و مشابه
با انتخاب کابینه توسط نمایندگان مجلس برگزار شود تا مردم در جریان نحوه انتخاب
شهردار شهرشان باشند و با نقاط قوت و ضعف تک تک افراد آشنا شوند و بدانند شورا
بر چه اساس و معیاری آنها را انتخاب میکند ولی متاسفانه روند برگزاری جلسات
به صورت غیرعلنی همچنان ادامه دارد .وی اذعان داشت :باید اعضای شورای شهر
تبریز تالش خود را در راستای انتخاب شهردار از روی کارآمدی ،توانمندی و مدیریت
فارس
انجام دهند و تحت تاثیر هیچ گونه فشار خارجی و سیاسی قرار نگیرند.

خداحافظی با مدیران ضعیف

تبریز -معاون سیاســی و امنیتی
اســتاندار آذربایجانشــرقی گفت:
همچنان که در اســتان گفتیم هیچ
مدیــری تغییر پیدا نخواهد کرد مگر
مدیرانی که شایسته ارتقا هستند جز
بعضی مدیرانی که ضعیف هســتند
و البته تعدادشــان کم هست و باید
تعویض شوند.
سعید شبستری بابیان اینکه در همه کشورها وجود بانک در راستای توسعه اهمیت
داشته و بخشی از توسعه و کارهایی که در راستای توسعه پیش میرود بدون بانک
و بانک داری امکانپذیر نیســت ،اظهار داشت :در این میان کشور ما نیز از این امر
مستثنی نبوده و بانکها در راستای توسعه اقتصادی نقش مفیدی دارند .وی ادامه
داد :اگرچه سالهای گذشته در بحث بانکها مشکالتی را داشتیم و حتی در حوزه
سیاســی و امنیتی از بدو ورود به استان به خاطر اجحافی که در حق مردم از سوی
یکی از صندوقها در شهرستانها و تبریز شده بود با مشکالت بانکی روبهرو بودیم.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجانشــرقی اضافه کرد :زحمات زیادی
کشیده شد هر چند مایل نبودیم موضوع در حوزه سیاسی و امنیتی بررسی شود اما
به دلیل تجمعاتی که صورت میگرفت به مسائل امنیتی تبدیل شد ،خوشبختانه این
امر با تدابیر صورت گرفته حل شد و توانستیم مشکل بزرگ و گره بزرگی را که شاید
فارس
نزدیک به  30هزار نفر با آن گریبانگیر بودند را حل کنیم.

پیگیری جدی طرح ملی
مبارزه با زمینخواری

اردبیل -مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری از
پیگیری جدی طرح ملی مبارزه با زمینخواری در کشــور خبر داد و گفت :با خرید
 ۳۰دستگاه بهپاد در این راستا برای نظارت بر پدیده زمینخواری در کشور گامهای
موثری برداشته شده است.
علیرضا هدایتی اظهار داشت :در حال حاضر حدود  3هزار پست حساس در کشور
وجود دارد که بهازای هر پست در کشور  74شهید تقدیم انقالب شده تا یک پست
حساس تعریف شود.
وی وظیفه حراستها را صیانت از این پستها و جایگاه آن دانست و بیان کرد:
نگاه حراست مچگیرانه نیست بلکه پیشگیریکننده بوده و تالش و جدیت در راستای
خدماترسانی شایسته و مناسب به مردم از هر گونه تخلف جلوگیری شود .تسنیم
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یادداشت

اجرایاقتصادمقاومتی
زمینهسازفضای امن
درسرمایهگذاری
رئیس کمیتــه امنیت اقتصادی کمیســیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
برای ایجاد اشتغال باید سیاستهای اقتصاد
مقاومتی مبتنی بر اســتفاده از ظرفیتهای
داخلــی و ایجاد زمینه برای ســرمایهگذاری
داخلی و خارجی اجرا شــود تا سرمایهگذاران
بــدون هیچگونــه نگرانی از تغییــر قوانین
فعالیتهای اقتصادی اشتغالزا را انجام دهند.
سیدمحســن علوی اظهار داشت :با توجه به
اینکه در جنگ اقتصادی قرار داریم راهبرد و
استراتژی نظام در برابر این جنگ اقتصادی
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به معنای
نگاه بــه داخل و اســتفاده از توانمندیهای
نیروهای جوان و بــه دنبال آن ایجاد امنیت
اقتصادی برای سرمایهگذاران است.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد فضای امن جهت
انجــام فعالیتهای اقتصــادی گفت :مردم
بــرای ســرمایهگذاری به آرامــش و امنیت
احتیــاج دارنــد .طبیعتا وقتــی بحرانهای
اقتصادی و مواردی همچون سرمایه گذاری
و ســپرده گذاری در پدیده شاندیز ،کاسپین
و ثامــن الحجج رخ میدهــد ،اعتماد مردم
برای ســرمایه گذاری کاهــش مییابد .این
همان افزایش ریســک سرمایه گذاری است
که نتیجهای جز تمایل مردم برای ســرمایه
گذاری را به دنبال نخواهد داشت.
علوی برخورد با مفسدان اقتصادی را الزمه
ایجــاد فضای امــن برای ســرمایه گذاری
دانســت و گفت :الزم است دستگاه قضایی
برخورد قاطع با کسانی که سالمت اقتصادی
و امنیت سرمایه گذاری را زیر سوال میبرند
انجام دهد .در این بین این ســوال نیز و جود
دارد که رســانهای کردن مفاسد اقتصادی در
جامعه باعث افزایش یا کاهش فساد میشود
و یا اینکه نتیجه آن ایجاد یاس و ناامیدی در
مردم است؟
علوی همچنین تسهیل روند کارهای اداری
و حقوقی ســرمایهگذاران را مولفهای دیگر
در ایجاد زمینه ســرمایهگذاری برای اشتغال
برشمرد و توضیح داد :فعاالن اقتصادی برای
حل مشــکالت حقوقیشان به سرعت عمل
نیاز دارند که الزم اســت دســتگاه قضایی
در ایــن باره اقدامــات الزم را انجام دهد نه
اینکــه این افراد به دلیل کندی در تســهیل
کارهایشــان به دنبــال راهکارهای خارج از
ایلنا
دستگاه قضایی برود.
یادداشت

نباید پلیس را مقابل
مردم قرار داد

سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به وظایف
پلیــس و دیگر دســتگاهها در حوزه عفاف و
حجاب تأکیــد کرد :نباید کــم کاری دیگر
دستگاهها سبب شــود تا انجام وظیفه پلیس
ســبب قرار گرفتن این نیرو در مقابل مردم
شود.
سعید منتظرالمهدی اظهار کرد :حوزه عفاف و
حجاب حوزه گستردهای است که فعالیت در
آن فرابخشی و نیازمند مشارکت و همکاری
دستگاههای مختلف با یکدیگر است.
وی با بیــان اینکه آنچه که بــر عهده ناجا
قرار دارد ،بخشی ســلبی و بخشی فرهنگی
اســت گفت :تا هــر جایی که نیاز باشــد ما
ماموریتهایمــان را انجــام خواهیم داد اما
معتقدیم که اقدامات ســلبی آخرین راه حل
برای یک مشــکل است و باید با یک سری
مسائل و پدیدهها از همان مبدأ برخورد شود.
منتظرالمهدی ادامه داد :نمیشود یک سدی
را خراب کنیم و بعد در ادامه بخواهیم با بیل
جلویش را بگیریم .بنابراین تمام دســتگاهها
و بخشهای اجرایــی در این حوزه باید وارد
عمل شده و وظایف خود را انجام دهند.
منتظرالمهدی با بیان اینکه ناجا به اندازهای
که بایــد انجام شــود مأموریتهای خود را
انجام داده اســت ،درباره اینکه ممکن است
رفتار برخی مأموران در گشــتهای ارشــاد
ســبب نارضایتی مردم از پلیس شود ،گفت:
ما بــرای تک تک پرســنل در حوزه امنیت
اخالقی دورههای ارتقاء دانش مهارت و سواد
عصر ایران
رسانهای را برگزار کردهایم.

پیونگیانگ جنگ را گدایی میکند
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با بیان رویکرد کنونی در قبال
کرهشمالی کارآمد نیست ،گفت :سازمان ملل در دهههای گذشته در
جلوگیری از برنامههای هستهای پیونگیانگ توفیقی نداشته است.
نیکی هیلی خاطرنشــان کرد :استفاده نادرست کیم جونگ اون از
موشــک و تهدیدهای هستهای وی نشان میدهد که او جنگ را
گدایی میکند.
وی با بیان این که آمریکا به دنبال جنگ نیست ،اظهار کرد :زمان
آن فرا رسیده است که از تمام روشهای دیپلماتیک خود قبل از این
که خیلی دیر شود ،استفاده کنیم.
هیلی به تاریخچه اقدامات سازمان ملل در قبال کرهشمالی اشاره و
ایسنا
تأکید کرد :همین مقدار کافی است.
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سهم بهداشت از تولید ناخالص داخلی کشور
رضایت بخش نیست

وزیر تعــاون ،کار و دفاه اجتماعی میگوید :با وجود تالشهای انجام
شده در چهار سال گذشته هنوز سهم سالمت و بهداشت از تولید ناخالص
داخلی کشور رضایت بخش نیست.
علی ربیعی اظهار داشت :نباید فراموش کنیم که از چه شرایط سختی به
وضعیت کنونی رسیده ایم و چه زحماتی کشیده شده است.
وی با بیان اینکه حوزه پزشکی ذینفعان بسیار دارد ،افزود :آنچه این عرصه
را به موفقیت میرساند ،رضایت نسبی همه ذینفعان و رسیدن به فهم و
درک مشترک همگان است.
ربیعی تأکید کرد :با توجه به جایگاه اجتماعی پزشکان در میان مردم انتظار
میرود ،تالش بیشتری برای بهبود سالمت مردم داشته باشیم .ایرنا

آگهیاخبارشمالغربخبرچیناقتصاد

آغاز بزرگترین مانور اسراییل در  20سال گذشته

رژیم اسراییل رزمایشی را در مرز با لبنان به مورد اجرا میگذارد.
یک منبع نظامی اسراییل گفته است :هدف این رزمایش تمرین
حملهای بزرگ علیه نیروهای حزب اهلل در جنوب لبنان است و
هزاران نیروی ذخیره ارتش اسراییل برای انجام این رزمایش به
خدمت فراخوانده شده اند.
این رزمایش تحت نظارت و «فرماندهی شمال اسراییل» اجرا
میشود و سه نیروی هوایی ،دریایی و زمینی و بخش اطالعات
ارتش اسراییل در آن مشارکت دارند.
به گفته این منبع نظامی ،هدف دیگر این رزمایش ،جلوگیری
از نفوذ شبه نظامیان حزب اهلل از جنوب لبنان به درون اسراییل
عصر ایران
است.

حداکثر مشارکت سیاسی تشکلهای دانشجویی
سرپرست وزارت علوم گفت :سیاست ثابت و همیشگی ما این بوده
که تشکلهای دانشجویی بتوانند حداکثر مشارکت سیاسی را در
چارچوب ضوابط و قوانین داشته باشند.
ســیدضیاء هاشــمی در واکنش به اين سخنان رهبر انقالب که
فرمودند «خدا لعنت کند آن دســتهایی را که تالش کردهاند و
میکنند که قشــر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند» و در
پاسخ به اينکه آیا برنامهای برای سیاستزدایی از دانشگاهها دارید؟
گفت :بايد به چارچوب قوانین پایبند باشیم .قوانین و ضوابط مقرر،
بهترین راهی است که به ما کمک میکند ،ضمن اینکه فضای
دانشــگاه ،مشارکت سیاسی داشته باشد ،از سیاست زدگی هم در
خبرآنالین
امان بماند.

هماهنگی با ناوهای آمریکایی
مسألهای خندهدار است

بیمه
مشکل اصلی حوزه درمان

ضابطه مندی حجاج ایرانی
مثال زدنی است

بازدید بیگانگان از مراکز نظامی
ایرانغیرممکن است

رییس ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان اینکه ادعای مضحک
هماهنگی با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس برای ما مســألهای
خنده دار است ،گفت :اخیراً در خلیج فارس دستگاههای استکباری
بلوا به پا کردند که شــناورهای ایرانی به ناوهای آمریکایی نزدیک
شدهاند و موجبات درگیری را فراهم کردند.
محمد باقری افزود :طبق قواعد ساحلی خلیج فارس جزو حق ایران
ی متاسفانه کشوری از آن
است و باید از منافع خود در آن دفاع کند ول 
سوی جهان در خلیج فارس برای خود دکان باز کرده و حقوق خاصی
قائل اســت و میگوید اگر ایران میخواهد به ما نزدیک شود باید با
ما هماهنگ کند که این نیز عین زیادهخواهی و همان ظلم مضاعف
در حقوق بینالمللی است .وی در ادامه افزود :آیا اگر اتفاقی از سوی
تروریستها برای سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس بیفتد ،ناوهای
خارجی پاسخگو هستند؟ آیا ملت ایران میتواند از خارجیها بخواهد
ایرنا
که امنیت سکوهای نفتی را تامین کند؟

رئیس کل جدید ســازمان نظام پزشکی گفت :مسألهای که به
توجه جدی نیاز دارد و منشــأ بسیاری از مشکالت پزشکان به
شمار میرود مسأله بیمهها است و اکنون مجموعهای از بیمهها
داریم که نمیتواند مسائل خودش را رفع کند.
ایرج فاضل افزود :تعرفهها نیز توســط بیمهها تعیین میشــود
و اینها کســانی هســتند که از خدمات بهره میبرند و این باید
برطرف شود.
فاضــل ادامه داد :در تجدید بنــای بیمهها بحث مفصلی داریم
یــا باید بیمهها جمع شــود یا به وظایف خــودش عمل کند و
امیدواریم با تغییر شورای عالی بیمه این مساله رفع شود.
فاضل درباره کتاب ارزش گذاری خدمات نســبی نیز گفت :اگر
در کتاب ارزش گذاری دست برده شود ارزش ندارد و ما در حال
چاپ چهارم کتاب هستیم تا این مساله حل شود و در آن دست
ایرنا
برده نشود.

