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رهبر معظم انقاب اســامی در ابتدای جلسه درس 
خارج فقه ایشان با اشاره به حوادث فاجعه آمیز میانمار، از 
سکوت و بی عملی مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر 

در قبال این فجایع به شدت انتقاد کردند. 
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دلهره دو غول تولیدکننده چیپس 
برای حذف برچسب قیمت !

از بازار رقابتی، دارو تأمین می کنیم

تلفات آبزیان رودخانه ارس 
به علت شوک زیست محیطی است

کاپیتان تراکتورسازی بهترین بازیکن 
مرداد ماه لیگ برتر شد

محصص؛ کارتونیست 
طراح و نقاش ایرانی

چند سال پیش، با دو رفیق شفیق، به گلیرد، 
زادگاه آیة اهلل طالقانی رفتیم. یکی از ما سه 
نفــر، کتابی دربارۀ آیة اهلل طالقانی نوشــته 
بود و برای تحقیق بیشــتر دربارۀ ایشــان، 
قصد داشــت با مردم روستا و اهالی طالقان 
گفت وگو کند. از میان دیده ها و شنیده ها در 

آن سفر،خاطره ای برای من جالب تر بود: 
یکــی از اهالی روســتا می گفــت: از پدرم 
شــنیدم که روزی یکی از روحانیان مشهور 
منطقه به آیة اهلل طالقانی گفته بود که شما 
چرا مردم را امر بــه معروف و نهی از منکر 
نمی کنید. ایشــان پرســیدند: مثا چه باید 
بکنم؟ گفت: مثا شــما هیچ اهتمامی برای 
جمع کردن مــردم در مســجد ندارید. اگر 
دوست ندارید برای مردم ســخنرانی کنید، 
اقا برای نماز جماعت دعوتشــان کنید. آیة 
اهلل طالقانی به آن روحانی مشهور گفته بود: 
به عمل کار برآید، به ســخندانی نیست. من 
هر نیمه شــب در این هوای ســرد زمستان، 
فانوس به دست تا سِر چشمه می روم و وضو 
می گیــرم. بعد هــم آهســته و قدم زنان به 
سوی مســجد می روم که نمازم را بخوانم. 
اگر این کار من، کســی را به نماز و مسجد 
دعــوت نکند، از ســخنرانی و تبلیغ و داد و 
فریــاد هم کاری برنمی آید. )زمســتان های 
طالقان، بســیار ســرد و طوالنی اســت و 
چشمة آب ســرد گلیرد هم تقریبا در بیرون 

از روستا است(

به عمل کار برآید
رضا بابایی 

پیش شرط نمایندگان استان از زبان محمدحسین فرهنگی:
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نماینده ولی فقیه در استان اردبیل: علم و فرهنگ یک کشور نشان اقتدار و عزت آن کشور است و هر کشوری که از علم 
و فرهنگی غنی برخوردار نباشد محکوم به فنا است.

تسنیم

توجه غنی به فرهنگ!

آناج همایش سراسری تجلیل از مداحان شهید و ایثارگر کشور در تبریز  

عکس نوشت

تبریز-  مسئول دفتر نمایندگی وزارت امور 
خارجه در منطقه شمال غرب کشور با اعضای 
هیئــت مدیره و بازرســان خانه مطبوعات 

آذربایجان شرقی دیدار و گفت وگو کرد.
اسماعیل بابایی راغب با اشاره به اهمیت 

نقش و جایگاه رسانه ها در مناسبات و روابط 
بین الملل گفت: نقش مطبوعات و رسانه های 
اســتان به دلیل مرز مشترک با کشورهای 

شمال غرب اهمیتی بسیار دارد.
بابایــی با تأکیــد بر این که مناســبات 

کشــورهای جهان بر محور تعامل و رسانه 
استوار است، خاطرنشان کرد: عالقه مند ایجاد 
تعامل و ارتباط دو ســویه میان دفتر استانی 
وزارت امور خارجه و مطبوعات اســتان به 

وسیله خانه مطبوعات هستیم.
وی با بیــان این که وزارت امور خارجه و 
وزار فرهنگ و ارشــاد اسالمی تعامل بسیار 
نزدیکی در مسائل مختلف به ویژه در حوزه 
رســانه با یکدیگر دارند، گفــت: با توجه به 
این که ویزای مطبوعاتی از حساسیت بسیار 
خاصی برخوردار اســت صدور روادید برای 
خبرنگاران خارجی به وزارت ارشــاد واگذار 
ایسنا شده است. 

گسترش تعامل دفتر وزارت امور خارجه
و خانه مطبوعات آذربایجان شرقی

اجتماعی  کمیســیون  عضــو  تبریز- 
مجلس گفت: سفر اعضای این کمیسیون 
به برخی کشــورهای جنوب شرقی آسیا 
در هفته گذشــته با محوریت اشــتغال و 

کارآفرینی انجام شده است.
ســلمان خدادادی با بیــان اینکه یکی 
تخصصی  کمیســیون های  برنامه های  از 
مجلس مأموریت یا اعــزام نمایندگان به 
کشورهایی اســت که بیشترین اشتراکات 
و موفقیت ها را در راســتای کار تخصصی 
کمیسیون ها دارند، افزود: کشورهای چین 
و ویتنــام در زمینه های اجتماعی همچون 
کارآفرینی، ایجاد اشتغال و مدیریت حاشیه 
نشــینی جزو موفق ترین کشورهای دنیا 
هستند بنابراین در قالب یک گروه 7 نفره 

به این کشورها سفر کردیم.

وی با یــادآوری اینکه نــرخ بیکاری 
کشــور چین 2 درصد است، تصریح کرد: 
نرخ بیکاری تایلند نیز 2 و نیم درصد است 
این در حالی اســت که یکی از مهمترین 

معضل فعلی کشور بحث بیکاری است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با 
بیان اینکه طالق در کشــور چین هیچ 
مفهومی ندارد، ادامه داد: در این کشــور 

مشکلی به نام طالق وجود نداشته و در 
تایلنــد نیز نرخ آمار طالق بســیار پایین 
اســت عالوه بر این مفاسد اجتماعی نیز 
در این کشــورها وجود نداشته و معضل 
حاشــیه نشــینی و مســکن را نیز حل 
کرده اند بنابراین این کشورها را می توان 
نمونــه موفقی در مدیریت آســیب های 
اجتماعی دانست و از تجارب و الگوهای 
آنها برای مدیریت آســیب های اجتماعی 

بهره برد.
خدادادی افزود: همچنین در این سفر 
از نزدیک در جریان اموری مانند تجارت 
تجاری، نــوع حمایت هــا از کارگاه های 
کوچــک، قوانیــن و روابــط کار، بیمه 
بیــکاری، نوع اشــتغال و بــه کارگیری 
نصر کارگران قرار گرفتیم. 

سفر اعضای کمیسیون اجتماعی به چین، تایلند و ویتنام

زنجان- معاون فنی و بازرگانی ســازمان 
تعاون روســتایی اســتان زنجان با اشاره به 
اینکه ســیب درختی درجه 3 باغداران این 
استان مشــمول خرید تضمینی شد، گفت: 
خرید تضمینــی این محصول از هفته آینده 

آغاز می شود.
سیدموسی متوسلین با اشــاره به اینکه 
در حال حاضــر محل دقیــق مرکز خرید 
تضمینی ســیب از باغداران شهرستان های 

ابهر، ســلطانیه و خرمدره مشخص نیست، 
افــزود: این مرکز باید با پراکنش باغات این 
شهرستان ها متناسب و تحویل محصول از 
سوی باغداران به سهولت انجام شود. معاون 
فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان 
زنجان گفت: محصول سیب درختی درجه 3 
باغداران به منظور تهیه کنسانتره و آب میوه به 

کارخانه های فرآوری ارسال خواهد شد.
متوسلین با اشاره به اینکه 9 استان برای 

خرید تضمینی سیب درختی درجه 3 در سطح 
کشور معین هستند، تصریح کرد: در مواقعی 
که قیمت محصول کاهش یابد و کشاورزان 
از باید این مسأله متضرر شوند، سازمان تعاون 
روستایی به نفع کشاورزان وارد عمل می شود.

وی گفت: آن دسته از باغدارانی که سیب 
آنها درجه 3 نیست، اما تمایلی برای عرضه با 
قیمت تضمینی دارند، خرید بر اساس توافق 
فارس انجام خواهد شد. 

سیب درختی باغداران زنجانی مشمول خرید تضمینی شد

تبریز- معاون پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری آذربایجان شرقي گفت: با اجرای 
قانون جدید، از استفاده غیرمجاز از آب، برق، 

تلفن، فاضالب و گاز پیشگیری خواهد شد.
رضا مسعودی فر، تحقق اهداف »قانون 
مجازات اســتفاده کنندگان غیرمجاز از آب، 

برق، تلفن، فاضــالب و گاز« مصوب دهم 
خرداد 96 مجلس شــورای اســالمی را با 
هماهنگی دســتگاه های اجرایی استان در 

اجرای این قانون میّسر دانست.
قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از 
آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مشتمل بر 7 

ماده و 4 تبصره اســت و در ماده 4 این قانون 
آمده است: دستگاه های مسئول موضوع این 
قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعاب های 
غیردائــم خدمات عمومی موضوع این قانون 
مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی 
نصر از سوی مراجع ذیصالح، اقدام نمایند. 

پیشگیری از استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز

تبریز- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر گفت: اگر ما امروز می توانیم 
در جهان به داشته ها و فعالیت های نظام سالمت افتخار کنیم به دلیل وجود بهورزان 
اســت. علی نیری پور اظهار کرد: بهورزان فهیم ترین، مؤثرین و حماسه آفرین ترین 

الیه های اجرایی نظام سالمت است.
وی بابیــان اینکه اگر ما امروز در نظام ســالمت مدیون عملکرد بهورزان عزیز 
هستیم گفت: این جمله به هیچ وجه اغراق نیست چون این عزیزان اثربخش ترین الیه 
نظام سالمت ما را تشکیل داده اند و بنده این سخن را در تمامی بخش های سالمت 
شهرستان گفته ام ما به این سخن با تمام وجود ایمان داریم. وی عنوان داشت:  اگر ما 
امروز بیماری های مثل دیفتری، فلج اطفال و یا سایر انواع مشابه را مشاهده نمی کنیم 
مهر یا در حد نادر می بینیم همه به دلیل زحمات مؤثر بهورزان عزیز هستیم.  

بهورزان مؤثرین الیه  اجرایی نظام سالمت

زنجان- رئیس ســازمان بســیج 
ورزشکاران از جذب 280 هزار ورزشکار 

و قهرمان ملی به بسیج خبر داد.
ســردار داوود آذرنوش با اشــاره 
به اینکــه از اقدامــات مهمی که در 
بســیج صورت گرفته استعدادیابی در 
پایگاه های بسیج است، افزود: در همین 
راســتا میزان شناسایی در کشورهای 

پیشرفته به دلیل اینکه سرمایه گذاری روی نوجوانان، زیاد است.
 رئیس سازمان بسیج ورزشکاران با بیان اینکه در بحث استعدادیابی، در کشور ما 
خإل وجود دارد، گفت: البته اقدامات ارزشمندی در این باره انجام شده است، ولی بازهم 
می توان فعالیت های بســیاری در این بخش انجام داد.  وی با اشاره به اینکه ارتقای 
سطح معرفتی نوجوانان از اهداف برگزاری این مسابقات است، گفت: در تیم های ملی 
نیز از بین جوانان ورزشکار بسیجی حضور داشتند. رئیس سازمان بسیج ورزشکاران با 
اشاره به افزایش اعتبار در زمینه استعدادیابی نوجوانان تصریح کرد: در این راستا مکان 
فارس و تجهیزات بسیاری به این امر اختصاص یافته است. 

جذب 280 هزار قهرمان ملی به بسیج

تبریز- سرپرست شهرداری تبریز 
گفت: پروژه های عمرانی و برنامه های 
 خدماتی سطح شهر، با تنظیم منابع 
مالــی و پشــتوانه های اجرایی الزم 

پیگیری می شود.
محمدحســین اســحقی  اظهار 
داشــت: در کنار تأمیــن هزینه های 
جــاری و پرداخت بــه موقع حقوق 

کارکنــان و کارگران، پروژه های عمرانی و برنامه هــای خدماتی با جدیت در حال 
پیگیری است و مشکل جدی از بابت منابع مالی برنامه های اجرایی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: مطابق نظارت ها و بازدیدهای اخیر پروژه های جاری مناطق از 
قبیل طرح های بهسازی، آسفالت ریزی و برنامه  های خدمات محله ای با کیفیت مورد 
انتظار پیش می رود. سرپرست شهرداری تبریز با بیان اینکه پرداخت به موقع حقوق، 
مهم ترین دغدغه مالی در مدیریت شهرداری تبریز متذکر شد: در ماه های اخیر، در 
حالی که بیشتر شهرداری های کشور با مشکالت اساسی و تأخیر های مدت دار در 
پرداخت مطالبات جاری خود مواجه بوده اند، حقوق کارگران و کارمندان شهرداری 
تبریز با کمترین تأخیر زمانی پرداخت شده که این امر، نقطه قوتی در مدیریت مالی 
فارس شهرداری تبریز به شمار می رود. 

حمایت های الزم از پروژه های عمرانی

تبریــز- مدیرکل دامپزشــکی   
آذربایجان شرقی، علت احتمالی تلفات 
آبزیان رودخانه ارس را شــوک ناشی 
از آلودگی زیســت محیطــی در این 

رودخانه اعالم کرد.
امیرحســین بهداد اظهــار کرد: 
بررســی های اولیه نشــان می دهد 
تلفات اخیر آبزیان رود ارس ناشی از 

بیماری های عفونی و ویروسی یا فلزات سنگین نیست.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده دامپزشکی، هیچ گونه فلز سنگین 
از جمله سرب، جیوه، آرسنیک و کادیوم در آب رودخانه ارس و بر روی نمونه الشه 

ماهی ها مشاهده نشد.
وی گفت: با توجه به مسافت 100 کیلومتری کارخانه های صنعتی ارمنستان تا 

محل تلفات آبزیان علت مرگ این آبزیان نمی تواند به دلیل پساب صنعتی باشد.
وی با اشــاره به توافق های حاصله با ارمنســتان برای کنترل پساب واحدهای 
صنعتی این کشور، جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی را نیازمند اهتمام فراملی 
ایرنا دانست. 

