رایزنیها به معنای فشار از بیرون نیست

خلیل نظری ،مخترع جهانی چسب شن:

کسی از مسئولین تحویلمان نمیگیرد

تبریز -رئیس شورای اســامی شهر تبریز گفت:
اقدامات اجرایی شــهر در بخشهای مختلف عمرانی
و خدماتی ،مطابق برنامه پیش میرود و شورای شهر
مصمم به تقویت این برنامهها است.
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دالیــل زیادی برای صحبت بــا خلیل نظری مالک
کارخانه چســب هل داشــتیم؛ از تبلیغات گسترده و
چشــمگیر در شــهرهای مختلف گرفتــه تا حرف و
حدیثهای سبک مدیریتی او...
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ادعای کمک مخفیانه ایران به کره شمالی قابل اعتنا نیست

نوزدهم و بیســتم شهریور
یادروز دو عزیزی است که
نامشان با جمعه گره خورده
اســت .اولی یادروز آیت اهلل
سید محمود طالقانی اولین
امام جمعــه تهران و دومی
یادروز شــهید سید اسداهلل
مهدینعلبندی
مدنی دومین شهید محراب انقالب اسالمی .و عجیب
این که تبریز اولین و دومین امام جمعه شهید را تقدیم
انقالب کــرد .یکی محققی فرزانه بود و یکی عالمی
اخالقی و صاحب ســوز و نفس .و هر دو ماندگارند در
حافظه تاریخی مردم.
شــهید طالقانی تالش بســیار کرد جوانهایی را که
ایدئولوژیشــان تند و خشــن بود با امام آشتی دهد.
و نشد .نشــد چون دیگر خبری از حنیف نژاد و بدیع
زادگان و سعید محسن نبود .آنها حداقل آدم فرستادند
نجف که شاید امام تأییدشان کند .حتی خبری از خسرو
گلسرخی هم نبود .به جای آنها موسی خیابانی و مسعود
رجوی میداندار بودند که حتی زن گرفتنشــان هم
ایدئولوژیک بود .ولی شهید طالقانی برای ماندن آنها
در زیر خیمه انقالب هم حریص بود .حریص علیکم
بالمومنین رئوف رحیم.
و شهیدان مدنی و قاضی .روزهای سخت و پرتالطم
درهم همه در همه
تولد جمهوری اســامی و حضور ِ
جا .در آشفته بازاری که نه انقالبیش مارک داشت و نه
ضد انقالبش! و وقتی یکی ترور میشد ،نمیشد فهمید
از کجا خوردهایم؛ تا وقتی که یا مجاهدین خلق بیانیه
میداند یا فرقان .عمر انقالب ،عمر یک نوزاد بود و آنها
که پای انقالب ایستادند ،پای همه چیزش ایستادند و
به بهای جان.

امام جمعه بودن در شهر شهیدمدنی سخت است

آقای مدنی و آقای قاضی دو امام جمعه تبریز بودند
که با هم بودند .برخی آتش آوردند تا معرکهای
بیارایند و میان این دو سید را به هم بزنند.
کمی هم آتششان قر گرفت اما نشد .و هر دو
شهید شدند .یکی پیشتر و یکی پس از او .یکی
در بازگشت از محراب جمعه و یکی در محراب.
و پیشتر زده بودندشان به تیر جفا .حکایت آقای
قاضی و بیدآبادی و کمیتهای که بسته شد .یا آن
گوســفندها که میگفتند میرود خانه آقا .یا آن
کیوسک اول بازار گرجیلر و صورت خیس شهید
مدنی .و ایــن که یکی گفته بود دلش لک زده
برای یک اســتکان از خون مدنی .هر دو شهید
شــدند .یکی را در سرش تپانچه خالی کردند و
یکی را در محراب منفجر کردند .ولی یاد هر دو
عزیز است برای تبریزی ها .و ماندگارند.
آن روزها گذشت و سه نفر آمدند تبریز .سه عالم
جلیل القدر .دو نفرشــان را خدا بیامرزاد و یکی
را خدایش حفظ کناد .و گذشــت و رسیدیم به
یومنا هذا.
امام جمعه بودن در تبریز ســخت است .بعد از
قاضی و مدنی امام جمعه بودن سخت است .امام
جمعههایی که یکی محرابش در مسجد شعبان

بود و یکی در مســجد شکلی .میگویند شهید
مدنی یک روز به محافظش گفت دلش کباب
میخواهد و رفتند خریدند و آوردند برای آقا .آقا
بو کرد و گفت بدهید پاسدارها بخورند من نفسم
ادب شد .سخت است امام جمعه بودن در تبریز.
بعد از شــهید مدنی ،تبریز فقــط به خواب آن
روزها خوش بود و هســت .امیــدوارم آقای آل
هاشم سعی کند امام جمعهای مثل آقای مدنی
و آقای قاضی باشد .خبرهای خوبی میشنویم.
این که امام جمعه به یک عکاس زنگ میزند و
الصالتین جمعه از دست نماینده
المپیادیها بین
ِ
ولی فقیهشان جایزه میگیرند .و شنیده ام امام
جمعه جدید تبریزیها سعی میکند بین مردم
باشــد .امیدوارم دوام یابد ایــن کارهای خوب.
بگذارید سربسته بگویم چند سالی بود که برخی
دلســوزان انقالب در تبریز ،حســرت اردبیل را
میخوردند .و این دو ماه و اندی حالشــان بهتر
است .کمی بهتریم الحمدهلل.
و یک چیز دیگر .جالل آل احمد وقتی میرود
دیدار امام خمینی میبیند غربزدگیاش روی میز
امام اســت و میگوید :آقا شما هم این خرت و
پرتها را میخوانید؟ و امام میفرماید :بله .یا امام
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ادامه از یادداشت

موســی صدر با آن قبای سینه کفتری میرود
دیدن جالل و حکایت دیدارش با جالل از زبان
سیمین دانشور شنیدنی میشود .یا رهبر انقالب
مینشیند پای حرف سینماگر و ادیب و شاعر این
کشور .و یا پیغمبر که قرآن بر او نازل شده به ابن
مسعود میگوید برایم قرآن بخوان.
آقای آل هاشم ببخشــید راحت حرف میزنم.
احساس راحتی میکنم .سر شوخی را خودتان
باز کــرده اید و گر نه ما کجا و همســخنی با
ربالبیت جمعه کجا.
امیدوارم هوای شــهر بهتر شود .تبریز با «شهر
اولین ها» و «جهانشهر» خواندنها حالش خوب
نمیشود .گفت یا شــاق نخوردهای یا شماره
نمیدانی .جهانشــهر که میگویند کم کمش
یعنی شانگهای که مسیر گجیل تا دانشسرایش
اتوبانی هشت بانده اســت .تبریز با دلجویی از
اهالی دلگرفته و رنجور و عزلت نشین فرهنگش
خوب میشود .گویا حال شهر دارد بهتر میشود.
جوانترها با دیدن امام جمعه شان آب دهانشان
قلمبه نمیشــود در گلو و به ســینه شان فشار
نمیآید و فشارشان نمیافتد .و این خوب است.
آدم را یاد نماز جمعههای اول انقالب میاندازد.

تحویل روزنامه درمنزل

یا محل کار شما بدون هزینه ارسال
35553538
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مح
سخ
ربای عضویت و ردیافت روزانهم و ساری صوالت رفهنگی رشکت ن ن گاران طوبی
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2

روزنامهسرخابسال یازدهمشماره  2813سهشنبه  21شهریور ماه 1396

اخباراستانرویدادایران جهان

شایسته ساالری!

عکسنوشت

عضو سابق شورای اسالمی شهر ارومیه :شایستگی میبایست بیش از بومی بودن استاندار جدید مدنظر قرار گیرد.
فارس

استاندارصفرکیلومترنمیخواهیم

تبریز -نماینــده میانه گفت :از
عملکرد پوری حســینی در سازمان
خصوصی سازی رضایت ندارم .
یعقوب شــیویاری کــه قبل از
قطعی شدن حکم معاونت سیاسی
دکتر جبــارزاده ســخن میگفت،
ابراز داشــت :دید شخصی بنده به
عملکرد جبارزاده مثبت اســت و با
توجه به کارهایی که شروع کردهاند و تداوم دولت آقای روحانی ،بهتر بود به او
زمان می دادیم؛ هرچند در ترمیم معاونتها بایســتی تالش شود و در صورت
ابقاء افرادی کار آزموده و باتجربه بر سرکار بیاورد.
نماینــده مردم میانه با تأکید بر اینکه اگر قرار بر تغییرات در ســطح کالن
مدیریتی اســتان باشــد قطعا افراد صفر کیلومتر انتخاب نخواهند شد ،متذکر
شــد :البته لزومی ندارد که استاندار حتم ًا با تمامی شهرها و روستاها آشنا باشد
زیرا کار اســتاندار مدیریت کالن استانی است و ممکن است کسی که انتخاب
میشود در عرض چند ماه بر کارها سوار شود و مهم این است که کار مدیریتی
سرخاب
کالن را بلد باشد.

رایزنیها به معنای فشار از بیرون نیست

تبریز -رئیس شــورای اسالمی
شــهر تبریز گفت :اقدامات اجرایی
شهر در بخشهای مختلف عمرانی و
خدماتی ،مطابق برنامه پیش میرود
و شورای شهر مصمم به تقویت این
برنامهها است.
شکور اکبرنژاد اظهار داشت :شورای
شهر در مقطع فعلی ،انتخاب شهردار
را به عنوان اولویت مد نظر قرار داده است؛ با این حال ،امور جاری و خدماتی شهر،
به دست کارکنان و کارگران عزیز شهرداری با انگیزه بهتر ادامه دارد.
وی یادآور شد :مدیریت سرپرست شهرداری تبریز و تالش عوامل اجرایی ،با حفظ
انگیزه و برنامهمحوری و جدیت ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد :هیچ ارادهای خارج از این نهاد ،در تصمیمات شورا تأثیرگذار
نیست؛ اما به مشاوره و اخذ نظر عقالی شهر ارزش قائل هستیم.
رئیس شورای اسالمی شهر تبریز اضافه کرد :تالش شورا رسیدن به همت و اراده
جمعی در عموم تصمیمسازیها -از جمله نحوه انتخاب شهردار -است؛ انتخابی که
با رای قاطع و با پشــتوانه حداکثری رقم بخورد ،قطع ًا کارآمدی و انسجام بیشتری
خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر تبریز متذکر شد :رایزنیها و بحثهای مداوم به معنی
فشار از بیرون نیست و اعضای شورا ،اجازه نخواهند داد مسایل جاری شورا ،جز در
آناج
مسیر اراده شهروندان ،هدایت شود.

محلدفنزبالهیکمعضلزیستمحیطیاست
اردبیل -رئیس نمایندگی حفاظت
محیط زیســت شهرســتان سرعین
گفت :محل فعلی دفن زباله در مسیر
سرعین به آلوارس یکی از معضالت
زیســت محیطی در اردبیل بوده و در
صورت تأمین اعتبار از ماه آینده این
مشکل برطرف خواهد شد.
ممتاز علیزاده اظهــار کرد :محل
دفن زباله در مسیر سرعین به آلوارس یکی از معضالت زیست محیطی در اردبیل
بوده و نیازمند بازنگری و انجام اقدامات الزم در این مسیر هستیم.
وی با اشاره به انجام پیگیریهای الزم برای انتقال زباله در این مسیر توریستی،
ادامه داد :با تأمین شــدن اعتبار در طی ماه آینده شروع عملیات برای انتقال و دفع
بهداشتی زباله آغاز خواهد شد و امیدواریم با شروع هر چه سریعتر این معضل زیست
محیطی در منطقه به پایان برسد .رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان
سرعین بیان کرد :محل فعلی دفن زباله در این منطقه باعث فراهم شدن آلودگیهای
متعددی گردیده و با انتقال زبالهها و انجام اقدامات الزم قســمت عمده مشکالت
فارس
موجود در این حوزه برطرف خواهد شد.

اسماعیلجبارزاده
معاون سیاسی وزیر کشور شد

در پی استعفای علی اصغر احمدی؛ اسماعیل جبارزاده که از ابتدای دولت یازدهم
تا کنون ،سمت استانداری آذربایجانشرقی را بر عهده داشت ،با حکم وزیر کشور به
عنوان معاون جدید سیاسی وزارت کشور منصوب شد.
در بخشی از حکم وزیر کشور خطاب به اسماعیل جبارزاده آمده است :تالش مؤثر
در جهت حمایت و تقویت احزاب و تشکل ها ،ایجاد همبستگی و برنامه ریزی برای
تقویت وحدت و انســجام میان کلیه اقوام و اقلیت ها ،پیگیری مستمر برای نهائی
شدن الیحه جامع انتخابات ،انجام مطلوب امور مربوط به تقسیمات کشوری ،تمهید
مقدمات و فراهم سازی بستر و زمینه برای برگزاری هرچه شایستهتر انتخاباتهای
آتی و هم افزائی و تقویت تعامالت با اســتانداریها از اهم وظایف و مأموریتهای
جنابعالی است که انتظار دارد با برنامه ریزی مناسب و کارآمد در راستای نیل به آن
و در جهت تحقق شعار دولت دوازدهم «آزادی ،امنیت ،آرامش و پیشرفت» تالش
عصر ایران
وکوششنمائید.

استفاده از ظرفیت جوانان برای توسعه استان زنجان ضروری است

زنجــان -مدیــر کل امــور بانوان و
خانواده اســتانداری زنجان گفت :استفاده
از ظرفیت جوانان برای توســعه اســتان
زنجان ضروری است.
ماهرخ بلوری ،توســعه را تالش برای
ایجــاد تعادلی تحققنیافته یا را ه حلی در
جهت رفع فشارها و مشکالتی که پیوسته
بین بخشهای مختلف زندگی اجتماعی

و انسانی وجود دارد ،دانست و اظهار کرد:
باید روحیه خودبــاوری و توانمندیهای
الزم را در بین نسل آینده تقویت کرد که
این امر ،نیازمند درک شرایط ،توجه جدی
به نیازهای جوانان و ایجاد زیرساختهای
الزم برای تزریق نشاط اجتماعی در بین
آنها است.
وی تصریح کرد :توسعه ،دگرگونیهای

اساسی در ســاختهای نهادی ،اجتماعی،
اداری و همچنیــن دیدگاههــای عمومی
مردم ایجاد کرده و در بسیاری از موارد نیز
عادات ،رســوم و عقاید مردم را نیز در بر
میگیرد؛ به طوری که مناسب نیست بدون
توجه به کلیه ابعاد توســعه ،صرف ًا به یک
جنبه آن اولویت بخشید.
مدیــر کل امــور بانــوان و خانــواده
استانداری زنجان به اهمیت نیروی انسانی
در توســعه کشور اشــاره کرد و ادامه داد:
زمانی در مســیر پیشرفت و توسعه کشور
موفق خواهیم شــد که از همه ظرفیتها
و توانمندیهای انســانی برای توســعه
بهره گرفت و به شکل مناسب و با برنامه
ریزی دقیق از توان جوانان که یک فرصت
بینظیر برای پیشرفت و توسعه همه جانبه
به ارمغان میآورند ،استفاده کرد .مهر

گذر مسیر توسعه آذربایجانشرقی از شهرکهای صنعتی

تبریز -مديرعامل شركت شهركهاي
صنعتي آذربايجان شرقي گفت :مسير توسعه
اين اســتان و رونق كســب و كار در آن از
شهركهاي صنعتي ميگذرد.
سيدمرتضي نيرومند اسكويي گفت :زماني
كه ســرمايه گذاري وارد استان شده و قصد
ايجاد واحد توليدي را دارد ،تأمين زمين اولين
نكتهاي است كه مورد توجه قرار ميگيرد.
وي افــزود :مــوارد فني ماننــد تأمين
زيرســاختها و ارتقــاي خدمــات حائــز

اهمیت اســت ولي نحوه برخورد مناسب با
سرمايهگذاران و تســريع در انجام عمليات

اداري آن موضوعي است كه بايد مورد توجه
كاركنان شركت شهركهاي صنعتي استان
قرار گيرد.
وي ادامــه داد :اهميــت دادن بــه
شــاخصهاي طرح شده توســط سازمان
مديريت و برنامه ريزي به عنوان تنها مدل
امتيازدهي به سازمانهاي دولتي موضوعي
اســت كه بايد مورد توجه متداول همكاران
ایسنا
شركت باشد.