رییس ســازمان حج و زیارت گفت :نمایان شــدن جلوههای حج
عزتمندانه توام با امنیت ،آسایش و رضایتمندی حجاج نشأت گرفته
از عوامل متعددی بود که از جمله آن میتوان به عامل مهم ضابطه
مندی حجاج ایرانی اشاره کرد.
حمید محمدی افزود :برنامه ریزی دقیق و منسجم ،انتخاب نیروهای
بســیار کارآمد برای عملیات اجرایی حج همکاری خوب مسئوالن
عربستان و همچنین تغییر محسوس رویکرد آنها نسبت به برخورد با
حجاج ایرانی از دیگر عوامل مهمی بود که موجب شد آنچه نماینده ولی
فقیه به مردم قول داده بود ،برای حجی عزتمندانه و آرام ،تحقق یابد.
رییس ســازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد :بزرگترین نگرانی و
دغدعه ما مربوط به مشــاعر و بحث گرمازدگی بود که با توجه به
برنامه ریزی خوبی که شد با مشکلی مواجه نشدیم و با تمهیداتی که
در نظر گرفته شد از جمله چادرهای مناسب ،تأمین کافی آب و یخ ،و
فارس
لوازم مورد نیاز ،حجاج دچار آسیب نشدند.

رئیس کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسالمی
با اشــاره به درخواست برخی مقامات آمریکایی برای بازدید از مراکز
نظامی ایران ،گفت :جمهوری اسالمی ایران از بنیه دفاعی خود به طور
مطلق حراست کرده و خواهد کرد و به هیچ کشوری نیز اجازه نخواهد
داد به اطالعات نظامی کشور دسترسی داشته باشد.
عالءالدین بروجردی با بیان اینکه هیچ کشوری به کشور دیگر اجازه
بازدید از مراکز نظامی را نمیدهد ،تصریح کرد :اماکن نظامی ایران
جزو خطوط قرمز محسوب میشود و مقامات ایرانی نیز بارها اعالم
کردهاند که به هیچ نهاد یا کشــوری اجازه بازدید از مراکز نظامی را
نمیدهند آمریکاییها باید بدانند که برجام هیچ ارتباطی به امور دفاعی
و نظامی ایران ندارد .بروجردی تاکید کرد :اماکن نظامی ایران در اختیار
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است و فرماندهان نیروهای
مسلح نیز بارها اعالم کردهاند که بازدید از اماکن نظامی برای بیگانگان
تسنیم
ممنوع است.

بحران میان عربستان و قطر به پیروزی ایران انجامید

وقت مذاکره با عربستان فرا رسیده است

با پایان ایام تشریق که مهمترین بخش حج تمتع به شمار میآید،
رییس کمیته مرکزی حج در عربســتان ،موفقیت مناسک حج
امسال را اعالم کرد و ایران نیز از عملیاتی که برخالف دو سال
گذشته تلفات جانی نداشت ابراز رضایت کرد.
سرپرســت حجاج ایرانی در مکه اعالم کرد :عربستان سعودی
امسال تصمیم گرفت شیوههای گذشته را تغییر دهد و با روشی
نو با حجاج کشورمان برخورد کند ،به همین خاطر او از عربستان
تشکر کرد.
قاضیعسکر گفت :همیشه بین کشورها اختالفاتی بروز میکند،
اما مهم آن اســت کــه طرفین از طریق گفتوگــو و مذاکره
اختالفات را حل کنند و اکنون پــس از برگزاری حج مطلوب،
زمان خوبی است تا طرفین درباره حل مسائل دوجانبه در سایر
حوزه مذاکره کنند.
نماینده ولی فقیــه در امور حج و زیــارت همچنین بیان کرد:
رهبر معظم انقالب همواره نســبت به توسعه ارتباطات ایران با
کشورهای همسایه تاکید داشتهاند و دولت محترم نیز نسبت به
این مساله اهتمام داشته و قطعا اگر گفتوگوها آغاز شود میتواند
مشکالت را حل کند.
او ســپس به حضور  ۱۰نفر نیروی کنسولی وزارت خارجه ایران
برای انجام امور کنسولی ،بازگشایی مکتب شئون حجاج ایرانی در
روزهای نخســت در شهرهای مدینه و مکه مکرمه ،فعال بودن
عملیات بانکی میان دو کشور و راهاندازی و استقرار بیمارستانها
و درمانگاههای ایرانیان به عنوان موارد مثبتی اشاره کرد و افزود:

طبق توافقنامه میان دو کشور این اقدامات به خوبی عمل شده
است.بدون شک اگر دو طرف اعتمادسازی کنند و به آنچه تعهد
دادهاند ،پایدار باشند میتواند زمینه همکاریهای دوطرف در سایر
زمینهها فراهم شود.
همزمان با این اظهارات ،روزنام ه عربی الیوم در گزارشی به نقل
از مقامات عالیرتبه عربستان در دبی ،نوشت :سفارت عربستان
در ایران به زودی ترمیم میشــود و احتماال در ماههای آینده باز
خواهد شد.
همچنین دیوان پادشاهی عربستان به روزنامهها و تلویزیونهای
داخلی و خارجی خود نیز دستور داده ،اخباری علیه ایران و مذهب
شیعه منتشر نکنند.
قاضیعسکر در شرایطی که بازگشت زائران ایرانی به کشور آغاز
شده ،درباره از سرگیری اعزامهای عمره گفت :تصمیمگیری درباره
عمره زود اســت .یک سلسله مسائل از جمله پیگیری دو حادثه
ایسنا
مسجدالحرام و منا در سال  ۹۴باید تعیین تکلیف شود.

برداشت از صندوق توسعه ملی
برای تأمین آب شرب

از آمریکا شکایت میکنیم

توسعه همه جانبه با کشورها را
دنبال خواهیم کرد

اروپا در حال بازگشت
به دوران فاشیسم است

معاون اول رییس جمهوری گفت :در دولت یازدهم با اجازه خاص از
رهبر معظم انقالب بیش از هشت میلیارد دالر برای تأمین آب شرب
در غرب کشور برداشت شد.
اسحاق جهانگیری افزود :مســئله آب ،مسئله دولت و ملت ،نظام
جمهوری اســامی و مسئله ملی است و راهکار آن مشترک است
یعنی هم ملت ،دولت و ارکان نظام باید برای حل مسئله آب بسیج
شوند.
معاون اول رییس جمهوری اظهار کرد :شورای عالی آب به عنوان
مسئول هماهنگی بین دســتگاههای مختلف به صورت مرتب به
خصوص در دولت یازدهم جلساتی را تشکیل داده است.
جهانگیری یادآوری کرد :در زمینه مدیریت و مصرف آب شــرب و
کشاورزی باید کارهای جدی صورت بگیرد .باید الگوی کشت تهیه
ایرنا
شود و متناسب با میزان آب این اتفاق بیافتد.

رئیسجمهور روســیه درباره اتفاقــات مربوط به تعطیلی و تفتیش
ساختمانهای دیپلماتیک روسیه در آمریکا عنوان کرد :روسیه برای
خود حق تصمیمگیری به منظور کاهش تعداد کارمندان دیپلماتیک
روسیه در این کشور تا میزان  ۱۵۵نفر را در نظر میگیرد اما فع ً
ال این
کار را نخواهد کرد.
والدیمیر پوتین اظهار داشت :مسکو به دنبال شکایت از آمریکا به
دلیل محروم شدن از حق اداره امالک خود در این کشور است.
رئیسجمهور روســیه پذیرفت که واشــنگتن حــق کاهش تعداد
تأسیســات دیپلماتیک را دارد اما این کار را به شیوهای «بیادبانه و
بیسابقه» انجام داده و در عین حال گفت ،سخت میتوان با کشوری
که اتریش را با استرالیا اشتباه میگیرد ،گفتوگو کرد.
وی در عین حال تشکیالت حاکم در آمریکا را به عدم برخورداری از
ایسنا
فرهنگ سیاسی متهم کرد.

وزیــر امــور خارجه با تأکید بر این که توســعه همه جانبه با تمام
کشورهای جهان را با جدیت دنبال خواهیم کرد ،گفت :کمتر از 20
درصد سفرهای بنده در دولت یازدهم به قاره اروپا اختصاص داشت.
محمدجواد ظریف در پاسخ به برخی شبهات مبنی برعالقه دستگاه
دیپلماسی ایران به گسترش روابط با اروپا افزود :این در حالی است
که حدود  55درصد از سفرهای خارجی بنده به کشورهای همسایه
و آسیایی بوده است.
وی یادآور شــد :طبق دستورات رهبر معظم انقالب ،همواره تالش
کرده ایم سیاســت خارجی کشور ،یک سیاست جهانی باشد و تنها
متمرکز بر یک قاره نباشیم.
وی افزود :همانطور که رهبری در مراسم تنفیذ فرمودند ،ما باید توسعه
همه جانبه با تمام کشورهای جهان داشته باشیم و این سیاست را با
ایرنا
جدیت دنبال خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه گفت :اروپا در حال بازگشــت به دوران
قبل از جنگ جهانی دوم و گرایش به فاشیســم ،خشونت ،عدم
تحمل دیگری و میل به نابودی همدیگر است.
گ از همین عوامل آغاز میشود و
مولود چاووش اوغلو افزود :جن 
متاسفانه سمت و سوی اروپا به همین طرف در حال گذر است.
وی افزود :آلمان یکی از کشــورهای قدرتمند اروپا است و نباید
به این مسیر بر میگشت.
از سیاســتمداران آلمانی میخواهیم تا در تبلیغات انتخاباتی به
مسائل داخلی این کشور و اروپا بپردازند.
مولود چاووش اوغلو با بیان اینکه تالشهای کشــورش برای
ایجاد صلح پایــدار در میانمار ادامــه دارد ،گفت :به یک صلح
پایدار در آراکان دســت خواهیم یافت و باید تمام دنیا نسبت به
انتخاب
این موضوع حساس باشد.