تلفات آبزیان رودخانه ارس
به علت شوک زیست محیطی است

تبریــز- عضــو شــورای عالی 
حوزه های علیمه کشور گفت: حوزه 
باید برای نیازهای مردم جوابی داشته 
باشد و به روز باشد و سایر علوم را هم 
مورد توجه قراردهد که در حقیقت این 
دیدگاه مورد توجه ماست و معتقدیم 
یک طلبه باید یک مرجع، مبلغ، نظریه 

پرداز و آگاه به مسائل زمان باشد.
سیدهاشــم حسینی بوشهری با اشــاره به جایگاه حوزه های علمیه در کشور 
اظهار داشــت: هســته اصلی حوزه های علمیه از زمان پیامبر گرامی اســالم و 
شــاگردانی که در کنارشــان بودند به وجود آمد و بعد از ایشان در محضر امام 
علی)ع( که چه بزرگانی تربیت شدند و براساس  شرایط خاص در زمان امام جعفر 

صادق)ع( به رشد و کمال رسید.
عضو شــورای عالی حوزه علمیه در ادامه  به مسئولیت های خطیر روحانیت 
نیز اشــاره کرد و گفت: مالشدن و فهم عمیق نســبت به دین در فقه، کالم 
و تفســیر و سایر علوم اسالمی از مســئولیت های مهم روحانیت و کار اصلی 
تسنیم طلبه هاست. 

حوزه باید برای نیازهای روز مردم 
جواب داشته باشد

تبریــز- بــه دنبــال اســتعفای 
معــاون سیاســی وزارت کشــور و 
انتصاب اســماعیل جبارزاده استاندار 
جایگزین  عنوان  به  آذربایجان شرقی 
وی، رحمانی فضلی وزیر کشــور با 
صدور حکمی سعید شبستری خیابانی 
را به عنوان سرپرســت اســتانداری 

آذربایجان شرقی منصوب کرد.
گفتنی اســت به دنبال جدی شــدن تغییر در مدیریت کالن آذربایجان شرقی، 
گزینه هایی نیز برای جایگزینی اسماعیل جبارزاده در سمت استانداری مطرح شده اند که 
علی اشرف عبداهلل پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی و رییس ستاد انتخاباتی 
حسن روحانی در آذربایجان شرقی، سید حسین هاشمی با سابقه استانداری تهران و 
مهر مجید خدابخش استاندار اردبیل در دولت یازدهم از جمله این نفرات هستند. 

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی 
منصوب شد

تبریز- فرماندار تبریز با بیان اینکه 
مردم ایران قــدردان حضور قدرتمند 
و آرامش بخــش نیروهای نظامی و 
امنیتی هستند، خاطرنشان کرد: امنیت 

پیش نیاز توسعه و ثبات جامعه است.
رحیم شــهرتی فر گفــت: نظام 
جمهوری اسالمی ایران نمونه ای کامل 
از نظام مستقل و آزاد است که درصدد 
جاری ساختن احکام اسالمی و توجه به آحاد جامعه بوده و به خاطر عدم وابستگی به 

قدرت های استکباری، همواره مورد طمع و تهدید بوده است.
وی افزود: در سایه  هدایت حکیمانه و مقتدرانه رهبر معظم انقالب و رشادت های 
فرزندان دلیر ایران، امن ترین کشور خاورمیانه هستیم و کوچکترین تحرکات دشمنان 

در نطفه خفه می شود.
فرماندار شهرستان تبریز گفت: نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی همواره با حضور 
قدرتمند خود امنیت کشورمان را به بهترین شکل تامین کرده اند و مردم قدردان این 
ایرنا فداکاری و رشادت ها هستند. 

امنیت، پیش نیاز توسعه است

زنجان- معاون امور روســتاها و 
مناطق محروم رئیس جمهور با بیان 
اینکه در دولت دوازدهم ایجاد نواحی 
صنعتی در روستاها در دستور کار قرار 
دارد، گفت: در هر دهستان یک ناحیه 

صنعتی ایجاد می شود.
با تأکید  ابوالفضل رضوی  ســید 
بر لزوم توجه به توســعه گردشگری 
روستایی در کشور افزود: حقیقت این است که گردشگری روستایی منوط به معرفی 

این توان است و درآمدزایی خوبی برای روستا و کشور دارد.
وی ادامه داد: مناطق گردشــگری و جاذبه های طبیعی موجود در روستاها کمتر 
در شهرها قابل مشاهده است و  در بسیاری از روستاهای کشور مکان های تاریخی 

باالی 7 هزار سال قدمت وجود دارد.
رضوی ادامه داد: برخی از کشــورها از جمله فرانسه در امدهای خوبی از محل 
گردشــگری روســتایی و بوم گردی دارند و  این ارقــام اهمیت توجه به موضوع 
گردشگری در کشور را افزایش می دهد. معاون امور روستاها و مناطق محروم رئیس 
جمهور در ادامه با بیان اینکه روستانشینان نقش مهم و ارزشمندی در زمینه تولید 
مهر صنایع دستی دارند و باید به آموزش این صنایع در روستاها توجه شود.   

نواحی صنعتی در روستاها ایجاد می شود

تبریز- نماینده مــردم تبریز در مجلس 
گفت: جلسه امروز مجمع نمایندگان عمال 
تشــکیل نشــد ولی با حضور تعــدادی از 
نمایندگان استان آذربایجان شرقی جلسه ای 

برای وضعیت استانداری برگزار کردیم.
 محمدحســین فرهنگی اظهــار کرد: 
نمایندگان حاضر تأکید فراوان روی سوابق، 
قدرت اجرایی در ســطح ملی، تخصص و 

توانمندی فرد داشتند.

نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اسکو در 
مجلس شورای اســالمی اضافه کرد: طبق 
خواسته نمایندگان استان فرد منتخب برای 
مسئولیت استانداری باید برای انسجام استان 
و توسعه کارآفرینی و نوآوری تالش کرده و 

سبقه موفق در این زمینه نیز داشته باشد.
وی با تاکید به اینکه طبق معیار نمایندگان 
استاندار جدید باید تعامل خوبی با نمایندگان 
دو قوه مقننه و قضایی داشته باشد، بیان کرد: 

یکی دیگر از معیارهای اساســی نمایندگان 
عدم وجود حساســیت افکار عمومی استان 

روی فرد معرفی شده باشد.
فرهنگی اذعان داشت: تمام این معیارها 
جمع بندی شده و به وزارت کشور نیز اعالم 
می شود تا اســتاندار منتخب بر اساس این 
معیارها معرفی شــود. نماینده مردم تبریز، 
آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: از تمام رسانه ها خواهشمندیم 
گفته ها و اظهار نظرهای نمایندگان را تحریف 

نکرده و به جمالت دیگر تبدیل نکنند.
وی افزود: نمایندگان بنابه ایجاد محدودیت 
برای انتخاب استاندار ندارند، بلکه هم اندیشی 
و کمــک الزم را خواهنــد کــرد و برخی 
موضوعات از قبیل تعیین جانشــین و لغات 
غیرمحترمانه از زبان نمایندگان تحریف در 
نصر جمالت مصاحبه های نمایندگان است. 

پیش شرط نمایندگان استان از زبان محمدحسین فرهنگی:

استاندار باید سبقه موفق داشته باشد
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وزیر خارجه دولت اصالحات که در دوازده سال 
گذشته حضور در فضای علم، دانش و فرهنگ را 
به فعالیت در فضای سیاسی، اجرایی و دیپلماتیک 
ترجیح داده است، با وجود ریاست بر عالی ترین 
شورای مشورتی که وظیفه تهیه، تدوین و ارایه 
راهبــرد در حوزه روابط خارجی را به مقام معظم 
رهبری دارد، وقتی پای مسایل فرهنگی و جایگاه 
امید و اعتماد در جامعه به ویژه در بین جوانان به 
میان می آید، تأکید می کند که باید از بروز و ظهور 

انسان های بزرگ در حوزه فرهنگ حمایت کرد.
کمال خرازی معتقد است: ضروری است کاری 
کنیم تا جوانان احساس کنند حامل یک فرهنگ 

اصیل و افتخار آمیز ایرانی و اسالمی هستند.
دیپلمات ســال های پر افتخــار »گفت وگوی 
تمدن ها« و روزهای سخت 11 سپتامبر 2001، 
از دوستان نزدیک و یار غار شیخ حسن روحانی 
است، با این حال پیشنهادهای دیپلمات هسته ای 
پیشــین و رییس جمهور فعلی را برای پذیرش 
مسئولیت در دولتش نپذیرفته و بر تصمیم خود 
در دور ماندن از فضای کار و سیاست پافشاری 

کرده است.
وقتی پــای حضور زنان در عرصه سیاســت و 
دیپلماسی به میان می آید و از موانع بر سر راه این 
مساله به ویژه به موضوع دست دادن و مصافحه 
اشاره می کنیم،  با لبخندی پر معنا می گوید: زنان 
باید توانایی های خود را در صحنه سیاست خارجی 
نشان دهند تا زمینه این کار بیش از گذشته فراهم 

شود.
این دیپلمات برجســته و با سابقه کشور با اشاره 
به سیاســت ایران در منطقه به ویژه در رابطه با 
موضوع سوریه معتقد است: سیاست ایران در قبال 
نقشه  های دشمن در منطقه تا به حال مثبت بوده 
و از این طریق توانســته به تثبیت موقعیت خود 

بپردازد.
او در رابطه با تنش میان ایران و عربستان تأکید 
دارد: اگر عربستان از سیاست های جاری در یمن،  
بحرین،  سوریه و عراق دست بردارد زمینه مذاکره 
ایسنا فراهم می شود. 

مدیریت های اجرایی باید
 با شعارهای رییس جمهور

 منطبق تر باشد
عضومجمع روحانیون مبارز گفت: مسیر دولت 
باید در زمینه تغییر مدیران استانی با نگاهی که 
آقای روحانی را انتخاب کرد جدی تر هماهنگ 

باشد.
ســیدمحمدعلی ابطحی با تأکیــد بر حمایت 
اصالح طلبان از دولــت دوازدهم، گفت: دولت 
برای ادامه کار خود در ابتدای کار با مشــکالت 
زیادی روبرو است و طبیعی است که باید از دولت 

حمایت و به آن کمک کنیم.
وی با بیان اینکه دولت مورد تأیید اصالح طلبان 
بــوده و بایــد در ادامه کار هم مــورد حمایت 
قرار گیرد، اظهار داشــت: امــا اگر یک حمایت 
عمومی تری در جامعه مورد نیاز دولت باشد، نباید 
تصور کند به دلیل اینکه دور دوم است دیگر کار 
تمام شده اســت بلکه دولت باید به اصولی که 
روحانی در زمان انتخابات به آن اشاره کرد پایبند 
و نزدیک باشد. این فعال سیاسی اصالح طلب، 
افزود: با توجه به انتخاب افراد و شیوه های موجود، 
بین اصولی که روحانی در انتخابات بیان کرد و 
واقعیت دولت، فاصله می بینم، بنابراین فاصله ها 

به نفع دولت و آقای روحانی نیست.
عضو مجمــع روحانیون مبارز، اظهار داشــت: 
دولت نمی خواهد تحت تأثیر هیچ جریانی قرار 
گیرد، اما  حداقل توقع جامعه این اســت تحت 
تاثیر خواســته های مردم و همچنین شعارها و 
دیدگاه های خود آقای روحانی باشد، این  تصور 
که شــعارها برای دوران انتخابات است و بعد از 
آن پایان می یابد، تصور بحران سازی برای آینده 

کشور است.
ابطحی با بیان اینکه برای تحقق شــعارهای 
دولت، بایــد در انتخاب افراد دقت بیشــتری 
می شــد، ادامه داد: مســیر دولت باید در زمینه 
تغییر مدیران استانی با نگاهی که آقای روحانی 
را انتخاب کرد جدی تر هماهنگ باشد و خیلی 
مقبول نیست که در استان ها همچنان هواداران 
رقبــای آقای روحانی قدرتمندتر باشــند؛ باید 
تالش شود  مدیریت های اجرایی منطبق تر با 
ایلنا شعارهای رییس جمهور باشد . 

یادداشت 

کاری کنیم تا جوانان 
احساس کنند حامل یک 

فرهنگ اصیل هستند

نماینده مقــام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی با 
تأکید براینکه نبرد با داعش در عرصه امنیتی، فرهنگی و اعتقادی 
همچنان ادامه دارد، گفت: آمریکا امروز برای ســرپوش گذاشــتن 
برحمایت هایی که از داعش در این ســال ها داشته، ژست مقابله 
با داعش و جلوگیری از اجرای توافق حزب اهلل برای خروج خانواده 

تروریست ها در سوریه را گرفته است.
علی شمخانی آزادسازی دیرالزور را ضربه نهایی بر بقایای گروهک 

تروریستی تکفیری داعش در سوریه دانست.
وی با تأکید بر تأثیر راهبردی موفقیت در این عملیات ها و به ویژه 
موقعیــت ویژه دیرالزور به لحاظ ژئوپلتیکی و اقتصادی که موجب 
تقویت محور مقاومت و جبهه واقعی مقابله با تروریسم شده است، 
خاطر نشــان ساخت: با پاکسازی تدریجی مرزهای عراق و سوریه 
ایرنا عرصه بر گروه های تروریستی تنگ تر خواهد شد. 

آمریکا ژست مقابله با
 داعش را گرفته است

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیــان اینکه امکانات برای افرایش 
جمعیت کشــور به 150 میلیون نفر وجــود دارد، گفت: اگر آمایش 

سرزمین انجام نشود سرنوشت ایران نامعلوم خواهد بود.
ســیاری با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از منابع 
دریایی در بحث توســعه دریامحور اســت گفت: زمانی می توانیم 
به توسعه دریامحور دســت یابیم که در دریا اقتدار داشته باشیم که 

خوشبختانه امروز این اقتدار در دریا وجود دارد.
وی ادامه داد: در جهت پیشــرفت دریامحور استفاده از ظرفیت های 
دریایی حائز اهمیت اســت و برای موضوع آمایش جمعیت باید به 

توسعه دریامحور توجه کرد.
سیاری اظهار داشت: اگر کشور را به دو قسمت تقسیم کنیم می بینیم 
که تمام شاخص های توسعه در بخش های شمالی و غربی وجود دارد 
ایلنا اما این شاخص ها در مناطق جنوب و جنوب شرقی کمتر است. 

امکانات برای افزایش جمعیت کشور 
به 150 میلیون نفر وجود دارد 

حمله اسرائیل نمی تواند مانند حمله ایران ویرانگر باشد
وزیر آموزش رژیم صهیونیســتی ایران را اصلی ترین تهدید 
بــرای این رژیم دانســت و گفت: حمله اســرائیل به ایران 
نمی تواند به اندازه حمله ایران به اسرائیل آن را تخریب کند.