دولت ،آینده بهتری را برای مردم فراهم میکند

تبریــز -معــاون سیاســی و امنیتی
اســتاندار آذربایجانشرقی گفت :مردم به
آینده امیدوار باشند چرا که خانواده بزرگ
دولــت با نگاه مثبت مدیران خود این امر
را محقق میکند.
سعید شبســتری خیابانی افزود :وقتی
یأس و ناامیدی بر مردم حاکم شود حتی
به روزترین امکانات گره از مشکالتشان

باز نمیکند.
وی یادآوری کرد :رئیس جمهوری که
با  65درصد آرای مردم انتخاب میشود،
تنها رئیــس جمهور یک جنــاح و گروه
خاصی نیست.
معــاون سیاســی و امنیتی اســتاندار
آذربایجانشــرقی اظهار کــرد :انتخابات
تمام شــده ولی برخیها هنــوز با انجام

مرزبندی ،انگ تراشــی و دشمن تراشی
میکنند و این در حالی اســت که دشمن
سرگرم کار خود است.
معــاون سیاســی و امنیتی اســتاندار
آذربایجانشرقی یادآوری کرد :توسعه در
گرو تالش شــبانه روزی مدیران است و
اگر مدیری ضعیف باشد و نتواند خواسته
مردم را اجابت کند برکنار میشود .ایرنا

پروژههای «مقبرهالشعرا» و «میدان آذربایجان» متوقف نشدهاند

تبریز -سرپرســت شــهرداری تبریز
گفت :پروژههای عمرانــی و برنامههای
خدماتی ســطح شــهر ،با تنظیــم منابع
مالی و پشتوانههای اجرایی الزم پیگیری
میشود.
محمدحسین اسحقی اظهار داشت :در
کنار تأمیــن هزینههای جاری و پرداخت
بــه موقع حقــوق کارکنــان و کارگران،
پروژههای عمرانی و برنامههای خدماتی
با جدیت در حال پیگیری است و مشکل
جدی از بابــت منابع مالــی برنامههای
اجرایی وجود ندارد.
اســحقی با اشــاره به محوریت پنج
پروژه شــهر در برنامههای عمرانی تبریز
 ۲۰۱۸گفــت :پنج پروژه مقبرهالشــعرا،
مرکز همایشهای بینالمللی ،محورهای
گردشــگری ،میدان آذربایجان و پیادهراه

جمهوری اسالمی اولویتهای شهرداری
تبریز در حوزه عمران اســت؛ خوشبختانه
هــر پنج پــروژه به تناســب بودجههای
توزیعی ،در حال پیگیری بوده و توقفی در
هیچ یک مشاهده نمیشود.
اجرای 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاهش
هزینههای اجرایی و مدیریت منابع ،آرمان
مالی شــهرداری تبریز خاطرنشان کرد:

تــاش بخشهای مختلف شــهرداری،
پیگیری برنامههای جاری با مد نظر قرار
دادن صرفهجویــی و پرهیز از هزینههای
زاید اســت؛ با حفظ همیــن روند مصمم
هســتیم که در کنار پیشرفت پروژههای
عمرانــی ،برنامههای خدماتی و فرهنگی
شــهر را با حفظ کیفیت خدمترســانی،
آناج
پیش ببریم.

ایستگاه مهر ،اوج خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی

تبریز -مدیر عامل این شــرکت در این
جلسه با اشاره به اینکه سازماندهی ناوگان،
اصلی ترین موضوع در حوزه مدیریت حمل
ونقل شهری میباشد گفت :توزیع متوازن
و ســاماندهی مجدد ناوگان اتوبوســرانی،
بازســازی بخشــی از اتوبوسهــا و ارتقا
کیفیت تاسیسات حمل و نقل درآستانه آغاز
سالتحصیلی جدید در اولویت کاری شرکت
واحد قرار دارد.
جاللی با اشاره به لزوم بازسازی ظاهری
اتوبوسهای فعال در شبکه بخش خصوصی
تصریح کرد :در نــاوگان بخش خصوصی
بیش از  120دســتگاه اتوبوس از جز تا کل

مورد بازبینی و بازســازی قــرار گرفته که
تاکنون تعداد 108دســتگاه مورد بازسازی
وتعداد 12دستگاه نیز جهت اورهال و آماده
سازی برای رفع نواقصات اعزام گردیده اند.
عضــو کمیته فنــی شــورای ترافیک
شهرســتان تبریز افــزود :دربحث اصالح
وضعیت آسفالت مسیر تندرو با همکاری و
هماهنگی سازمان عمران شهرداری تبریز،
حدفاصل ایســتگاههای آبرسان تا باغ فجر
به صورت اساسی در دست مرمت و اصالح
بوده و امیدواریم بخشــی از مسیر سامانه
تندرو تا قبل از آغاز سال تحصیلی به لحاظ
زیر ساختی برای عبور و مرور اتوبوسهای

تندرو مناسب سازی شود.
مدیرعامل اتوبوســرانی کالنشهر تبریز
در خصوص اســتقبال از مهرو آغاز ســال
تحصیلــی جدید ادامــه رونــد برگزاری
جلسات تخصصی نســبت به برنامه ریزی
در راســتای شناسایی کمبودها ونارسائیها
برای آمادهسازی ناوگان را ضروری دانست
وافزود :معاونتهای اداری ومالی ،اجرایی،
فنی و خصوصی سازی این شرکت وظایف
قانونی و محوله خود را در جهت یکپارچگی
و رفع نواقصات احتمالی برای ارائه خدمات
مورد نیاز شــهروندان در حوزه حمل ونقل
نصر
عمومی بطور احسن انجام دهند.

کنسرت علی زندوکیلی برای اولین بار در تبری ز

نصر

وجود نیروی انسانی مازاد
در سیستمهای دولتی ،اثر منفی دارد

زنجان -رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان گفت :وجود نیروی
انسانی مازاد در سیستمهای دولتی ،اثربخشی منفی دارد.
ناصر فغفوری ادامه داد :در موضوع بهرهوری مشــکالت زیادی در کشور وجود
دارد که برخی از آنها بین بخش خصوصی و دولتی مشترک است.
وی اظهار کرد :عدم تخصیص منابع به موقع به پروژهها یکی از دالیل کم بودن
بهرهوری در کشور است و عدم تخصیص به موقع منابع ،مدیریت و برنامهریزی را
دچار اختالل میکند.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان گفت :پایین بودن سطح
ســواد و تکنولوژی در کشور نیز از دالیل دیگر کم بودن بهرهوری است و طوالنی
شدن پروژههای صنعتی و عمرانی توجیهپذیری آنها را دچار مشکل میکند .مهر

تهیه برنامه افزایش شاخص بهره وری

زنجــان -رئیس ســازمان ملی
بهرهوری گفت :الگوی بومی بهرهوری
در کشور طی شهریورماه سال جاری
تدوین شد و هفت برنامه مختلف برای
افزایش شاخص بهره وری در اقتصاد
کشور تهیه شده است.
رویــا طباطبایی افــزود :افزایش
شاخص بهره وری در قوانین و اسناد
باالدستی کشور مورد تاکید قرار گرفته است و تأکیدات و توصیههای زیادی برای
بهره وری در کشــور صورت گرفته اما متأسفانه در عمل شاهد اقدامات مناسب و
موثری برای افزایش آن نبودیم.
وی ادامه داد :نبود نیروی متخصص در حوزه بهره وری یکی از عوامل بازدارنده
مهم در راستای افزایش شاخص بهره وری در قوانین و اسناد باالدستی کشور است
و توان دستگاههای اجرایی در بخش کارشناسی برای حوزه بهره وری پایین بوده و
نیازمند تقویت بدنه کارشناسی و فنی دستگاهها در این حوزه هستیم.
طباطبایی به وضعیت بهره وری در کشــور طی سالهای گذشته اشاره کرد
و گفــت :تحریمها لطمه بزرگی به وضعیت بهره وری در کشــور وارد کرده ،به
گونهای که در ســالهای  ۹۰تا  ۹۲شــاهد کاهش میزان بهره وری در کشور
به واســطه تحریمها بودهایم .وی ادامه داد :ارتقای بهرهوری ،شــاهکلید اقتصاد
مقاومتی است و هر مجموعه و بنگاه اقتصادی در این مسیر گام بردارد به تحقق
مهر
اقتصاد مقاومتی کمک کرده است.

دولتمیتوانستاهرراشهرستانویژهکند
تبریز -نماینده اهر و هریس گفت:
شهرســتان اهر در یکسری مسائل
مظلوم است و شهرستانهایی همتراز
اهر شهرستان ویژه شدهاند و از طرفی
شهرستانهایی هستند که کمتر از اهر
روستا دارند ولی چندین بخش دارند.
بیت اهلل عبدالهی اظهار داشــت:
علی رغم اینکه تاکنون زحمات زیادی
برای کشور کشیده شده ولی هنوز به خواسته هایمان نرسیده ایم.
وی افزود :شهرســتان اهر در یکسری مســائل مظلوم است و شهرستانهایی
همتراز اهر شهرستان ویژه شدهاند و از طرفی شهرستانهایی هستند که کمتر از اهر
روستا دارند ولی چندین بخش دارند اما اهر تنها یک بخش مرکزی دارد.
عبدالهی با اشاره به اینکه اقتصاد در شهرستان اهر مبتنی بر کشاورزی و دامپروری
است ،گفت :اما در اهر ظرفیتهای معدنی نیز داریم به طوری که بنده در طول دو ماه
حتی صدایی در مجلس نشنیده ایم که از مشکالت دامپروران گفته شود.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ادامه داد :برخی کوتاهیها و کم لطفیهایی
که شامل حال شهرستان اهر نیز میشود به دولت و مجلس باز میگردد .مهر

افزایش پساب تولیدی زنجان

زنجان -مدیرعامل آبفای اســتان
زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر
 ۱۰میلیون مترمکعب پســاب تولید
میشود گفت :تولید پساب شهر زنجان
بــه  ۲۸میلیون مترمکعب در ســال
افزایش پیدا میکند.
علیرضا جزقاســمی اظهار داشت:
ارتقای مدول نخســت تصفیهخانه
فاضالب زنجان و احداث مدول دوم جزو پروژههای اقتصاد مقاومتی است که برای
این کار یک هزار و  100میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب شهری استان زنجان افزود :اجرای تلهمتری و کنترل از راه دور تأمین
آب شرب نیز در دســتور کار قرار دارد که با این کار تلفات آب و هزینههای نیروی
تسنیم
انسانی کاهش مییابد.
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کشورهایاسالمی
کمکهای مالی خود را
به میانمار قطع کنند

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس قطع کمکهای مالی به دولت
میانمار و اســتفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای
بســیج کردن جامعه جهانی در جهت سرکوب
ارتش و اقلیت بودایی را از جمله اقدامات فوری
جهت جلوگیری از نسلکشی مسلمانان میانمار
عنوان کرد.
ابوالفضل حســنبیگی با اشــاره بــه موقعیت
جغرافیایی میانمار ،گفت :کشور میانمار از مناطق
بسیار مهم در جنوب شــرقی آسیا است که در
منطقه روهینگیا مســلمانان سکونت دارند که
اسرائیل با همکاری دولت میانمار تالش میکند
این منطقه را از حضور مسلمانان پاک کند.
حسنبیگی توضیح داد :سیاست آمریکا حمایت
از افراطیــون زندانی برای تقویت و به دنبال آن
پیشبردسیاستهایشاست.
وی در تحلیلــی گفــت :آمریکا امــروز با پاک
شــدن داعش از عراق و سوریه خطر بزرگی را
در منطقه برای خود احساس میکند به همین
دلیل به دنبال قدرتنمایی در کشورهای جنوب
شرقی آسیا همچون میانمار است و برای این کار
سیاست چماق و هویج را در پیش گرفته است تا
در نهایت کشورهای این منطقه را تحت کنترل
خود در بیاورد.
حسنبیگی توضیح داد :در حال حاضر کره شمالی
کشوری است که به هیچ عنوان از سوی آمریکا
قابل کنترل نیســت و شاید تنها از طریق چین
بتوان کره شــمالی را تحت کنتــرل در آورد به
همین دلیل آمریکا میخواهد با معاملهای با چین
از یک طرف کره شمالی را کنترل کرده و از یک
طرف جلوی اقدام بینالمللی در میانمار آن هم با
وتوی چین را بگیرد .این موضوع باید از ســوی
کشورهای اسالمی به خوبی رصد شود تا جلوی
اقدامات آمریکا گرفته شود.
وی ادامــه داد :بر این اســاس انتظــار میرود
کشورهای اسالمی در وهله اول کمکهای مالی
خود را به میانمار قطع کنند و سپس از ابزارهای
سیاســی خود برای بسیج کردن جامعه جهانی
جهت سرکوب ارتش و اقلیت بومی مورد حمایت
دولت میانمار استفاده کرده تا آتش جنگ در این
ایسنا
کشور خاموش شود.

آمریکایی ها با پای خود از سوریه خارج شوند
معاون وزیر خارجه ســوریه گفت :بهتر اســت آمریکا خود از
ســوریه خارج شود و گرنه به عنوان دشمن اشغالگر با آن رفتار
خواهیم کرد.
فیصل المقداد افزود :وجود هر نیروی خارجی در خاک ســوریه
غیرقابل قبول است و آمریکا دشمن سوریه است.
وی اضافه کرد :هر طرفی که می خواهد با تروریســم مبارزه
کند باید با ارتش سوریه هماهنگ باشد.
المقداد بیان کرد :نیروهای آمریکایی زیرســاخت های سوریه را
ویران کردند و اقدامات آن ها در راستای خدمت به تروریسم است.
وی اظهار داشــت :آمریکا نمی خواهد ســوریه و عراق باهم
ایرنا
ارتباط داشته باشند.

توضیح نیروی دریایی آمریکا درباره هشدار ارتش ایران
فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا درباره هشدار ارتش جمهوری
اسالمی ایران به یک ناو آمریکایی در دریای عمان توضیح داد :هیچگونه
رویارویی مستقیم میان نیروهای ایرانی و آمریکایی رخ نداده است.
فرماندهــی مرکزی آمریکا با صدور بیانیهای اعالم کرد :گشــت زنی
ساحلی که در حال انجام عملیات در دریای عمان بوده است ،در تماس
اضطراری یک قایق کوچک را در فاصله  75مایلی موقعیت ناو آمریکایی
متپست دریافت میکند.
در این بیانیه آمده اســت :با وجود ترافیــک رادیویی از فاصله دور ،ناو
تمپست شنیده است که قایق موتوری آمریکایی کمک بیشتری را برای
قایق ایرانی که در شرایط اضطرار قرار داشته ،هماهنگ کرده است که
ایسنا
چگونه به ایران بازگردد.

دیگر نامزد انتخابات نمیشوم
نامزد سابق حزب دموکرات آمریکا اعالم کرد :دیگر نامش در
انتخابات نخواهد بود و کارش با نامزد شدن در انتخابات تمام
شده است.
هیالری کلینتون گفت :اما من بانوی اول سابق آمریکا هستم
و تمامی رؤســای جمهور و بانوهای اول سابق در این مراسم
شرکت داشتند .این بخشی از نمایش تسلسل و پیوستگی دولت
ما اســت .کلینتون گفت :در مراسم تحلیف ترامپ تجربه جدا
شدن روح از بدنم را حس کردم و سخنرانی ترامپ در این مراسم
گویی صدایی از شکم یک ناسیونالیست سفیدپوست بود.
کلینتون در کتاب جدیدش خاطرات جدیدی را مطرح کرده و در
ایسنا
آن به نقش خود در شکستش اذعان کرده است.

فرصت برابر برای نیروهای
شایسته اهل سنت فراهم شود

به تنهایی نمی توانیم با ایران بجنگیم

تعهدات هستهای ایران
مطابق برجام در حال اجراست

نخبگان باید از
سیاستزدگیبپرهیزند

رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی بر لزوم توجه به
شایسته ساالری و ایجاد فرصت برابر برای نیروهای شایسته زنان و
اهل سنت تأکید کرد.
جلیل رحیمیجهانآبادی اظهار کرد :ما نباید ملت را مرزبندی مذهبی
و جنسیتی کنیم بلکه شایستگان باید در جایگاهی که شایستگی آن
را دارند حاضر شوند و فرصت برابر برای آنها در توزیع قدرت ،ثروت
و موقعیت قائل شویم نه اینکه عدهای را به دلیل مذهب یا جنسیت
خاصی تعلق دارند از حضور در یک موقعیت خاص منع کنیم.
وی افزود :من به ســهم خواهی قومی ،مذهبی و جنسی در کشور
اعتقادی ندارم ،اما معتقدم دموکراسی در کشور باید به شکلی نهادینه
شود که هر انسانی به صرف انسان بودن و داشتن شایستگی بتواند از
موقعیت مناسب برخوردار شود .ما سهم اهل سنت ،اقوام و زنان را از
دولت نمی خواهیم ،بلکه میخواهیم دموکراسی حاکم شود و رئیس
ایسنا
جمهور قانون اساسی را اجرا کند.