نشریه آمریکایی «نشنال اینترست آنالین» با بیان اینکه تحریم
و محاصره قطر به دســت عربستان و متحدانش به سود ایران
بوده است ،نوشــت :اقدامات نسنجیده عربســتان ،راه را برای
پیروزیهای دیپلماتیک اخیر ایران باز کرده است.
این نشریه افزود :ایران در دور دیگری از جنگ سرد میان ایران و
عربستان ،که حال بر خاورمیانه سایه افکنده ،پیروز شده است .این
امر نتیجه حماقت و نابخردی خود عربستان است .ریاض با این
باور که کار دوحه به التماس از عربستان خواهد کشید ،قطر را به
انزوایی دیپلماتیک محکوم کرد .عربستان گمان میکرد که قطر
آن در به همســایه خود برای تجارت ،رفت و آمد هوایی ،غذا و
دیگر کاالها وابسته است که تاب تحریمهای سعودی را نخواهد
داشت .اما دقیق ًا مخالف این امر اتفاق افتاده است.
قطر خواســتههای عربســتان را مبنی بر تعطیل کردن شبکه
الجزیــره و از همه مهمتر قطع رابطه بــا ایران ،باقدرت رد کرد
و به دو دلیل عمده موفق به این کار شد .نخست اینکه ایران و

ترکیه بالفاصله پس از اعمال تحریمها با شکستن انزوای دوحه
و فرستادن منابع از راه دریایی و هوایی به این شیخ نشین کوچک
کمک کردند تا از پس تحریمها بر بیاید و دیگر اینکه عربستان
سعودی روی ارزشی که واشنگتن برای رابطه آمریکا و قطر قائل
است ،حساب نکرده بود.
بزرگترین پایــگاه هوایی آمریکا در قطر قرار دارد و پنتاگون از
این پایگاه برای عملیات هوایی در افغانســتان و سوریه استفاده
میکنــد .به رغم اظهــارات ضد قطری دونالــد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا ،که وی بدون توجه به اهمیت راهبردی دوحه
برای واشنگتن به زبان آورد ،واکنش وزارت امور خارجه آمریکا به
این بحران در مالء عام و در محافل خصوصی بسیار متفاوت بود.
ریاض دریافت که هر تهدید به اعمال زوری علیه قطر ،با مخالفت
آمریکا روبه رو خواهد شد.
دیپلماســی ماهرانه و صبر بیپایان ایران در نهایت نتیجه داده
اســت .از سرگیری رابطه ایران شیعه با ترکیه و قطر که هر دو
از کشورهای سنی هســتند ،به این باور قدیمی که درگیریها
در خاورمیانه به اختالف میان س ّنیها و شیعیان مربوط میشود،
پایان داده است.
عربستان از این امر که غالب جمعیت جامعه عرب سنی مذهب
هســتند ،در تبلیغات جنگ طلبانه خود استفاده میکند .اکنون
روشــن شده اســت که عامل رقابت این کشور با ایران تنها به
سیاست بازی قدرت مربوط شده و ریشه در دشمنیهای مذهبی
ایرنا
ندارد.
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بهنامعبداللهی

گردشــگران هلندی که بــه تبریز
آمدهاند ،اصلیترین دلیل سفرشــان به
این شــهر را بازار سرپوشیده و تاریخی
آن عنوان میکنند.
بــا یک ماشــین عجیــب و غریب
از هلنــد آمدهاند .ماشــینی که شــاید
خیلــی مجهزتر و زیباتــر از خانه خیلی
از ماهاســت با ســرویس بهداشــتی،
آشــپزخانه ،تلویزیون ،مبل ،رختخواب
و ...؛ این ماشــین در کنــار تجهیزات
عجیــب و غریبی که بــه همراه دارند،
به صراحت میگوید با عدهای جهانگرد
باتجربه مواجه هستیم.
 HANS SCHRUENحدود
 ۶نفر از گردشگران هلندی را با همین
ماشین عجیب و غریبش به ایران آورده
است تا در  ۲۹روز ،شهرهای مهم ایران
را بگردند .حاال بعد از چند شــهر و قبل
از چند شــهر دیگر ،به ایســتگاه تبریز
رسیدهاند .ایستگاهی که میگویند برای
دومینبار است در دوسال اخیر راهشان
به آن افتاده است.
ماشینشان را در پارک مسافر تبریز
پارک کرده و شــب را آنجا ماندهاند تا
بعد از یک اســتراحت درست و حسابی،
صبــح بتوانند تبریزگردیشــان را آغاز
کنند .صبح که میشــود با چهرههایی
بشاش از خواب بیدار میشوند و بعد از
ســام و صبحبخیرهای کوتاه ،حسابی
آماده گشــت و گــذار میشــوند .البته
منظور آنها از آمادهشــدن ،پوشــیدن
لباسهایی اســت که فقط جنبه راحتی
داشته باشند ،یا به همراه داشتن دوربین
و سایر تجهیزات.
اولین مقصدشــان عمــارت تاریخی
شهرداری تبریز اســت .عمارتی که در
ســالهای  ۱۳۱۴تا  ۱۳۱۸به دســت
مهندســان آلمانی ساخته شده و اکنون

نصر

یکــی از مهمترین نمادهــای تبریز به
شــمار میآید .مهمانان هلندی با همان
لبخندی و انرژی کــه صبح زود موقع
ترک ماشینشــان داشــتند طبقههای
مختلف عمــارت را طــی میکنند .از
دیدن برخی اشــیا تعجــب و از دیدن
برخی دیگر لبخند میزنند و به همدیگر
چیزهایی میگویند.
همین که وارد موزه فرش در آخرین
طبقــه عمارت میشــوند ،از خیلی دور
هم میتوان لذتی را که برچشمانشان
حاکم شده دید .دســت میکشند روی
فرشهــا و بــه همدیگــر چیزهایــی
میگویند شــاید درست ،شــاید غلط.
راهنمای موزه هم که پشت میز نشسته
با دیدن توریستهای هلندی نزدیکتر
میآیــد اما طوری که انگار وســط راه
بداند به انگلیســی تســلط نــدارد زیاد
نزدیک نمیشود و از فاصلهای مناسب
حیــرت آنها را از دیدن فرش تبریز به
نظاره مینشیند.
هلندیها زبان اصلیشــان انگلیسی
نیســت اما انگلیسی هم بلدند به همین
خاطــر مترجمی که کنارشــان اســت
به انگلیســی تســلط دارد .بعد از دیدن
عمارت ساعت ،ساعت را هدر نمیدهند
و به سمت خانه استاد شهریار میروند.
خانهای که برعکس عمارت ساعت که
شاید معماری شــبیه به معماری آنها
دارد ،متفاوت است.
حیاطــی کوچک ،نمایــی آجری و
پنجرههایی که شهریار انتظار را با آنها
کشــیده است ،توجه گردشــگران ما را
جلب میکند .شــهریار و شعرهایش را
نمیشناســند و حتی به گوششان هم
نخورده اســت اما خوشبختانه بیوگرافی
که به زبان انگلیســی در ورودی خانه
قرار دارد ،اندکی ذهنیتشــان را برای

فقط بهخاطر بازار تبریز آمدهایم

چرا شهر با ۲سال پیش تفاوتی ندارد؟

تبریزیها مهماننوازترین شهروندان ایرانی هستند و همین عکسگرفتنها را هم
نشانهای از مهماننوازی میدانیم.

دیدن کلبهای درویشی آماده میکند.
درحالــی که کوچک و ســاده بودن
خانه ،توجهشــان را جلب کرده اســت،
مترجــم از زندگــی پــر پیــچ و خم
شهریار برایشــان میگوید و آنها هم
به دقت گــوش میدهندHEINO .
 BOEREبعــد از اینکه تاحدودی
با شــهریار و اهمیت شعرهای او برای
ایرانیان آشــنا میشود میگوید :عجیب
است که شــاعری را که شعرهایش به
 ۱۰ها زبان ترجمه شده ما نمیشناسیم!
بعــد از این که یــک دور کامل هم
طبقه همکف و هــم زیرزمین باصفای
شــهریار را دیدن میکننــد ،به حیاط
برمیگردند تــا در نیمکتی بنشــینند،
اســتراحت کننــد و در مــورد مقصد
بدیشان صحبت کنند HANS .که
لیدر تور اســت در این فاصله میگوید
که این دومینبار اســت کــه به تبریز
میآید و بــا خودش تور گردشــگری
مــیآورد .او تبریــز را شــهر زیبایــی

ادغام فیزیک با صنعت ،تم هجدهمین
کنفرانس آموزش فیزیک ایران

دبیرهجدهمیــن کنفرانس آموزش
فیزیک ایران گفت :براســاس سیاست
آموزش و پرورش تــم جدید کنفرانس
آموزش فیزیک ایــران ادغام فیزیک با
صنعت است .
مســعود شــیبانی گفت :کنفرانس
آموزش فیزیک ایران باهدف همسویی
انجمن های علمی وبه منظور حرفه ای
کردن آموزش فیزیک درکشورتأسیس
شده است.
وی ادامه داد :انجمن فیزیک از سال
 ۸۱نسبت به احیای برگزاری کنفرانس
آموزش فیزیک اقدام نموده وهرسال در
یکی از استان ها به منظور ارائه سازه ها
ودســتاورد های بدیع علمی به معلمان
فیزیک کشور و نیز عالقمندان این علم
کنفرانس را برگزار می کنند .
شــیبانی با اشاره به دســتاوردهای
کنفرانس فیزیک ایــران در دوره های
قبلی به تشــریح اهــداف هجدهمین
کنفرانس آمــوزش فیزیک ایــران در
تبریز پرداخــت و گفت :درهمه ی اینها
تمام هدف ما ارائه ی ســازه های علم و
دســتاوردهای جدید است ،هرسالی که



کنفرانس آموزش
فیزیک ایران باهدف
همسویی انجمن های
علمی وبه منظور حرفه
ای کردن آموزش
فیزیک درکشورتأسیس
شده است.

این کنفرانس انجام می گیرد همان سال
و سال های قبلی دستاوردها و یافته ها
به وسیله اساتید و معلمان برای حاضرین
ارائه می شود.
رئیس شورای اجرایی اتحادیه انجمن
های علمی آموزش معلمان فیزیک ایران

معماریفرهنگاجتماعاقتصادآموزشسالمتفنآوریصنایعدستیصنعتشهررسانهمحیطزیست

ادامه داد :در سال های قبل اوضاع اجرای
کنفرانس تا حدودی مســاعد نبود ولی
اخیرا با اولویت و برنامه ریزی منســجم
در زمینه باال بردن کیفیت آموزش وقف
کرده اند ،آموزش درتمام زمینه ها به ویژه
در زمینه فیزیک رشد خوبی داشته است.
مسعود شیبانی با بیان اینکه درسال
هــای اخیر رتبه های تــک رقمی به
استان تعلق یافته است ادامه داد :تعداد
شــرکت کننده های ســال ۹۶درتبریز
حدود ۶۰۰نفر پیش بینی شــده اســت
که ۱۳۰نفراین شــرکت کننــده ها از
آذربایجان شرقی و بقیه به سایر استان
ها تعلق می یابد.
وی گفتدر ۴ســال اخیر کردســتان
با ۵۵۰نفر ،لرســتان با ۴۸۰نفر ،خراسان
با۷۵۰نفر میزبان این کنفرانس بوده اند .
شــیبانی با بیان اینکه یک روز این
کنفرانس بــه بازدیــد از کارخانه ها و
سخنرانی های دوگانه واگذار شده است
ادامــه داد :کارگاه آزمایش های جذاب
فیزیکی ،جاذبه های گردشگری واماکن
تاریخی نمایشگاه صنایع همزمان طی
کنفرانس انجام میگیرد.

میداند مثل دیگر شــهرهای ایران اما
دلیلی که باعث شــده او به همراه دیگر
جهانگردان دوباره تبریز را انتخاب کند،
جالب است HANS .میگوید فقط و
فقــط به خاطر بازار تبریز اســت که به
تبریز میآید!
«تبریز  »۲۰۱۸را فقط شنیدهایم
شنیدن این حرف هم خوشحالکننده
اســت و هم ناراحتکننــده .بازاری که
میتواند از آن سوی دنیا گردشگر بیاورد
هیچ تفاوتی با دوسال قبل نکرده است.
دوســال قبل که هنوز تبریــز به عنوان
پایتخت گردشگری جهان اسالم مطرح
نبــود HANS .اســم تبریز  ۲۰۱۸را
شــنیده اســت ولی بیشتر همراهانش
نه .او میگوید فقط این عنوان را شنیده
اســت ولی حتی نمیداند چه فلسفهای
پشت آن است.
دو خانم تبریزی که گویا به انگلیسی
مسلط هســتند به طرف دوخانم هلندی

فارس

که نشســتهاند میآیند .دقایقی با لبخند
صحبت میکنند شــاید در مورد تبریز،
شــاید در مورد هلند و شــاید  ...درست
زمانی که میخواهند خانه استاد شهریار
را ترک کنند ،چند جوان تبریزی میآیند
و از آنهــا و با آنهــا عکس میگیرند؛
ناراحت نمیشــوند و بــا رضایت کامل
عکس میگیرنــد .هرچند زبان ما را بلد
نیستند اما با اشاره خوشحالیشان را ابراز
میکنند.
موزه مشاغل ،ایســتگاه بعدی است.
در ورودی مــوزه ،عکــس چهرههایی
را میبیننــد که ما به عنــوان مفاخر و
مشــاهیرمان از آنها یــاد میکنیم اما
آنهــا دوســت دارند دربــاره تک تک
چهرهها ســؤال بپرســند و مترجم نیز با
حوصله فراوان برایشان تعریف میکند.
در اطالعرسانی «تبریز»۲۰۱۸
رسانهها ضعیف عمل کردهاند
بــه بخش اصلی میرســند یا همان

بخش مشــاغل .در یک سالن نهچندان
بزرگ چنــد مغازه کوچــک به صورت
شبیهسازیشــده کنار هم چیده شدهاند.
یکی عطاری اســت ،یک خیاطی ،یکی
دادگاهی قدیمی ،یکــی داروخانه و . ...
 HEIN RICHکه سالمندتر از بقیه
است میگوید« :اینکه ما بسیاری از این
مشــاغل را در کشور و شهر خود نداریم،
جذابشان میکند .حداقل آنهایی هم
که داریم به شکل و گونه دیگری است».
او هــم میگوید «تبریــز  »۲۰۱۸را
هیچکس در کشورشــان نشــنیده است
و علت آن را عملکرد ضعیف رســانهها
در اطالعرســانی چنین رویــداد بزرگ
گردشگری میداند.
تبریزیهامهماننوازترین
شهروندان ایران هستند
در مســیر HANS ،را کــه کنارم
میبینم ،فرصت مناســبی میدانم برای
چند سوال و جواب کوتاه درباره تبریز .از
او میپرسم اینکه همشهریان ما اینهمه
با شــما عکــسمیگیرنــد اذیتکنده
نیســت؟ لبخندی میزند و میگوید :نه؛
اتفاقا خوب اســت .به نظــرم تبریزیها
مهماننوازترین شهروندان ایرانی هستند
و همین عکسگرفتنها را هم نشانهای
از مهماننوازی میدانیم .حتی دیشــب
یــک خانواده تبریزی ما را دعوت کردند
به خانهشان تا شام را مهمانشان باشیم
بیآنکه ما را بشناسند.
گوشــی همراهش را از جیبش بیرون
میآورد و عکسهای دیشــب را نشان
میدهد .همان طــور که عکسها را در
صفحه گوشی ورق میزند با چشمانش
لبخنــدی عمیق میزند .برای من جالب
اســت که که چرا بازار تبریز علت سفر
آنها به تبریز است.