معاون سابق وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعالم کرد :توانایی علمی
و دفاعی ایران به قدری باال اســت که تل آویو بدون کمک نظامی
واشنگتن توان مقابله با ایران را ندارد.
یائیر گوالن گفت :گرچه اسرائیل شاید به تنهایی بتواند از پس حمالت
ابتدایی گروه تروریســتی داعش برآید ،اما توانایی باالی دانشمندان
ایرانی و جوانان باهوش آن براحتی اجازه نمی دهد تا اسرائیل بخواهد
به تنهایی به جنگ با ایرانیان برود.
گوالن ضمن تأکید بر اینکه آمریکا باید به رژیم صهیونیستی برای
جنگ با ایران کمک کند  ،گفت :چنانچه روزی اسرائیل بخواهد در
یک مصاف احتمالی با ایران پیروز میدان باشــد ،بی تردید به کمک
آمریکا بــی نیاز نخواهد بود .وی همچنین افزود :ما به تنهایی نمی
توانیم با ایران بجنگیم و البته شاید بتوانیم در این جنگ فرسایشی
ضربه ای بزنیم و یا متحمل ضربه نیز بشــویم.گوالن اظهار داشت:
انتخاب
هنوز بزرگترین خطر منطقه ایران است.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت :تعهدات هسته ای
ایران مطابق با توافق هسته ای (برجام) در حال اجراست.
یوکیا آمانو گفت :آژانس همچنان عدم انحراف مواد هسته ای اعالم
شــده ایران طبق توافق پادمان را تأیید می کند .ارزیابی ها در باره
عدم وجود مواد و فعالیت های هســته ای اعالم نشده در ایران نیز
در جریان است.
وی افزود :ما به اجرای پروتکل الحاقی در ایران ادامه می دهیم و از
جمله دسترسی های تکمیلی به سایت ها و سایر اماکن مانند سایر
کشورهایی که پروتکل الحاقی را اجرا می کنند ،خواهیم داشت.
مدیر کل آژانس خاطرنشــان کرد :آژانــس از روز اجرای برجام تا
کنون ،در حال راســتی آزمایی و نظارت بــر اجرای تعهدات ایران
مطابق با این توافق بوده است .ما این نقش را مطابق با شروط برجام
و رویه های پادمانی استاندارد آژانس و به شکل عینی و بی طرفانه
ایرنا
اجرا می کنیم.

سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :امروز نخبگان جامعه
در همه بخش ها اعم از فرهنگی ،علمی ،گروه ها و جناح ها باید از
سیاست زدگی پرهیز کنند.
سیدضیاء هاشمی افزود :سیاست امر شریفی است ،اما سیاست زدگی
شرک است و کسانی که سیاست زده هستند ،در واقع خود را برتر و
باالتر از دیگران می دانند و دیگران را حذف می کنند.
وی تصریح کرد :این مسأله به نفع کشور نیست و باعث می شود از
سرمایه های خود محروم باشیم.
وی با بیان اینکه مرز ظریفی بین کنش سیاســت و سیاست زدگی
وجود دارد ،افزود :سیاست زدگی امری قبیح است ،اما عده ای نادانسته
و ناغافل از تبعات آن ،با ترویج سیاست زدگی ضربه مهلکی به جامعه
وارد می کنند .هاشمی افزود :باید از داشتن نگاه بسته در جامعه پرهیز
کنیم ،ما قائل به برخورد تحکم آمیز ،حذفی و سلبی با قشر دانشجو و
ایرنا
جوانانجامعهنیستیم.

رزمایش تازه اسرائیل با هدف آماده سازی برای جنگ با ایران است

مقدساتقائلنیست

رئیــس مرکز پژوهش هــای بحرین در لندن
معتقد اســت :آل خلیفه با تداوم اقامت اجباری
شیخ «عیسی قاســم» به دنبال این پیام است
که حفظ حرمت علماء و مقدســات بحرینیها
جایگاهی در قاموس آنها ندارد.
رامین حســین آبادیان گفت :مردم بحرین در
سال  ۲۰۱۴به منظور تحقق مطالبات مشروعی
که آلخلیفه از آنها سلب کرده بود ،قیام کردند.
در طول تمامی روزها ،ماهها و ســالهایی که
از قیام مردمی در بحرین ســپری میشــود،
انقالبیون هیچگاه از مسیر صلحطلبی در بیان
خواستههای به حق خود خارج نشدهاند.
این درحالی است که در طول این مدت ،رژیم
آلخلیفه به انواع و اقســام راهها و شــیوههای
اعمال فشــار بر انقالبیون بــا هدف منصرف
ســاختن آنها از خواستههایشان ،متوسل شده
اســت .استفاده از اشکال مختلف شکنجههای
قرونوســطایی ،بازداشــتهای بدون تفهیم
اتهام ،یورش به منازل انقالبیون و تخریب آنها،
سلب تابعیت شمار زیادی از شیعیان و اعطای
تابعیت به اتباع خارجی تنها گوشهای از سلسله
فشارهای گستردهای اســت که توسط حکام
آلخلیفه بر انقالبیون بحرینی تحمیل شــده
اســت؛ فشارهایی که اخیرا نیز با سلسله تدابیر
ناپخته تصمیمگیران خاندان آلخلیفه تشــدید
شدهاند.
علت و یا علتهای تشــدید فشــارهای رژیم
آلخلیفه بر انقالبیــون بحرینی را میتوان به
نوعی در موفقیت انقالب این کشــور جستجو
کرد .بدون شک اگر انقالب مردمی در بحرین،
با ضعف و سســتی مواجه بود ،آلخلیفه برای
مقابله با آن به اتخاذ چنین تدابیر سختگیرانهای
مبادرت نمیورزید.
آلخلیفه به دنبال آن است تا از گستردهتر شدن
بیــش از پیش دامنه انقالب مردمی در بحرین
مهر
ممانعت به عمل آورد.

استعفایم به دلیل مسائل شخصی است
معاون سیاسی ســابق وزارت کشور گفت :استعفایم به دلیل
مسائل شــخصی است و بعد از بازگشــت دوباره به عرصه
اجرایی کشــور در هــر کجا که بتوانم قدمــی برای مردمم
بردارم ،خدمت میکنم.
علی اصغــر احمدی تأکید کرد :به دلیل این که مســائل و
مشکالتم قابل حل نبودند این درخواست را دادم.
احمدی بــا بیان این که مثل یک ســرباز در خدمت نظام
خواهم بود ،عنوان کرد :به هیچ وجه پســت و جایگاه برایم
مهم نبوده اســت و هرجا کــه بتوانم یک قدم واقعی برای
مــردم بردارم آن جــا خدمت میکنم و هیــچ گاه جز این
ایلنا
کارینکــردهام.

فساد مالی ،چالشی برای جریان اصولگرا

گشــایش یک به یک پرونده های تخلفات مالی برخی چهره
های وابسته به اردوگاه اصولگرایی در سال های گذشته نشان
می دهد شــعارهای ارزشــی این جریان همچون پاکدستی و
غیرقانونی شماری
امانتداری گاه به شکل پوششی برای اقدامات
ِ
از این جریان سیاسی  ،مورد سواستفاده قرار گرفته است.
اعالم اتهام تخلفات مالی قائم مقام شــهردار پیشین تهران و
تأیید این خبر از سوی سخنگوی قوه قضاییه آخرین پرونده ای
است که در ارتباط با فساد مالی چهره های اصولگرا در مناصب
شهری و دولتی گشوده شده است.
به نوشــته برخی رسانه ها ،عیسی شریفی که در دوره مدیریت
دوازده ساله قالیباف در شهرداری «دست راست» وی محسوب
می شــد از مدیرانی بود که ســال ها به دور از نگاه رسانه ها
هدایت اجرایی شــهرداری را در دست داشت و حتی در مقاطع
انتخاباتی شهردار ،مسوولیت های وی را به دوش
رقابت های
ِ
می کشید .از این رو شریفی به «شهردا ِر در سایه» معروف شد.
پرونده تخلفات رحیمی زمانی گشــوده شد که احمدی نژاد و
اطرافیان وی هنوز در اردوگاه اصولگرایان قرار داشتند و شکاف
میان دولتی ها با قاطبه اصولگرایان به وضعیت غیرقابل ترمیم
نرســیده بود« .الیاس نادران» نماینده اصولگرای دوره نهم از
مهمترین چهره ها بود.
در ادامه بازداشــت های پیشین« ،حمید بقایی» معاون اجرایی
دولت دهم به دلیل تأمین نشــدن وثیقــه  50میلیارد تومانی
بازداشــت شد .چند روز بعد محســنی اژهای در یک کنفرانس

خبری اتهامات بقایی را «تصرف غیرمجاز ،اختالس و تبانی در
معامالت دولتی» اعالم کرد.
معضل فســاد مالی و لغزش در امانتداری بین المال هر چند
موضوعی است که با چپ یا راست بودن و گروه بندی های
سیاسی ارتباط مســتقیم و مطلقی ندارد اما در دوره مدیریت
اصولگرایان بر شهرداری ها و دولت ،پرونده های گوناگونی
در این زمینه گشــایش یافت .شــماری می گویند به دالیل
سیاسی ،اصولگرایان در دوره منصب داری خود از حسابرسی
قوه قضاییــه در امان بوده اند و گروهــی دیگر تصریح می
کنند برخی چهره ها ،شعارهای اصولگرایی را پوششی برای
اقدامــات غیرقانونی خود قرار می دهد .صــرف نظر از این
دیدگاه ها آنچه مشــخص اســت اینکه اصولگرایان نیازمند
ایرنا
خودنظارتی قوی تری هستند.

رفع فیلتر توییتر را پیگیری میکنیم

ظرفیت نیروهای مسلح
در پدافند سایبری قابل توجه است

ادعای کمک مخفیانه ایران به
کره شمالی قابل اعتنا نیست

دیدار مخفیانه ولیعهد عربستان
با نتانیاهو در تل آویو

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :در حال پیگیری رفع فیلتر
توییتر هستیم و این موضوع در سراسر کشور در حال بررسی است.
محمد جواد آذری جهرمی اظهار داشت :بخش های مختلف کشور
در حال بررسی هستند؛ن گاه ما عوض نمی شود و مثبت است ،اما
شاید کار ما به نتیجه نرسد.
وی با بیان اینکه از دشــمن جز دشمنی چیز دیگری نباید انتظار
داشــت ،عنوان کرد :تحریم های جدیدی علیه ایران وضع نشده
است؛ دولت جدید آمریکا عالقه مند است در توافق صورت گرفته
اختالل ایجاد کند.
وی عنوان کرد :ما تصمیم نداریم زندگی عادی مردم را مختل کنیم؛
این همان هدفی است که تحریم کنندگان دارند؛ پس باید از برخورد
تند شعاری پرهیز کنیم؛ ما نمی پذیریم که کسب و کارهای سنتی
مهر
جلوی کسب و کارهای نوپا را بگیرند.

جانشین فرمانده کل ارتش بر توانمندی نیروهای مسلح در حوزه
آفند و پدافند سایبری تأکید کرد.
امیر پوردســتان خاطرنشان کرد :اگر در دنیای کنونی کشوری از
نامالیمات نهراســد و خود را برای آن آماده کند در جنگ پیروز
خواهد شــد ،لذا باید از اکنون خاکریزها را محکم نموده و پیش
بینیهای الزم را به عمل آورد چرا که وقتی جنگ تحمیل شــود
فرصت آماده سازی نیست.
وی به برکات آماده بودن برای نبرد با دشمن اشاره کرد و گفت:
اولین برکت آماده سازی اعتماد به نفس کارکنان است.
وی امنیت روانی برای مردم و بازدارندگی را از دیگر برکات آماده
بودن برای نبرد توصیف کرد و افزود :مردم وقتی اقتدار نیروهای
مســلح را بدانند که در صورت وقوع حادثه به مقابله میپردازند،
مهر
دلشان قرص و محکم میشود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص درخواست مسعود
بارزانی از ایران برای میانجیگری میان اقلیم کردستان و بغداد ،گفت:
عقالنیــت و درایت در مجموعه منطقه کمک کند وضعیت پیچیده
امروز در این نقطه حساس از جهان بیش از این پیچیدهتر نشود.
بهرام قاسمی در رابطه با گزارش روزنامه دیلیتلگراف مبنی بر اینکه
«مقامات انگلیس نگراناند که پیشرفت ناگهانی کره شمالی در توسعه
تسلیحات هستهایاش در نتیجه کمک مخفیانه ایران حاصل شده
باشد» ،گفت :این مسأله حرف و ادعایی بیجا بوده و قابل اعتنا نیست.
در برخی از رسانهها ادعاهای بسیاری مطرح میشود که درست نیستند
در نتیجه پرداختن به آنها تلف کردن وقت است.
وی خاطرنشان کرد :ما عالقهمند هستیم مذاکراتی که از گذشته بین
اربیل و بغداد آغاز شده بود ادامه پیدا کند و این مذاکرات بتواند به نتایج
انتخاب
مثبتیبینجامد.

یک وبگاه صهیونیســتی فاش کرد  :شاهزاده عربستانی که هفته
گذشته پنهانی به تل آویو سفر کرد و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر
این رژیم دیدار کرده ،محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان بوده است.
یک افسر سابق سازمان امنیت امارات در صفحه اجتماعی توییتری
خود نوشت :انور عشقی ،ژنرال سابق سعودی و نزدیک به خاندان این
کشور و نیز شماری از شخصیت های برجسته و امنیتی در این سفر
همراه ولیعهد عربستان بوده اند.
این افسرسابق اماراتی مدعی شد :عربستان خواستار گسترش روابط
خود با اسرائیل است تا از این طریق بتواند دریافت وام از صندوق بین
المللی پول و بانک جهانی را تسهیل ببخشد.
رادیوی رژیم صهیونیستی پیشتر گزارش داد :یک شاهزاده سعودی
در سرزمین های اشغالی با شماری از مسئوالن اسرائیلی در خصوص
ایرنا
پیشبرد گفتگوهای سازش رایزنی کرد.

یادداشت

آلخلیفهحرمتیبرای
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الدیار نوشت :شاید بارزترین مســأله در بزرگترین رزمایش
سال های اخیر اسرائیل ،تعامل جدی آنها با سناریوی تسخیر
چند روزه شــهرک های اســرائیلی توسط حزب اهلل است که
طبق نقشــه اسرائیل با تســلیم حزب اهلل و برافراشتن پرچم
سفید از سوی آنها پایان می یابد .در این جنگ فرضی ،نقش
اسرائیل در روزهای نخســت دفاعی است اما پس از بازپس
گیری شهرکها ،مرحله حمله را آغاز می کند.
به عقیده رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ،گادی ایزنکوت؛
رزمایش مذکور در جهت رســیدن بــه اهدافش ناامید کننده
بوده اســت؛ تا آنجا که رسانه های و تحلیلگران اسرائیلی این
موضوع را به تمسخر می گیرند و از شکاف بزرگ بین سخنان
صهیونیســت ها و قدرت آنها برای اجرا و تحقق اهدافشــان
سخن می گویند و (تحلیلگران)بر این عقیده اند که دستاوردها

نــه در رزمایش ها ،بلکه در شــرایط واقعی جنگ محقق می
شوند.
مانور نظامی کنونی اســرائیل تنها یک میدان نبرد را در نظر
دارد؛ درست است که این میدان ،صحنه مرکزی نبرد احتمالی
است؛ اما براساس ارزیابی ها در صورت بروز جنگ حداقل دو
میدان دیگر فلســطینی و لبنانی نیز اضافه می شوند .این در
حالی است که صحنه سوریه امروز صحنه دومی است که می
تواند به میدان اصلی مواجهه نیروهای اســرائیلی و نیروهای
حامی ایران تبدیل شــود .حال این سوال مطرح می شود که
آیا نقشه و طرحی که ایزنکوت برای مقابله با نبرد احتمالی با
حزب اهلل طراحی کرده ،قادر اســت ارتش صهیونیست ها را
همزمان در سه میدان مبارزه قرار دهد؟
تل آویو از تهدید جنگ در ســه جبهه رنج می برد ،که توسط
تهران طراحی شده است و سناریوهای مختلفی در مورد مقابله
های احتمالی از ســوی اسرائیلی ها ارائه می شود؛ مسأله ای
که نتانیاهو و پوتین به خوبی از آن آگاهند ،اما اقرار نمی کنند
که قادر به مهار این خطر نیستند.
در صورتی که موشــک های بالستیک حزب اهلل توسط گنبد
آهنین اســرائیل دفع شود ،ایران وارد خط می شود و در ادامه
آمریکا در کنار اسرائیل قرار می گیرد.
حال سوال اساسی آن است که تاریخ حمله قطعی اسرائیل به
حزب اهلل ،پیش از پرتاب موشــکهای بالستیکش ،چه زمانی
انتخاب
است ؟
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فرهاد باغشمال



 اگر بخواهیم از چســب هل
بگوییم که از کی بر ســر زبان ها
افتاد ،باید فالش بک بزنیم به پنج
شش ماه قبل که تبلیغات شهری
آن در کنارگذرها و پیشــانی پل ها
خودنمایی کرد .استارت کار از کجا
آغاز شد؟
راستش تبلیغات شــهری در مقیاس
وســیع صرف ًا از تبریز شــروع نشــده ،از
چند ماه قبل و بــه صورت هماهنگ در
شــهرهای بزرگ مثل تهران ،مشــهد،
بندرعباس ،همدان ،ســمنان و ...اتفاق
افتــاد .البته قدمت تولید چســب هل به
ســال ها قبل بر میگردد .ما ابتدا چسب
چوب تهیه کردیم اما طرح شکست خورد،
در زمــان طرح های کوچــک زود بازده
در شــهرک صوفیان زمین خریدیم ،که
ظاهرا مشکالت اداری واگذاری داشت و
شماره پالکها همخوانی نداشت و زیاد
طرح خوب پیــش نرفت .ما آن زمان وام
برداشــته بودیم و می خواستیم کارها را
جلو ببریم ،که وقتی با کارشناس بانکی به
زمین خریداری شده رفتیم دیدیم که روی
زمین ما کســی دیگر در حال کار کردن
اســت! این موضوع کار ما را لنگ کرد و
من تصمیم گرفتــم که دیگر وام برندارم
و از کســی کمک نگیرم .در اینجا وقتی
میگویم طرح شکســت خورد ،تنها یک
کلمه ســاده را در نظر نگیرید ،کلی زمان
و هزینه صرف این طرح شکست خورده
شد و عاقبت ما را به تصمیم جدید رسانید.
بعد از این مرحله تصمیم گرفتیم از ا ِشِ ل
کوچک و به صــورت گام به گام ،کارها
را جلو ببریم و نهایت به صورت منسجم
و مرتب کار کردیم که از حدود هشــت

کسی از مسئولین تحویلمان نمیگیرد

سال قبل کار را با جدیت شروع کردیم و
االن پنج سال است که به صورت کارخانه
فعالیت داریم و به اینجا رسیده ایم .من در
ابتدای کار از اتاق خواب خانه خودم شروع
کردم .طراحی چسب کاسه ای را از قوطی
لنــز اقتباس کــردم ،آن موقع چون پول
نداشتم چســب ها را در تیوب پر کنم لذا
آنها را در قوطی لنز تعبیه و طراحی کردم.
در محلــه  40متــری تبریــز مکان
کوچکــی را اجاره کرده بودم و خودم می
رفتم چسب را درست کرده و بستهبندی
می کــردم و می فروختم .بعد از آن با دو
نفر از هم دانشگاهی هایم آمدیم در محله
آناخاتــون جایی را اجاره کردیم و کارم را
توســعه دادم و االن پنج سال است که از
تبریز به کشــور و به ترکیه و کشورهای
دیگر صادارت دارم.
ترکیبــات و تکنولوژی را هم
خودتان ابداع کرده اید؟
بله  .کلیه مراحل ترکیبات شیمیایی و
بســته بندی ایده اولیه خودم است .البته
برخی چسب های موجود در بازار را آنالیز
می کردم و مثال برخی از آنها فرمولشان
«سه به یک» بود و من به «یک به یک»
تبدیل می کــردم و فرمول های خاص
خود را هم اضافه می کردم و به چســب
مورد نظرم دست می یافتم .این نکته هم
قابل ذکر اســت که من رشته تحصیلی
دانشگاهم فیزیک اســت و سررشته ای
زیادی در شــیمی ندارم ولــی به جرأت
مــی گویم که در ایران در مورد چســب
حرف اول را می زنم و هر کسی ترکیبات
خاصی را بطلبد نزد من می آید و چسبش
را ترکیب می کنم .حتی از دانشگاه های
معتبر.
 شما می فرمایید از جایی وام
نگرفته اید .چطور به صورت محدود
و با یک مکان کوچک و اندوخته کم
امکان دارد که صاحب کارخانه ای
به این بزرگی شوید؟
تمام این فرآیندهــا به صورت گام به
گام انجام شده است .این کارخانه اول در
مقیاس  1000متر کار خود را شروع کرد،
بعد  2000متر و  3000متر و باالتر رسیده
اســت .دلیل موفقیت طرح هم بیشتر به
خاطر این است که در تیراژ باال تولید می
کردیم .ما  400.000نفر مصرف کننده در
سراسر کشــور داریم .شما فرض کنید در
هر چسب  100تومان منفعت باشد ،پول
زیادی می شود .هر پولی هم پیدا کردیم
صرف اینجا کردیم .حتی بیشتر از خانه ام
به اینجا می رسم.
ســرمایه اولیه شرکت تان
چقدر است؟
راستش را بخواهید چون با زمان جلو
رفته ایم زیاد مشــخص نیســت .اینجا
چون حالت شــرکتی و حقوقی هم ندارد
و به صــورت حقیقی اســت .ولی االن
فکر کنم حدود الــی  40میلیارد ارزش
داشته باشد و البته با برند و سایر مسایل
شاید بیشتر هم بیارزد .چون شریک هم
نداشتم زیاد روی مسائل حساب و کتاب
دقیق نشده ام.

عکاس :صادق رنجبر

اشــاره ـ دالیل زیــادی برای
صحبت با خلیل نظری مالک کارخانه
چســب هل داشــتیم؛ از تبلیغات
گسترده و چشمگیر در شهرهای
مختلف گرفته تا حرف و حدیثهای
سبک مدیریتی او .از همه مهمتر
این که ظاهرا ً چســب هل جز 20
اختراع سال گذشته صنعت چسب
در سطح جهان را به خود اختصاص
داده و به کشــورهای مختلف نیز
صادرات دارد.
چیــزی که در ابتــدای ورود به
کارخانــه نظر مراجعــان را جلب
میکند ،صف اســتخدامی جوانان
جویای کار اســت کــه در ورودی
سالن منتظر مصاحبه نشسته اند،
پرسان پرسان رســیدیم به اتاق
مدیر عامل ،که اتفاقاً دفتر کارش
درست وســط خط تولید است و
اتاق مدیر عامل صرفاً با پارتیشن
های حدود سه متری دیوار کشی
شده اما فاقد سقف! یعنی هر آنچه
که مربوط به آلودگی احتمالی صدا
و هوا در سالن های تولید باشد ،در
اتاق مدیر عامل نیز هست .از خط
تولید نیز بازدید کردیم بیش از هفت
نوع چسب در جریان خط تولید قرار
دارد؛ چسب همه کاره ،چسب فوالد،
چسب کاغذ ،چسب شیشه ،چسب
چوب ،چسب کاغذ و...
آنچه در ادامه می خوانید؛ بخش
هایــی از گفتگو با مدیــر جوان و
کارآفرین مجموعه چسب هل است.

خلیل نظری ،مخترع جهانی چسب شن ،از ابتکارش در حل مشکالت ریزگردها می گوید؛


در جشنواره مسابقات ایمپکس آمریکا در بین  40کشور برتر صنعت چسب ،به خاطر اختراع
چسب شن اختراع برتر را کسب کردیم .یعنی در رشته شیمی اول شدیم و بعد در اختراع
منتخبین بین تمام رشته ها مقام برتر را کسب کردیم .این موفقیت یک جایزه جهانی است که
چسب هل جز  20اختراع برتر جهان لقب گرفت.

االن چند نوع محصول دارید؟
االن حدود هفت نوع محصول داریم
که در بســته بندی های مختلف عرضه
می شود .نه تنها ایران ،که به کشورهای
همجوار مثل عراق ،ترکیه ،ازبکســتان،
آذربایجان صادر می شــود .ما محصولی
تولید می کنیم که نه تنها در ایران ،بلکه
در ترکیه هم در کیفیــت رقیب ندارد و
من تجربه چسب چوب را دارم که چون
برنــد نبود نتوانســتم در آن طرح موفق
شوم ،ســعی کردم روی این مسئله کار
کنم و از رقیب متمایز شوم ،چه به لحاظ
بســته بندی و چه به لحاظ کیفیت .اسم
صــادرات را روی عرضه نمیگذارم ولی
چون بسته بندی مان گران در می آید از
طریق ترکیه به خیلی از کشورهای دنیا
ترانزیت می شــود .ما جدیداً تیراژمان را
افزایش داده ایم اما ارزش صادرات مان
در سال بیش از چهار میلیارد تومان است
که فکر کنم با شتاب فعلی توسعه تا دو
سه سال دیگر مثل ایران بتوانیم عرضه
انبوه داشته باشیم.
ظرفیــت اســمی و واقعی
کارخانه چقدر است؟
صرف ًا در تولید چســب فوالد 400.000
عدد درسال تولید می کنیم که این عدد در
صنعت چسب عدد بزرگی است که رکوردی
بین کارخانجات تولید چسب در ایران است.
در مورد ســایر چسب ها اعداد متغیر است
که از طریق اطالعات استخراج شده توسط
بانک مرکزی که در بازدید از حســابهای
مالی مان داشته اند ،اعالم شده است.

تعداد پرســنل چقدر است و
در بحث کارآفرینی چقدر موفقیت
داشتید؟
در ماه قبل  370نفر به طور مســتقیم
اشــتغال داشــتند که برای همه آنها بیمه
تامین اجتماعی واریز شــده است .که البته
امروز تعداد پرسنل بیش از  500نفر است و
در جریان استخدام جدید این عدد شاید به
ششصت نفر هم برسد.
 ظاهرا کارخانه در حال حاضر
تک شیفت کار می کند ،آیا به این
تعداد پرسنل واقعا نیاز است و یا
طرح توسعهای مدنظرتان است؟
درست اســت که بحث کارآفرینی و
صاحب نان کردن افراد برایم مهم است،
اما این بدان معنی نیست که بدون برنامه
نظرم جذب پرسنل باشد ،چرا که در این
صورت قیمت تمام شــده محصول باال
مــیرود و برای مصــرف کننده احجاف
میشود.
کارخانه به صورت تک شیفت اداره می
شود ،شیفت شب نداریم .چون من از ابتدا
با اشتغال در شــیفت شب مخالف بودم،
برای دیگران هم این امر را شایسته نمی
بینم .برخی مواقع نیاز به اضافه کار ماندن
افراد بوده ولی این امر حالت اســتمراری
و به خصوص در شــب هنگام را نداشته
است.
اصول مدیریت و علمی چســب هل،
الگوبرداری شده از شرکت تویوتای ژاپن
اســت که مهمترین مــاک آن راندمان
باالســت به طوری که به مصرف کننده

اجحاف نشــود ،به همین خاطر است که
مثال در ترکیه قیمت چســب آلمان سه
برابر قیمت چسب هل است.
برنامه شما برای آینده کارخانه
چیست؟
در قسمت بخشایش شهرستان هریس
بزرگترین تملک را به لطف خدا انجام دادیم
که شناسایی و تملک آن حدود سه سال به
طول انجامیده است .قبل از آن خیلی جاها
مدنظر بوده از جمله منطقه آزاد که در نهایت
اینجا باب میلمان شــد .که مورد استقبال
اهالی منطقه هم قــرار گرفت چرا که در
جذب بیکاران آنجا هم کمک شایانی خواهد
کرد ،که در آنجا بزرگترین کارخانه چسب
هــل در دنیا را به لحاظ وســعت خواهیم
ساخت.
وضعیت پرداختی ها و حقوق و
تسهیالت پرسنل به چه قرار است؟
حقوق پرســنل که مســلما باالتر از
قانون کار اســت و همه نیز بیمه تامین
اجتماعی هستند .ساعت و مکان ایده آل
برای اســتراحت ،ساعت ورزش و تفریح،
تسهیالت وام دوره ای برای همه پرسنل
وجود دارد .در کنار آن ،کارگران با نظارت
اداره کار ،نماینــدهای برای خود انتخاب
کرده اند تا بیش از پیش پل ارتباطی شان
با بنده برقرار باشد .ضمنا در کارخانه گروه
رای گیری داریم و برای بسیاری از موارد
از همــکاران رای گیری می شــود مثال
برای کیفیت و نوع غــذا رای می گیرند
تا مطابق میل آن ها سرو شود.

ماه قبــل حــرف و حدیثی
پیرامون شما و چسب هل بوجود
آمد و بیشتر در گروه های مجازی
مطرح شــد که شما برخوردتان با
کارگران ســلبی است و این قبیل
حرفها ،حاال سرزده آمده ایم و آن
مسایل را نمی بینیم .منشا آن اتفاق
چه بود؟
راســتش ما سه نفر پرســنل داشتیم
که ســال قبل از ما جدا شدند و خودشان
دست به تولید چسب زدند .از بخت بدشان
خرابی بازار و کیفیت تولیدشــان باعث شد
که نتوانســتند خوب فروش کنند .ظاهراً
آنها به این نتیجه رســیدند کــه تا زمانی
که چســب هل وجود دارد به عنوان یک
رقیب نمیتوانند خوب کار کنند ،لذا شروع
به تخریب کردند و حتی از درون ســازمان
هم دو سه نفر هم هستند که سخن چینی
می کنند و با مجموعه صادق نیستند ،آنها
با کمک هم مثال فیلم های دفترم را که با
یک ویزیتور بگو مگو میکنم را در اینترنت
پخش کردند و یا مثال چند بنر را که واحد
تبلغات به عنوان امر به معروف به دیوار زده
بودند ،را طور دیگر جلــوه دادند تا فضا را
مسمومکنند.

چند مــورد در آن زمان خیلی
در گروه ها مــی چرخید ،اجباری
بودن نماز و ورزش و جریمه برای
تارکین نماز و مواردی از این دست
که هشتک می خورد و باال می آمد.
واقعاً در سیســتم پرسنل خود را
برای این موارد جریمه و تنبیه می
کنید؟
به هیچ عنوان چنین مواردی در چسب
اتفاق نیافتاده اســت .ما در اینجا بخشنامه
و قانون داریم اگر موضوعی قانون باشــد
حتمــ ًا آن را عمل می کنیــم و با خالف
کنندگان برخورد می کنیــم ولی مواردی
از قبیل خواندن نماز موضوعی توصیه ای
و بخشــنامه ای و بیشتر سفارش به امر به
معروف بوده است که البته این مورد خواست
و انتظار اکثریت پرسنل برای ادای فرایض
در اول وقت بوده اســت .ورزش هم مثل
همه موارد صرف ًا  5دقیقه اســت .آیا واقعا
این موارد ،در مقابل آن همه خدماتی که بی
منت به کارگران داده می شود ،ارزش این
همه هجمه را داشت؟
اینجا خانم های همــکار نزد ما امانت
هستند ،حفظ شأن آن ها را الزم می دانیم
اما آن گونه که تبلیغ کردند ،نبوده اســت
و شــما موقع بازدید از خطوط تولید دیدید
که قسمت جداگانه زنانه و مردانه هم حتی
نداریم و همه دوشادوش هم کار می کنند
منتها ضوابطی داریم کــه در ابتدای عقد
قرارداد با پرســنل شرط می کنیم و حفظ
حرمت همه همکاران به خصوص بانوان را
الزم می دانیم.
از سویی بیشــتر آن هجمه ها در عالم
واقعیت اصال وجود نداشت و فتوشاپ بود ،به
فرض گفته بودند که هر زنی پس از ازدواج
کار کند شوهرش بی غیرت است! و حال
آن کــه چنین موضوعی نداریم و بالعکس
همسر من در اینجا کار می کند! من اصال
آدم تندرویی نیستم و اصال کراوات هم می
زنم ولی پرســنل لطف دارند و برایم کیک

تولد گرفته بودند این کجایش دیکتاتوری
اســت .ربطش به این همــه تبلیغات ضد
چسب هل داشت؟
پیگیری قضایــی موضوع را
کرده اید؟
از هک کننده ســایت شکایت شده و
برای بقیه مســببین هــم کارهایی انجام
داده ایم .هر کس جای من بود االن جمع
کرده بود و از اینجا رفته بود .اما من برای
رضای خدا کار می کنم .االن در شــهرک
صنعتی ترکیه التماس می کنند که بیایید به
صورت مشارکتی این محصول را پیگیری
کنیم .حتی نماینده ســلطان قابوس آمده
بود به کارخانه که نوعی چسب که امکان
تولیدش در ایران سخت است را در قطر به
تولید برسانیم .اما در تبریز اسم ما را مسئول
مربوطه اش نشنیده است.
 در خصوص جایزه جهانی که
چســب هل موفق به اخذ آن شده
توضیحبدهید.
ما در جشنواره مسابقات ایمپکس آمریکا
در بین  40کشــور برتر صنعت چسب ،به
خاطر اختراع چســب شــن اختراع برتر را
کســب کردیم .یعنی در رشته شیمی اول
شدیم و بعد در اختراع منتخبین بین تمام
رشــته ها مقام برتر را کسب کردیم .این
موفقیت یک جایزه جهانی است که چسب
هل جز  20اختراع برتر جهان لقب گرفت
که از نشاسته گندم آن را استخراج کردیم و
جرقه آن را در جریان ریزگرد جنوب کشور
و حتی دریاچه ارومیه به ذهنم خطور کرد و
پس از مطالعات فراوان از حیث مقاومت در
برابر نور آفتاب ،باران ،تجزیه و ...انجام شد
و بعد موفق به ســاخت چسب شن شدیم،
که به محیط زیست هم آسیب نمی رساند
و مشــکل ریزگردها را هم حل می کند و
جواب هم گرفتیم و روی شن ها و ریزگردها
پاشیده می شود و آنها را به صورت سنگ
سفت می کند و با بارش باران سفت تر هم
می شــود ،پس از اخذ مدال اختراع چسب
شن هم کسی از کشــورمان سراغ مان را
گرفــت و خودمان هم کلــی مکاتبات با
مسئولین اســتان و کمیته بحران استان و
حتی ریاســت جمهوری کردیم که برای
مشکل ریزگردها راه حل داریم کسی ما را
تحویل نگرفت .رسانه ها هم برای مطرح
کــردن موضوع پول کالن خواســتند که
نتوانستیم از عهده اش بر بیاییم و موضوع
همینطورماند.
حتی از ســتاد بحران تبریز آمدند و ما
طــرح را توضیح دادیــم و حتی به ما یک
محله پایلوت ندادنــد تا به صورت رایگان
طرح را برای آنها اجرا کنیم .این طرح برای
منطقه ارومیه خیلی مفید اســت و حتی با
بارندگی و جذب نمک جلوه ظاهری سنگ
شــن بهتر هم می شود .این طرح در کویر
و ساحل هم موفق آمیز بوده است .به این
حرف هایی که در باره ارومیه زده می شود
زیاد توجه نکنید کسی به فکر ارومیه نیست.
ما التماس کردیم که به صورت رایگان آماده
ایم طرح را در منطقه آزمایشــی اجرا کنیم
کسی توجهی نکرد.
ممنون از فرصتی که برای این
مصاحبهگذاشتید.
من هم از شــما سپاسگزارم و امیدوارم
به جای شــایعه سازی و تبلیغات منفی ،به
محســنات همدیگر نگاه کنیم تا عالوه بر
رضای خود به مردم کشورمان خدمت کنیم.
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ایرنا