 HANSمیگویــد :همهچیــز
بــازار برایــم جالــب اســت ،اینکــه
چگونه ســاختهاند ،اینکــه چهچیزهایی
میفروشــند یا اینکــه معماری عجیبی
دارد .واقعــا زیباترین بازاری اســت که
تابحــال دیدهام .این را بــه این خاطر
این نمیگویم که شــما تبریزی هستید!
و میخندد.
او میگوید بیشتــر هدفش از آمدن
به بازار تبریز خرید نیست و اصال هدف
خاصی ندارد امــا اگر چیزی توجهش را
جلب کند و قیمت مناســبی نیز داشــته
باشــد ،فورا میخرد .هنوز حرفش کامال
تمام نشــده که صــدای ترمز خودرویی
باعــث میشــود ســرش را برگردانــد
آنطرف و ببیند چه خبر است .همانطور
که ماشــینها را نگاه میکند ،میگوید:
رانندگــی تبریزیها خوب اســت؛ مثل
تهرانیها ،مثل هندوســتانیها ،اما مثل
اروپاییهــا نیســت .ما آنجــا آرامتر و
بااحتیاطتــر میرانیم و بــه همدیگر راه
میدهیم اما اینجا خبــری از اینچیزها
نیست.
برند نمیپوشید!
او کــه جنــس ســوالهای من را
فهمیــده ،دوســت دارد بیشتر صحبت
کند .از لباس و پوشــش سخن به میان
میآورم .میگوید :غیر از حجاب تفاوت
دیگری که پوشــش ما با شما دارد این
اســت که ما در هلند به برند بودن لباس
اهمیت میدهیم ولی اینجا دقت میکنم
و میبینم کــه هیچکس لباس مارکدار
نمیپوشــد .بیآنکه مــن دلیلی بگویم
خــودش میگوید :البتــه میدانم اینجا
لباسهای برند گرانتر هســتند .و بعد
باز لبخند میزند و به ادامه مســیر نگاه
میکند.

آب اینجاست و ما تشنه لبان میگردیم

طی ســالهای اخیر موضوع بیکاری
یکی ازبزرگترین معضالتی اســت که
بسیاری از خانوادهها و مسؤوالن دغدغهمند
را دچار نگرانی و آشفتگی کرده است.
موضوعی کــه به گفته بســیاری از
کارشناسان منشأ بســیاری از آسیبهای
اجتماعی هم به شمار میرود و جوانان از
روی بیکاری و نداشــتن شغلی مناسب و
درآمدزا ،دست به امور کاذب و حتی اقدامات
ناپسندمیزنند.
اما ،ســالها اســت که مقوله توجه به
صنایع دستی و هنرهای سنتی و ترویج و
رونق مشاغل خانگی در کشور ایران مطرح
شده و آن را یکی از بهترین راهکارها برای
رفع بیکاری و دور کردن جوانان از خطرات
آسیبهای اجتماعی اعالم کردهاند.
شغلهایی که شاید در ظاهر کم اهمیت
جلوه کند ،اما بررسیها نشان میدهد که
خود این مشــاغل ،از جملــه موفقترین
مشاغل دنیا به شمار میروند.
در واقع مشــاغل خانگــی و هنرهای
سنتی ،جزو کارهایی هستند که راهاندازی
آنها نیازمند اعتبار و هزینههای ســنگینی
نبوده و هر فردی پس از کســب مهارت و
بازاریابی برای محصوالت ،میتواند در یکی
از این رشتهها آغاز به کار کند.

مشاغل مرتبط با کسبوکارهای خانگی
و صنایع دســتی این روزها ،در دستور کار
و برنامه بســیاری از دولتمــردان هم قرار
گرفته و طی سالهای گذشته تسهیالتی
هم از محل صندوق کارآفرینی امید برای
متقاضیان اشــتغال در این زمینه پرداخت
میشده است.
توجه به این مشــاغل در بحبوحه نبود
شــغل و بیکاری چندین هــزار جوان در
نقاط مختلف کشور ،شاید فرصتی باشد تا
مشکالت و کمبودهای ریشهای موجود در
این حوزهها اندکی برطرف شود.

جشنواره فرصتی برای آشنایی با
مشاغل مرتبط با صنایع دستی
برگزاری جشنواره سراسری آش ایرانی،
فرصتی فراهم ساخته تا بسیاری از جوانان
بیکار و جویای شغل در استان زنجان هم با
فضای اینگونه مشاغل آشنا شوند.
جوانانی که متأســفانه اگر میشــد
آمارگیری شود ،بیشترین بازدیدکنندگان
جشنواره سراسری آش ایرانی در استان
بودهاند و با کیســههای چیپس و پفک
خود شــبهای فرهنگی زنجــان را در
ســینما روباز که نشــان میداد ساعاتی
از وقــت خود را به بطالــت در محوطه

گذرانده بودند ،طی میکردند.
در دوازدهمین جشنواره سراسری آش
ایرانی ،بسیاری از غرفه داران بخش صنایع
دستی و هنرهای سنتی را جوانانی تشکیل
میداد که به گفته خودشــان از صفر آغاز
کرده بودند و امروز حتی چندین نفر هم از
قبل کارگاه آنها مشغول به کار شده بود.

اشتغالزاییبا
صنایع دستی در زندانها
هنرمند اصفهانی در حاشــیه جشنواره
سراســری آش ایرانی با اشاره به عرضه
محصوالت فیــروزه کوبــی ،قلمزنی و
شبکهبری در این جشــنواره ،اظهار کرد:
این محصوالت از هنرهای دستی استان
اصفهان به شمار میرود.
محمد سعید آذریان با بیان اینکه تولید
این محصوالت نیــاز به محیط کارگاهی
نداشته و حتی فرد عالقمند به صورت کار
در منزل هــم میتواند ،ارائه کند ،تصریح
کــرد :محصوالت صنایع دســتی فیروزه
کوبی ،قلمزنی و شبکهبری برای اشتغالزایی،
در زندانها هم تولید میشود و همچنین ما
با اداره کل بهزیستی هم همکاری داریم.
وی با اشــاره به اینکــه خانوادههای
بیبضاعت محصوالت را تحویل گرفته و

در خانه سنگ را چسبانده و به ما تحویل
و حقوق خود را دریافت میکنند ،ادامه داد:
در حال حاضر حدود  100نفر در کارگاه ما
مشغول به کار هستند.
مردم زنجان مردمی
نمایشگاهیهستند
صنعتگر سمنانی با اشاره به اینکه برای
دومین ســال اســت که در جشنواره آش
ایرانی استان زنجان شرکت میکند ،تصریح
کرد :استقبال مردم از جشنواره آش بسیار
باشکوه بوده و از میزان فروش محصوالت
رضایت داریم.
امین کجوری با اشــاره به اینکه رونق
صنایع دستی و هنرهای سنتی گام بسیار
مهمی در اشتغالزایی است ،افزود :در حال
حاضر در کارگاه من  11نفر مشغول به کار
هستند.
وی با اشاره به اینکه مردم زنجان مردمی
نمایشگاهی و شاد هستند و استقبال خوبی
از جشنوارهها میکنند ،اضافه کرد :فروش
محصوالت صنایع دستی در جشنواره آش
بسیار خوب است.
صنعتگر ســمنانی گفــت :دغدغه و
مشکلی در اســتان زنجان نبوده و از نظر
پذیرش و اقامت در شرایط خوبی هستیم.
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کشاورزی آذربایجان غربی ۶۴۴میلیارد تومان خسارت دید


باید یک اصل کلی را در نظر بگیریم و آن این است که پول هیچ
زمان از بانک خارج نمیشود.
یعنی ممکن است گردش آن زیاد شود یا سپردهگذاری از حالت
مدتدار به جاری تبدیل شود ولی حجم پولی که در جامعه وجود
دارد عموماً در بانک حفظ میشود.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن بیان
انتقاداتی نسبت به دســتورالعمل جدید بانک
مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی عنوان
کرد که اگر پولهای سپرده از بانکها خارج شود
الزام ًا به سمت تولید و بخشهای مولد اقتصاد
نمیرود و ممکن اســت بخشی از آن وارد بازار
طال و ارز شود.
کاظم دوست حسینی گفت :باید یک اصل
کلی را در نظر بگیریم و آن این اســت که پول
هیچ زمان از بانک خارج نمیشود.
یعنی ممکن اســت گردش آن زیاد شود یا
سپردهگذاری از حالت مدتدار به جاری تبدیل
شــود ولی حجم پولی که در جامعه وجود دارد
عموما در بانک حفظ میشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد :اینکه بین بانکها
رقابت شود تا بتوانند سهم بیشتری از حجم پول
موجود را نزد خودشان داشته باشند اشکاالتی را
ایجاد میکند که ظاهرا بانک مرکزی برای آن
تمهیداتی اندیشیده است ولی به نظر میرسد که
این تمهیدات خیلی نمیتواند نتیجه بخش باشد.
دوستحســینی عنوان کرد :بانک مرکزی
ایجاد خط اعتباری را به جای اضافه برداشــت
مطرح کرده اســت .مفهوم خط اعتباری یعنی
یک خط دائمی و بلند مدت که بانکهایی که
نزد بانک مرکزی قرمز هستند و بیش از مقدار
موجودیشان تعهد ایجاد کردهاند از آن استفاده
میکنند ،یعنی بانک مرکزی این خط اعتباری را
با نرخ  ۱۸درصد به این بانکها میدهد.
عضو ســابق اتاق بازرگانی ادامه داد :قبل از
این آنچه سیاستگذار پولی برای اینکه بانکها
بتوانند برنامهریزی نقدی انجام دهند و دقیق و
درست کار کنند جریمهای تعیین کرده بود ،به
طوری که اگر کســی نزد بانک مرکزی قرمز
میشــد  ۳۴درصد جریمه میشد اما در شرایط
فعلی بانکها ترجیح میدهند قرمز شــوند و
اضافه برداشــت داشته باشند تا بتوانند از منابع

ارزان بانک مرکزی استفاده کنند.
وی اضافه کرد :دومین اشکال این است که
بانکهایی که منظم بودند و درست کار کردند
و نزد بانک مرکزی منفی نبودند به نوعی تنبیه
میشوند و آنهایی که اضافه برداشت داشتند و
مشکالتی را ایجاد کردند تشویق میشوند و یک
خط اعتباری به آنها داده میشود.
این استاد دانشگاه افزود :نکته بعدی که در
این سیاســت بانک مرکزی ایــراد دارد مطرح
کردن وثیقه اســت .این یک نــگاه بانکداری
تجاری به مسئله است .اینکه نگاه بانک مرکزی
به بانکهایی که تحت مقرراتش هستند مانند
نگاه بانکها به مشتریان خردش باشد درست
نیســت .بانک مرکزی به بانکها اعالم کرده
است که نزد ما وثیقه بگذارید این درحالی است
که بانکها خودشان منشأ وثیقه هستند یعنی
ضمانتی که بانکها میدهند برای افراد دیگری
قابل استفاده است .بانکهای خرد چه وثیقهای
باید به بانک مرکزی در ازای اســتفاده از خط
اعتباریبدهند.
دوست حســینی عنوان کرد :منظور از این
وثیقه ،وثیقه ملکی است ،وثیق ه دیگری مدنظر
نیست .نکته بعد اینکه بانک مرکزی میخواهد
چه اســتفادهای از وثیقه ملکی ببرد که بعد که
سود را در ازای آن کم کند .اینها ابهاماتی است
که بانک مرکزی باید نســبت به آن جوابگو
باشــد .بحث اصلی این اقدام این است که چرا
پولها به سمت تولید نمیرود اما این راهکارش
نیست ،چراکه اگر منابعی که نزد بانکها هستند
بخواهد از حالت سپرده خارج شود و طور دیگری
بازده داشته باشد با توجه به اقتصاد رانتی که ما
داریم الزاما به ســمت تولید و بخشهای مولد
اقتصاد نمیرود .ممکن است بخشی از آن وارد
بازار طال و ارز شــود که به تولید داخل و ایجاد
ثروت کمکــی نمیکند و عمال به بخشهای
مولد نمیرسد.