بانک مرکزی بــا رویکرد زدودن آثار
دوران تحریم ،بازنگری و به روزرســانی
مجموعه مقررات ارزی را کلید زده است
تا به این ترتیب گامی برای بهبود فضای
کسب و کار برداشته شود.
مجموعه مقررات ارزی کشور شامل
هفت فصــل «واردات کاال و خدمت»،
«حمــل و نقل کاال ،بیمه و بازرســی»،
«خدمات ارزی و ســایر مبادالت ارزی
بینالمللــی»« ،تســهیالت ارزی»،
«دســتورالعمل تأمین مابهالتفاوت ریالی
نــرخ ارز پرداختهای تعهــدات ارزی
(اعتبار اســنادی/ثبت ســفارش براتی
گشــایش شــده در ســالهای قبل)»،
«عملیــات ارزی شــعب و واحدهــای
بانکهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی،
اقتصادی کشــور و شــعب و واحدهای
بانکهــای ایرانی خارج از کشــور» و
«نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی
از واردات کاال» است که از ابتدای دهه
 1380خورشیدی و اجرای یکسان سازی
نرخ ارز در آن دوران تهیه شد.
عــاوه بــر ایــن دو بخشــنامه
«دســتورالعمل چگونگــی رســیدگی
بــه ایفای تعهــدات ارزی گذشــته» و
«نحوه تســویه تعهدنامه هــای ارزی
صادرکننــدگان کاال» نیــز در مجموعه
مقــررات ارزی وجود دارند که اغلب این
مقررات در ابتدای دهه  1390خورشیدی
و به ویژه در ســال های 1390و 1391
که زمان اوج گیــری تحریم های بین
المللی بود ،به روز رسانی شده و به اجرا
در آمده اند.
این مقررات دامنه وســیعی از نحوه
واردات کاال از طریــق گشــایش اعتبار
اســنادی ،حوالــه هــای ارزی ،بــرات
اســنادی دیداری و مدت دار ،چگونگی
اســتفاده از ارز متقاضی ،شــیوه واردات
کاال بــه مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی،
دســتورالعمل پرداخت و تســویه وجوه
تسنیم

زدودن ردپای تحریم از مقررات ارزی


با توجه به ورود کشور
به دوران پسا برجام و
هدف گذاری جذب منابع
مالی خارجی برای اجرای
طرح های عمرانی در
کشور با هدف دستیابی به
رشد اقتصادی  8درصدی
در پایان برنامه ششم
توسعه ،این بازنگری
اجتناب ناپذیر است.

ارزی کاال تــا اســتفاده از تامین مالی
خارجی (فاینانس و ریفاینانس) ،اعطای
تسهیالت از محل حساب ذخیر ارزی و
یا از محل منابع بانک توســعه اسالمی،
بانک جهانی و بانک توســعه و تجارت
اکو را در بر می گرفت.
اکنون با گذشــت  26ماه از امضای
برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) میان
ایران و گروه ( 5+1تیر  )94و همچنین
 20مــاه از اجــرای آن (دی  )94کار
بازنگــری این قوانین بــا رویکرد جذب
منابع ارزی ،تســهیل مقــررات با هدف
بهبود فضای کســب و کار و همگامی با
تحوالت بیــن المللی بانکی کلید خورده
است.
دســت اندرکاران ایــن کار ،قدیمی
بودن بخشــی از مقررات ارزی کنونی،
تنظیم شــدن ایــن مقررات بــر مبنای

شــرایط تحریم علیه ایران در سال های
 1390و  1391کــه عــاوه بر تحریم
های بانکی ،واردات کاال نیز به کشور با
سختی انجام می شد و نیز انطباق برخی
از مفاد آن با زمان شــوک ارزی که در
ابتدای دهه  1390به وقوع پیوست را از
دالیل به روزرسانی مقررات ارزی عنوان
می کند.
بــه عقیــده کارشناســان و فعاالن
ارزی ،با توجه به ورود کشــور به دوران
پســا برجام و هدف گذاری جذب منابع
مالــی خارجی برای اجــرای طرح های
عمرانی در کشــور با هدف دستیابی به
رشد اقتصادی  8درصدی در پایان برنامه
ششم توسعه ،این بازنگری اجتناب ناپذیر
است.
مهدی کسرایی پور ،مدیرکل سیاست
ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ،هدف

ضعفهای «ناجی» صنعت خودرو

در حالی برخی مدیران صنایع به دنبال
ابقای خود در ســمتهای فعلی در دولت
دوازدهم هستند و در رسانههای مختلف
از کارنامه خود صحبت و دفاع میکنند که
اگر این کارنامهها را به صورت کارشناسی
ارزیابی کنیم می بینیم که مشــکالت و
چالشهای زیادی در دوره مدیریتی این
افراد وجــود دارد که بخش مهمی از آنها
متوجــه تصمیم های نادرســت مدیران
است.
یکی از افرادی که برای  4سال آینده
ترجیح میدهــد در دولت دوازدهم باقی
مانده و همچنان سمت مدیرعاملی شرکت
سایپا را بر عهده داشته باشد مهدی جمالی
است .او این روزها در کارنامه کاری خود
که به نقل از افراد مختلف در سایتها آن
هم با تیترهایی مانند «ناجیان «دهه »90
در صنعت خودرو» منتشر می شود ،خود را
هم رده کارلوس غصن مدیرعامل نیسان،
مدیراحیاء کننده سایپا و مانع ورشکستگی
این شــرکت عنوان میکنــد .اما وقتی
کارنامه جمالی از دید کارشناسان صنعت
خودرو مورد ارزیابی قرار میگیرد آنها با
برخی اقدامات او موافق نبوده و نقدهایی
را به دوره مدیریتی جمالی وارد میکنند.
یکــی از این نقدهای جــدی محور
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توســعه محصوالت ســایپا طــی چند
ســال اخیر اســت .زیرا در طــول دوره
مدیریت جمالی سایپا شاهد مانور بیشتر
شــرکتهای چینی در این شــرکت بود
و خبری از شــرکای بزرگ خودروسازی
خارجی برای توســعه همکاریها در این
شرکت نشــد .به عنوان نمونه اخیراً هم
یک محصول جدید چینی به نام برلیانس
سی  )BRILLIANCE C3( 3در
این شــرکت رونمایی شده است .شرکت
ســایپا در حالی در تنوع محصول نکات
قابل تأملی را بیان میکند که در عرضه
محصوالت متنوع داخلی هم با انتقادات
زیادی روبه رو است.
این شرکت اعالم میکند :خودروهای
ساینا ،تیبا و کوئیک از جمله خودروهای
جایگزین پراید بوده و با عرضه آنها مردم با
خودروهای جدیدی در بازار مواجه خواهند
بود .اما یک ارزیابی ابتدایی نشان میدهد
ســاینا و کوئیک همان تیبا بوده و فقط
شرکت تغییراتی را در آنها اعمال کرده و
به نام محصول جدید آنهم با قیمت هایی
گرانتر از پراید راهــی بازار میکند .این
موضوع حتی با انتقادات جدی مردم هم
روبه رو اســت چرا که آنها از این شرکت
توقــع تولید محصولی متنــوع با قیمت

مناسب داشتند اما در نهایت سایپا تاکنون
نتوانسته محصول ارزانی را تولید و رضایت
مردم را کسب کند.
امروز این شــرکت حتــی در تأمین
رنگ مورد دلخــواه مــردم در برخی از
خودروهای از جمله ســاندرو مشکل دارد
و مردم می بایســت به اجبار رنگی را که
کارخانه انتخاب میکند خریداری کنند.این
در حالی اســت که در هیچ کجا مشتری
محکوم به خرید رنگهای محدود نیست.
البتــه اگر از خدمات پــس از فروش این
شرکت که مهم ترین مشکل مردم بوده
و هنوز برطرف نشده بگذریم حتی برخی
از خودروها بدون ضبط به مشتری تحویل
داده می شــود و علی رغم اعالم شرکت
وجهــی هم برای عــدم نصب ضبط به
مشتری داده نمیشود و در آخر این خریدار
است که باید راهی بازار شده و خود از بازار
ضبط خریداری نماید.
عالوه بر این موضوعــات جمالی در
حالی در مراسم معارفه خود از تخصصش
بر مباحث مالــی و تدوین برنامهای بلند
مدت برای ســاماندهی زیان انباشته این
شرکت صحبت کرد که در طول مدیریت
او اوضاع مالی ســایپا نه تنها بهتر نشده
بلکه هر روز سهامداران این واحد تولیدی

از وضعیــت آن گله مند هســتند .عالوه
بر این قطعه ســازان نیز از عدم پرداخت
مطالبات خود توسط این شرکت نارضی
بــوده و مدام پیگیر دریافــت منابع خود
هستند.
از  31اردیبشــهت نماد سایپا به دلیل
تعدیل  158درصدی ســود ســال مالی
گذشــته سایپا بسته شــده بود و به رغم
بازگشــایی در روزهای اخیــر ،هنوز این
شــرکت ابهامات مدنظر سازمان بورس
در مورد چند و چون این تعدیل را روشن
نکرده اســت .همین موضوع مشکالتی
را برای ســهامداران این شرکت به وجود
آورده است.
امیرحسن کاکایی ،کارشناس خودرو
در همین ارتباط گفــت :به صورت کلی
اثرات عملکرد یــک مدیریت چه مثبت
و چــه منفی در بلندمدت خود را نشــان
میدهد .برهمین اساس نمیتوان کام ً
ال
به دوره مدیریتی یک فرد انتقاد و یا حتی
از آن تعریف کرد .در مجموع امروز شرکت
سایپا با مشکالت مالی و زیان انباشتهای
روبروســت کــه همین موضــوع باعث
میشود تا سرمایه گذاران خارجی با تردید
بیشتری نسبت به توسعه همکاریهای
خود با این شرکت اقدام کنند .وی با اشاره
به اینکه البته مدیریت فعلی سایپا از همان
روزهای نخســت چارهای جز ساماندهی
مســائل مالی این شرکت نداشت ،گفت:
تمرکز به این موضوع باعث شد تا توجه
به سایر موارد از جمله تنوع محصول کمتر
انجام شود .در حالیکه باید این دو موضوع
با یکدیگر متوازن بوده و با همراهی تجهیز
بخش تحقیقاتی مسیر توسعه یک واحد
تولیدی فراهم شود.
ایــن کارشــناس خودرو بــا تأکید
براینکه اگــر درمورد مشــکالت این
شــرکت تدبیر مناســبی صورت نگیرد
و این موضــوع همچنان کش پیدا کند
اوضاع خوب نخواهد شد ،افزود :همین
موارد باعث نارضایتی مشتریان در بلند
مدت نیز می شود.

از این کار را شفافسازی ،ثبات مقررات،
رفع ابهامــات ،هماهنگی و همخوانی با
قوانین و مقررات باالدســتی و تسهیل
خدمات ارزی به مشتریان بانکها عنوان
کرده است.
کســرایی پور با بیــان اینکه خدمات
ارزی شبکه بانکی کشــور به مشتریان
در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی
تعریف و تبیین شده است ،افزود :بخش
غالب این مقررات ارزی در مجموعه ای
تحت عنوان «مجموعه مقررات ارزی» و
در هفت بخشمصوب و به شبکه بانکی
کشور ابالغ شده است.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی
ضمن اشاره به ســابقه تدوین مجموعه
مقــررات ارزی در ســال  1381تصریح
کرد :قبل از ســال  1381مقررات ارزی
به صورت پراکنده ،موردی و با توجه به


از ابتدای سال 1381
تصمیم بخش ارزی بانک
بر این شد که از تشتت و
پراکندگی صدور و ابالغ
مقررات ارزی اجتناب
شده و همزمان با اجرای
یکسانسازی نرخ ارز،
مقررات ارزی نیز با توجه
به موضوعات مختلف
ارزی دستهبندی شود.

شــرایط و اقتضائات روز تدوین و ابالغ
میشد ولی در سال  1380و با توجه به
برنامه بانک برای اجرای یکسانســازی
نرخ ارز از ابتدای ســال  1381تصمیم
بخــش ارزی بانک بر این شــد که از
تشــتت و پراکندگــی صــدور و ابالغ
مقررات ارزی اجتناب شــده و همزمان
با اجرای یکسانسازی نرخ ارز ،مقررات
ارزی نیز با توجه به موضوعات مختلف
ارزی دستهبندی شــده و در قالب یک
مجموعه واحد و منســجم به بانکهای
مجاز جهت فعالیت ارزی ابالغ شود.
همچنین از آنجا که برنامه بلند مدت
دولت دوازدهم اجرای یکســان ســازی
ارزی اســت ،بانک مرکــزی قصد دارد
تا مقررات جدید پیش نیازهای یکســان
ســازی ارز را نیز لحاظ کند که البته این
کار از دولت یازدهم آغاز شده بود.
از دیگــر اقدام های انجام شــده در
زمینه به روزرســانی مقــررات ارزی در
بانــک مرکزی کــه از دولــت یازدهم
کلید خورده اســت ،ایجاد سامانه خبری
مکانیزه بین بانکی برای نرخ ارز ،طراحی
سیســتم مکانیزه ارز بین بانکی ،اعمال
شیوه جدید حســابداری ارزی بر اساس
نرخ ارز واحد ،الزام بانک ها برای ایجاد
حســاب های ویژه ارزی و تایید منابع و
مصارف ارزی سال های  1390و 1391
خود به تایید حســابرس رسمی و تالش
برای بازگرداندن تجارت خارجی کشور از
صرافی ها به سیستم بانکی است.
در مجمــوع با آغاز ایــن اقدام ها
در بانــک مرکزی می تــوان گفت که
بانک مرکزی حرکت به سمت یکسان
ســازی نرخ ارز را آغاز کرده اما پاسخ
اینکه آیا به طور کامل اجرا می شــود
و یــا به دلیــل برخی موانــع از جمله
دسترسی آسان و سریع به منابع ارزی
در میانه راه باز می ماند ،با مرور زمان
روشن تر خواهد شد.

خبرآنالین

راهکاریکهباعثبازگشتسرمایهگذاران
ایرانی خارج از کشور میشود
رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق
ایران گفت :اولویــت دولت باید اصالح
فضای کســب و کار برای جذب سرمایه
خارجی و سرمایه ایرانی های مقیم خارج
از کشور باشد تا کشور در مسیر صادرات
محور بودن حرکت کند .فریال مستوفی با
اشاره به علل کاهش تراز تجاری کشور
اظهارداشت  :تنها راهکار مثبت شدن تراز
تجاری افزایش صادرات است؛ در مرحله
اول ،صادرات باید افزایش یابد و ســپس
باید برای کاهــش واردات کاالهای غیر
ضروری چاره اندیشی کرد.

داشته باشــد و هم قادر به رقابت در بازار
باشد.از سویی کاالیی که صادر می شود
هم باید برای کشور ارزش افزوده ایجاد
کند .به همین ترتیب باید کاالهایی را که
ســبب ایجاد ارزش افزوده می شوند در
دستور کار تولیدکننده های ما قرار بگیرد.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق
ایران با تأکید بر اینکــه باید از صادرات
مــواد خام اجتنــاب کنیم عنــوان کرد:
متأســفانه تغییر قوانین و مقررات و مهیا
نبودن شــرایط کســب و کار سبب می
شود که ســرمایه گذاران خارجی تمایلی

او افزود :اگر شرایط کسب و کار بهبود
یابد و مشــوق هــای الزم برای بخش
خصوصی مولد و سرمایه گذاری که قصد
سرمایه گذاری در ایران را دارد،م هیا شود،
می توان به مثبت شدن تراز تجاری دست
یافت .زیرا در شرایط ثبات اقتصادی ،تراز
تجاری مثبت باقی می ماند.
مستوفی تأکید کرد :بسیاری از سرمایه
گذاران ایرانی عالقه مند هستند،مجدد به
ایران بازگرداند؛حتما الزم اســت شرایط
بازگشــت آنها به کشور فراهم شود،اما تا
زمانی که محیط کســب و کار در کشور


اگر شرایط کسب و کار بهبود یابد و مشوق های الزم برای بخش خصوصی مولد
و سرمایه گذاری که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارد،م هیا شود ،می توان به
مثبت شدن تراز تجاری دست یافت.
او ادامــه داد :البته پیگیری این برنامه
بســتگی به این دارد که اجناسی بتوانیم
تولید کنیم که هم طالب داشته باشد؛یعنی
هم به لحاظ کیفی استانداردهای الزم را

برای حضور در ایران نداشــته باشــند.
به همین دلیل هم شــاهد هستیم که
بیشتر مذاکرات سرمایه گذاران خارجی
به نتیجه نمی رسد.

مهیا نباشــد ،نه تنها ســرمایه گذاران
ایرانــی مقیم خــارج از کشــور بلکه
ســرمایه گذاران خارجــی هم تمایلی
برای حضور در ایران ندارند.
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کسب عنوان قهرمانی تیم تنیسروی میز اردبیل در المپیاد ورزشی ناشنوایان
دومین المپیاد فرهنگی و ورزشی مسابقات تنیس روی میز ناشنوایان کشور با کسب عنوان قهرمانی تیم منتخب استان اردبیل به پایان رسید.
ورزشکاران اردبیلی با حضور در دومین المپیاد فرهنگی و ورزشی ناشنوایان که به میزبانی استان یزد برگزار شد ،در بخش انفرادی و تیمی خوش درخشیده و عناوین مختلف قهرمانی را به دست آوردند.
دومین المپیاد فرهنگی و ورزشی مسابقات ناشنوایان کشور با حضور  45ورزشکار مطرح با تلفیقی از بازیکنان باتجربه و جوان از  10استان مختلف کشور در مجموعه ورزشی پاکنژاد شهرستان یزد برگزار شد.
نکته قابل توجه در برگزاری این رویداد ورزشی ،قرار گرفتن سه ورزشکار اردبیلی در بین سه نفر برتر مسابقات بود و فرزاد چراغی ،محمد علیزاده و علی پوهمت به ترتیب از تیم اردبیل موفق به کسب عناوین نخست تا سوم
رقابتها شدند.
بخش تیمی استان اردبیل عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم منتخب استان خراسان رضوی در جایگاه نایب قهرمانی قرار گرفت ،تیمهای بوشهر و مازندران نیز به صورت مشترک عنوان سومی رقابتها را کسب کردند.
فارس


تسنیم

آذربایجانشرقیقهرمانمسابقات
کشوری ورزشهای رزمی شد

نخستین دوره مســابقات کشوری ورزشهای
رزمی «یادواره سردار شهید مردی ممقانی و شهدای
آذربایجان شــرقی» با قهرمانی تیم میزبان خاتمه
یافت.
این رقابتها با شــرکت  385ورزشــکار از 14
استان کشور در دو رشته کیک بوکسینگ و هنرهای
ایرنا

فردی به میزبانی شهر ممقان برگزار شد و نهایت ًا در
مجموع تیمی ،تیم آذربایجان شرقی بهعنوان نخست
دست یافت و تیمهای آذربایجان غربی ،اصفهان و
خوزستان در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
تیم اســتان زنجان نیز کاپ اخالق رقابتها را
دریافت کرد.

شکایت از فدراسیون
فوتبال ایران شایعه است

نایب رئیس فدراســیون فوتبال ســوریه گفت:
شکایت سوریه از فدراسیون فوتبال ایران به هردلیلی
یک شایعه اســت و صحت ندارد ،از میزبانی خوب
ایرانی ها تشکر می کنیم.

بدون دریافت گل ،رقابت های مرحله مقدماتی را به
پایانبرساند.
وی همچنین بیان کرد :کسانی که شایعه تبانی را
ترویج می کنند یا این مسابقه را تماشا نکرده اند و یا


روابط میان فدراسیون های فوتبال سوریه و ایران دوستانه و برادرانه
است و دربهترین وضعیت قراردارد و نباید به شایعات توجه کرد.

فادی دباس افزود :روابط میان فدراسیون های
فوتبال ســوریه و ایران دوســتانه و برادرانه است و
دربهترین وضعیت قراردارد و نباید به شایعات توجه
کرد.
وی اظهارداشت :میزبان بازی سوریه و استرالیا
در مرحله پلی اف مشــخص نشده است و سوریه
درخواستی مبنی بر عدم میزبانی ایران نداشته است.
دباس با تشکر از میزبانی خوب جمهوری اسالمی
ایران از تیم ملی فوتبال سوریه اضافه کرد :هردو تیم
بازی زیبایی به نمایش گذاشتند زیرا تیم ملی سوریه
برای صعود می جنگید و ایران نیز تالش می کرد

از فوتبال چیزی نمی دانند.
نایب رئیس فدراســیون فوتبال ســوریه گفت:
کســانی که این بازی را تماشا کردند دیدند که تیم
ملی ایران چگونه زیباترین بازی خود را به نمایش
گذاشت.
دباس درباره بازی با اســترالیا در مرحله پلی آف
نیز گفت :به طور قطع بازی دشــواری برای هر دو
تیم خواهد بود زیرا هر دو برای صعود به جام جهانی
تالش می کنند.
وی افزود :مــا تالش خودمان را می کنیم ولی
نتیجه قابل پیش بینی نیست.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بستان اباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاق دسند رسمی
روستاي ايرانق پالک ثبتی102اصلی بخش 9تبریز
برابررای شماره 96/05/12-139660304006002767هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بستان آباد تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای ناصر باستاني ايرانق فرزند اورجعلي بشماره شناسنامه  2678کد ملی  1717594247صادره
از بستان آباد در ششدانگ یک قطعه زمين مزروعي به مساحت 8333مترمربع ازپالک  102اصلی بخش 9
تبریزمحرزگردیده است .
لذابه منظوراطالع عموم بدینوسیله دردونوبت به فاصله 15روزآگهی میشود چنانچه اشخاص ذینفع وذي الحقوق
اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ الصاق درمحل به مدت دوماه اعتراض خودرا کتبا به اداره ثبت بستان
آباد تسلیم ورسيد اخذ نمایند و معترض ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مزبور به اداره ثبت محل
بايد دادخواست خودرابه دادگاه محل تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت بستان اباد تحویل نمايد
ودراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه ميباشد در صورتی که اعتراض درمهلت مقرر قانونی
واصل نگردد یامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند طبق مقررات سندمالکیت صادر
وتسلیم خواهدشدوصدورسند مالکیت جدید مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشارنوبت اول 96/06/21 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 96/07/06 :
افراسياب فخري  -رئیس اداره ثبت واسنادوامالک بستان آباد

مهر

جوانمردی و اخالق فوتبال را زیباتر می کند

ســرمربی ماشــین ســازی تبریــز گفت:
جوانمردی و اخالق فوتبــال را زیباتر می کند
و برهمین اساس از محمد ابراهیمی می خواهم
بابت مسائل پیش آمده و مصاحبه اش از مالک
باشگاه گسترش فوالد عذرخواهی کند.
رســول خطیبی امر با اشــاره بــه مصاحبه
محمــد ابراهیمی علیه زنوزی مالک باشــگاه
گسترش فوالد تبریز اظهار کرد :نظیر مصاحبه
اخیر محمــد ابراهیمی را پیش از این در دوران
فعالیت فوتبالی او ندیــده بودم و فکر می کنم
مصاحبه وی غیر منطقی است به این دلیل که
در فوتبال تراکتور و آذربایجان فوتبالیست های
به مراتب بزرگتر از من و ابراهیمی بودند که هم
فوتبال بهتری ارائه کردند و هم به خاطر عشق
بــه پیراهن و عرق خود بازی کرده و هیچ گونه
دریافتی نداشته اند.
وی ادامه داد :درســت است که االن فوتبال
حرفهای شــده اســت اما اگر اخــاق و مرام

جوانمردی را چاشنی فوتبال قرار بدهیم ،فوتبال
زیباتر می شــود و بر همین اســاس می توان
گفت محمدرضا زنوزی به عنوان خیر ورزشــی

استان معروف است و علیرغم مالکیت باشگاه
گســترش فوالد با تحت پوشــش قرار دادن
باشگاه ماشین ســازی تبریز خدمات شایانی را

در حق ورزش آذربایجان شرقی داشته است.
خطیبــی گفــت :زنــوزی همچنین کمک
های شــایانی به باشگاه تراکتورسازی در طول
فعالیت ورزشــی خود انجام داده است که این
موضوع بر همگان آشــکار است و کمک مالی،
چارتــری هواپیما و در اختیار قرار دادن ســعید
آقایی علیرغم نیاز باشــگاه گســترش فوالد
بــه تیم تراکتورســازی ،از اهم کمک های بی
چشمداشت این مدیر تبریزی است.
سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در
پایان خاطر نشــان کرد :این نهایت بی انصافی
است که بخاطر آبی بودن رنگ پیراهن گسترش
فوالد ،انگ استقاللی بودن به ایشان بچسبانند.
از محمد ابراهیمی بــه عنوان برادر بزرگتر می
خواهم که با عذر خواهی از این دلسوز ورزشی
استان دلجویی کند و به خاطر یک مسئله ناچیز،
احترام به بزرگترها را زیر پا نگذارد تا ما فوتبالی
ها بتوانیم الگویی شایسته برای جوانان باشیم.

ایسنا

مسابقات آلتیمیت کشوری فریزبی در ارومیه برگزار میشود

رئیس کمیتــه فریزبــی آذربایجان غربی
گفت :مســابقات آلتیمیت کشوری فریزبی از
بیستم تا بیست و چهارم شهریورماه در ارومیه
برگزار میشود.
میالد دبیری با اشاره به برگزاری مسابقات
آلتیمیت کشــوری در ارومیه اظهار داشت :این
مســابقات در سبک آلتیمیت رشــته ورزشی
فریزبــی به میزبانی اســتان آذربایجان غربی
برگزار میشــود که محبوبترین ســبک این
رشته است.
وی با اشــاره به هزینه کــرد در این دوره
از مسابقات افزود :بخشــی از هزینههای این
مســابقات از جانــب فدراســیون ورزشهای
همگانی کشــور و اداره کل ورزش و جوانان
اســتان آذربایجان غربی پرداخت شــده است
و بقیــه هزینهها توســط هیئــت ورزشهای
همگانی آذربایجان غربی تأمین میشود.
رئیــس کمیته فریزبــی آذربایجان غربی
خاطرنشــان کــرد :در مورد حمایــت مالی
و اسپانســر متأســفانه تاکنــون هیچ ارگان
دولتــی و غیر دولتی علــی رغم تالشهای
شــبانه روزی کمیته فریزبی اســتان جهت
جذب اسپانســر اعالم آمادگی نکرده است و
شهرداری ارومیه به احتمال قوی هزینههای
چیدمــان و اســپیسهای دور زمین بازی را
تقبل خواهد کرد.
مهر


در مورد حمایت مالی و اسپانسر متأسفانه تاکنون هیچ ارگان دولتی
و غیر دولتی علیرغم تالشهای شبانه روزی کمیته فریزبی استان
جهت جذب اسپانسر اعالم آمادگی نکرده است.

وی تصریح کــرد :کمیته فریزبی اســتان
آذربایجان غربی از ســال  90شروع به فعالیت

نموده اســت که تاکنون موفق به دستیابی به
جایــگاه ایده الی در حیطه خود گشــته و جزو

فعاالن کشور در این رشــته ورزشی در مورد
اجــرای برنامههــای مدون انجمــن فریزبی
کشورمان است.
دبیری گفــت :کمیته فریزبــی آذربایجان
غربی اکنون با تمام توان خود جهت کســب
عنوان قهرمانی مســابقات آلتیمیت کشــوری
تالش میکند و مسئولین کمیته فریزبی استان
آذربایجان غربی و هیئت ورزشهای همگانی
استان بهصورت شبانه روزی برای هر چه بهتر
برگزار کردن مسابقات قهرمانی کشور تالش
میکنند.
وی یادآور شــد :مســابقات جوایز خاصی
ندارد و برای تیمهای برتر از طرف فدراسیون
ورزشهــای همگانی کاپ ،مــدال و احکام
قهرمانی اعطاء خواهد شــد و عــاوه بر آن
هیئــت اســتان آذربایجان غربی بــرای تمام
تیمهای شرکت کننده تندیس یادبود مسابقات
را تدارک دیده است.
رئیس کمیتــه فریزبــی آذربایجان غربی
با اشــاره بــه تیمهای حاضر در ایــن دوره از
مسابقات بیان کرد :در این دوره از مسابقات 13
استان شرکت میکنند که تیمهای استانهای
آذربایجان غربی ،قم ،گیالن ،اصفهان ،شیراز،
همدان ،کهکیلویه و به ویر احمد ،چهار محال
و بختیاری ،یزد ،خوزستان ،زنجان و کرمانشاه
در مسابقات حضور دارند.

بازی با األهلی جای یک افسوس دارد

ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس از دیدار با
االهلی عربستان به عنوان «بازی بزرگ» یاد کرد و
گفت :با انگیزه باال میخواهیم این بازی را ببریم و
به مرحله بعد صعود کنیم.
برانکو ایوانکوویچ درباره این بازی گفت :دومین
بازی خود برابر االهلی را در پیش داریم و ما به آنها
احترام میگذاریم .االهلی حریف آماده و خطرناکی
است ولی ما میخواهیم برنده این مسابقه باشیم و
به مرحله بعد برســیم .وی ادامه داد :اطالع داریم
که االهلی در کنــار الهالل و النصر جزو بهترین
تیمهای عربستان هستند اما با هیجان و انگیزه باال
میخواهیم بازی بزرگ را ببریم ،پس با تمام قدرت
و توانایی که داریم بازی میکنیم.
سرمربی سرخپوشان تصریح کرد :من همه
نکات را به بازیکنــان گفتم ولی در نهایت آنها
هستند که در زمین با عملکرد خود ،برنده بازی



االهلی حریف آماده و خطرناکی است ولی ما میخواهیم برنده این
مسابقه باشیم و به مرحله بعد برسیم.

را مشخص میکنند.
ایوانکوویچ در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه
اگر پرسپولیس مثل بازی رفت عقب بیافتد ،این
بار با حریف هوشیاری روبرو است که شاید اجازه
جبران ندهد ،خاطرنشان کرد :ما میدانیم که درباره
چه حریف و چه بازی ای صحبت میکنیم .ما هم
بازیکنانخطرناکوتاثیرگذاراالهلیرامیشناسیم.

پرسپولیس هم تیمی است که  ۶ملیپوش دارد و
سایر نفرات هم در حدی هستند که میتوانند در
تیم ملی بازی کنند .بازیکنانم کامال آماده و سرحال
هســتند و یک فرد بی طرف میتواند درباره این
بازی بگوید ،همه چیز پنجاه  -پنجاه است .یعنی
نتیجه بازی کامال باز است و لحظهها تعیین کننده
هستند.

وی اضافه کــرد :البته این بــازی جای یک
افسوس دارد .افســوس از اینکه اگر پرسپولیس
در تهــران و االهلی در جده بازی میکرد با توجه
به تماشــاگران فراوان دو تیم ،همه چیز زیباتر و
پر هیجانتر میشد .چون همه میدانیم ما برای
هواداران خودمان فوتبال بازی میکنیم و بدون آنها
فوتبال لطف خودش را ندارد.
برانکو گفت :باز هم تأکید میکنم یک فوتبال
سخت برای دو تیم در پیش است .ما حریف قوی
و محکمی داریم .در بازی رفت وقتی شکست با دو
گل را برگرداندییم نشان از انگیزه و توانایی باالی
ما داشــت .از طرفی االهلی هم امکانات و مربی
خیلی خوبی دارد .مربیای که در دیناموکیف کار
کرده است و فرد سرشناسی در سطح بینالمللی
اســت .به هر حال فوتبال است و در فوتبال غیر
ممکن وجود ندارد.
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انتخاب

مازیار آقازاده

پشت پرده چرخش
اردوغان به سمت ایران

تح ّول ســریع در سیاست منطقهای ترکیه و تبدیل شدن دشمنان
تاریخی دیروز آن ،یعنی روســیه و ایران به نزدیکترین هم پیمانان
امروز ،منطقه و شبکه روابط بین المللی را در معرض تحوالت ریشهای
قرار میدهد.
سفر سرلشکر محمدحسین باقری ،رئیس ستاد مشترک ارتش ایران
در نیمه ماه گذشته به آنکارا ،بعنوان یک مسئول نظامی بلند پایه ،نشانه
واضحی برای تعمیق روابط بین ایران و ترکیه است.
آیا ممکن است چنین تحولی در سیاست اردوغان ،ترکیه را از ایاالت
متحده دور کند؟ ترکیهای که پس از پیروزی ترامپ برای بهبود روابط دو
طرف اظهار امیدواری کرده بود .اما در آن زمان سیاست اردوغان نسبت
به ایران سیاستی خصمانه بود.
در مقابل ،ترکیه امیدوار بود کــه دولت آمریکا از حمایت کردهای
ســوریه که یکی از عوامل تهدید جغرافیای این کشور هستند ،دست
بردارد؛ ولی رؤیاهای اردوغان در این باره با اعالم حمایت ترامپ از شبه
نظامیان کرد در سوریه ،نقش بر آب شد.
بنابراین ،تباین واضحی بین آنکارا و واشــنگتن در این رابطه دیده
میشــود که تا کنون احتمالی برای تغییر آن نبوده است؛ همین مسأله
آنکارا را متوجه روســیه و ایــران و دوری از هم پیمان تاریخی اش در
ناتو کرد.
از سوی دیگر ،ترکیه با ایران در خصوص تقویت تالشهای نظامی
در سوریه و عراق توافق کرد و عالوه بر این ،همکاری سه جانبهای بین
ترکیه ،ایران و روسیه در مورد مسائل حیاتی صورت گرفت؛ به ویژه در
مورد حمایت از مذاکرات آستانه و کاوش مشترک نفت در دریای خزر و
حمایت از قطر در نزاع آن با دولتهای چهارگانه.
گذشــته از این ،انگیزه اصلی اردوغان برای برقراری روابط نزدیک
با ایران و روسیه ،مهار پیشروی کردهای سوریه به سمت ترکیه است,
هدف اردوغان در نهایت ،ایجاد یک پیمان ســریع است که استراتژی
مشترکی در مورد کردهای سوریه و عراق داشته باشد .از این رو ،تهران
و آنکارا به شدت از همه پرسی که بارزانی برای تشکیل حکومت مستقل


اردوغان باید یک بازنگری در سیاست
منطقهای جدید آنکارا در دشمنی با اعراب
خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی
داشته باشد.