ارومیه -بر اســاس آمار موجود ساالنه  ۲۰هزار
میلیارد تومان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه
به بخش کشاورزی در سطح کشور وارد میشود که
سهم قابل توجهی از این خسارات متوجه آذربایجان
غربی است.
وجود مناطق کوهستانی و بارشهای شدید باران
و تگرگ در برخی فصول سال از آذربایجان غربی
استانی سیل خیز ســاخته که همه ساله خسارات
مادی و معنوی زیادی را اهالی آن متحمل میشوند.
آذربایجــان غربی از لحــاظ مخاطرات طبیعی
جزو مناطق پرمخاطره و بحرانی اســت و در اکثر
فصول سال ،سیلهای مهیب به دنبال بارش باران
و نزوالت آسمانی در این منطقه کوهستانی جاری
میشود و سرما زدگیهای زودرس بهاره نیز به جان
بخش کشاورزی استان می افتد.
از  ۴۰بالی شــناخته شده در سطح جهان۳۱ ،
بالی طبیعی در ایران وجود دارد که متوجه بخش
کشــاورزی اســت و ایران از این حیث رتبه ششم
وقوع بالیای طبیعی جهان و رتبه چهارم آسیا بعد از
کشورهای چین ،هند و بنگالدش دارد.
تغییرات شرایط محیطی ،متنوعتر شدن عوامل
خطر و ترکیب با ســایر عوامل خطرســاز از جمله
تهدیدهــا و مخاطرات جدی بخش کشــاورزی
هستند ،بروز ساالنه خسارات مادی فراوان در این
منطقه لزوم توجه به زیرســاختها ،ابزارهای الزم
برای پیشــگیری و تسریع در روند بازسازی بعد در
از وقوع این حوادث در استان را دو چندان میکند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان
غربــی در خصــوص وضعیت خســارات بخش
کشــاورزی در اســتان گفت :با توجه به موقعیت
جغرافیایی استان سیل  ،خشکسالی و سرمازدگی به

محصوالت کشاورزی منطقه خسارت وارد میکند
در حالی که باورپذیری خســارت خشکســالی به
کشاورزی استان برای برخی مسئوالن باورکردنی
نیست.
امیرعباس جعفری با بیان اینکه ســرمازدگی،
ســیل ،گردوغبار و خشکسالی از مهمترین بالیای
طبیعی مبتالبه استان است افزود :با این حال استان
با داشتن خاک حاصلخیز جزو استانهای برتر کشور
در زمینه کشاورزی است.
وی تصریح کرد :ســرمازدگی در  ۴سال اخیر
خســارات مالی فراوانی را در استان ایجاد کرده و
برای حل این مشــکل و جلوگیری از وارد شــدن
خسارات بیشتر به باغداران و کشاورزان باید فرهنگ
سازی مناســبی برای بیمه محصوالت کشاورزی
صورت گیرد تا بتوان قســمتی از این خسارات را
جبران کرد.
جعفری با بیان اینکه در زمینه بیماریهای دام
و طیور نیز شاهد خساراتی در سطح استان بودهایم،
ادامه داد :خسارت وارده به بخش کشاورزی گاهی
چند برابر بودجه عمرانی اســتان بوده و باید برای
کاهش آن برنامه ریزیهای دقیق و اساسی صورت
گیرد.
انتخاب آذربایجان غربی استان پایلوت
مبارزه با خسارت سرمازدگی کشور
مدیــرکل دفتــر مدیریت بحــران و کاهش
مخاطــرات وزارت جهاد کشــاورزی از انتخاب
آذربایجان غربی به عنوان اســتان پایلوت مبارزه
با خسارت سرمازدگی در کشور خبر داد.
ســیدمحمد موســوی با بیان اینکه این امر با
خرید  ۲۰ســامانه مبارزه با سرمازدگی بعد از تائید

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

م الف 851

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

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

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

م الف 971

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  139660304007005574ازکالسه  92/1131هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم رحیمه قربانی فرزند محمد جعفر بشماره شناسنامه  368صادره از میانه در شش دانگ عرصه و اعیان
یک باب ساختمان به مساحت  54.79مترمربع از پالک شماره  4فرعی از  1-اصلی واقع در میانه بخش  37تبریز
خریداری از آقای علیرضا رحمانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/15 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  96/6739ازکالسه  94/243هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در شش دانگ یک باب ایستگاه  TBSگاز به مساحت  121.07مترمربع
از پالک شماره  26-اصلی واقع در بخش  44تبریز خریداری از قرارداد شورای اسالمی روستای شیخدرآباد محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

فرمان بخشعلی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

م الف 970

فنی و بازدید ســازمان هواشناسی و نصب آن در
استان محقق میشود ،گفت :این دستگاهها حداقل
تا  ۵۰درصد از مخاطرات ســرمازدگی را کاهش
میدهند.
وی با تأکید بر لــزوم ورود فناوریهای نوین
در بخش کشــاورزی ،ادامه داد :توسعه کشاورزی
در گرو استفاده از تکنولوژیهای جدید بوده و در
نهایت به کاهش خسارتهای این بخش و توسعه
در سایر بخشها میانجامد.
وی با اشاره به لزوم تأمین امنیت غذایی و حفظ
پایداری منابع پایه تولید به عنوان مهمترین وظیفه
فعاالن بخش کشاورزی ،ادامه داد :تغییرات شرایط
محیطی ،متنوعتر شــدن عوامل خطر و ترکیب با
سایر عوامل خطرساز از جمله تهدیدها و مخاطرات
جدی بخش کشاورزی هستند.
موســوی با بیان اینکه خسارت وارده از طریق
مخاطرات رشد فراینده و نگران کننده دارد ،افزود:
اســتمرار مخاطرات میتواند به پایــداری تولید،
امنیت غذایی و دســتاوردهای بخش کشاورزی
لطمه بزند و بنابراین مدیریت ریســک و بحران
هسته اصلی توسعه پایدار است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات
وزارت جهاد کشاورزی به تبعات خشکسالی و تغییر
اقلیم بر بخش کشاورزی اشاره و اظهار کرد :افزایش
نوسانات زمانی و مکانی پدیدهها و مخاطرات جوی
و اقلیمی ،کاهش بارش و افزایش آستانه بارشهای
ســنگین و سیل آســا ،تأثیر در بارشهای پاییزه،
جابجایی رژیم بارش به انتهای فصل سرما ،افزایش
دما و افزایش نیاز آبی ،تشــدید وابستگی ،تخلیه و
افت کمی و کیفی آب سفرههای دیم از جمله تبعات
این پدیده اقلیمی هستند.

خسارت  ۶۴۴میلیارد تومانی به بخش
کشاورزی استان در سال زراعی جاری
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان
غربی هم با بیان اینکه در ســال زراعی جاری
 ۶۴۴میلیارد تومان به بخش کشــاورزی استان
خسارت وارد شــده است افزود :در سال زراعی
 ۹۶-۹۵نزدیک  ۲۰۰میلیارد تومان از خســارت
ســیل مربوط به بخش کشــاورزی بود که این
رقم  ۵۰درصد کل خســارت وارده را شــامل
میشد.
اســمعیل کریم زاده ادامه داد :تأمین امنیت
غذایی از منویــات مقام معظم رهبری و رییس
جمهــور اســت و بــه منظور پایــش وضعیت
تولیدات کشاورزی اســتان خسارتهای وارده
به این بخش ،کارگروه خشکســالی و مدیریت
مخاطرات بخش کشــاورزی به صورت منظم
برگزار میشــود تا راهکارهای اجرایی کاهش
خســارات بررســی و امنیت غذایی به مخاطره
نیفتد.
وی با بیــان اینکه آذربایجــان غربی جزو
استانهای اول تا ششــم در تولید محصوالت
کشاورزی کشور است ،گفت :کسب  ۹رتبه ملی
در ســال  ۸ ،۹۳رتبه ملی در سال  ۹۵و  ۷رتبه
ملی در سال  ۹۴نمونهای از رتبهها و افتخارات
کسب شده توسط کشاورزان این استان است.
کریمزاده با اشاره به خسارت حوادث طبیعی
به محصوالت کشاورزی ،به راهکارهای مقابله
با این مشــکالت اشــاره کرد و افزود :تجهیز
آبیاری بخش کشــاورزی به سیستمهای نوین
باعث کاهش بحــران دریاچه ارومیه شــده و
بحران خشکسالی نیز کاهش مییابد.

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

م الف 969

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 968

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  96/6734ازکالسه  94/237هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در شش دانگ یک باب ایستگاه  TBSگاز به مساحت  150مترمربع از
پالک شماره  25-اصلی واقع در بخش  46تبریز خریداری از قرارداد شورای اسالمی زرنکش محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  96/6736ازکالسه  94/238هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در شش دانگ یک باب ایستگاه  TBSگاز به مساحت  108مترمربع از پالک
شماره  2-اصلی واقع در بخش  46تبریز خریداری از قرارداد شورای اسالمی روستای هندالن محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  96/6729ازکالسه  94/240هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در شش دانگ یک باب ایستگاه  TBSگاز به مساحت  108.90مترمربع از
پالک شماره  15-اصلی واقع در بخش  41تبریز خریداری از قرارداد شورای اسالمی روستای آونلیق محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

م الف 967

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

اجتماعاقتصادسیاستشهررسانه سالمتفرهنگورزشصنایع دستیگردشگریآگهی اندیشهحقوقپایداری

م الف 934

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

م الف 933

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  96/6728ازکالسه  94/232هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در شش دانگ یک باب ایستگاه  CGSگاز به مساحت
 3600مترمربع از پالک شماره  66-اصلی واقع در بخش  44تبریز خریداری از شرکت رنگین گچ محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1396603040070006647ازکالسه  181/94هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی علی اصغر رنجبر فرزند محمد بشماره شناسنامه  23صادره از ترک در شش
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  2227.47مترمربع از پالک شماره  44-اصلی واقع در ترک
بخش  46تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1396603040070006641ازکالسه  182/94هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی علی اصغر رنجبر فرزند محمد بشماره شناسنامه  23صادره از ترک در شش
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  5376مترمربع از پالک شماره  44-اصلی واقع در ترک بخش
 46تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 932

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 931

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 925

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1396603040070006677ازکالسه  183/94هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی علی اصغر رنجبر فرزند محمد بشماره شناسنامه  23صادره از ترک در شش
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  16527.58مترمربع از پالک شماره  44-اصلی واقع در ترک
بخش  46تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1396603040070006636ازکالسه  184/94هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی علی اصغر رنجبر فرزند محمد بشماره شناسنامه  23صادره از ترک در شش
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  6312مترمربع از پالک شماره  44-اصلی واقع در ترک بخش
 46تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139660304007005390ازکالسه  95/46هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای هاشیم گروسی فرزند مالک بشماره شناسنامه  1صادره از میانه در شش دانگ یک
قطعه باغ به مساحت  2462مترمربع از پالک شماره  51-اصلی واقع در بخش  43تبریز قریه سیدلر خریداری
از آقای جمشید رضاپور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 908

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 907

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 906

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1396603040070006653ازکالسه  696/94هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی شاپور بخشی فرزند شاه باز بشماره شناسنامه  12صادره از میانه در شش
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  11575.80مترمربع از پالک شماره  1-اصلی واقع در قریه
گوندوغدی بخش  43تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1396603040070006633ازکالسه  700/94هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی لطف اله بخشی فرزند شاه باز بشماره شناسنامه  1565صادره از میانه در
شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  3971.68مترمربع از پالک شماره  1-اصلی واقع در
قریه گوندوغدی بخش  43تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1396603040070006668ازکالسه  697/94هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی شاپور بخشی فرزند شاه باز بشماره شناسنامه  12صادره از میانه در شش دانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  4147.20مترمربع از پالک شماره  1-اصلی واقع در قریه گوندوغدی
بخش  43تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 896

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 886

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 879

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  96/2123ازکالسه  92/1240هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
معصومه دلشاد فرزند نظرعلی بشماره شناسنامه  36497صادره از میانه در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت
 252.25مترمربع از پالک شماره  4فرعی از  1-اصلی واقع در بخش  37تبریز خریداری از ستاد اجرایی فرمان امام
ره و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  139660304007006434ازکالسه  96/152هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مسعود گروسی فرزند عظیم بشماره شناسنامه  6824صادره از میانه در شش دانگ یک قطعه باغ
به مساحت  2477.91مترمربع از پالک شماره  51-اصلی واقع در بخش  43تبریز قریه سیدلر خریداری از آقایان
انشاء اله گروسی و هاشم گروسی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  139560304007009428ازکالسه  94/105هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای اسکندر مشایخی فرزند اژدر بشماره شناسنامه  1007صادره از میانه در شش دانگ یک باب ساختمان
به مساحت  148.52مترمربع از پالک شماره  90فرعی از  1-اصلی واقع در
بخش  37تبریز خریداری از وراث مرحومه خانم فاطمه محمدی سفیدخانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 878