کردی مطرح کرده است ،انتقاد میکنند.
طبع ًا شک و تردیدهای زیادی در مورد موفقیت اردوغان در تحقق
هدفش از نزدیکی به روسیه و ایران وجود دارد و دلیل آن ،روابط رقابتی
بین ترکیه و این دو کشور در طول تاریخ است.
همکاری با مسکو و تهران تنها ترس از پیشروی کردهای سوریه را
نشان میدهد ،اما تعمیق این همکاری اقتضا میکند که اردوغان یک
بازنگری در سیاســت منطقهای جدید آنکارا در دشمنی با اعراب خلیج
فارس و به ویژه عربستان سعودی داشته باشد؛ چرا که در نزاع همسایگان
عرب ،در کنار قطر ایستاده است.
نزدیکی به ایران ترکیــه را وادار میکند که موضع بیطرفانهای در
برابر سیاست ایران در سوریه ،عراق و بحرین و یمن اتخاذ کند .عالوه بر
این ،تالشهای ترکیه برای نزدیکی به حکومت دمشق ،روابط آن با هم
پیمانانش در صف معارضان سوریه را بر هم میزند.
شکی نیست که هر توافقی بین ترکیه و ایران ،علیه استقالل کردها،
نفوذ تهران در ســوریه و عراق را مســتحکمتر میکند و این دستاورد
مســتقیمی برای سیاست ایران در منطقه است .ایران به خوبی میداند
که نزدیکی آنکارا به تهران و مســکو ،به معنای ر ّد سیاست ترامپ در
مورد کرده است.

ایسنا

تصمیمنهاییترامپ
درباره «روح سرگردان» برجام

احزاب سر منشأ شکلگیری
جبهههایسیاسیباشند


آنها میخواهند گرانیگاه اصلی تضمین اجرای برجام را از نقطه کانونی «توافقات صرفاً هستهای» به دیگر موضوعات بکشند.
این خالف نص صریح برجام است هر چند بسیاری از ناظران در دو سال گذشته برجام را دوپاره کرده و از «متن و روح» آن
سخن میگویند.

تــا کمتر از یک ماه دیگــر روح برجام بر متن
آن غلبــه پیــدا خواهد کــرد و دولــت ترامپ به
احتمال زیاد سفره برجام را در کنگره تحت تسلط
جمهوریخواهان پهن خواهد کرد.
دولــت ترامپ تا کنــون دو مرتبه پای بندی
جمهوری اســامی ایران به برجام را مورد تأیید
قــرار داده و از زمان آغاز به کار دو مرتبه با اعالم
به کنگره آمریکا تحریمهای هستهای ایران را لغو
کرده است؛ اما این اعالم پای بندی با رضایت او
همراه نبوده و گزارشها حاکی اســت بحثهای
داغی بین ترامپ و وزرا و مشاورانش جریان داشته
است.
ترامپ در طی این مدت اصرار داشــته تا راهی
برای عدم تایید پای بندی ایران به برجام با کمترین
هزینه برای دســتگاه سیاســت خارجی پیدا شود؛
او حتــی از چند ماه پیش تیمی را مامور بررســی
اســتراتژی دولت خود در قبال جمهوری اسالمی
ایران کرده اســت؛ تیمی که قرار است با بازبینی
اســتراتژی دولت پیشــین آمریکا در قبال ایران،
دیدگاههای دولت جدید آمریکا را وارد سیاستهای
دولت جدید واشنگتن در قبال تهران کند.
نتایــج فعالیتهای این تیم در کمتر از یک ماه
دیگر با ارایه گزارشی به ترامپ معلوم خواهد شد؛
این تیم قرار است رویکرد کلی دولت ترامپ در قبال
برجام را نیز تعیین کند و دونالد ترامپ بر اســاس
همین گزارش قرار است رویکرد نهایی دولت خود
در قبال تداوم یا تغییر برجام را برای  3.5سال آتی
دولت خود معلوم کند.
ترامــپ در گزارش ماه اکتبــر به کنگره معلوم
خواهد کرد که رویکرد کلی او در قبال تداوم یا تغییر
برجام چه خواهد بود.
سناریوهای مختلفی در این راستا مطرح است؛ تا
کنون تأیید دوباره دولت ترامپ از پای بندی ایران
به برجام به حســاب سیاست دولت او نوشته نشده
است؛ چون همه ناظران میدانند ترامپ و بسیاری
دیگر از مقامات ارشد کابینه و مشاوران او رویکردی
منفی نســبت به برجام داشته و در  7ماه گذشته با
اکراه به اجرای آن تن داده اند.

انتخاب

پس از آنکه برای دقایقی دری برای حل بحران
خلیج فارس باز شــد ،اما این اختالف به سرعت به
نقطه صفر بازگشــت ،تا مشخص شود که تماس
ســعودیها و قطریها با یکدیگر تنها در راستای
خواســته آمریکا برای شکستن یخ روابط بین آنها
بوده است که همچنان بدون داشتن یک میانجی
جدی بین دو طرف ،در حالت متشنج قرار دارد.
به نظر میرسد که مسیر بحران خلیج فارس به
مانند روزهای آغازینش انباشته از اتفاقات غافلگیر
کننده و تحوالت دراماتیک باقی خواهد ماند و این
مســأله با ورود کمرنگ عنصــر آمریکایی به خط
بحران آشــکار شد ،که نتوانست هیچ شکافی را در

زیست
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دیواره نزاع بین دو طرف ترمیم کند و تا کنون تنها به
حمایت لفظی از وساطت کویت بین قطر و عربستان
پرداخته است.
به نظر میرسد آنچه که بیش از هر چیز باعث
انزجار ریاض شــده اســت ،لحن برتــری جویانه
قطریها برای نشستن سر میز مذاکره است و همین
«اهانت» عمدی قطر موجب شد که سعودیها هر
گونه گفتگویی را با آنها به حالت تعلیق درآوردند ،تا
زمانی که مسئوالن قطری به شکل صریح و علنی و
مطابق با التزامات آن ،خواستار مذاکره شوند.
هرآنچه که حقیقت ًا بین تمیم و بن ســلمان در

لُپ کالم آنها این اســت :آمریکا از این معامله
دستاورد خاصی حاصل نکرده در حالی که جمهوری
اســامی ایران با رها شدن از فشــارهای شدید
تحریمی و اقتصادی از باتالق تحریمها بیرون آمده
و با بازیابی توان خود بار دیگر در مسیر سیاستهای
ضد آمریکایی و افزایش نفوذ در منطقه گام برداشته
است.
ترامپ و بخش بزرگی از تیم سیاسی و اقتصادی
او میخواهنــد این معادله را بــر هم بزنند؛ از نظر
آنها اگر ایران به توسعه برنامه موشکی ،حمایت از
گروههای به زعم آنها تروریستی (از جمله حزب اهلل
و حماس) و سیاستهای منطقهای خود در سوریه
و عــراق و یمن و ...ادامه دهد نباید بدون مزاحمت
تحریم جلو برود.
آنها میخواهند گرانیگاه اصلی تضمین اجرای
برجام را از نقطه کانونی «توافقات صرف ًا هستهای»
به دیگر موضوعات بکشند.
ایــن خالف نص صریح برجام اســت هر چند
بسیاری از ناظران در دو سال گذشته برجام را دوپاره
کرده و از «متن و روح» آن سخن میگویند.
این ادبیات سازی هم از ســوی ایران و هم از
سوی آمریکا انجام شــده است .از نظر دولتمردان
جمهوری اسالمی ایران متن اصلی برجام توافقات
صرفا هستهای است اما اقداماتی همچون تحریم
ایران به بهانههایی همچون برنامه موشــکهای
بالســتیک و بهانــه حمایت ایــران از گروههای
تروریستی همان کاری است که نقض روح برجام
به آن اطالق شده است.
از نظر دولت جدید آمریــکا هم با وجودی که
توافق برجام معیوب بسته شده و به دیگر موضوعات
از قبیل برنامههای موشکی و سیاستهای منطقهای
ایران توجهی نشــده ،اما اقدامات و سیاستهای
منطقــهای ایران از جمله آزمایشهای موشــکی
بالستیک و حمایت ایران از گروههایی چون حماس
و حزب اهلل نقض روح برجام محسوب میشود.
بنابرایــن از نظر ایران و آمریکا برجام یک نص
صریح شامل توافقات در مسایل هستهای دارد اما
روح آن حاوی دیگر موضوعات است؛ با این تفاوت

که همه اختالفات موجود بین جمهوری اسالمی و
ایاالت متحده آمریکا در نزدیک به  4دهه گذشته
به «روح سرگردان برجام» نقل مکان کرده است.
ایران تحریمهای غیر هستهای خود در دوران
پــس از برجــام را مغایر روح برجــام میخواند و
ایاالت متحده آمریکا فعالیتهای موشــکی ،ادامه
سیاستهای منطقهای پیشــین و تداوم سیاست
ضد آمریکایی ایران را مغایر با روح برجام میخواند.
تا کمتر از یک ماه دیگر روح برجام بر متن اصلی
آن ســایه افکن خواهد شد و به احتمالی زیاد متن
اصلی را به حاشیه خواهد برد .گزارش بعدی دولت
ترامپ درباره تایید یا عدم تایید پای بندی ایران به
برجام کامال با غلبه «نگاه روح محورانه» بر برجام
تهیه خواهد شد.
دولــت ترامپ تکلیف نهایی خــود با برجام را
تا کمتر از یک ماه دیگــر معلوم خواهد کرد؛ ظن
بسیاری بر این اســت که به احتمال فراوان دولت
ترامپ توپ را به زمین کنگــره خواهد انداخت و
با طرح مســاله «نقض مستمر روح برجام از سوی
جمهوری اســامی» ،نمایندگان کنگره را به چاره
جویی درباره لغو یا تداوم تحریمهای هستهای مخیر
خواهد کرد.
دولــت اوباما اجازه نــداد نمایندگان کنگره که
غالب آنها از جمهوریخواهان مخالف برجام بودند،
متن نهایی توافق برجام را «شخم زنی» کرده و با
بیرون کشیدن «ایرادات بنی اسراییلی» از داخل آن
جلوی اجرای آن را بگیرند؛ اما از قرار معلوم ترامپ
میخواهد دقیقا همان کاری را بکند که باراک اوباما
با جدیت از انجام آن پرهیز داشته و با تهدید به وتو
جلوی باز شــدن «سفره بررسی برجام» در کنگره
آمریکا را گرفت.
تا کمتر از یک مــاه دیگر احتمال زیادی وجود
دارد که ســفره برجام بار دیگر در کنگره پهن شود
و نمایندگان غالبا جمهوریخواه مخالف برجام ،این
توافق بین المللی را با عینک «غلبه روح بر متن»
بررسی دوبارهای بکنند و نتیجه این کار آنها ممکن
اســت کامال مغایر با توافقات انجام شده در متن
برجام باشد.

بحران قطر اوج میگیرد

یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیــان اینکه اصالح طلبان و
اصولگرایــان باید در قالب جبهه فراگیر فعالیــت کنند ،گفت :البته
این به معنای نادیده گرفتن احزاب نیست زیرا احزاب باید سر منشا
شکلگیری این جبههها باشند.
قربانعلی قائمی در باره ارزیابی خود از فعالیت جناح اصالح طلب
و اصولگرا در چند ســال اخیر اظهار کرد :در چنــد انتخابات اخیر؛
اصالح طلبان و اصولگرایان به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن
بــه اهداف خود بایــد در قالب جبهه فعالیت کنند تا به انســجام و
هماهنگی بیشتری در عملکردهای خود برسند.
دبیر حزب اعتماد ملی با اشاره به خاستگاه تشکیل و فرایند شکل
گیری شورای عالی سیاســت گذاری اصالحات در سال  ۹۴گفت:
به این دلیــل که همه احزاب اصالح طلب در شــورای هماهنگی
جبهه اصالحات حضور نداشتند و این شورا نمیتوانست همه اصالح
طلبان را نمایندگی کند پس تشکل دیگری مطرح شد و با موافقت
رهبران اصالحات ،شــورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصالح
طلبان ،با حضور نمایندگان احزاب و تشکلهای حاضر در این شورا
و شخصیتهای حقیقی اصالح طلب تشکیل شد.
قائمی با اشاره به اینکه شورای سیاست گذاری اصالح طلبان نباید نقش
حزبی به خود بگیرد چرا که روند صدور مجوز حزبی در کمیسیون ماده ۱۰
احزاب در وزارت کشور را طی نکرده است ،گفت :عوامل متعددی در ایجاد
شــورای سیاست گذاری نقش داشت از جمله این که ما در کشور احزاب
متعددی داریم که بسیاری از آنها در مرحله تاسیسی خود متوقف شدهند
و عمال فعالیت حزبی ندارند اما وقتی قرار میشود احزاب در یک مجموعه
فرادستی حضور داشته باشند ،احزاب فرقی با هم ندارند که فراگیر باشند
یا نباشند زیرا احزاب کوچک هم مطالبات یکسان همچون احزاب بزرگ
و سراسری دارند .همین مشکل موجب شد که شورای هماهنگی جبهه
اصالحات پیشنهاد بدهد که تشکل دیگری به وجود آید و تشکیل شورای
سیاست گذاری انتخاباتی اصالحات در آن مقطع ،بهترین تصمیم بود ولی
در شرایط کنونی باید به روز رسانی شده و اشکاالت پیش آمده اصالح گردد.


اصولگرایان برخالف اصالح طلبان با اختالفات
بیشتری مواجه هستند.

وی درباره فعالیت جناح اصولگرا نیز یادآور شد :اصولگرایان برخالف
اصالح طلبان با اختالفات بیشتری مواجه هستند .بزرگان اصول گرا قبل از
انتخابات ،تشکل فراحزبی «جمنا» را تشکیل دادند و سعی کردند اکثریت
اصولگرایان را پیرامون محوریت این تشکل جمع کرده و ساماندهی کنند
اما در عمل با مشکالتی مواجه شدند .اگر کارنامه آنها در جمنا بررسی
شود ،عملکرد اصولگرایان با الگو برداری از شورای عالی سیاست گذاری
اصالحات و تشکیل جمنا در مدت کوتاهی که از زمان تأسیس آن سپری
شده است ،نسبتا موفق بوده است و به نطر میرسد با تقویت نقاط قوت و
رفع اختالف نظرهای خود بتوانند در آینده ،اکثریت طیف و احزاب اصولگرا
را نمایندگی کنند.
قائمی همچنین درباره دالیل بیرون ماندن حزب موتلفه از جمنا تصریح
کرد :شــاید دلیل آن این باشد که مؤتلفه اراده کرده بود که وزن سیاسی
خود را در معادالت سیاســی کشــور مورد ارزیابی قرار دهد و به عبارتی
دیگر همچنان در کنار سایر تشکلهای سیاسی و احزاب مدعی ،نقش پدر
خواندگی را ایفا کند که با حضور اصولگرایان جوان این هدف برای موتلفه
غیر ممکن گردید .دبیر حزب اعتماد ملی در پایان گفت :نظر مرحوم آیت
اهلل هاشــمی رفسنجانی این بود که «نمی گذارند احزاب بزرگ تشکیل
شود و فراگیر شوند در نتیجه احزاب باید در قالب جبهه فعالیت کنند» البته
این به معنای نادیده گرفتن نقش احزاب نیست بلکه احزاب باید سر منشا
تشکیلجبهههاباشند.

تماس تلفنی گذشته باشــد ،به احتمال زیاد طبق
درخواســت ترامپ برای مذاکره دو طرف صورت
گرفته اســت؛ رئیس جمهور ایاالت متحده در پی
دیدار با امیر کویــت و طرح مباحث جدی در مورد
مشکالت منطقه ،بر آن شد تا نقش میانجی را بین
قطر و عربستان بازی کند ،بدون آنکه جز درخواست
مذاکره از دو طرف ،اقدام عملی دیگری در این باره
انجام داده باشد.
بنابراین در سایه شکست وساطتهای منطقهای
و بین المللی برای نزدیک کردن مواضع دو طرف
درگیری به یکدیگر ،فضا برای افزایش تشنجها میان

قطر و عربستان فراهم است ،به ویژه آنکه مجادله و
مناقشات سیاسی و تبلیغاتی در صحنه خلیج فارس
به اوج خود رسیده است؛ همان طور که وزیر خارجه
بحرین در توییتر خود امیر قطر را منافقی خواند که
به وعده اش عمل نمیکند.
در پی آن ،انور قرقاش ،وزیر خارجه امارات نیز دوحه
را به کنار گذاشتن مانورهای سیاسی اش و صراحت با
ریاض دعوت کرده و آن را متهم به تفرقهاندازی بین
ریاض و ابو ظبی نمود .قرقاش خطاب به مسئوالن
قطری گفت :این بحران ساختگی نیست ،بلکه نتیجه
حمایت قطر از افراط گرایی و توطئه علیه اســتقرار
همسایگانش به وجود آمده است.
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وه کــه بــا ایــن عمرهــای کوتــه بــی اعتبــار
شــور فرهادم بپرســش ســر به زیر افکنــده بود

اینهمــه غافــل شــدن از چــون منــی شــیدا چــرا
ای لــب شــیرین جــواب تلــخ ســرباال چــرا

شهریار

نویدبخشودرعینحالنگرانکننده!

برپایی نمایشگاه فروش آثار نقاشی
فرصتی طالیی برای شهر تبریز است

شامگاه روز یک شنبه  19شهریور زنگ
افتتاح بیســت و نهمین جشنواره تئاتر
استان آذربایجانشرقی به صدا درآمد.
در این جشــنواره که شاهد اجرای 21
نمایش در دو بخش خواهیم بود.
جشنواره امسال تحت مدیریت بابک
محمدرمضانی
نهرین ،بازیگر نمایشهای طنز ،برگزار
میشود و گروههای شرکت کننده در دو بخش اصلی و تجربههای
نو (اجرای اولیها) به رقابت میپردازند.
مهمترین ویژگی این دوره از جشــنواره را شــاید بتوان افزوده
شدن بخش تجربههای نو به جشنواره دانست .بخشی که میتواند
امیدبخش جوانها و هنرمندانی باشد که اولین کار اجرایی خود را به
صحنه میبرند .با توجه به همکاری و همیاری دانشگاه نبی اکرم در
این بخش از جشــنواره ،ظهور این بخش را شاید بتوان اولین قدم
دانست برای زایش جشنوارهای نو و متفاوت تحت عنوان جشنواره
دانشجویی ،جشــنوارهای که در صورت زایش صحیح در قدمهای
بعدی میتواند به جشــنوارهای کشوری و حتی بین المللی تبدیل
شود .الزمه این امر اما ،و نیز الزمه ادامه و تداوم وجود این بخش در
جشنواره سالهای بعد نیز منوط به برداشته شدن صحیح قدم اول
است .قدم اول اگر نادرست برداشته شود ،بیشک در سالهای آتی
اثر و نشانی از این بخش در جشنواره استانی نخواهیم دید.
دومین ویژگی جشنواره حاضر اتکای بیش از حد در انتخاب داور
و مســئول جلسه نقد و بررســی به بدنه اجرایی جشنواره است .در
جشنواره حاضر از هفت نفر عزیز داور و منتقد ،چهار نفر از هیأتهای
مختلف اجرایی و تئوریک جشــنواره انتخاب شده اند .این ویژگی،
ضمن تأکید و شهادت بر لیاقت و صالحیت افراد مورد نظر ،میتواند
چهره بیطرفانه داوری و نقد این جشنوره را مخدوش نموده ،داوری
و نقد جشــنواره را از سمت و سوی علمی به سمت و سوی اجرایی
ومصلحت اندیشانه ببرد.
امید اســت ،جشنواره حاضر روند ســالم و زیبایی داشته باشد و
موجب رضایت و پذیرش ناظرین فرهنگی باشد.
جشنواره

زنگ آغاز جشنواره تئاتر

آذربایجانشرقینواختهشد

اذان مغرب 19:56نیمهشب شرعی 00:36
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یاداشت

استانآذربایجانشرقی)

اذان ظهر 13:21غروب آفتاب 19:37
ذکر روز :یا ارحم الراحمین

هنرهای تجسمی

(نگاهی دوستانه به بیست و نهمین جشنواره تئاتر

اذان صبح 05:36طلوعآفتاب 07: 04

نقاش برجســت ه تبریزی با تأکیــد بر اینکه برپایی
نمایشگاه فروش آثار نقاشی ،فرصتی طالیی برای شهر
تبریز و جامع ه فرهنگی و هنری اســت ،متذکر شد :از
مسئوالن بخشهای دولتی و خصوصی خواستاریم که
در برگزاری باشکوهتر این آرت اکسپو همکاری کرده و
همچنین با خرید از آثار هنرمندان ،در تداوم این جریان
فرهنگی قدم بردارند.
حمید نامدار در این خصوص اظهار کرد :اکسپوهای
نقاشی در اروپا از جمله جریانهای حیاتی مؤثر بر پیکره
اقتصاد و فرهنگ بودهاند و دهههاست که به طور منظم
و در فصلهای مختلف در اروپا برپا میشود.
وی با تأکید بر اینکه جامع ه اروپا تجربههای برگرفته
از تاریخ هنر ،همزیستی هنر و تأثیر فرهنگی و اقتصادی
اکســپوی نقاشی را به طور مســتقیم در جامعه لمس
کردهاند ،اضافه کرد :اکســپوهای نقاشی در شهرهای
مختلف اروپا جزو فرهنگ پایهای محسوب میشوند
که در جامعه هنرمندان ،جامعه تجاری هنر و همچنین
در فرهنگسازی جامعه نقش بسزایی دارند.
وی با تشریح وضعیت اکســپوهای نقاشی که به
صورت حرفهای و بینالمللی در جوامع اروپایی برگزار
میشــوند ،افزود :جامع ه ما با فضای حرفهای اکسپوها
فاصله زیادی دارد اما همین نمایشگاهها و اکسپوهای
بینالمللی نیز با قدمهای کوچک شروع شده و سپس به
غولهای نمایشگاهی بدل شدهاند ،امید است که اولین
قدمها شروع خوبی برای برگزاری اکسپو در شهر تبریز
باشد و درنهایت نیز به عرصه بینالمللی کشیده شود.
نامدار با تأکید بر اینکه اکســپوهای جوامع اروپایی
در فرهنگسازی نقش بهسزایی دارند ،خاطرنشان کرد:
این اکســپوها هنرمندان و اقتصــاد جامعه را بهرهمند
میکننــد ،چرا که این رویدادها موجب اشــتغالزایی،
کسب درآمد ،فرهنگسازی و درنهایت منجر به تداوم
فعالیتهای هنرمندان شده و امید هنرمندان را به آینده
و به جامعه افزایش میدهد.
وی با اشــاره به اینکه ،هنرمنــد به عنوان یک
تولیدکننده فرهنگی-هنری در جامعه مطرح است،
یادآور شــد :اگر چنین دیدگاهی داشــته باشیم باید
گالریستها ،بانکها ،شــهرداریها ،کلکسیونرها و

شعر

سعیده طباطبایی

ﻧﯽ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺩﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ﺟﺎﻧﺎ ﺑﺰﻥ ﺁﺗﺶ ﺗﻨﻢ ﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ﺳﺎﺯ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮐﻮﮎ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻏﺮ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ
ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﺮ ﺩﺍﺭ ﯾﻠﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ســایر ارگانهای دولتی هنرمند را همراهی کنند تا
این چرخه فرهنگی و اقتصادی در مسیر درست خود
جریان داشته باشد.
وی با بیان اینکــه حمایت اجتماعی و اقتصادی
از هنرمندان ،درحقیقــت کمک به جریان فرهنگی
و اقتصادی کشور اســت ،خاطرنشان کرد :حمایت
از هنرمندان ،بستر مناسبی را برای نسلهای آینده
فراهم کرده و تداوم مســیر فرهنــگ و هنر را در
جامعه رقم میزند.
نامدار با درخواست از بخشهای دولتی و خصوصی
مؤثر در معماری در شــهر تبریز ،اظهار کرد :شهر ما تا
به این اندازه پاساژ الزم ندارد؛ مردم تبریز به فضاهای
فرهنگی نیاز داشــته و هنرمندان ما فاقد گالری برای
به نمایش گذاشتن آثارشان هستند ،باید به فکر آینده
بوده و علیرغــم عقبماندگی ،برای فراهمســازی
زیرساختهای فرهنگی برنامهریزی کنیم.
وی اضافه کرد :گویا مســئوالن آینده را فراموش
کردهاند! ما نسل جوانی را پیش رو داریم که به فضاهای
فرهنگی نیاز خواهند داشت نه صرفا به آپارتمانهایی
که شهر تبریز را خفه کردهاند! برپایی اکسپوی نقاشی
در تبریز ،قدم مبارکی است که امیدواریم مسئوالن را
تشویق کند تا به فکر فرهنگ و هنر آینده تبریز باشند.
نامدار با بیان اینکه هنر جزو الینفک زندگی بشری

بوده اســت ،بیان کرد :یک اثر هنری در قالب تابلوی
نقاشی ،به فرهنگ عمومی خانواده ،تعمیق درک جوانان
و لذت بردن از زیباییهای آن و در رشد درک بصری
افراد ،تأثیر بسزایی داشته و همچنین در رشد ارتباطات
و در تبادل فکری و تجسمی نیز تاثیر دارد.
وی افزود :وجود یک تابلو نقاشی در خانه یا محیط
ی ما را از هنرمندان نشان
کار ،اول از همه درک حمایت 
داده و سپس به رشد شعور فرهنگی و انعکاس آن منجر
میشود و همچنین از دید حرفهای نیز هنر نقاشی یک
سرمایهگذاری مطمئن برای آینده بوده و سود خوبی را
به همراه خود دارد.
وی با اشــاره به وضعیت ســرمایهگذاری حرفهای
هنری در برخی از کشــورهای همســایه ،یادآور شد:
کشــورهایی چون ترکیه و دبی ســرمایههای کالنی
را در حوزه ســرمایهگذاری حرفهای هنری به جریان
میاندازند؛ در تاریخ مزایدهها نیز هرگز قیمت آثار هنری
نقاشی کم یا از بین نرفته و همواره سود کالنی را با خود
به همراه داشته است.
گفتنی است ،نمایشــگاه فروش آثار نقاشی-آرت
اکسپوی تبریز در اواخر شهریور ماه به همراه کارگاههای
آموزشی ،در هتل کایای تبریز برگزار میشود و  85اثر
از  45نقاش در نمایشــگاه فروش آثار نقاشــی -آرت
اکسپوی حضور خواهد داشت.
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جشنواره

ششمین جشنواره فیلم سبز ایران
در اردبیل آغاز به کار کرد

موسیقی

موسیقی سنتی «عاشیقی» باید ثبت ملی شود

آئین افتتاح بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان آذربایجانشرقی
با عبدالحســین الله ،جمعی از پیشکسوتان و هنرمندان بنام تئاتر
کشور برگزار شد.
زنگ افتتاح بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان آذربایجانشرقی
به مناسبت سابقه برگزاری این جشنواره  29بار توسط هنرمندان و
پیشکسوتان تئاتر استان نواخته شد.
در اولیــن روز این جشــنواره نمایش «خانه در بــاد» کاری از
دانشجویان دانشگاه نبی اکرم در بخش تجربههای نو به اجرا درآمد.
براساس برنامه اعالم شده ،بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان
آذربایجانشرقی از امروز  19تا  24شهریور ماه با اجرای  5نمایش در
هر روز برگزار میشود.
آئیــن اختتامیــه بیســت و نهمین جشــنواره تئاتر اســتان
آذربایجانشــرقی روز جمعه  25شــهریور در محل آمفی تئاتر
مجتمع فرهنگی  29بهمن تبریز با معرفی برترین آثار نمایشــی
استان برگزار خواهد شــد .طبق اعالم دبیرخانه بیست و نهمین
جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی ،جلسات نقد و بررسی آثار
اجرا شــده و ورکشاپ جشنواره هر روز ساعت  11صبح در سالن
استاد رادی دانشگاه نبی اکرم با حضور اساتید و پیشکسوتان تئاتر
خبرآنالین
کشور برگزار میشود.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی آذربایجانشرقی با اشاره به اهمیت موسیقی
عاشیقی ،بر ضرورت ثبت ملی شدن آن تأکید کرد.
علی محرمی در دومین همایش شــعر و موسیقی
قره داغ ،اظهار کرد :برگــزاری برنامههای فرهنگی و
هنری با فراغ خاطر در نقطه صفر مرزی نشانگر امنیت
حاکم در سراسر ایران عزیز است و این امنیت مرهون
شهدای بزرگواری است که چه در دوران دفاع مقدس
و چه اکنون همچون شهید حججی از سر و جان خود
میگذرند تا ما با امنیت کامل زندگی کنیم.
وی تأکید کرد :اگر مدافعان حرم نبودند ایران اسالمی
نیز از گزند تروریســتها در امان نمیماند چنان که در
کشورهای همسایه ما ناامنی و بیثباتی حاکم است.
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اســتان در ادامه با اشــاره به نقش تأثیرگذار
اصحاب رســانه در منطقــ ه ارســباران ،تصریح کرد:
خبرنگاران و اصحاب رســانه در این منطقه با پوشش
خبری تمام برنامههــا و رویدادهای فرهنگی و هنری
نقش تأثیرگذاری در تبیین ظرفیتها و توانمندیهای
منطقه ایفا میکنند و نقش مهمی در شناساندن منطقه
قره داغ به گردشگران دارند.
محرمی تأکید کرد :موسیقی عاشیقی که خاستگاه

اصلی آن نیز منطقه هنرخیز ارســباران است باید ثبت
ملی شود.
وی ادامه داد :اگر میخواهیــم در حوزه اقتصادی،
گردشگری ،سیاسی و سایر حوزهها به ثبات پایدار برسیم
نیاز به تقویت حوزه فرهنگ و هنر داریم و الزم است تا
داشتهها و ظرفیتهای فرهنگی و هنری خود را معرفی
کنیم.
محرمی تأکید کــرد :منطقه ارســباران در عرصه
موسیقی عاشیقی اساتیدی را در دامان خود پرورش داده
که در ســطح کشور و جهان حرفی برای گفتن دارند و
این ظرفیت باید شناخته شده و معرفی گردد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل بهرهگیری از ابزار
هنر را بهترین شیوه برای کاهش آسیبهای اجتماعی
در حوزههای مختلف عنوان کرد.
وی اظهار داشت :رهبر معظم انقالب اسالمی بارها
تأکیــد کردهاند که اگر اثری قالب هنری به خود بگیرد
یــک اثر ماندگار خواهد بــود و این جمله مقام معظم
رهبری باید چراغ راه هنرمندان و اصحاب فرهنگ باشد.
وی تأکید کرد :منطقه ارســباران به لحاظ داشتن
ت و پتانســیل درزمینههای مختلف فرهنگی و
ظرفی 
هنری زبانزد است و در این منطقه جشنوارههایی برگزار
میشود که کم نظیر است و امسال با اجرای جشنوارههای
ملی همچون تئاتر کوتاه ارسباران ،جشنواره سراسری
عکس ارســباران ،جشنواره موسیقی عاشقی ،همایش
شعر و موسیقی وجشنواره سراسری فیلم کوتاه روستایی
و عشــایری کلیبر به کانون جشنوارههای فرهنگی و
ی است که این
هنری استان تبدیل شــده و این درحال 
جشنوارهها توسط انجمنهای مربوطه برگزار میشود و
وظیفه اداره کل تنها از بعد نظارتی است.
محرمی در پایان خاطرنشان کرد :رویکرد دولت تدبیر
و امید واسپاری امور فرهنگی و هنری به متخصصان
این عرصه است که خوشبختانه به بهترین نحو در حال
فارس
تحقق است.

رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت اســتان اردبیل گفت:
ششمین جشنواره فیلم ســبز ایران در اردبیل آغاز به کار کرده
و برگزاری چنین جشــنوارههایی گامی مثبت در ارتقای سطح
آگاهیهای زیست محیطی خواهد بود.
محمد خداپرســت روز گذشــته در آیین افتتاح این جشنواره
با اشــاره به اهمیت هنر در گسترش فرهنگ حفاظت از محیط
زیســت ،برگزاری چنین جشنوارههایی را گامی مثبت در ارتقای
سطح آگاهیهای زیست محیطی عنوان کرد.
وی اظهار داشت :عالقهمندان به تماشای فیلمهای مستند و
داستانی با موضوعات مختلف زیست محیطی میتوانند تا تاریخ
 23شهریورماه از ساعت  16:30الی  18به سینما انقالب اردبیل
مراجعه نمایند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردبیل برگزاری نشستهای
نقد و بررسی با حضور اساتید دانشگاه ،کارشناسان محیط زیست
و محیط بانان و همچنین اهدای جوایز به شــرکت کنندگان در
جشنواره را از بخشهای جنبی این جشنواره اعالم کرد.
شــایان ذکر اســت فیلمهای ششمین جشــنواره فیلم سبز
ایران همزمان با مرکز اســتان ،در مراکز شهرستانها نیز برگزار
فارس
میشود.

منظر

 عکس :نصر

افتتاح بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی