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  96/6627ازکالسه  93/1288هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
ابوالحسن کبیری فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه  9صادره از میانه در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت
 313.88مترمربع از پالک شماره  5فرعی از  1-اصلی واقع در بخش  37تبریز خریداری از ستاد اجرایی امام ره
و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

م الف 861

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

م الف 845

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  1396603040070005334ازکالسه  831/94هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی لیالن حسینی فرزند اصغر بشماره شناسنامه  604صادره از میانه در شش دانگ یک باب ساختمان به
مساحت  305.28مترمربع از پالک شماره  4فرعی از  1-اصلی واقع در
آذربایجان شرقی بخش  37تبریز خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  1396603040070005335ازکالسه  1271/95هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی بایرامعلی جمال زاده فرزند سلیمان بشماره شناسنامه  803صادره از سراب در شش دانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  6179مترمربع از پالک شماره  51-اصلی واقع در قریه کهریز بخش  44تبریز خریداری از
مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/30 :

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

فرمان بخشعلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
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جالل خوش چهره

مهرداد خدیر

استقاللطلبی یا سوداگری
در کردستان عراق؟
ســوادگری یا استقاللطلبی؟ تفاوت نمیکند .کردهای عراق زمانی را
برای برگزاری رفراندوم استقالل انتخاب کردهاند که نیک میدانند واکنشها
در برابر آن محتاطانه است.
منطقه در آتش جنگهای فرقهای و مذهبی متالطم است؛ بغداد هنوز
درگیر داعش زدایی اســت؛ دولت به مفهوم واقعی همچنان در تمام نقاط
کشور مستقر نیست و با توافق ملی در این کشور فاصله بسیار است .جنگ
داخلی ســوریه ادامه دارد؛ در این کشور نیز اختالفها برسرجای خود باقی
است .کردهای سوریه مانند اقلیم کردستان عراق و زیر چتر حمایت امریکا،
مدتهاست حساب خود را از دولت مرکزی جدا کردهاند؛ منازعات دیپلماتیک
و رقابتهای ایدئولوژیک میان سه قدرتمنطقهای ترکیه ،عربستان و ایران
با شدتهای متغیر ادامه دارد؛ دولت دونالد ترامپ در پی ایجاد بازیگری است
که بتواند نقش تدافعی را برای منافع غرب و بهویژه امریکا مقابل قدرتهای
منطق ه ایفا کند؛ اسرائیل در پی تخریب آرایش مرزی کشورهای منطقه است
و خالصه آشفتگیهایی که به زعم دولت خودمختار اقلیم کردستان ،فرصت
الزم را برای مطالبات آنان فراهم کرده است .اما آیا همه پرسی  25سپتامبر
(سوم مهرماه آینده) میتواند کردهای عراق را به استقالل نزدیک کند؟
اگرچه انتخاب زمان برگزاری رفراندوم استقالل مطابق با شرایط عینی
الزم برای اینکار انتخاب شده ،اما کامل نیست .بهرغم همه آشفتگیهای
جاری در منطقه ،هنوز اســتقاللخواهی از این دست نمیتواند نه تنها از
سوی دولت عراق ،بلکه مردم و دولتهای منطقه پذیرفته شود .این اقدام
به مفهوم ایجاد تغییر در نظمی است که با همه آشفتگیهای تحمیل شده،
هنوز بر سر حفظ آن توافق عمومی وجود دارد .ممکن است برخی دولتها
از جمله ریاض به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم از طرح برگزاری رفراندوم
در میان کردهای عراق حمایت کنند اما بیگمان این رفتار نه از سر انتخابی
استراتژیک ،بلکه تاکتیکی برای اعمال فشار به دولتهایی است که طرف
رقابت یا اختالف با ریاض قرار دارند .بنابراین در واقعیترین حالت ،حمایت
از استقالل خواهی کردها بیشتر به مثابه تیغی است که ریاض علیه مخالفان
و رقیبان منطقهای خود بهره میبرد .به عبارت روشــنتر ،استقالل طلبان
کرد نمیتوانند متحدان طوالنی مدت ریاض باشند .کافی است توافقهای


حمایت از استقالل خواهی کردها بیشتر به مثابه تیغی
است که ریاض علیه مخالفان و رقیبان منطقهای خود
بهره میبرد.

منطقــهای جای خود را به اختالفهای جاری دهد ،آنگاه نه تنها هواداران
برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان عراق ،بلکه اسرائیل به عنوان حامی
معنوی آنان ،منزوی خواهند شد .از حاال عالئم مثبت و امیدوار کنندهای از
بازگشت آرامش در روابط ریاض  -تهران؛ ریاض-آنکارا؛ تهران و آنکارا بروز
کرده است .این آرامش و توافقهای بعدی آن میتواند فرصت الزم را برای
موقعیت باثبات پس از داعش ،فراهم کند.
مقامهای دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق در اینحال نیک میدانند
که صرف استقالل نمیتواند کردهای خسته از دههها جنگ و بیثباتی را
در وضعیت ای دهآل قرار دهد .همین حاال دولت «مسعود بارزانی» با کوهی
از مشکالت اقتصادی و مشروعیت سیاسی روبروست .او که در سال 2013
دوره قانونی ریاستش بر دولت خودمختار کردستان عراق پایان یافته و تاکنون
دوبار ریاســت خود را تمدید کرده است ،با مخالفت جدی احزاب کردی از
جمله حزب دموکرات و جنبش گوران روبروست .این احزاب به همراه طیف
وســیعی از مردم کرد عراق در سالهای اخیر ،مشروعیت دولت بارزانی را
به چالش کشــیدهاند .صادرات نفت از مناطق کردنشــین عراق که روزانه
620هزار بشــکه بود ،دچار اختالل جدی شده ،کارگزاران اقلیم کردستان
ماههاست که حقوق خود را دریافت نکردهاند ،غالب پروژههای عمرانی به
دلیل بدهیهای دولت بارزانی تعطیل یا معلق شده است .مبادالت تجاری
اقلیم کردســتان از طریق بندر جیهان ترکیه با خطر توقف روبروست؛ و....
حال این پرسش باقی است که آیا استقاللخواهی کردهای عراق میتواند
این منطقه تا بن دندان وابسته به دولت مرکزی و کشورهای همسایه را به
شکوفایی نزدیک کند؟ نخبگان کرد عراق میدانند که استقالل خواهی به
مثابه میوه نارسی است که پیامدهای زیانبار آن ،بیش از هرکس متوجه مردم
اقلیم کردستان عراق خواهد بود.
اصرار بارزانی در برگزاری رفراندوم استقالل را از منظر دیگر هم میتوان
تفسیر کرد؛ سوادگری برای کسب امتیازهای بیشتر از نه تنها دولت عراق،
بلکه همســایگانی که به زعم او و بنا به مالحظات مختلف ،ممکن است
به این ســوداگری پاســخ مثبت دهند .عالوه برایــن ،بارزانی با تأکید بر
برگزاری رفراندوم میکوشد مشروعیت از دست رفتهاش را در میان مردم
و احزاب کردی بازسازی کند .به این ترتیب باید دو عامل استقاللخواهی
و ســوداگری را در ایده برگزاری رفراندوم  25ســپتامبر در ترازو گذاشت و
دریافت که کدامیک وزن بیشتری دارد.

زیست
 گردشگریفرهنگرسانهسیاستصنعتصنایع دستیورزشاجتماعشهرآگهیاقتصاداندیشهتاریخمحیط

انتخاب

چند نکته با آقای کدخدایی
درباره وزارت زنان


زنان میتوانند و باید وزیر شوند هم چنان که مدیر و مالک میشوند .هم چنان که مالیات میدهند .هم چنان که هر روز صبح برای
خروج از خانه از شوهر اجازه نمیگیرند .هم چنان که دختران را نمیتوان زیر سن قانونی شوهر داد و اگر این کار انجام شود ثبت
نمیشود و اساسا شناسنامه دختران زیر  15سال صفحه ازدواج ندارد.

«رییس جمهور نشــدن زنــان بحثی فقهی و
قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقالب
به آن رسیده باشیم ».این یک نظریه فقهی است که
زن نمیتواند به مفهوم شرعی والیت داشته باشد و
عدهای میگویند ریاست جمهوری و وزارت نیز چون
جزیی از آن والیت است پس زن نمیتواند وزیر و
رییس جمهور شود.
این سخنان ،تازه ترین توضیحات آقای عباس
علی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان (در
گفت و گو با تارنمای شــفقنا) است که با توجه به
بحث منتفی شدن وزارت زنان در دولت جدید قابل
تأمل به نظر میرسد و به بهانه آن میتوان این نکات
را مطرح کرد:
آقای کدخدایی تصریح میکند «این یک نظریه
فقهی است» و نمیگویند «اجماع تمام فقهاست» .در
جای دیگر هم تصریح میکنند «عدهای میگویند».
بنا براین نظر همه نیست .آیا شورای نگهبان بر پایه
«یک نظریه» یا «گفته عده ای» تصمیم میگیرد؟
این در حالی اســت که در تمام ادوار گذشــته
گفته شده کاندیداهای زن مصداق «رجل سیاسی
و مذهبی» شناخته نشدند و هیچ گاه بحث جنسیت
درنگرفته و به عبارت دیگر کاندیدایی به خاطر زن
بودن رد نشده است.
با این حال این موضوع مربوط به احراز صالحیت
نامزدهای ریاســت جمهوری است و معلوم نیست
تسری آن به وزیران چه ضرورتی داشته و با حیطه
ّ
اختیارات شورای نگهبان چه ارتباطی دارد؟
در این که فقیهانــی وزارت زنان را برنمی تابند
تردیدی نیست .اما همین فقیهان یا برخی دیگر بهره
بانکی ،دریافت مالیات یا پخش موسیقی از صدا و
سیما و اشتغال زنان و مهمتر از همه حق رأی زنان
را نیز شرعی نمیدانند .آیا شورای نگهبان مصوبات
مجلس در این بارهها را نیز رد میکند؟
جالــب این که در حال حاضــر تعداد روحانیون
نماینده مجلس و شــمار معممین از نمایندگان زن
کمتر است و در تصویب هر قانونی نمایندگان زن
نیزبه همان اندازه تأثیــر گذارند و رأی برابر دارند و
همین زنان چه بســا بتوانند مانع وزارت یک وزیر
پیشنهادی شوند یا به وزارت فردی کمک برسانند.
وزارت در ایران امروز با مفهوم وزارت در گذشته
که گاه معادل صدارت بود به کلی متفاوت است و از
سوی دیگر وزیران مبسوط الید نیستند.
مث ً
ال وزیر مسکن و شهرسازی به قاعده متولی
سیاست گذاری مسکن است اما در طول سالهای
گذشته بساز و بفروشهای تهران و کالن شهرها
کاری به وزارت مسکن نداشتند و شهرداری بود که
تعیین میکرد ساختمانها با چه کاربری و در چند
اشکوب ساخته شود .هر وقت به پول نیاز پیدا میکرد
اجازه طبقات اضافی هم میداد و بحث منظر و چشم
انداز و اشراف هم به شوخی بدل میشد.
نمونه دیگر وزیر علوم است که عمال تنها اسما
وزیر علوم است در حالی که زورش به دانشگاه آزاد
نمیرسد یا نمیتواند بیاجازه شورای عالی انقالب
فرهنگی رییس دانشگاه تعیین کند.

پس این وزیران مرد ،کجا والیت دارند که بگوییم
زنان اگر وزیر شوند والیت دارند یا نه .یا وزیر ورزش
که اختیار ندارد بلیت به زنان بفروشــد بروند بازی
تماشا کنند .از همه جالبتر وزیر کار است که امکان
تشکیل یک تشکل صنفی و کارگری برای روزنامه
نگاران را ندارد .کسی که باید مدام اجازه بگیرد وزیر
به مفهومی که بر دیگران تسلط کامل داشته باشد
به حساب نمیآید و بیشتر رییس وزارتخانه است.
وظیفه حکومت رشد و ارتقای افراد جامعه است.
اعــام صریح این که زنان نمیتوانند وزیر شــوند
جلوگیری از رشد بخشــی از افراد جامعه است و با
آموزههای دینی سازگار نیست .چگونه میتوان زنانی
را به رغم شایستگی و به صرف جنسیت از وزارت
محروم کرد؟ این با کدام آموزه دینی سازگار است؟
اگر قرار اســت زنان رشد نکنند چرا به دبیرستان و
دانشگاه میروند؟
بخش قابل توجهی از کارمندان دولت زن هستند.
غیر کارمندان نیز .کارگرزن ،معلم زن ،پرستار زن و
دانشجوی دختر داریم یا نه؟ اگر آری وزیر زن برای
وزارتخانههایی چون کار ،آموزش و پرورش ،بهداشت
و علوم مناسبت ندارد و جای تعجب دارد؟
بنیان گذار جمهوری اســامی ایران برای اداره
حکومت دو تئــوری ارایه کرد .یکی والیت مطلقه
تا محدود به احکام اولیه نباشیم و امکان استفاده از
احکام ثانویه فراهم باشد و مثال بحث احتکار محدود
به چند فقره نباشــد و دیگری « مصلحت» .بدون
تشخیص مصلحت امکان اداره حکومت وجود ندارد.
موضوع وزیر زن هم در چارچوب مصلحت قابل حل
است .بنا بر این ورودسخنگوی شورای نگهبان به
بحث وزارت زنان اساســا موضوعیت ندارد زیرا کار
شــورای نگهبان اعالم عدم مغایــرت و نه حتی
انطباق مصوبات مجلس با شــرع و قانون اساسی
اســت و نه تشخیص مصلحت و اگر هم به عنوان
یک دانشگاهی و حقوق دان نظر دادهاند چرا بر پایه
نظریات برخی و نه همه فقیهان است؟
در بحث ریاســت جمهــوری موضوع تعیین
صالحیت مطرح اســت اما اینجــا صالحیتها را
شورای نگهبان احراز نمیکند و آقای کدخدایی نیز
فقیه و مرجع نیست.
اگر زن نمیتواند وزیر باشــد و وزارت شعبهای
از والیت است خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی
چگونه در دولت محمود احمدی نژاد وزیر بود؟ وزارت
او شرعی بود یا نه؟ یادمان باشد خانم وحید دستجردی
کاندیدای ثابت لیستهای جامعه روحانیت مبارز در
انتخابات مجلس شورای اسالمی در ادوار مختلف
بوده و اگر ذرهای تردید داشت نمیپذیرفت.
این گونه تحلیلها بر پایه آیه «الرجال قوامون
علی النســاء» ارایه میشود .اما وزیر در واقع بازوی
اجرایی رییس جمهوری اســت که مرد است و این
گونه نیست که وزیر بر همه امور قائم باشد و در واقع
«معاون» رییس جمهور در یک بخش است.
ضمــن این که خانوادهها در امروز هم به مردان
متکی هستند و در جامعه امروز اصطالح «زن خود
سرپرست» را با این تلقی به کار میبریم که دیگری

از او حمایت نمیکند .تبیین مختصات خانواده اما آیا
به معنی منع وزارت زنان است که مفهومی مدرن به
حساب میآید؟
وزارت در دنیای امروز با وزارت در مفهوم سنتی
متفاوت اســت .وقتی صحبت از وزیر بهداشــت
میکنیم منظور یک بخش مشخص است نه وزارت
به معنی صدراعظمی و خواجه نصیر و خواجه نظام
الملک .به نظر میرسد مخالفت با وزارت زنان ناشی
از این تصور است که انگار وزیر فعال مایشاء است.
در حالی که او او ًال طرف از جانب شــوراهای متعدد
کنترل و مطرود میشود.
ثانی ًا مجری قوانینی است که مجلس تصویب و
شورای نگهبان تأیید کرده؛ ثالث ًا حوزه مانور او محدود
اســت چون بخش اصلی بودجه صرف هزینههای
جــاری و حقوق و مزایا میشــود .مث ً
ال وزیر قبلی
آموزش و پرورش دوســت داشت سیستم «مونته
ســوری» یا توجه به مهارتها به جای محفوظات
را به اجرا بگذارد اما آیا توانســت یــا در هزار توی
بوروکراســی اداری گرفتار شد؟ در این سیستم که
دیوان ساالری فربه حاکمیت دارد جنسیت چندان
کارایی ندارد و بورو کراسی است که کار میکند.
در انتخــاب رییس جمهــوری رأی زنان نقش
مؤثری دارد .بخش قابل توجهی از این زنان به قصد
ارتقای موقعیت اجتماعی و اداری خود یک گزینه را
بر دیگری ترجیح میدهند و نوعی قرارداد بسته شده
و بــه خاطر همین آقای روحانی خود را موظف دید
توضیح دهد «می خواستیم اما نشد».
نگاه سخنگوی شورای نگهبان نیز باید از منظر
قانون اساســی باشــد .روح قانون اساسی قرائت
دموکراتیک از قوانین اسالمی است و هر نگاهی غیر
این با قانون اساسی مغایرت دارد.
زنان میتوانند و باید وزیر شوند هم چنان که مدیر
و مالک میشوند .هم چنان که مالیات میدهند .هم
چنان که هر روز صبح برای خروج از خانه از شوهر
اجازه نمیگیرند .هم چنان که دختران را نمیتوان
زیر سن قانونی شوهر داد و اگر این کار انجام شود
ثبت نمیشود و اساسا شناسنامه دختران زیر  15سال
صفحه ازدواج ندارد.
هم چنان که مردان نمیتوانند زنان خود را هر گاه
اراده کنند و به طرفه العینی طالق دهند و یک روند
قضایی باید طی شود .در این فقره خاص جالب است
بدانیم در حکومت گذشته مرد میتوانست به دفتر
خانه برود و همسر خود را طالق بدهد و کم نبودند
مردانی که زنان خود را بــه حضور در محضر بریا
جدایی تهدید میکردند .اکنون اما بدون روند قضایی
نمیتوان به دفترخانه رفت و این اتفاق در جمهوری
اسالمی رخ داده که نظام قضایی آن اسالمی است.
اقتضائات حکومت داری مدرن یک به یک خود
را تحمیل میکنند و وزارت زنان نیز دیر یا زود دوباره
اتفاق خواهد افتاد.
نکته جالب توجه هم این اســت که دختران و
زنان ایرانی به جای این که نومید شــوند با انگیزه
بیشــتر در جامعه حضور دارند و بر توان مندیهای
خود میافزایند.

تغییر ساختار اطالعرسانی
دولت ضرورت دارد
اوایل سال جاری ،حســن روحانی ،رئیس جمهور با یک گالیه ظریف،
«بیان نکردن دستاوردهای دولت» را نوعی «ناشکری» دانست.
اگرچه شاید منظور رییس جمهور در آن روز بیانصافی منتقدان دولت
بود که در آســتانه انتخابات ،گاهی به هر خبر جعلی و نادرستی متوسل
میشدند اما خود رییس جمهور نیک بر این نکته واقف است که یکی از
مهم ترین علل «بیان نکردن دستاوردهای دولت» ،آشفتگی ساختاری در
حوزه اطالعرسانی است.
این آشفتگی تاکنون در موراد متعددی به دولت آسیب رسانده ،تا جایی که
در برخی موراد ،روحانی شخص ًا مجبور به ورود و دخالت شده است .به طور
مثال رییس جمهور سال گذشته با توجه به فضاسازیهای متعدد منتقدان
دولت علیه برجام ،از دستگاههای اجرایی خواست تا درباره دستاوردهای توافق
هستهای در حوزه کاری خود ،اطالعرسانی کنند.
با نگاهی به وضعیت دولتهای گذشته با گرایشهای سیاسی مختلف،
به نظر میرسد مشکل اصلی در اطالعرسانی فعالیتهای دولت« ،ساختار»
نهادهای مرتبط با این موضوع باشــد .در حال حاضر ،شورای اطالعرسانی
دولت به صورت غیررسمی مهم ترین نهاد اطالعرسانی قوه مجریه به شمار
میرود .این شورا در طول  4سال گذشته قطع ًا تالشهای زیادی برای تحقق
اهداف خود در این حوزه انجام داده ،اما آنچه بر جای مانده ،عدم رضایت اهالی
رسانه و نیز اقناع نشدن افکار عمومی است.
شــاید همین موضوعات بود که روحانی و مشاوران او را به فکر تأسیس
معاونت اطالعرســانی دولت انداخت؛ معاونتی که به گفته محمود واعظی،
رئیــس دفتر رئیس جمهور به این دلیل به ذهن خطور کرده اســت :آنچه
نظر آقای رئیس جمهور اســت این است که ما در دولت دوازدهم وضعیت
اطالعرسانی را بهبود ببخشیم.
تأسیس این معاونت البته هنوز به مرحله قطعیت نرسیده اما تجارب گذشته
از ضرورت تأسیس چنین معاونتی حکایت دارد.
در حال حاضر ،نگاه به حوزه رسانه ،حتی در میان برخی مسئوالن بلندپایه
کشور ،نگاهی سطحی ،کوتاه مدت و بدون در نظر گرفتن آثار نیرومند این
حوزه است که عمدت ًا به انتشار یک خبر محدود میشود.


نگاه به حوزه رسانه ،حتی در میان برخی مسئوالن
بلندپایه کشور ،نگاهی سطحی ،کوتاه مدت و بدون
در نظر گرفتن آثار نیرومند این حوزه است که عمدتاً
به انتشار یک خبر محدود میشود.

در واقع ،این فهم غلط و نادرســت از حوزه رسانه که گریبانگیر بخش
اعظم نظام مدیریتی کشور شده و در آن «رسانه» به «خبر» خالصه میشود
و تنها کاربرد اقناع افکار عمومی و احیان ًا پاسخ به برخی موارد مربوط به حوزه
کاری ،آن هم در کوتاه مدت شمرده میشود ،آسیبهایی به اعتماد عمومی
و وجهه دولت میزند که این صمات به مراتب شدیدتر از آن است به ذهن
مدیران بیتوجه به رسانه خطور میکند.
حال ،اینکه در فضای سطحی شمردن نقش رسانهها و بیتوجهی بسیاری
از مدیران کشور به این امر ،رییس جمهور و رییس دفتر او و نیز مشاورانش به
این نتیجه رسیدهاند که چنین تغییراتی میتواند روند اطالعرسانی را متحول
کند ،قابل تقدیر و امیدوارکننده است و چه بسا نوید این را بدهد که میتوان
پس از سال ها ،با این ساختار آشفته اطالعرسانی که در دولتهای مختلف
آزموده شده و در هیچ مقطعی ،آن گونه که باید و شاید ،جوابگو نبوده است
خداحافظی کرد.
سپردن بخشی هرچند اندک از مسئولیت رسانهای دستگاههای دولتی به
یک مجموعه مشخص و تخصصی و تولید یک فرماندهی واحد به عنوان
معاونت اطالعرسانی و رسانه ای ،بیتردید گامی مثبت و رو به جلو در روند
اطالعرسانی ،پاسخ گویی و تعامل با مردم و رسانهها به شمار میرود.
با این گام رو به جلو ،میتوان امیدوار بود که نظام تولید در حوزه رســانه
تغییر کرده و به جای تولید در اتاقهای بسته یعنی اتفاقی که هم اکنون در
عمده دستگاههای اجرای رخ میدهد  -تولید محتوا بر اساس «نیاز مصرف
کننده» که همان مردم و رسانهها هستند انجام شود.
تاســیس چنین معاونتی ،حتی به مدیریت افکار عمومی ،شفاف سازی
بیشــتر در حوزه عملکرد دولت ،و نیز خارج کردن فضای فعلی دستگاههای
اطالعرسانی از حالت منولوگ و ایجاد یک دیالوگ میان دستگاههای اجرایی
و مــردم کمک خواهد کرد .جالب اینجاســت که چنین موضوعی ،نه تنها
خواسته جدی حامیان رسانهای دولت ،بلکه مطالبه منتقدان دولت نیز به شمار
میرود .چرا که بهبود حوزه رسانه در دولت ،به کلیت سیستم و نظام کمک
خواهد کرد و این اتفاق مهم( ،که شاید ضرورت آن در سالهای آینده بیش از
پیش احساس شود) چه بهتر که در دولت دوازدهم رخ دهد.
از این رو ،انتظار میرود تشکیل این معاونت در نهایت رضایت مسئوالن
دولتی ،مردم و اهالی رسانه را به دنبال داشته باشد و چه بسا دولت دوازدهم با
انجام این مهم ،یادگاری ماندگار به دستاوردهای خود بیفزاید.
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یادداشت

اینخانوادهچسبنده!
مونا زارع

«چشماتو ببند» چشمهایم را بستم و از الی مژههایم نگاهش
کردم .بابا گفته بود توی قرارهای اولیهات اگر کســی این حرف را
زد از الی مژههایت نگاه کن .بعدا که زنش شــدی بستی اشکالی
ندارد .لیوان چایی را کوبید روی میز و گفت :االن که دیگه ازدواج
کردیم .هنوز از اون ال نگاه میکنی؟! چشمهایم را باز کردم و مژه
مصنوعی ور آمده روی چشــمم را کندم و گفتم :دلت خوشه! چاه
توالتشون امشب باید باال میزد؟!
دو ســاعت نیســت که عروسی تمام شــده و همه مهمانها
درحالیکه هنوز داشــتند با خالل دندان باقی جوجه شام را بیرون
میکشیدند ،ریختند توی خانهمان و کشوها و کمدها را یکی پس
از دیگری باز و بســته کردند تا آمار تعداد کاسه ماست خوریهای
جهازم را هم در بیاورند 10 .دقیقه هم از رفتنشــان نگذشته بود
و هنوز دســته گلم توی دســتم که زنگ خانه را زدند و  ۲۵نفری
کوفامیل شــهروز از آنهایی هستند که
ریختند توی خانهمان .ف 
وقتی عروســی دعوت میشوند ،دسته جمعی اتوبوس میگیرند و
کیسه خوابهایشان از زیر بغلشان نمیافتد.
دیروز هم از شهرشان رســیده بودند و خانه کرایه کرده بودند.
مادرش ادعا میکرد چاه خانه باال زده و مجبور شــدند شب بیایند
پیش ما اما وقتی این را میگفت بقیهشــان سرشان را میانداختند
پاییــن و به زور گوشــه دهانشــان را جمع میکردند .کیســه
خوابهایشــان را به ترتیب جلــوی تلویزیون چیده بودند و کت
شــلوارها را کنده بودند .نمیدانستم شب اول عروسیام قرار است
شوهرم پیش مردهای فامیلش توی کیسه خواب تخمه بخورد و
پر بالشتهای جهیزیهام را توی گوش همدیگر فرو کنند و هارهار
ی حاملهاش بخوابم و تالش
بخندند و من هم توی اتاقم کنار زندای 
کنم درحالیکه از خواب نپرد دهانش را ببندم تا کمتر صدا بدهد .از
روزی که با شهروز آشنا شدم فهمیدم با یک تیم آشنا شدم.
شهروز مزاحم تلفنی من بود و اوایلش فقط فوت میکرد .بعدش
فهمیدم فقط خودش پشت تلفن نیست .دست کم  ۲۵نفر پشت آن
تلفن کمین کردهاند و صدای نفسهایشان را اگر تمرکز میکردم
میشــنیدم .قرار اولمان هم توی پارک الله بود .وقتی دیدمش
دعوتش کردم برویم توی آالچیق بنشینیم که به پشت سرم اشاره
کرد .همان جمعیت روی چمنها زیرانداز انداخته بودند و داشــتند
برایمان جوجه سیخ میکردند .تمام قرارهایمان به همین منوال
بود .شــهروز میگفت دلش با خانواده گره خورده و تنهایی جایی
برایش صفا ندارد .اما من دلم تنهایی میخواست.
صبحانه دونفره روز اول زندگی مشترکمان .همین که پردههای
خانه را کنار بزنی و موسیقی مالیمی روشن کنیم و برای هم لقمه
کره و مربا بگیریم .این چیز زیادی نیست که مجبورم به جایش در
اولین صبح زندگیمان صف طوالنی فامیل شــهروز را جلوی در
دستشــویی ببینم و بینشان با پیژامههای یک شکل و یک رنگ
نتوانم شــهروز را تشــخیص بدهم .آن اوایل یکی دوبار اشتباهی
عاشق پسرعموی شهروز شده بودم! زنها توی آشپزخانه روی سر
و کول هم میپریدند.
صدای آهنگ ورزشی تو خانه پیچیده بود و عمو حسنش داشت
با لباس ورزشــی وسط خانه حلقه کمر میزد و پسرش میشمرد.
خواهر شــهروز از کنارم رد شد و کل کشــید .مچش را گرفتم و
گفتم :شهروز کجاست؟! لپم را کشید و گفت :رفته نون بخره .نفس
عمیقی کشیدم تا انفجارم به تعویق بیفتد .به هرحال این هم یک
مدل زندگی است که به قول شهروز باعث تقویت روحیه کار تیمی
میشود.
شهروز که نانها را آورد دستم را کشید و برد توی اتاق .از جیبش
کاغذی بیرون کشــید و گفت :بلیت ماه عسل گرفتم! میدانستم
مغزش کار میکند .بلیت را گرفتم و گفتم :کجا؟ سه شب و چهار
روز کوش آداسی! صدای بیرون قطع شد .همهمهها آرام گرفت و
انگار کسی بیرون اتاق نفس هم نمیکشید .الی اتاق را باز کردم
و دیدم همهشــان به اتاقمان خیره ماندهاند ..عمو حسن حلقه را
انداخت و گفت :کوش آداسی؟! تنها؟ با سرمان تأیید کردیم .سکوت
سنگین خفهکنندهای بود.
شهروز گفت :خب نمیریم! شهروز را نگاه کردم و چشم غرهای
برایش رفتم .بلیتها را از دســتم کشــید و پارهشان کرد و گفت:
«ببین قیافشــونو آخه! میپوســن اینا ما بریم» دستش را گرفتم و
کشیدمش توی اتاق .روبهرویش ایستادم و گفتم«:چشماتو ببند»
خندید و محکم بست .زدم توی گوشش و گفتم :یادت باشه تا آخر
زندگی از الی مژههات نگاه کنی!.

گــر بدیــن جلــوه بــه دریاچــه اشــگم تابــی
دیــده در ســاق چــو گلبــرگ تو لغــزد کــه ندید

چشــم خورشــید شــود خیــره ز رخشــانیها
مخمــل اینگونــه بــه کاشــانه کاشــانیها
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فرهنگ

غدیر خم کلید خوردن تاریخ است

نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی به همایش
بین المللی غدیر در دیدگاه اهل سنت پیامی را صادر
کرد.
در پیام ســید محمد علی آل هاشــم به همایش
بین المللی غدیر در دیدگاه اهل ســنت آمده است:
در صحنه تاریخ« ،غدیر خم» تنها یک روز تاریخی
نیســت ،بلکه غدیر خم کلید خوردن تاریخ اســت،
تاریخــی به وســعت جهان و به عمق بشــریت و
انسانیت.
در ادامه پیام آمده اســت :غدیر روز کمال دین
و اتمام نعمت در ســایه تداوم خط رسالت در قامت
امامت اســت ،غدیر از جمله قضایای مهمه و خود
خطیر تریــن موضوع در جهان اســت؛ چنانکه در
اهمیــت آن همین بس که خداوند متعال خطاب به
پیامبر اکرم(ص) در آیه سوره مائده میفرماید :آنچه
را از جانب پروردگارت به تو نازل شده ،ابالغ کن؛ و
اگر نکنی رسالتش را به انجام نرساندهای.
همچنین تأکید شــده اســت :زنده نگه داشتن
غدیر و انتقال پیام مهم آن ،وظیفه همه مســلمانان
اعم از شیعه و سنی است .غدیر قبل از تدوین کتاب
شریف الغدیر ،توسط  360نفر از علمای اهل تسنن
نقل شده است؛ به طوری که میتوان گفت حدیثی
به تواتر این حدیث شــاید وجود نداشته باشد .از این
منظــر ،غدیر تنها یک واقعه نیســت که مربوط به
برهــهای از زمان خاص و متعلق به گروه خاصی از
مسلمانان باشد ،بلکه غدیر راه انسانیت ،راه حقیقت
و راه زندگی بشریت را ترسیم میکند.

شعر

گریههای بیبهانه
قیصرامینپور

انحناي روح من
شانههاي خسته غرور من
پناهي دلم شكسته است.
تكيه گاه بي
ِ
كتف گريههاي بيبهانه ام
بازوان حس شاعرانه ام
زخم خورده است..
دردهاي پوستي كجا؟
دردهاي دوستي كجا
در ادامــه پیام عنوان کرده اســت :بنابر همین
اهمیت شایان توجه اســت که میتوان غدیر را به
عنوان راه و طریقی در راستای افزایش و انسجام و
وحدت امت اســامی عنوان کرد ،باید توجه داشت
کــه در کنار آن پیام غدیر ،وحدت اســامی نیز که
امری حیاتی نه تنها برای جمهوری اســامی بلکه
برای اسالم و جهان اســام است ،مورد توجه قرار
گیرد.
زیرا بین مذاهب گوناگون اسالمی عوامل وحدت

ساز و انسجام بخش فراوان و مشترک بسیار وجود
دارد کــه از جمله آنها میتوان به وحدت در جهان
بینــی ،در فرهنگ ،در ســابقه تمــدن ،در بینش و
منش ،در معتقدات مذهبی ،در پرســشها و نیایش
ها ،در آداب و سنن اجتماعی اشاره کردکه جمع این
مشترکات میتواند از ملتهای مختلف جهان اسالم
امت واحده بســازد و قدرتی عظیم به وجود آورد که
قدرتهای جهان ناچار در برابر آنها خضوع نماید.
ایسنا


نمایش

نمایش«قاراپاپاقگلینی»

در ارومیه به روی صحنه رفت

موسیقی

پرده آخر آنسامبل موسیقیایی تبریز اجرا میشود

آنســامبل موسیقی تبریز پرده آخر از اجرای خود
را در خانههــای تاریخی به صحنه میبرد و پس از
این نمایش عوامل اجرایی این گروه هنرمند تدارک
«کنسرت نمایش» به همراه فیلمهای تاریخی را در
اولویت کاری خود قرار دادهاند تا شهروندان تبریزی
و عالقمندان را مهمان کار جدید خود کنند.
روایت موســیقیایی تبریز با همکاری هنرمندان
فرهاد حق ســالمی برای آهنگســازی و ویلنسل،
پیانو علی گرانهمر ،تار بهراد بنیادی ،کالرینت صمد
مارالباش ،ســازهای کوبهای حامد علیپور ،کنترباس
باقر عاطفی پور و پرفرمــر فرش یعقوب عبدی در
خانه نیکدل واقع در میدان ساعت ،کوچه مقصودیه
خبرآنالین
به مرحله اجرا در میآید.

روایت موسیقیایی تبریز به آخرین پرده از اجرای
خود رسید.
روایت موســیقیایی تبریز روزهای پنج شــنبه و
جمعه  ۱۶و  ۱۷شــهریور ساعت  ۱۹در محل خانه
تاریخی نیکدل پرده آخر از اجرای خود را به صحنه
میبرد.
بعد روایی آنســامبل موسیقی تبریز به سه بخش
از مطرح تریــن جنبههای تاریخی و فرهنگی تبریز
میپردازد و در این پــرده از اجرا محوریت با فرش
بوده و تاریخ نیز از حمله مغولها به تبریز آغاز شده
و به روزهای مشروطه میرسد.
در بخش ســوم هم به بیان فضای بازار تبریز به
زبان موسیقی میپردازد.

هنرهای تجسمی

داریوش اللهیاری عضو هیأت داوران جشنواره پوستر اکوادور شد

داریوش اللهیاری ،گرافیســت و پوسترساز تبریزی
به عنوان عضو هیئت داوران جشنواره دوساالنه پوستر
اکوادور ،یکی از معتبرترین جشنوارههای پوستر دنیا ،زیر

نظر  IBCCمعرفی شد.
برخی از ســوابق هنری و نمایشــگاهی داریوش
اللهیاری در ادامه میآید:
فینالیست دومین جشنواره پوستر با موضوع «اهدای
عضو» ترکیه؛ سال .1396
منتخب چهارساالنه پوستر باردیو اسلواکی؛ سال .1396
منتخب سه ساالنه پوستر الهتی فنالند؛ سال .1396
منتخب بینال پوستر بولیوی؛ سال .1396
منتخب بینال پوستر مکزیک؛ سال .1395
فینالیست پروژه پوستر فورتومارو؛ نمایشگاه با موضوع
افراط گرایی؛ پاریس؛ فرانسه.1395 ،
سابقه داوری:
جزو هیئت داوری مسابقه بین المللی پوستر سامسون
ترکیه.1395 ،
جــزو هیئت داوری بخش پوســتر و تندیس اولین
جشنواره فیلم تبریز1396.،
جزو هیئت داوری دوساالنه پوستر اکوادر.1396 ،

نمایش فولکلوریک «قاراپاپاق گلینی» به نویسندگی علی صابر رضایی
و کارگردانی مشترک علی صابر رضایی و حسن رجبی در بیست و نهمین
جشــنواره تئاتر آذربایجانغربی در تاالر وحدت مجتمع فرهنگی هنری
ارومیه به روی صحنه رفت.
نویســنده و کارگردان این نمایش با اشــاره بــه اینکه این نمایش با
مضمون دفاع از وطن به نگارش درآمده اســت و در عین دلتنگ کردن
مخاطبــان ،حس غرور را در آنان برمی انگیزد ،گفت :این نمایش گویای
این مطلب است که اگر االن هم اتفاقی برای این کشور بیافتاد ،باید در راه
دفاع از وطن و ناموس تا پای جان دفاع کرد.
علی صابر رضایی با اشــاره به اهمیت نمایشهای بومی در جشنواره
تئاتر اســتانی افزود :نمایشهای راه یافته به این جشــنواره باید معرف
ظرفیتها و پتانســیل تئاتر آذربایجانغربی باشد تا با شناسایی ضعف و
وقت آنها سطح نمایشهای صحنهای استان ارتقا یابد.
صابــر رضایی گفت :موســیقی در این اجرا با نقشهــای بازیگران
همخوانی دارد و در جهت اثرگذاری بیشــتر و ســرعت بخشی در انتقال
ایرنا
احساس بازیگران به مخاطب نقش مهمی ایفا میکند.

تلگرامگشت

ارایه خدمات

بههمراهانبیماران!

نمایشگاهانفرادی:
نمایشگاه انفرادی پوســترهای اجتماعی داریوش
اللهیاری؛ نگارخانه هنرمندان ،تبریز  .1395سرخاب

روبروی بیمارستان نیکوکاری تبریز
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