نفتالــی بنت با ادعای اینکه »صهیونیســم مــدرن« پایگاه 
امنی برای یهودیان ایجاد کرده، ایران را تهدیدی برای این 

مسئله توصیف کرد.
بنــت با بیان اینکه ایران و حــزب اهلل بزرگترین تهدید علیه 
اســرائیل هستند، گفت: شــکی ندارم که اتمی شدن ایران، 

اصلی ترین تهدید موجودیتی برای اسرائیل است.
وی همچنین افزود: تنش ها میان اســرائیل و ایران به دلیل 
فارس عدم تقارن شــدید، تقویت  شــده اســت. 

حمایت مجدد اسرائیل از استقالل اقلیم کردستان عراق
معاون پیشین رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در اظهارتی 

بار دیگر بر حمایت تل آویو از استقالل اقلیم کردستان تأکید کرد.
یائیر گوالن در اظهاراتی همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق 
را یک تحول مهم در خاورمیانه دانســته و از حمایت تل آویو از این 

روند خبر داد.
وی اعالم کرد: حزب کارگران کردستان )پ ک ک( به هیچ وجه یک 

گروه تروریستی نیست.
این اظهارات با توجه به حساسیت ترکیه بر روی مسئله استقالل اقلیم 
کردستان و همچنین جنگ 4 دهه ای آنکارا با حزب کارگران کردستان 
)پ ک ک( می تواند موجب آغاز دوباره تنش ها میان ترکیه و رژیم 
مهر صهیونیستی شود. 

پاپ از موضع ترامپ انتقاد کرد
 رهبر کاتولیک های جهان با بیان اینکه »تاریخ درباره کسانی که 
تغییرات آب و هوایی را انکار می کنند قضاوت خواهد کرد«، ابراز 
امیدواری کرد: ترامپ در تصمیمش درباره قانون داکا بازنگری کند.

پاپ فرانســیس با بیان اینکه کسانی که درخصوص تغییرات آب 
و هوایی شــک دارند می توانند از دانشمندان بپرسند، تأکید کرد: 
هر شخصی تصمیمی می گیرد و تاریخ درباره تصمیم ها قضاوت 

خواهد کرد.
وی درخصوص مسئولیت کشورها در همکاری برای پیشگیری از 
تغییرات آب و هوایی، با تأکید بر اینکه همه چنین مسئولیتی دارند، 
آن را مسئولیتی اخالقی توصیف کرد و گفت: حتی سیاستمداران 
ایرنا هم مسئولیت دارند. 

سهم حمل ریلی بار در بنادر باید به 45 درصد برسد
وزیر راه و شهرســازی گفت: در دوره جدید فعالیت ســازمان 
بنادر و دریانوردی باید شاهد فعالیت مرکز کنترل ریلی باشیم 
تا به تدریج سهم 14 درصدی ریل در حمل و نقل بار در بنادر 

به 45 درصد برسد.
عباس آخوندی بــا بیان اینکه تاکنــون از ظرفیت دریایی و 
سواحل به خوبی استفاده نشده است، گفت: در نظام آموزشی 
کشور توجه به مطالب دریایی کمتر از هشت دهم درصد بوده 

است.
وی افزود: متأسفانه تاکنون سواحل بر زندگی مردم ایران تأثیر 
نداشتند و باید در نخستین فرصت حمل و نقل چند وجهی در 
ایرنا بنادر کشور فعال شود.  

یادداشت 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در لبنان گفت: سوریه پس از پیروزی 
های پیاپی میدانی و سیاسی به سوی آینده ای روشن و درخشان در 

حرکت است.
محمد فتحعلی افزود : اگر ایستادگی ملت سوریه در کنار رهبران خود 

نبود این پیروزی ها به دست نمی آمد.
وی اضافه کرد: ایران در مقابله با توطئه ها و چالش ها و تروریسم بین 

المللی در کنار سوریه خواهد ماند.
فتحعلی با تأکید بر موضع ثابت ایران در قبال دفاع از کشورهای 
مظلــوم منطقه اظهار داشــت: جمهوری اســالمی ایران عمق 
راهبردی و پشتیبانی واقعی ملت های مبارز و مقاوم در برابر رژیم 
صهیونیستی است. وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی خطرناک تر و 
توطئه های آن گسترده تر از تروریسمی است که سوریه با قدرت  
ایرنا بر آن پیروز شد. 

آینده ای درخشان 
در انتظار سوریه است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به بهانه حمایت 
از تولیــد داخل حاضر به پرداخت هزینه باال نیســتیم و ترجیح 
می دهیم نیاز خود را در تأمین دارو از بازار رقابتی برطرف کنیم.

سید حســن هاشــمی گفت: یکی از مهم ترین نمایشگاه های 
تولیدی و صنعتی کشــور نمایشــگاه ایران فارما اســت که با 
ســابقه ای طوالنی از استقبال 500 شــرکت داخلی و خارجی 

بهره مند شده است.
 هاشــمی خاطرنشــان کرد: در مقابل هزینه هــای باالی دارو 
مجبوریم وارد بازار رقابتی شــویم و از این راه نیاز خود را تأمین 
کنیم و ما از نظر کیفیــت و قیمت تاکنون مراقبت های الزم را 
داشته ایم و حاضر نیستیم به هر قیمتی به علت حمایت از تولید 
داخل از منافع مردم بگذریم و این سیاســت را در طی 4 ســال 
میزان گذشته در این زمینه تجربه کرده ایم. 

از بازار رقابتی، دارو تأمین می کنیم

سرپرست وزارت نیرو گفت: ایران به واسطه امکاناتی که در صنعت 
آب و برق در اختیار دارد می تواند نقشی بسیار مهم و موثر در بازسازی 
سوریه و بازگرداندن نور و روشنایی به خانه های مردم مسلمان سوری 
داشته باشد. ستار محمودی افزود: ایران برای آموزش نیروی انسانی 
متخصص ســوریه در صنعت آب و برق از قابلیت های بسیار خوبی 
برخوردار است که می تواند در تسریع روند بازسازی سازی سوریه به 
دست متخصصان سوری بسیار موثر باشد. وی ادامه داد: ظرفیت های 
ایران و شرکت های ایرانی در زمینه های تولید، توزیع و انتقال برق و 
تجهیزات نیروگاهی در منطقه بی نظیر است و بسیاری از تولیدات ما در 

این زمینه ها قابلیت رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.
وی تأکید کرد: ایران در سخت ترین شرایط کنار مردم سوریه باقی ماند 
و در دوران پسابحران و بازسازی نیز مردم سوریه را تنها نمی گذارد. 
پیام وزارت نیرو جمهوری اسالمی ایران بازگرداندن روشنایی و نور به 
ایرنا خانه های مردم است. 

ایران توان بازسازی 
 نیروگاه های سوریه را دارد

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ســرزندگی و نشاط در مدارس 
کمرنگ شــده است، افزود: یکی از مهمترین ابزارهایی که می تواند 
شادی و نشاط را به مدارس و جامعه آینده باز گرداند، بحث تربیت بدنی 

و ورزش است که متأسفانه امکانات الزم در این زمینه وجود ندارد.
سید محمد بطحائی اظهار داشت: مدرسه باید کانون اصلی آموزش 
های عمومی قرار گیرد و این نقش در ساختار آموزشی و پرورشی 

به مدرسه بازگردد.
و تصریــح کرد: از زمانی که مدرســه را به عنوان کانون فرعی در 
فرایند یاددهی و یادگیری در نظر گرفته و نهادهای موازی تشکیل 
دادیم، بهره وری کاهــش یافته و از اهداف تعلیم و تربیت فاصله 

گرفته ایم. 
بطحایی گفت: محور تمامی فعالیت ها باید در مدرســه باشد و هر 
آنچه امکانات و تجهیزات در کنار مدرســه آماده می شود باید در 
ایرنا خدمت و پشتیبانی از برنامه های مدرسه باشد.  

سرزندگی و نشاط در
 مدارس کمرنگ شده است

ســخنگوی دولت ترکیه با انتقاد شــدید از اتهام وارد شده از سوی 
مقام های قضایی آمریکا علیه دو تن از وزرای ســابق دولت ترکیه 
در خصوص تالش بــرای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران، 
گفت: تمامی فعالیت های تجاری مشــترک میان کشورش و ایران 
بر اســاس قوانین حقوق بین المللی انجام شده و همچنین تمامی 
فعالیتهای بانکی مشــترک با ایران نیز تحت نظارت مستقیم دولت 

قرار داشته و دارد.
بکر بزداغ با محکوم کردن تحریم های آمریکا علیه ایران، از فعالیت 
های وزیر سابق دولت ترکیه در ارتباط با ایران دفاع کرده و گفت: ظفر 
چاغالن از منافع ترکیه دفاع کرده و هرآنچه انجام داده در انطباق با 
قوانین ملی و بین المللی بوده است. اما این مسأله موضوعی کامال 

جدید است. این بخشی از یک بازی کثیف است.
وی تأکید کرد: این کشور اجازه نخواهد داد روابط آنکارا- واشنگتن 
مهر تحت تأثیر مسائل حاشیه ای قرار گیرد. 

ترکیه تحریم های ایران را 
محکوم کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: تبرئه در 
مورد افرادی کــه برخالف قانون، حقوق های نجومی دریافت کرده  

و مغایرت آن با قانون محرز است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشــت:  قاعدتاً بــرای جامعه قابل 
قبول نیســت که پرونده ای که مدت ها روی آن کار شده و در کشور 
فضاسازی های زیادی روی آن صورت گرفت، اکنون برای افرادی که 

عدول از قانون و تخلف محرز داشته  اند، گویی اتفاقی رخ نداده است.
وی عنوان کرد: اگر خروجی دیوان محاســبات در مورد آنهایی که 
خالف مقررات دریافت داشتند، این شده که هیچ اتفاقاتی رخ نداده به 

هیچ وجه قابل قبول نیست.
پور ابراهیمی با بیان اینکه در مواردی هم که افراد به ظاهر ممنوعیت 
قانونی نداشــتند، اما این گونه هم نبوده که هر کار دلشان خواست 
بکنند، ابراز داشت: در این موارد که رویکرد عرفی است، قاضی باید 
فارس تشخیص دهد چه حکمی برای آنها در نظر گرفته شود. 

تبرئه حقوق  نجومی ها
 قابل قبول نیست

رهبر معظم انقالب اســالمی در ابتدای جلســه درس خارج 
فقه ایشان با اشــاره به حوادث فاجعه آمیز میانمار، از سکوت 
و بی عملی مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشــر در قبال این 

فجایع به شدت انتقاد کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد شدید از سکوت و بی عملی 
مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر در قبال فجایع در میانمار 
تأکیدکردند: دولت های اســالمی علیه جنایات دولت میانمار 

اقدام عملی کنند.
ایشــان خاطرنشــان کردند: راه حل این قضیه اقدام عملی 
کشورهای مســلمان و فشار سیاســی و اقتصادی به دولت 

بی رحم میانمار است.
رهبــر معظم انقالب اســالمی یــادآور شــدند: جمهوری 
اســالمی ایران باید علیه ظلم در هر نقطه از جهان، صریح 

و شجاعانه، اعالم موضع کند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای تقلیل فاجعــه میانمار به یک 
درگیری مذهبی بین مسلمانان و بودایی ها را نادرست خواندند 
و افزودند: البته ممکن اســت در ایــن حادثه تعصب مذهبی 
تأثیر داشته باشد اما این قضیه، یک قضیه سیاسی است، زیرا 
مجری آن، دولت میانمار اســت و در رأس آن دولت نیز زنی 
بی رحم قــرار دارد که برنده جایزه صلح نوبــل بوده و با این 

اتفاقات، در واقع، مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد.
ایشــان افزودند: این فجایع در مقابل چشم کشورها و دولت 
هــای اســالمی و مجامع جهانــی و دولت هــای ریاکار و 
دروغگوی مدعی حقوق بشــر از سوی دولت بی رحم میانمار، 

در حال رخ دادن است.
رهبر انقالب اســالمی با انتقاد از اکتفا کردن دبیرکل سازمان 
ملل به محکوم کردن جنایات در میانمار خاطرنشــان کردند: 
مدعیان حقوق بشــر که گاهی برای مجازات یک مجرم در 
یک کشور، جنجال و هیاهو می کنند، در مقابل کشتار و آواره 
شدن ده ها هزار نفر از مردم میانمار، هیچ عکس العملی نشان 

نمی دهند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر لــزوم ورود و اقدام 
عملی دولت های اسالمی، گفتند: البته منظور از اقدام عملی، 
لشگرکشی نیست بلکه باید فشار سیاسی، اقتصادی و تجاری 
خود را بــر دولت میانمار افزایش دهند و علیه این جنایات در 
ایرنا مجامع جهانی فریاد بکشند. 

مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد
دبیرکل حزب اهلل لبنــان گفت: محور مقاومت طرح فتنه 
بزرگــی را شکســت داده و شــهدا و مجروحان مقاومت 

محــور معادالت منطقه را تغییر داده اند.
ســید حســن نصر اهلل گفت: ما نســبت بــه حضورمان 
در  نبــرد ســوریه آگاهی و بصیرت داریم، شــهدای ما، 
مجروحــان ما، اســرایمان و مردم ما معــادالت را تغییر 
داده و نه تنهــا تاریخ لبنان بلکه تاریــخ منطقه را تغییر 

دهند. می 
دبیرکل حــزب اهلل لبنان تأکید کــرد: مقاومت در جنگ 

ســوریه و نبردهای باقی مانده پیروز است.
وی افــزود: محور مقابل ما در این نبرد شکســت خورده 
و حاال می خواهند مذاکره کنند تا دســتاوردهایی داشته 
باشــند، مســیر محور مقابل ما شکست خورده و مسیر ما 
مســیر پیروزی است که برای به دست آوردن آن و تغییر 
معادالت به ســود امت )اسالمی( رنج فراوانی را به جان 

خریدیم.
ســید حســن نصراهلل روایتی هم از دیــدارش در اوایل 
بحران ســوریه با آیت اهلل ســید علی خامنــه ای رهبر 
جمهوری اســالمی ایران نقل کرد و گفت: در آن روزها 
همه به یقین رســیده بودند که دولت بشار اسد بعد از دو 
یا سه ماه سقوط خواهد کرد. دیدگاه خود را در خصوص 
طرح دشــمن برای رهبر بیان کردیم و گفتیم اگر امروز 
در دمشــق با آنها مقابله نکنیــم فردا در الهرمل، بعلبک، 

الضاحیــه، الغازیه، بقاع غربی و جنــوب لبنان باید با آنها 
بجنگیم...رهبر ضمن تأیید این ســخن گفتند: نه تنها در 
ایــن مناطق بلکه حتی در کرمان، خوزســتان و تهران... 
ایران، محور  این جنگ محورهای متعــددی دارد محور 
لبنان و محور ســوریه و رهبر این محور )محور ســوریه( 
بشار  االسد است که باید به او کمک کنیم تا پیروز شود 

پیروز هم خواهد شد. و 
سید حســن نصراهلل در ادامه گفت: تنها یک سال و نیم 
یا دو ســال بعد از بحران ســوریه بود که سعودی ها در 
پیامی به بشــار اســد به او گفته بودند فردا صبح در یک 
نشســت خبری اعالم کن که روابط خــود را با ایران و 
حــزب اهلل قطع خواهی کرد و به ایــن ترتیب بحران به 
مهر پایان خواهد رســید. 

ما تاریخ را تغییر می دهیم



سیاستصنایعدستیاجتماعپایداریگپسالمتفرهنگشهرگردشگریاقتصادصنعتاندیشهرسانهمحیطزیست 4روزنامه سرخابسال یازدهمشماره  2814 چهارشنبه 22 شهریور ماه 1396

بنویس از یازده سالگی ام

صفحه حاضر، از پس آینه ای خواهد بود برای انعکاس رویدادهای هنری شهر. 
گروه گپ با همکاری روزنامه سرخاب، از شما دعوت می کند تا برای هرچه بهتر 

شدن مطالب این صفحه دست ما را بگیرید. 
مطالب و نظرات خود را از راه های زیر با ما درمیان بگذارید: 

   Hi@gaphq.com :ایمیل دبیر صفحه گپ
 شماره تلفن و تلگرام: 09334092423

gapgraphic.com :نشانی اینترنتی

مراسم رونمایی از انجمن گفتگوی پایدار فرهنگ و هنر همزمان با 
گرامیداشت آغاز چهارمین سال فعالیت های گروه گپ و سومین سال 

راه اندازی CreativeMornings  در شهر تبریز
گروه گپ به عنوان برگزارکننده رویدادهای منحصربه فرد و خالقانه که همواره سعی بر 
جذب مخاطبانی خاص و متفاوت داشته است، پس از طرح و اجرای رویدادهای موفقی 

همچون:
  دو دوره  جشنواره گپ هنرمندان.

.CreativeMornings یازده دوره از رویدادهای بین المللی  
 برگزاری بیش از ۱۷0 نشســت تخصصی گپ گرافیک، گپ تصویرســازی، گپ 

عکاسی و گپ مدیریتی.
 برگزاری نشســت  و کارگاه های ویژه تخصصی همراه با میزبانی پروفسور اشتفان 
بوندی رئیس انجمن طراحان گرافیک بین الملل سوئیس، استاد ایرج میرزاعلیخانی عضو 
هیئت مؤسس انجمن طراحان گرافیک ایران، استاد آیدین آغداشلو چهره  شناخته شده  
بین المللی در عرصه هنرهای تجســمی، پروفسور آلن لوکرنک طراح گرافیک مطرح 

فرانسوی.
 و همچنین برگزاری نمایشگاه های متعدد ملی و بین المللی هنری همچون نمایشگاه 
گروهی منهای سی، آثار منتخب جشنواره )Poster For Tomorrow ( فرانسه، 
نمایشگاه پوسترهای مکتب لهستان، پوسترهای منتخب جشنواره مهاجرت مکزیک و 
چندین و چند نمایشــگاه گروهی و انفرادی داخلی، که از سال ۱392 بصورت متمرکز 
در شــهر تبریز مشغول فعالیت بوده، در راستای رســیدن به اهداف فرهنگی و هنری 
خــود در نظر دارد در صبح روز جمعه 24 شــهریور 9۶ با رونمایی از انجمن گفتگوی 
پایدار فرهنگ و هنر در یازدهمین نشســت صبح های خالق تبریز؛ بیش از پیش برای 
همراهان همیشگی خود، امکان ارائه  خدماتی در شأن و منزلت صاحبان فرهنگ و هنر 

این مرزوبوم را فراهم نماید.
تم این ماه کریتیومرنینگز به انتخاب شهر هلسینکی »محبت« خواهد بود. این تصویر 
دوست داشتنی کار »سمی ویلجانتو« تصویرگر ساکن هلسینکی هست و شاتراستاک 

حامی جهانی این ماه رویدادهای کریتیومورنینگز است.
این همایش رایگان در محل تاالر اندیشــه ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

کالنشهر تبریز، ساعت 9صبح جمعه  24 شهریور ماه 9۶ برگزار خواهد شد.
چاپ زیبا حامی مالی این ماه برای برگزاری رویداد در شهر تبریز است.

فراخوان دوازدهمین نشست 
صبح های خالق تبریز

فراخوان

زندگی نامه:
اردشــیر محصص در ۱۸ شهریور ۱3۱۷ از مادری شاعر و پدری قاضی 

در رشت به دنیا آمد.
اردشــیر 3 ســاله بود که به همراه برادر بزرگ ترش به تماشای سریال 
مشهور »بالی جان نازی ها« رفته بود، زمانی که از سینما برگشت در منزل 
از او درباره داستان فیلم سؤاالتی کردند و چون او نمی توانست ماجرای فیلم 
را شــرح دهد آنچه را دیده بــود روی کاغذ طراحی کرد. این اولین طراحی 
محصص بود و آغاز راهی که بعدها او را به مشــهورترین طراحان ایران و 

جهان مبدل ساخت.
حسین محجوبی، که خود از نســل نقاشان قدیمی ایران است، در این 
باره در گفت وگویی با شهروز نظری درمجله تندیس، به بازگویی بخشی از 

خاطرات خود با محصص ها پرداخت:
خاندان محصص از خانواده های معــروف و مرفه الهیجان بودند و در 
تجارت برنج و ابریشم شهرت داشتند. گمان می کنم در حدود پانزده خانواده 
بودند که در محله پردســر الهیجان سکونت داشتند. از میان آنها سه برادر 
بودند که یکی از آنها پدر اردشیر و ایراندخت بود و دیگری پدر بهمن و یکی 
دیگر از برادرها پسری داشت که همکالس من بود و او هم آدم غریبی بود و 

در جوانی خودکشی کرد. همه محصص ها کاراکتر غریبی داشتند.
سرور مهکامه محصص الهیجانی، مادر اردشیر بود که دوستی نزدیکی 
با پروین اعتصامی داشــت و خود او نیز از شاعران آن دوران بود. عباسقلی 
محصص، پدر او نیز از قضات سال های ابتدایی سده اخیر شمسی بود که در 
دوران کودکی اردشــیر در اثر عارضه قلبی ُمرد. اردشیر از دانشگاه تهران در 
رشته حقوق فارغ التحصیل شد اما حقوق را رها کرد و به سراغ همان چیزی 

رفت که از کودکی گریبانش را گرفته بود.
خواهر او، ایراندخت محصص نیز اســتاد کاریکاتور و نظریه پرداز هنری 

است. او پسرعموی بهمن محصص، مجسمه ساز و نقاش است.
 

تحصیل و کار:
محصص بعد از مرگ پدرش در دوازده ســالگی بــه تهران رفت و در 
رشــته ادبی دیپلم گرفت و در دانشــگاه حقوق خواند. عالقه اش به رشته 
حقوق آن طور که خود گفته به کاله قضاوتی برمی گشت که پدرش بر سر 

می گذاشت و او نیز در کودکی آرزو داشت که از آن استفاده کند.
به طور هم زمان در دو دانشکده حقوق و هنرهای زیبا پذیرفته شد و حقوق 
را برگزید، بعد از اتمام تحصیالت در رشته حقوق )به سال ۱34۱( در کتابخانه 
یکی از وزارتخانه ها شــغلی به دست آورد و مشغول به کار شد و در عرض 
یکسال تمام کتاب های آنجا را خواند و سپس استعفاء داد و برای همیشه خود 

را وقف طراحی کرد.
محصص مدتی در کتاب جمعه به فعالیت مشغول بود.

زمانی که احمد شاملو سردبیری کتاب هفته را برعهده گرفت، طرح های 
اردشیر را برای چاپ پذیرفت و نامش به عنوان طراحی صاحب سبک ثبت 

شــد. بعد از تعطیلی کتاب هفته، محصص به روزنامه کیهان رفت و مدتی 
طرح هایش به رغم تلخ بودن مضامین آنها در این روزنامه چاپ می شــد.

بسیاری از آثار محصص دارای تم سیاسی و اجتماعی است، در همکاری با 
نشریات تنها با روزنامه کیهان به طور منظم کار کرد و سال ها برای صفحه 

هنر و اندیشه این روزنامه قلم زد.
طرح هایش بعدها در قالب کتاب منتشــر شد و در گالری ها به نمایش 
درآمد. سیروس طاهباز در سال ۱3۵0 نخستین مجموعه طرح های محصص 

را با عنوان کاکتوس در دفترهای زمانه چاپ کرد.
وی کتاب هــای زیــادی منتشــر کرد که می تــوان به با اردشــیر و 
صورتک هایش )۱3۵0(، اردشیر و هوای توفانی )۱3۵۱(، تشریفات )۱3۵۱(، 
شناســنامه )۱3۵۱(، لحظه ها )۱3۵۱(، وقایع اتفاقیه )۱3۵2(، طرح های آزاد 

)۱3۵3(، کافرنامه )۱3۵4(، دیباچه )۱3۵4( و تبریکات )۱3۵4( اشاره کرد.
از آثار محصص کتاب های »اردشیر محصص، تاریخی کوتاه« و »زندگی 
در ایران« در ۱994 توســط انتشــارات میج )MAGE( در آمریکا انتشار 

یافته است.
محصص به آثار اســتاینبرگ عالقه خاصی داشت و طنز در آثار بوش، 
بروگل، گویا، دومیه، انسور، پیکاسو، شاگال، یونسکو، بکت و فلینی را می ستود.

وی تعــدادی طرح بــرای روزنامه نیویورک تایمز کشــید و هم اکنون 
مجموعــه ای از ۸0 تا ۱00 اثــر از وی در کتابخانه ملی آمریکا نگهداری 
می شوند.در ســال 200۶ میالدی، مجموعه آثار اردشیر محصص در موزه 
هنرهای مدرن نیویورک به نمایش گذاشته شد. تا دو سال پیش از درگذشتش 
در ایران خبری از محصص نبود و کســی خبر از او نداشــت. همه چیز در 
خاطرات نسلی خالصه می شد که سی سال پیش را روایت می کرد تا آنکه 
تعدادی از آثار وی برای اولین بار بعد از انقالب در تهران به نمایش گذاشته 
شد. بازگشــت هنرمند به ایران با طرح هایش، یک بار دیگر فضای هنری 
کشور را تحت تأثیر قرار داد و خاطرات گذشته زنده شد. آخرین نمایش آثار 
او در ایران به پیشــنهاد امیر فرهاد در ســال های ۱3۸۵ و ۱3۸۶ با عناوین 
اردشــیر پس از سی سال و اردشیرستان در گالری هما در تهران برگزار شد 
که با واکنش تند روزنامه کیهان مواجه گردید. آخرین نمایشــگاه آثار وی 
در خرداد ماه ســال ۱3۷۸ در نیویورک به مناسبت بزرگداشت این هنرمند 
کاریکاتوریست ایرانی از سوی »انجمن آسیا« برپا شد. در این نمایشگاه که 
به مناسبت یک عمر فعالیت هنری محصص برپا شده بود، خودش به دلیل 
بیماری حضور نداشت. پس از مرگ او رخدادهای مختلفی در گرامیداشت او 
برگزار شد که از آن جمله می شود به بزرگداشت اودربخش مدرن آرت دبی 

20۱4 به نمایش اشاره کرد.
او ســال های پس از انقالب را در نیویورک سپری کرد و بر اثر بیماری 
پارکینســون، توانایی های حرکتی و تکلمی اش به شــدت کاهش یافت. 
محصص تا انتها با وجود بیماری به خلق آثار کاریکاتور و طراحی پرداخت. 
ســرانجام اردشیر محصص در سن هفتاد ســالگی در ۱۸ مهر ۱3۸۷ و در 
غربت، پس از گذراندن دوران طوالنی کسالت، درگذشت.به گفته خواهرش 

ایراندخت، او هرگز تقاضای گذرنامه آمریکایی نکرد.
 

ویژگی کاری:
طرح های محصص زوایایی از جامعه را نشان می دهد، ورای ظاهر آن با 

خطوط لرزان، صاف و گاه هندسی.
محصص خود درباره کارهایش می گوید: من آنچه را می بینم می کشم؛ 
به نظر من کاریکاتورها اســناد یک عصرند؛ همچنان که مدارک رسمی، 

اعالمیه های دولتی و گزارش های پارلمانی نیز چنین هستند.
شــخصیت های آثار محصص همه در حال حرکت و تکاپو هســتند و 
خودش گفته اســت: اغلب کاراکترهای آثار من در حال دویدن هستند؛ من 
تا چند ســال پیش قادر به کشیدن حالت دو و حرکت نبودم و همیشه فکر 
می کردم که اگر این توانایی در من پیدا شود، قادر به هر کاری هستم. این 
مشکل سرانجام حل شد و حاال فکر می کنم این من هستم که دارم به سوی 
آنچه می خواهم، می دوم. فکر می کنم که ناخودآگاه تمام حرکات و سکنات، 
لباس و کفش های پرسوناژهایم را از روی خودم می کشم. چاقی و الغری 

این شیطانک ها هم کاماًل وابستگی به رژیم غذایی ام دارد.
آثار او، بیش از آنکه طنز گونه باشند، تلخ گونه هستند. خطوط و طرح های 
او، بیــش از هر چیز، نمایانگر تعلیق و موقعیت های لرزان و ناپایدار آدم ها و 
جهان پیرامون او است.شهروز نظری، منتقد تجسمی، درباره اردشیر محصص 

می گوید:
اردشــیر محصص هنرمندی اســت که به لحاظ هنری همواره از چند 
جهت قابل توجه بوده. یکی اینکه وی در بحث هنر معاصر به طراحی توجه 
مخصوصی داشــته است. در واقع او در آن سال ها به نوعی سرآمد طراحان 
معاصر آسیایی بود. دیگر اینکه با ظهور محصص، نگاه مطبوعات نسبت به 
کاریکاتور در ایران تغییر کرد. اگر به وی به عنوان یک هنرمند هنرهای زیبا 
نگاه کنیم می بینیم که محصص در بیشتر آثار خود دستمایه های اجتماعی را 

به تصویر می کشد در حالی که از سیاست به شدت دوری می کند.

۱۸ شهریور، هفتاد و نهمین زادروز اردشیر محصص

محصص؛ کارتونیست، طراح و نقاش ایرانی

یادبود منهای بیست

داود فخیم یوسف نیا

منهای بیست روزشماری برای شرکت در مسابقات هنری است 
که هر هفته یادآور رویدادهای بیست روز آینده خواهد بود.

جهت مرور تمامــی فراخوان ها می توانید به ســایت گپ 
گرافیک مراجعه نمایید.

gapgraphic.com/blog/calls

آنچه مسلم است در هزاره  اخیر تبریز نخستین شهری 
بوده است که مکتب نقاشی در بطن اش شکل یافته و 
وام ده سایر مکاتب ایرانی شده است. مکتب اول تبریز 
اگر چه در ربع رشــیدیه و دوران پر شــکوه ایلخانیان 
شکل گرفته اســت. باری این بنیان براساس بستری 
مهیا محقق شده است. یعنی تبریز به مثابه  یک ظرف 
دارای چنان ظرفیتی بود که می توانست بزرگ ترین آکادمی علمی هنری 
را در بطن خود جای دهد. بایســتی محققیــن و عالقمندان تاریخ هنر 
تبریز جســتجوهای علمی و تحقیقی خود را بــه دوران پیش از احداث 
ربع رشــیدی و استیالی ایلخانان معطوف سازند. آنچه مسلم است پیش 
از اســتیالی مغول تبریز دارای شکوه و عظمت عظیمی بوده است. و به 
پاس ثروت و اندیشــه  تبریزیان این شهر از دم تیغ مغول در امان زیسته 
اســت. آن ایام پرشــکوه در تاریخ ایران غایب است و بخش هایی از آن 
گم گشتگی ها به همت کســروی تاریخ پژوه تبریزی در اثر معروف وی 

شهریاران گمنام روشن گشته است.
اما مکتب دوم که آثار مربوط به آن مشهور است، اگرچه به نام صفویه 
رقم خورده است و بنیانش به کمال الدین بهزاد منتسب است اما، به گواه 
تاریخ پیش از ورود بهزاد به تبریز، ســلطان محمد که پرورش یافته  دربار 
آق قویونلوها بود، هنر نقاشــی تبریز را به درجه  اعال رسانده بود. از آن رو 
شاه اسماعیل تعلیم نقاشی ولیعهد طهماسب میرزا را علیرغم حضور بهزاد 

به سلطان محمد می سپارد.
سلســله  صفوی با انتقال پایتخت از تبریز به قزوین و سپس اصفهان 
موجب پراکندگی جامعه  هنرمندان و اندیشمندان آذربایجان به ویژه تبریز 
شــد که کوچ اســفبار این قافله  عظیم به استانبول و قزوین و اصفهان و 
ســپس هندوستان و دیگر نقاط ضربه مهلکی بود بر پیکره  آذربایجان به 
ویژه تبریز که بعدها در دوران قاجار نیز علی رغم ولیعهد نشین شدن این 

شهر آن زخم کاری التیام نیافت.
علی رغــم آن تاراج ها و تاوان ها، آذربایجان به ویژه خاک تبریز باز در 
دامن خویش هنرمندها و اندیشمندها پرورده است که آثار این بزرگان به 

مثابه  گنجی بیکران مایه  افتخار است.
اما این مقدمه  مشــروح بــه پاس ادای این منظور بــود که در طول 
تاریخ ملل، هنــر و هنرمند در پرتو توجهات ویــژه  دربارها و حاکمان و 
امیران هنردوســت بالیده است. ســالطین هنر دوست ترک هندوستان 
چنــان کانون امنی برای هنر و ادب مهیا ســاخته بودند که هنرمندان و 
سخن ســرایان از هر سو در دربار کورکانیان هند پناه جسته و می بالیدند. 
هنر رومی و یونانی و ایرانی و ترکســتانی و گرجی و غیره در طول تاریخ 
بــا حمایت حاکمان و دربارها به اعتال رســیده اســت و به مثابه میراثی 
غنی به زمان حاضر رســیده است. پس مســجل است که اعتالی هنر 
در گرو حمایت دولت ها و دولتمردان فهیم بوده اســت. مسئولین موظف 
به حمایت از هنر و هنرمندان هســتند و بدین خاطر نیم در صد از بوجه 
مملکتــی اختصاص یافته برای خرید آثــار هنری و حمایت از هنرمندان 

منظور شده است.
خوشــبختانه مجال فراهم گشته  امروز با حمایت مدیر فرهیخته ای از 
خاندان اصیل صاحبان علم و اندیشــه معروف به انگجی ها یعنی جناب 
دکتر انگجی تحقق یافته اســت و امید می رود در تداوم عنایات ایشــان 
هنر تبریز از انزوا خارج گشــته و آثار هنرمنــدان تبریزی در مجال هایی 
این چنین عرضه و از سوی مســئولین وظیفه شناس و دوستداران هم از 
بطن اجتماع خریداری گشته و شور و حال بایسته ای در این عرصه پدید 

آید.

یادداشت

به بهانه  نمایشگاه 
آثار هنری هنرمندان 

شهر تبریز



زمانی که احمد شاملو سردبیری کتاب هفته 
را برعهده گرفت، طرح های اردشیر را برای 

چاپ پذیرفت و نامش به عنوان طراحی 
صاحب سبک ثبت شد. 

کریم زینتی
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بازار  حذف برچسب قیمت کاال در 
چیپــس ایــران این دلهــره را برای 
آورده  به وجود  تولیدکننــده  دو غول 
از  نمی توانند  دیگــر  که  اســت، چرا 
ســرپوش قیمت گذاری استفاده کنند 
و در نهایت ســود این عرضه و تقاضا 
بــه جیب مــردم و واحدهای تولیدی 

این بخش می رسد. در  کوچکتری 
نزدیک بــه ۸۰ درصد بازار چیپس 
در ایــران در اختیــار دو تولیدکننده 
اســت که آنها به دلیــل جلوگیری از 
ایجــاد رقیبی جدیــد در بازار و نیز با 
توجــه به رقابت تاریخــی با یکدیگر 
از بحث قیمت گذاری استفاده  همواره 
کردند و از این طریق به اهداف خود 

یافتند. دست 
بازار  در  رقیــب صنعتــی  دو  این 
چیپــس ایــران از قیمــت  گــذاری 

محصول طی ســال های اخیر نهایت 
با ســرپوش آن  یا  اســتفاده را برده 
تولید کنندگان کوچک  از رقابت  مانع 
شــدند. بــه طــور مثال اگــر قیمت 
محصــول آنها باید در بــازار معادل 
عرضه  مشــتریان  به  تومــان   ۱۵۰۰
 ۲۰۰۰ را  قیمت محصول  آنها  شــود 
با اهدای  تومــان درج می کردنــد و 
فروشــنده  به  قیمت  در  آزادی  درجه 
واحدهای فروش  تا  باعث می شــدند 
تنها از این دو برنــد در بازار چیپس 
انجام دهند. را  ایران خریدهای خود 

واحدهــای فــروش نیز بــا توجه 
بــه امکان ایجاد شــده توســط این 
تولیدکنندگان از ســود بیشتر استقبال 
کرده و خریدهــای خود را از این دو 
برند در دســتور کار قــرار می دهند؛ 
بنابرایــن قیمــت مصــرف کننده در 

تا ســازمان های  بود  عاملی  نهایــت 
پخــش بتواننــد از این مســأله بهره 
بــرده و اجــازه رقابــت واحدهــای 
تولیــدی دیگــر را ندهنــد، چرا که 
واحدهــای تولیدی دیگــر نمی توانند 
واحدهای  برای  را  تســهیالتی  چنین 
مختلفی  جوایز  و  کننــد  ایجاد  بزرگ 

برای فروشندگان در نظر گیرند. را 
مشکل اساسی که در قیمت گذاری 
محصــوالت در بخش فروش چیپس 
در کشــور وجود دارد این است که با 
توجه بازاری کــه در چنبره دو واحد 
گذاری  قیمت  از  است  بزرگ  تولیدی 
سوء اســتفاده شده و این مساله باعث 
می شــد که شــکل قانونــی به خود 

گیرد.
مصوبه حذف  بــه  توجه  بــا  حال 
برچسب قیمت  گذاری کاال که توسط 

اســبق  وزیر  نعمت زاده،  محمدرضــا 
صنعــت، معدن و تجــارت  در اواخر 
حضــورش در ایــن وزارتخانه ابالغ 
شــد؛ هرچند که این دو واحد تولیدی 
بزرگ در ظاهر موافق ابالغیه مذکور 
هســتند اما در واقع حامی اجرای این 
مصوبــه نیســتند، چرا کــه با حذف 
ابزاری  کاال  گذاری  قیمت  برچســب 
بــرای جنگیدن ندارنــد و نمی توانند 
تســهیالت قبلی را بــرای واحدهای 
فروش ایجاد کنند و بازار آنها با خلل 

می شود. مواجه 
مصوبــه حــذف برچســب قیمت 
گــذاری کاال حداقل در حوزه چیپس 
این امــکان را ایجــاد خواهد کرد تا 
ســود موجود نهایتا ًبه مصرف کننده 
برســد و عرضه و تقاضــا به صورت 

ایجاد شود. درست 

دلهره دو غول تولیدکننده چیپس
 برای حذف برچسب قیمت !

ایسنا

تراز مثبــت در تجارت خارجی ایران 
اگرچــه بعد از ۳ دهه به دســت آمد و 
زود هم از دســت رفت، اما سبب شد تا 
فعاالن بخــش خصوصی به اصالحات 
اقتصادی دولت حسن روحانی امیدوارتر 

از گذشته شوند.
 ســال ۱۳9۵ بود که برای اولین بار 
در ســه دهه اخیر، رویــا رنگ واقعیت 
گرفت و تــراز تجاری ایران توانســت 
روی مثبت شــدن را ببیند؛ اتفاقی مهم 
در عرصــه تجارت خارجــی و اقتصاد 
ایران. اما این دستاورد دیری نپایید که 

از دست رفت. 
خیلــی از منتقدان گفتنــد به دلیل 
شــرایط رکودی اقتصاد تــراز تجاری 
مثبت شــده ،برخی هم از دایره انصاف 
دورتر رفته و گفتند: عددســازی دولتی 
ها بوده اســت. اما آنچه اتفــاق افتاد، 
برای اقتصاد کشــور مهم بود. اگر ادامه 
می یافت می توانست مسیر تازه ای در 

اقتصاد ایران رقم بزند.
براساس آمار، از ابتدای فروردین ماه 
تا پایان مرداد ســال جاری ۱7 میلیارد 
و ۱9۳ میلیــون دالر کاال از ایــران به 
بازارهای جهانی صادر شــده است، اما 
در مقابل حجــم واردات کاال به ایرات 
از ۱9 میلیارد و 44۲ میلیون دالر پیشی 

گرفته است.
در ۵ ماهی که گذشت، صادرات غیر 
نفتی ایران کاهشــی برابر با ۵ درصد را 
تجربه کرد. در عین حال میزان افزایش 
واردات در ایــن دوره زمانی ۱6 درصد 

اعالم شده است. 
هرچند هنوز برای احیای تراز مثبت 
تجاری  دیر نشده و برای دوباره بدست 
آوردن آن زمــان وجــود دارد، اما باید 
توجه داشــت که احیای این دســتاورد 
مهم در تجارت خارجی کشــور نیازمند 
فراهم شدن پیش نیازهایی است. پیش 
نیازهایــی که به گفتــه اقتصاددانان و 

فعاالن بخش خصوصی باید از ســوی 
دولت بسترسازی شود.

واقعیت این اســت که دولت یازدهم 
پس از توافق هسته ای و برداشته شدن 
تحریم ها توانســت اقتصاد کشــور را 
دوباره احیا کند. به عبارتی به گفته خود 
مســئوالن، اقتصاد از ریل خارج شده را 
مجدد به مسیر اصلی اش باز گرداندند. 
از همین رو زمان زیادی نگذشــته که 
اقتصاد  در  دســتاوردهایی  چنین  شاهد 

هستیم.
پس از لغو تحریم ها دوباره سرمایه 
گــذاران خارجی عالقه مند به حضور و 
مشارکت در طرح های نیازمند سرمایه 
گذاری در ایران شــدند. آمارسفر هیات 
های خارجــی برای مذاکــره با دولتی 
ها و بخش خصوصی تــا امروز از مرز 
۲۰۰ هیأت خارجی گذشته است .برخی 
مذاکرات به نتیجه رســیده و منجر به 
عقد قرارداد شــده و برخی ها در مسیر 

مذاکره قرار دارند.
که  کشــورهایی  تجربــه  بررســی 
رشــدهای بــاال در اقتصــاد را تجربه 
کردند،نشــان می دهد که بــه میزان 
افزایــش ســرمایه گــذاری خارجــی 
در  خصوصــی  بخــش  مشــارکت  و 
اقتصاد،میــزان تولید یک کشــور برای 
صــادرات افزایش مــی یابد.موضوعی 
که هم اکنون بســترهای آن در کشور 
مهیا شــده، تنها با تغییر و ساده سازی 
برخی قوانین می توان ســرعت آن را 

افزایش داد.

قولدولتیها
در آغازیــن ماه های شــروع به کار 
دولت دوازدهم، بیــش از همه فعاالن 
های   سیاســت  که  امیدوارند  اقتصادی 
اقتصادی دولت بر مدار ســال 9۵ باشد 
و در جهت بهبود بیشتر فضای کسب و 

کار قرار بگیرد. 

البتــه دولتــی هــا هم قــول های 
بســیاری بــرای بهبود فضای کســب 
و کار و افزایــش صــادرات غیرنفتــی 
داده اند. مســعود کرباسیان، وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی در اولین جلســه 
هیات سرمایه گذاری خارجی در دولت 
دوازدهــم با اشــاره به حجــم بیش از 
۱۸ میلیارد دالر جلب ســرمایه گذاری 
خارجی از ابتدای دولت یازدهم تا مرداد 
ماه ۱۳96 بر تالش ســازمان ســرمایه 
گذاری در دستیابی به اهداف مندرج در 
برنامه ششــم توسعه و رشد ۸ درصدی 

اقتصادی تأکید کرد.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهور 
نیز گــزارش داد، در سیاســت دولت، 
تجاری  اولویت  کشــورهای همســایه 
و اقتصادی هســتند و بایــد در تعامل 
متقابــل و اتکای اقتصــاد و تجارت به 
یکدیگر پیوندهای متنــوع و غیر قابل 

گسست را ایجاد کرد. 
کارشناســان معتقدند با به کارگیری 
بیشــتر بخش خصوصی، جذب سرمایه 
ایرانی هــای مقیم خارج از کشــور و 
افزایش مشوق ها برای حضور سرمایه 
گذاران خارجی می توان مســیر منفی 

شدن تراز تجاری کشور را تغییر داد.

آنچهبخشخصوصی
پیشنهادمیکند

در همیــن رابطــه محمدرضا نجفی 
اتاق  نماینــدگان  هیــات  عضو  منش، 
بازرگانــی تهــران بــه خبرآنالین می 
گوید:»با اشــاره به راههای مثبت شدن 
تراز تجاری کشــور گفت: اولین راهکار 
توســعه صادرات، واقعی کردن نرخ ارز 
اســت؛مادامی که نرخ ارز را به صورت 
فشــرده نگه داریم این تصمیم به سود 
واردات و به ضرر صادرات تمام خواهد 
شد. بنابراین باید نرخ ارز واقعی شود و 
از سویی سیاست یکسان سازی نرخ ارز 

به سرعت اجرایی شود.
او معتقد اســت: باید برای صادرات 
سوپسید در نظر گرفت و از سوی دیگر 

رمینه تولیدات کشور را رقابتی کرد.
 این عضو هیــات نمایندگان تهران 
گفــت: نهایتــًا فعالیــت رایــزن های 
بازرگانی در سفارتخانه های کشورهای 
هــدف به کمک صــادرات می آید. اگر 
همــه این اصول در کشــور ما اجرایی 
شــود و از ســویی کاالهایی که صادر 
می شود، دیگر وارد نشود، تراز تجاری 

مثبت و با ثباتی خواهیم داشت.
کمیسیون  رییس  مســتوفی،  فریال 
ســرمایه گذاری اتاق ایران هم با اشاره 
بــه علل کاهــش تراز تجاری کشــور 
مثبت شــدن  راهکار  تنها  می گویــد: 
تراز تجــاری افزایش صادرات اســت؛ 
افزایش  باید  در مرحله اول، صــادرات 
یابد و ســپس باید برای کاهش واردات 
کاالهــای غیر ضروری چاره اندیشــی 

کرد.
بنا به نظر این فعال بخش خصوصی، 
البته پیگیری این برنامه بستگی به این 
دارد که اجناســی بتوانیــم تولید کنیم 
که هم طالب داشــته باشــد؛یعنی هم 
به لحاظ کیفی اســتانداردهای الزم را 
داشته باشد و هم قادر به رقابت در بازار 
باشد.از سویی کاالیی که صادر می شود 
هم باید برای کشور ارزش افزوده ایجاد 
کند. بــه همین ترتیب باید کاالهایی را 
که سبب ایجاد ارزش افزوده می شوند 
در دســتور کار تولیدکننده های ما قرار 

بگیرد.
فعاالن عرصه تجــارت معتقدند می 
توان با برنامه ریــزی و مدیریت دقیق، 
اصــالح فضای کســب و کار و واقعی 
کردن قیمت ارز شرایط را برای توسعه 
صادرات فراهم کرد؛ شرایطی که منجر 
بــه مثبت شــدن و مثبت مانــدن تراز 

تجاری ایران می شود.

شاه کلیدی برای رونق تجارت
متیندختوالینژاد

وزیر اقتصاد با تأکید بر باور جدی دولت 
به افزایش سهم بازار سرمایه در راستای 
تأمین مالی پروژه ها از مدیران ســازمان 
بورس خواســت همه ظرفیت ها را برای 

تحقق این مهم به کار گیرند.
مسعود کرباسیان گفت: امنیت خاطر 
سهامداران موضوعی اســت که باید از 
اولویت های اصلی کار ســازمان بورس 
باشد زیرا رابطه مستقیمی با جذب سرمایه 

های مردمی در بازار سرمایه دارد.
وزیر اقتصــاد در بخــش دیگری از 
ســخنان خود به اهمیت ســاماندهی و 
مدیریت نحوه عرضه اوراق بدهی در بازار 
سرمایه اشاره کرد و افزود: سازمان بورس 
باید برای کاهش نرخ ســود اوراق بدهی 
برنامه ریزی جدی کند و شرایط را برای 
منطقی شدن این نرخ فراهم کند که قطعا 
نتیجه آن بر روی حجــم این بازار تاثیر 

مثبت و اطمینان بخش خواهد داشت.
کرباســیان ادامه داد: ایجــاد تنوع در 
ابزارها و بکارگیــری همه ظرفیت های 

قانونی برای توســعه و عمق بخشی به 
بازار سرمایه اجتناب ناپذیر است به همین 
منظور سازمان بورس تالش کند هر چه 
ســریع تر در خصوص انتشــار و فروش 
اوراق بهــادار ارزی در حوزه تامین مالی 
برخی پروژه هــای نفتی که توافقات آن 

صورت گرفته اقدام کند.
محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، در تشریح سخنان وزیر اقتصاد و 
نتایج جلسه شورا، به ساماندهی معامالت 
اوراق ســخاب و کاهش نــرخ موثر این 
اوراق در بازار سرمایه به عنوان موضوعات 
مصوب جلسه شورای عالی بورس اشاره 
کرد و گفت: همچنین مصوب شد اوراقی 
که با مجوز بانک مرکزی منتشر شده و 
در خارج از بازار ســرمایه عرضه می شود 
ساماندهی شود که نتیجه آن نیز کاهش 

نرخ این اوراق خواهد بود.
شاپور محمدی، ســخنگوی شورای 
عالی بورس، دســتور العمــل مربوط به 
معامــالت انواع اوراق بهــادار در بورس 

انرژی شــامل گواهی ظرفیت، صندوق 
پروژه و سایر اوراق را از مباحثی برشمرد 

که در این جلسه طرح و تصویب شد.
ســخنگوی ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، نحوه انتشــار فروش اوراق بهادار 
ارزی بر اســاس ضوابط بودجه با هدف 
تسریع اجرای پروژه های نفتی کشور را 
از دیگر موارد طرح شــده در این جلسه 
عنــوان کرد و گفت: بانک مرکزی نحوه 
اجرای این مصوبه را بررسی و با مشارکت 
ســازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی 

خواهد کرد.
شاپور محمدی، ساماندهی معامالت 
اوراق ســخاب و کاهــش نــرخ موثر 
ایــن اوراق در بازار ســرمایه را از دیگر 
موضوعات مصوب این نشســت عنوان 
کرد و افزود: همچنین مصوب شد اوراقی 
که با مجوز بانک مرکزی منتشر شده و 
در خارج از بازار ســرمایه عرضه می شود 
ساماندهی شود که نتیجه آن نیز کاهش 

نرخ این اوراق است.

امنیت خاطر سهامدار در اولویت باشد
تسنیم
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660304007006657 ازکالسه 95/983 هیات 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 ذبیح اله رضالو فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 9 صادره از میانه در شش دانگ یک باب 
گاراژ به مساحت 882 مترمربع از پالک شماره -5 اصلی واقع در بخش 41 تبریز قریه ارباط خریداری از آقایان محسن مسعودی و عزیزاله زمانی 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 : 1396/06/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/06

فرمان بخشعلی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

بر اســاس امتیازدهی گــروه آنالیز برنامه 
نــود، مهدی کیانــی، کاپیتان تیــم فوتبال 
تراکتورسازی به عنوان بهترین بازیکن مرداد 

ماه لیگ برتر فوتبال ایران انتخاب شد.
 کیانی با 30/2 امتیاز باالتر از امید سینگ 
از پــارس جنوبــی جم و محمــد انصاری از 
پرســپولیس که هرکدام 50/2 امتیاز دریافت 
کرده بودند، ایــن عنوان را به خود اختصاص 

داد.
کاپیتان با تعصب و محبوب سرخ پوشــان 
فوتبــال تبریز در همــه دیدارهای این فصل 
تیمش به صورت کامل بــازی کرده و یکی 
از عوامل بازگشــت این تیم به مسابقات پس 
از سه شکســت متوالی در سه هفته ابتدایی 
بود. او حتی در هفته پنجم مقابل سایپا برای 

تراکتورسازی گلزنی کرد.
کیانی پس از دریافت ایــن عنوان با ابراز 
خرسندی از کســب آن گفت: این جازه تنها 
متعلق بــه من نیســت و آن را به مجموعه 
باشگاه، کادر فنی، بازیکنان و هواداران تیمم 

تقدیم می کنم.
 در این پیام آمده است:

باشــگاه تراکتورســازی با نهایت افتخار 
انتخاب شایسته کاپیتان با اخالق و متعصب 

مهدی کیانی عزیز را به عنوان بهترین بازیکن 
ماه فوتبال ایران تبریک می گوید.

ســتاره محبوبی که در ابتــدای فصل به 
عنوان یکی از نخســتین بازیکنــان قرارداد 
خودش را تمدید کرد تا همچون ســال های 
گذشته با عشــق و تعصب مثال زدنی یاور و 
همراه تراکتورســازی در یکی از فصل های 

تاریخی این باشــگاه باشد و بازیکن محبوب 
هواداران که با تالش و کوشــش چشم گیر 
از نخســتین روز تمرینات با انضباط و تعهد 
همیشــگی در کنار ســتاره های با تجربه و 
بازیکنان جوان تیم حضور یافت تا الگویی از 

غیرت و عشق به پیراهن تراکتور باشد.
انتخــاب شایســته کیانی که حــاال نماد 
وفــاداری به تراکتورســازی در کنــار دیگر 
بازیکنان با تجربه و متعصب باشــگاه اســت 
به خوبی نشان می دهد که تراکتور همچون 
همیشــه ، بزرگی می کنــد و همه اعضای 
این خانواده بزرگ دســت در دست هم برای 
ســربلندی و افتخارآفرینی در ســخت ترین 

روزها دست از تالش نخواهند کشید.
از یکایک هواداران پرشــور و با غیرت تا 
کادرفنی توانمند و پرتالش همچنین تک تک 
بازیکنان با تجربه و یا جوانی که با تمام وجود 
برای موفقیت تیم محبوبشــان می جنگند در 
کنــار کادر مدیریتی باشــگاه همه و همه در 
کنار هم با اتحاد و یکدلی تراکتور را در مسیر 
پیــروزی و موفقیت قــرار داده اند و انتخاب 
شایســته کیانی به عنوان بهترین بازیکن ماه 
نشانه ای است از تحقق موفقیت هایی که دور 

از دسترس نخواهد بود.

  مهر

کاپیتان تراکتورسازی بهترین بازیکن 
مرداد ماه لیگ برتر شد

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شــرقی 
گفت: افق روشــن و دســتاوردهای خوبی برای 
ورزش جودو استان در چند سال آینده ترسیم شده 
تا جودوی آذربایجان شرقی به عنوان محوریت این 

رشته در شمال غرب کشور تبدیل شود.
جمشــید نظمی اظهار کــرد: هیئت جودوی 
آذربایجان شرقی در شرایط فعلی زیرساخت های 
مناسبی دارد و توانسته از ظرفیت بخش خصوصی 

به خوبی استفاده کند.
وی افزود: تقویت تفکر و اندیشــه اسالمی-

انقالبــی و خودکفایی مالی بایــد در هیئت های 
ورزشی استان اجرایی شود.

رئیــس مجمــع انتخابــات هیئــت جودوی 

آذربایجان شرقی در ادامه تصریح کرد: مهم ترین 
شاخصه هیئت های ورزشی استان بر مبنای توسعه 
و توجه به مسائل فرهنگ اسالمی، دینی و انقالبی 
بــوده و اقتصادی خواهد بود چرا که ســخنان و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری فصل الخطاب و 
تکلیف دینی و شــرعی بوده و هیئت های وزرشی 
بایــد در تمامی برنامه ها، رویدادها و تفکرات خود 

این اندیشه را جاری کنند.
نظمی خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین ارکان 
و بخش های مهم و اصلی سند راهبردی جودوی 
اســتان در 5 ســال آینده بر محور توسعه ورزش 
همگانی، توجه به تیم های پایه، اســتعدادیابی و 

توسعه ورزش قهرمانی استوار باشد.

وی گفت: یکــی دیگر از نقــاط قوت هیئت 
جودوی آذربایجان شــرقی خودکفایی مالی است 
که این هیئت با اســتفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصــی توانســته در بخش زیرســاخت ها و 
تیــم داری در لیگ های مختلف موفق عمل کرده 
و به یکی از الگوهای این بخش در استان و کشور 

تبدیل شود.
نظمی تصریح کرد: افق روشن و دستاوردهای 
خوبی برای ورزش جودو استان در چند سال آینده 
ترسیم شده تا جودوی آذربایجان شرقی به عنوان 
محوریت این رشــته در شمال غرب کشور تبدیل 
شود. برگزاری رقابت ها و رویدادهای مهم کشوری 
و منطقه ای نیز در تحقق ایــن ایده مؤثر خواهد 
بود. روند حرکتی جودوی آذربایجان شرقی باید به 
سمت کسب مدال در بازی های آسیایی 2018 و 

المپیک 2020 باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شــرقی با 
تأکید بر ظرفیت های جودوی کشورهای همسایه 
گفت: باید از ظرفیت کشورهایی همچون ترکیه، 
گرجستان و جمهوری آذربایجان که صاحب سبک، 
مدال و قهرمان در المپیک هستند استفاده کرد و با 
امضاء تفاهم نامه با این کشورها، استان آذربایجان 
شرقی با توجه به زیرساخت های مناسب به مرکز 

جودوی کشور تبدیل شود.

تسنیم

آذربایجان شرقی به  محوریت
 »جودو« در شمال غرب کشور تبدیل می شود

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های لیگ دسته اول فوتبال کشورمان صادر کرد و بر این اساس، تیم شهرداری تبریز به پرداخت جریمه نقدی محکوم و سرپرست این تیم نیز با توبیخ کتبی مواجه شد.
در رأی این کمیته آمده است:

دیدار تیم های آینده ســازان برق جدید شــیراز و شهرداری تبریز برگزار شد و از ســوی یداله صادقی، مربی تیم آینده سازان برق جدید شیراز تخلفاتی مبنی بر اعتراض به داور بازی رخ داد که در نهایت منجر به اخراجش شد. 
وی طبق ماده 63 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی محکوم شد.

سید محمد حسینی، سرپرس تیم آینده سازان برق جدید شیراز و غالمرضا برزگر، سرپرست تیم شهرداری تبریز به دلیل اهانت به یکدیگر و رفتار غیر ورزشی با توبیخ کتبی کمیته انضباطی مواجه شدند.
تیم شهرداری تبریز نیز به دلیل اعتراض عوامل فنی به داور، بعد از اتمام بازی طبق ماده 69 آیین نامه انضباطی باید مبلغ 30 ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

آناج  

شهرداری تبریز 30 میلیون ریال جریمه نقدی شد

گاز  اداره  پشتیبانی  و  خدماتی  امور  دارد  نظر  در  قی  شر  آذربایجان  استان  گاز  شرکت 
شهرستان مراغه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

بدین منظور از کلیه شرکت ها و پیمانکاران خدماتی با سابقه حسابرسی شده که دارای 
صالحیت معتبر در زمینه تعمیر نگهداری - خدمات عمومی - امور تأسیساتی و گواهینامه 
تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و توانایی تهیه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به  مبلغ 
می  دعوت  دارند  را  ریال  میلیون(  و شصت  یکصد  و  میلیارد  )دو   2/160/000/000/-
شود حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعالم آمادگی کتبی خود را به 
نشانی  تبریز - خیابان آزادی - حدفاصل چهارراه الله و رسالت - اتاق 304 امور پیمانها، 
و فرم ارزیابی و مدارک مندرج در فرم ارزیابی را به نشانی تبریز - باغمیشه - اول الهیه - 
ساختمان مدیریت مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان طبقه سوم - کد پستی 

5155956977 ارسال نمایند.
ضمناً در اسناد مناقصه توزیعی، تاریخ تحویل پاکات و گشایش پیشنهادات قید گردیده 

است.
مدارک الزم برای ارزیابی پیمانکار در فرم مخصوص ارزیابی، در سایت شرکت بنشانی 

WWW.nigc-eazar.ir در دسترس مناقصه گران محترم می باشد.
تلفن: 34496274 و 34448095 -041

دورنگار 34447089 - 041
روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

آگهی فراخوان مناقصه شماره 96-34
شماره مجوز: 1396/2677

م.الف: 96/1057       ش.پ: 960221

آگهی مزایده مال منقول ) بار دوم(  
به موجب پرونده اجراییه شماره 960693 اموال متعلق به آقای حسن عبدالرحیمی که عبارت است از -1 سنگ تراورتن سفید موج دار -2 سنگ تراورتن شکالتی -3 سنگ درپوش 
در قبال طلب آقای بهرام حسنی اقدم توقیف و طی تشریفات قانونی به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع شده و کارشناس محترم چنین اظهار نظر نمودند با توجه به وضعیت اقالم 
قیمت سه ردیف باال مبلغ 22290000 ریال برآورد گردیده و اموال توقیفی روز دوشنبه مورخ 17/7/96 ساعت 10 الی 12 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی شورا به 
فروش خواهد رفت مزایده از قیمت پایه شروع و به آخرین و باالترین قیمت پیش نهادی از طرف خریدار واگذار خواهد شد 10 درصد قیمت پیش نهادی فی المجلس دریافت خواهد 
شد و برای بقیه 30 روز مهلت داده خواهد شد که در صورت انصراف و یا عدم پرداخت مزایده تجدید و سپرده واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. طالبین میتوانند جهت 

کسب اطالعات بیشتر و بازدید از مال مورد مزایده 5 روز قبل از مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند./ 
دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مرند-عزتی

 مراســم تجلیل از داوران پیشکسوت 
فوتبال آذربایجان شــرقی توســط هیأت 

شد. برگذار  استان  فوتبال 
کمیته  رییــس  اصفهانیان،  فریــدون 
داوران فوتبال جمهوری اســالمی ایران 
در حاشــیه این مراســم افزود: اســتان 
آذربایجان شــرقی همیشــه بــا داوران 
فوتبال حرفی  داوری  درمورد  خود  بزرگ 

است. داشته  گفتن  برای 
اصفهانیان با اشــاره بــه این موضوع 
باید  از کشور  پهناور  این دیار  داوران  که 
باشند،  برخوردار  باالیی  علمی  ســطح  از 
خاطرنشــان کــرد: چنانچــه تیــم های 
فوتبال این اســتان در سطح باالیی قرار 
آذربایجان  استان  داوران  امیدوارم  دارند 

شــرقی خودشان را به ســطح باالیی از 
داوری بکشــند و ایــن دوراز دســترس 

. نیست
اصلی  رکن  داوران  کــرد:  اذعان  وی 
فوتبــال هســتند؛ اگر داور نباشــد هیچ 
نمــی گیــرد و هزینه ای  انجام  بــازی 
که تیم ها صرف کــرده و اردوهایی که 
برگزار می کنند در نهایت انتظارشــان از 
داور بازی عدالت و قضاوت درســت در 
از بازی می باشــد که در غیر  هر لحظه 

گیرد. نمی  انجام  صورت  این 
وی یادآور شد: بارها رئیس فدراسیون 
فوتبال گفته جامعه داوری ما ســالم بوده 
و افتخــار می کنم و به تبع آن ما نیز در 
سطح استان به شــماها افتخار می کنیم.

فدراســیون  داوری  کمیتــه  رییــس 
فوتبــال با بیــان اینکه اعتمــاد به نفس 
رکن اصلی داوری اســت، تشــریح کرد: 
این  فوتبال  داور  خصوصیــات  از  یکــی 
باشد  داشــته  نفس  به  اعتماد  اســت که 
زیرا در ســایه ایــن اعتماد، شــهامت و 
شــجاعت مــی توانــد در موقعیت های 
بحرانی تصمیمات جدی و درســت را به 

بگیرد. سرعت 
وی افــزود: خوشــحال هســتم کــه 
آذربایجان شرقی در سطح  بانوی  داوران 
مســابقات کشوری و آسیایی حرفی برای 
گفتن دارند و مــا با انجام هرگونه کمک 
و وظایفی که بر دوش ما گذاشــته شده 
اســت در کنار شما داوران عزیز هستیم.

نصر

داوران رکن اصلی فوتبال هستند



کاپیتان با تعصب و 
محبوب سرخ پوشان 
فوتبال تبریز در همه 
دیدارهای این فصل 

تیمش به صورت کامل 
بازی کرده.
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عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به تحلیل هایی که در رابطه 
با »تالش رییسی برای لیدری اصولگرایان« مطرح می شود، گفت: 
آقای رییســی اصوال در شرایطی وارد عرصه انتخابات شدند که تا 
چهار ماه پیش از موعد انتخابات، اصاًل ایشــان برای کاندیداتوری 
مطرح نبودنــد و در آن زمان به این دلیل توســط جمنا به عنوان 
کاندیدای نهایی انتخاب شــد و مورد حمایت ســلیقه های مختلف 
جریان اصولگرایی قرار گرفت که واقعاً دست ما اصولگرایان از نظر 
چهره ای که در حد ریاست جمهوری باشد، خالی بود و به این ترتیب 
قرار شد آقای رییسی یک سال پس از اینکه به تولیت آستان قدس 

رضوی در آمده بود، خودش را مهیای ریاست بر دولت کند. 
البته همین که رییسی توانست رقابت فشرده ای با رئیس جمهور 
مستقر داشته باشد، نشان می دهد که از کاریزمای نسبتاً قابل قبولی 
برخوردار اســت اما بحث لیدری اصولگرایان و تصمیم سازی برای 
این جریان ریشــه دار و تأثیرگذار، بحثی بسیار مهم است و به نظر 

من، رییسی نمی تواند لیدر اصولگرایان شود.
او همچنیــن در ادامه اظهــار کرد:  جبهــه اصولگرایی پس از 
فوت آیت ا... کنی و ضایعه درگذشــت آقای عسگراوالدی، با خأل 
ریش ســفیدی مواجه شد که این مســئله در چند انتخابات گذشته 
تأثیرش را گذاشت اما این دلیل نمی شود که سرنوشت اصولگرایان 
را بدون حســاب و کتاب به دست این و آن بسپاریم. آقای رییسی 
شــخصیتش مثبت است و بهتر اســت به خدمت در تولیت آستان 
قدس ادامه بدهد تا اینکه خودش را وارد بازی های سیاســی کند. 
ایشــان البته مثل همه این حق را دارد که حتی برای یک بار دیگر 
به فکر رئیس جمهور شــدن باشــد، اما باید بدانیــم که حضور در 
عرصه های سیاسی و مشارکت در فعالیت های یک جریان ریشه دار، 

الزمه  اش این است که شناختی کافی از شرایط داشته باشیم.
وی افزوده اســت: آقای رییســی از چهره های موجه نظام است و 
به طور حتم هدفش خدمت اســت اما ایشان باید بدانند که هر کسی 
نمی تواند بیاید ادعا کند که به تنهایی می تواند حالل مشکالت باشد. 

اینکه دولت باید زیر نظِر مســتقیم مردم و همچنین سیاسیون و 
نهادهای دیگر باشــد، امری الزم است، اما باید حواسمان را جمع 
کنیم کــه این بهانه ای برای تخریب و ابزاری برای ســیاه نمایی 
نباشد. حتی باور مردم هم در مورد اینکه کاندیدای شکست خورده 
و افراد مؤثر ستادش به طور دائم در سخنرانی هایشان دولت را زیر 
ســؤال می برند، این خواهد بود که اصْل تخریب است، نه حرکت 

در مسیر نظام و کشور.
محمدتقی رهبر در پایــان اظهاراتش گفت: ما اصولگرایان در 
این چند ســال اخیر اشتباهات زیادی داشــتیم و به همین دلیل 
در اکثریت مجلــس و همچنین در دولت های یازدهم و دوازدهم 
و در بســیاری از شهرهای مهم، کرسی های شــورای شهر را از 
دســت دادیم. برای همین نه تنها نمی توانیم دوباره اهمال کنیم 
و همه چیز را به قضا و قدر بســپاریم، بلکه باید از داشــته هایمان 
به نحو احسن بهره ببریم تا ان شــاء ا... کشور در شرایطی باشد که 

نیروهای واقعًا انقالبی امور مختلف را به عهده بگیرند.

رییسی نمی تواند 
لیدر اصولگرایان باشد

عصر ایران

صرف نظر از اخباری که اخیرا در مورد نزدیکی کناره گیری ملک 
سلمان از پادشاهی عربستان و تسلیم منصبش به بن سلمان مطرح 
می شــود، باید گفت که این انتقال هم اکنون نیز انجام شده است و 
عماًل ولی عهد سعودی تمام عناصر قدرت و نفوذ و ثروت عربستان را 
در دست دارد و قطب محّرک سیاستهای سعودیها محسوب می شود.

 عالوه بر حاکمیت بن ســلمان در عرصه هدایت ارتش و امنیت 
مملکت ســعودی، وی اقدامی اقتصادی را مّد نظر دارد که براساس 
آن نقدینگی عظیمی را به عنوان سهام هایش در بازارها جمع آوری 
می کند تا با استفاده از آنها طرح های سرمایه گذاری را حمایت کند 
کــه در نهایت منجر به رهایی عربســتان از تکیه به منابع نفتی به 

عنوان اساس اصلی اقتصادش شود.
برنامه خصوصی ســازی اعالم شــده از »ارامکو« سرچشمه 
می گیــرد تا به تمــام بخش های زندگی اقتصادی در عربســتان 
برسد، بدین معنا زمینه ای برای ســرمایه گذاری مالی مؤسسات 
اقتصــادی و مالی قــادر به ورود به بازار ســعودی و رقابت با آن 
فراهم می شــود که بالطبع شرکتهای آمریکایی سهم عمده ای در 

این سرمایه گذاری خواهند داشت.
ایــن گرایش اقتصادی نشــان دهنده تغییــر بزرگی در زمینه 
اقتصاد عربستان اســت؛ اما واقعیت آن است که هنوز زمینه های 
اصلی برای تطبیق و اجرای این برنامه وجود ندارد؛ عالوه بر اینکه 
احتمال عدم موفقیت آن در سطح داخلی و خارجی نیز وجود دارد 
و ممکن است آثار غیر قابل جبرانی بر روی سیاست و اقتصاد این 

حکومت داشته باشد.
اما در جبهه های سیاسی نیز رهبری عربستان اشاره های متناقضی 
داشته اســت، برای مثال سعودی ها از نزدیکی به اسرائیل با دعوی 
مقابلــه با ایران صحبت می کنند، اما هم زمان روابط شــان با هر دو 
دولت ایران و اسرائیل را بهبود می بخشند! وارد جنگی ویران کننده 
با حوثی ها و علی صالح می شوند، اما هم پیمان یمنی شان عبد ربه 

منصور هادی را دست تنها می گذارند.

اعــالم مقابله با ایران در ســوریه و لبنان می کنند، اما حمایت از 
معارضان سوریه را متوقف می کنند و از آنها می خواهد افرادی طرفدار 

حکومت بشار اسد را در ضمن هیئت خود قرار دهند!
چه بســا بحران خلیجی موجود و افزایش تشــنج ها بین قطر و 
سعودی ها بهترین مثال برای سیاســت های کورکورانه بن سلمان 
در زمینه برنامه اقتصادی اش باشــد؛ چرا که گشودن فضای اقتصاد 
مملکت ســعودی به روی دیگر دولت ها برای ســرمایه گذاری، با 
محاصره و تحریم اقتصادی یکی از نزدیک ترین همســایه هایش 
یعنی قطر ســازگار نیســت. قطر یک قدرت مالی جهانی است که 
عربســتان برای عملی کردن چنین برنامه اقتصــادی و هر معادله 

اقتصادی و سیاسی در خلیج، نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
در نهایت، خبرهای رسیده در مورد بازداشت هایی که در حکومت 
ســعودی صورت می گیرد؛ از جمله بازداشت شیخ سلمان العوده، که 
یکی از ارکان اصلی این مملکت است، دلیل دیگری است که اختالل 

توازن در سیاست های سعودی ها را نشان می دهند.

بن سلمان باالخره
 با ایران چه می کند؟

انتخاب 

محمود احمدی نژاد که این روزها قصد ندارد از 
اخبار کشور به دور باشــد و با هر بهانه ای به میان 
جمعیت می آید تا همچنــان ردی از خود در دنیای 
سیاست باقی گذارد، پس از گفت وگو در باب مسائل 

هسته ای، این بار هم سراغ مسکن مهر می رود.
موضوعاتي که در واقع بیشــترین بار انتقادات 
را بــراي دولــت او به همــراه داشــته، از طریق 
پایگاه اطالع رســاني او پیگیري مي شود تا پروژه 
تطهیرسازي سکاندار کشور طي سال هاي ٨٤ تا ٩٢ 

به طور اساسي شکل  بگیرد.
محمــود احمدي نــژاد کــه این بار جــداي از 
»رییس جمهور ســابق ایران«، بــا عنوان »عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام« مورد خطاب 
قرار مي گیــرد، هنوز به وعده هــاي چندگانه خود 

عمل نکرده، به فکر مصاحبه اي دیگر افتاده است. 
وعده هایي مبني بر افشاگري در واکنش به اظهارات 
دادستان دیوان محاسبات، هنوز تحقق نگرفته که 
رییس دولت هاي نهم و دهم با مبحث »مســکن 

مهر« پا پیش مي گذارد.
موضوعي که او در پاســخ به این ســؤال که 
»مي گویند مسکن مهر کار خوب و موفقي نبوده 
است«، مي پرسد: »چه کسي مي گوید؟«، و وقتي 
در جواب مي شــنود که دولتمردان کنوني که در 
حوزه مسکن کار مي کنند، مي گوید: این طبیعي 
است. سیاســیون مخالف ما هرکاري که انجام 
داده ایــم را مي گویند بد اســت. ولي مردمي که 
صاحب مسکن شــده اند، چه؟ آنها حرفي دارند؟ 

من نشنیدم چیزي بگویند.
احمدي نژاد که معتقد اســت باید به انتقاداتي 

که مي شود پاســخ داد، از برنامه ریزي هاي صورت 
گرفته براي ســاخت ٤ میلیون و ٣٠٠ هزار واحد 

مســکوني در زمان دولت خــود مي گوید و روي 
مهم ترین انتقاد همه کارشناسان که همان مبحث 
جانمایي بود دست گذاشته و در جواب آن را بهترین 
جانمایي مي خواند. او البته در این گفت وگو باز هم 
از عدالتي که بــراي آن تعریف منحصر به فردي 
هــم دارد، صحبت مي کند و اینگونه مي گوید: کار 
دولت این اســت که از همه بگیرد و به یک عده 
بپردازد. او البته براي این تعریف به الگویي همچون 
طرح تحول سالمت اشاره مي کند که از جیب همه 
گرفته مي شود و به عده اي خاص پرداخت مي شود 

و مي گوید: اصال دولت یعني همین.
اما آنچه در خصوص مسکن مهر همواره مطرح 
شــده، بحث تورم زا بودن آن است. موضوعي که 

احمدي نژاد زیر بار این هم نمي رود و عنوان مي کند: 
چقدر تورم در برابر چه اتفاقي که قرار است بیفتد؟ 
تورم قابل توجهي نبوده اســت. او کــه با جداول 
متعددي از عملکرد خود در قیاس با دولت هاي قبل 
این گفت وگو را انجام مــي داد، به باال رفتن حجم 
نقدینگي که دیگر انتقاد اقتصاددانان از اجراي طرح 
مسکن مهر بوده اشــاره مي کند و با رد آن، عنوان 
مي کند که بیشترین رشد نقدینگي در تاریخ پس از 
انقالب مربوط به دوران ٨ ساله دولت آقاي هاشمي و 
بعد از آن براي دولت آقاي خاتمي است که دولت ما 
بعد از این دو دولت قرار دارد. احمدي نژاد که به هر 
دري مي زند تا شانه هاي خود را از بار انتقادات خالي 
کند، با خنده مي گوید: نکند مشکالت دهه ٦٠ هم 

تقصیر دولت ما بوده است.

نکند مشکالت دهه ٦٠ هم تقصیر دولت من بود؟!
روزنامه اعتماد 

عضو مجلس خبرگان رهبری با آســیب شناسی 
درباره »روحانیت« در زمان حاضر گفت: اگر خودمان 
را نقد نکنیم نمی توانیم تکامــل پیدا کنیم و خود را 

اصالح کنیم.
آیت اهلل هاشم هاشم زاده هریسی، در پاسخ به این 
سئوال که چرا جریان روحانیت، چهره هایی از جنس 
آیت اهلل طالقانی و آیت اهلل مطهری دیگر ارائه نکرده، 
گفت: در اوائل انقالب، و قبل از آن، روحانیونی داشتیم 
که چهره های علمی و مردمی بودند. چنین چهره هایی 
را جامعه و حوزه ها تربیت کرده و تحویل جامعه داده 
بود. چهره هایی از این دست االن هم حضور دارند و 
زنده هستند و خدمات ارائه می دهند. با این حال این 
ســوال را می توان مطرح کرد که چرا این چهره ها در 
گذشته بیشتر نمایان بود، و امروز با وجود اینکه امکانات 
بیشتر شده و علوم توســعه پیدا کرده و احساس نیاز 
بیشتر شده و و طبیعتاً باید چهره های بیشتری تربیت 

می شدند این گونه نیست.
این عضو مجلس خبرگارن رهبری در پاســخ به 
ســوال فوق اظهار داشت: تفاوت در این است که در 
زمان گذشته، این چهره ها خود ساخته بودند و امروز 
این موضوع کمتر از قبل دیده می شــود. در گذشته 
چهره هایی مانند آیت اهلل طالقانی که واقعا پدر بود و با 
پدری به انقالب کمک کرد را داشتیم؛ یا امثال شهید 
مطهری و شهید بهشتی را داشتیک که از لحاظ علمی 

و فضیلت های اخالقی نمونه بودند.
 او ادامه داد: باید مطالعاتی در این زمینه انجام شود 
که ایراد و اشــکال کجاســت که در حال حاضر این 
چهره ها کمتر شده اند؛ باید آسیب را بشناسیم و از آن 
جلوگیری کنیم و عوامل تربیت کننده را بیشتر کنیم. 
اگر خوش بین مطلق باشــیم و اعتقاد به نقدپذیری 
نداشته باشیم، سرمان به دیوار می خورد و آن وقت تازه 
به خودمان می آییم و دیگر پشیمانی سودی ندارد. در 

واقع، این مسیر به بن بست می خورد.
هاشــم زاده هریســی افزود: قبال فضای علمی، 
علمایی، اخالقــی و مردمی بــود. روحانیت دغدغه 
مردم را داشــتند و برعکس. روحانیــت خود را برای 
مردم اماده می کرد و می خواســت الگو باشد و نتیجه 
اش می شد اقای طالقانی. نه مدرک بود، نه مقام؛ فقط 
خودســاختگی بود و آن نیروهایی که ظرفیت باالیی 
داشتند، همین طور خود ساخته می امدند و نتیجه اش 
شهید مطهری و بهشی ها و ایت اهلل طالقانی ها می شد.

 این عضو مجلس خبرگان رهبــری ادامه داد: 
متأســفانه االن برخی از ما ســرمان را مشغول به 
سیاســت و... کرده ایم، اگر سیاست، سیاست بازی 
شود در شان روحانیت نیست، اگر مشغول اینکارها 
شویم و حوزه ها را مشغول آن کنیم، وسائل اخالقی 

و تربیتی و خودسازی اش از بین می رود و حوزه ها 
وارد معرکه گیری ها می شوند و روحانیت را مشغول 
می کننــد. در نتیجه کم کــم چهره های مردمی و 

اخالقی کمتر می شود. 
 او افزود: وقتی می گوییم روحانی باید سیاســی 
باشــد، باید در چارچوب اخالق باشد نه در فضای 
سیاســی بازی. ما باید به وضعیت قبلی مان و جنبه 
روحانیت و فضائلمان بیشتر توجه کنیم. باید سیاست 
در چنبره علم و اخالق و معنویت باشد نه اینکه اینها 

در چنبره سیاست باشند.
 آیت اهلل هاشــم زاده هریســی در پاسخ به این 
ســوال که نظر او را دربــاره مقاله اخیــر روزنامه 
جمهوری اسالمی در نقد برخی اقدامات روحانیون 
مانند برگزاری همایش چندهمســری پرسیده بود، 
گفــت: آن مقاله را ندیدم و آن را نخواندم. ولی این 
را می دانم که مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه 
جمهوری اسالمی یک روحانی دلسوز است؛ ایشان 
شهید زنده و جانباز است و همسنگر شهید بهشتی و 
در واقع از یاران ایشان بوده است. هر چه می گویند 

از روی عشق به کشور و نظام است.
هاشم زاده هریســی ادامه داد: اگر خودمان را نقد 
نکنیم نمی توانیم تکامل پیدا کنیم و خود را اصالح و 
مشکالت را حل کنیم. آسیب شناسی موضوع خوبی 
است که خود روحانیت باید ان را اغاز کند. اگر خودمان 
نکنیم قطعا دیگران خواهند کرد. مخصوصاً االن که 
فضای مجازی غوغا می کند و در اختیار ما نیست. اگر 
می خواهیم از بار فضای مجازی علیه روحانیت بکاهیم 

باید خودمان شروع به نقد و اسیب شناسی کنیم.
او افزود: نباید به نقدها راجع به روحانیت حساس 
باشیم. البته روحانی های مردمی و با اخالق و متشرع و 
متدین و دلسوز زیاد داریم که کارهای خیر می کنند، اما 

اشتباهات و لرزش های زیادی وجود دارد که یکی از 
آنها صد مورد خوب از بین می برد. روحانیت یک لباس 
براق و شفاف و سفید است و اگر در این همه زیبایی، از 
دور لکه دیده شود، آن لباس غیر قابل استفاده می شود. 
حاال اگر لکه 1٠٠ تا شــود، ضرر می بینیم؛ دفاع هم 
کنیم بدتر میشــود. انوقت دو جبهه می شود. جبهه 
حمایت و تخریب ایجاد می شــود. اخرش هم غلبه 

برانهاست چون شیشه زود می شکند.
 او با بیان اینکه »روحانیت باید پدر باشد تا پیروز 
و همیشه ماندگار شود« گفت: وقتی روحانی مهربان 
باشد و به محرومان رســیدگی کند و دست مظلوم 
بگیــرد همه او را پناهگاه می دانند حاال از هر جناحی 
که می خواهد باشد. دانشــجوها و اقشار مردم باید با 
روحانیت انس داشته باشند. امام می گفتند از روحانی 
نباید بترسند هر روحانی که  از از او می ترسند، دیگر آن 

»روحانیت« خود را از دست می دهد.  
هاشــم زاده هریســی در مورد برخــی اظهارات 
روحانیون از منبرهای رســمی و عمومی گفت: اگر 
برخی از تریبون های مقدس با توپ و تشــر با مردم 
سخن براند و حرفی بزند که عده ای فرار کنند و نارحت 
و دلشکسته شوند، آن وقت روحانیت خواهد شکست. 
روحانــی نباید جناحی و گروه باز باشــد. باید صدای 
محبت داشــته باشد. سیاستی که به معنای اخالق و 
جذب مردم باید ســرلوحه باشد و الغیر. سیاست این 
نیست که معرکه گیری کنیم و نفرت و خشونت پمپاژ 

کنیم. خصوصا از طریق تریبون های مقدس.
او ادامــه داد: مثال هر گروهی از اقشــار جامعه به 
نماز جمعه می روند و هر کســی یک طرز تفکر دارد، 
حال اگر بخواهیم یــک جانبه حرف بزنیم مردم دل 
شکســته میشــوند و عده ای از امدن به نماز جمعه 
پشیمان می شوند؛ برخی شنیدن این حرف ها را گناه 
می دانند. همه اینهــا را  روحانیت باید در نظر بگیرد. 
هنر این اســت که چیزهای کوچک و ظریف را هم 

ببیند و رعایت کند.
 هاشم زاده هریسی اضافه کرد: آیا یک نفر که در 
خانه اش اوالد مختلف دارد، می تواند فقط یکی را در 
آغوش بکشــد و بقیه را تشر بزند و از خانه براند؟ آیا 
عقل و شــرع اجازه می دهد؟ روحانیت نباید کسی را 
از جامعه طرد کند، اگر اینطور باشد، همه به ان عالقه 
مند می شوند. در فضای دانشگاه هم همین طور است. 
یک روحانی پدر اثرگذار است ولی اگر روحانی بد باشد، 

بدبینی ایجاد می شود.
 ایــن عضو مجلس خبرگان تصریح کرد: مردم با 
هیاهو و توپ و تشــر، سلمان و ابوذر نمی شوند بلکه 
بدتر می شوند. جذب مردم هم هنر می خواهد هم علم 
هم مهارت هم حلم و تحمل هم دلی به اندازه دریاها.

ایراد کجاست که روحانیت، دیگر 
آیت اهلل طالقانی و شهید مطهری ندارد؟

انتخاب


آقای رییسی شخصیتش مثبت است و بهتر است 
به خد مت در تولیت آستان قد س ادامه بد هد تا 

اینکه خود ش را وارد بازی های سیاسی کند.


قطر یک قد رت مالی جهانی است که 

عربستان برای عملی کرد ن چنین برنامه 
اقتصاد ی و هر معاد له اقتصاد ی و سیاسی د ر 

خلیج، نمی تواند آن را ناد ید ه بگیرد.


وقتی می گوییم روحانی باید سیاسی 

باشد، باید در چارچوب اخالق 
باشد نه د ر فضای سیاسی بازی. 

ما باید به وضعیت قبلی مان و جنبه 
روحانیت و فضائلمان بیشتر توجه 
کنیم. باید سیاست د ر چنبره علم و 

اخالق و معنویت باشد نه اینکه اینها 
در چنبره سیاست باشند.
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منظر

نویسنده و کارگردان نمایش »تب ماالریا« گفت: بیست و نهمین 
جشنواره تئاتر استانی، زمینه ساز معرفی استعدادها و هنرمندان جوان 

استان خواهد بود.
رضا باقرپور اظهار داشت: این دومین تجربه حضور من در جشنواره 

تئاتر استانی بود که امسال در بخش تجربه های نو شرکت کرده ام.
وی با اشــاره به اهمیت برگزاری بخش تجربه های نو ادامه داد: 
این جشنواره نسبت به دوره های قبل پر بار بوده است اما مهمترین 
تفاوت جشنواره بیست و نهم با سالهای قبل دو بخشی کردن جشنواره 
است که در زمینه شناختن استعدادهای جوان امتیاز بزرگی محسوب 

می شود.
این کارگردان جوان تئاتر تبریز، گفت: اهالی هنر همیشه به خاطر 
مناســب نبودن سالنه ای اجرا مورد اذیت قرار گرفته اند، نبود فضای 
مناســب برای اجرا و کمبود ظرفیت سالن برای مخاطبان در طول 
سالهای متمادی مشکل ســاز بوده اما این مساله از توان مسئوالن 
برگزار کننده جشنواره خارج بوده و باید مسئوالن و ارگان های ذیربط 

فرهنگی فکری در این زمینه بکنند.
باقرپور با اشــاره استقبال باالی مخاطبان از تئاتر گفت: با وجود 
اینکه نمایش »آیینه« اولین اجرا در روز دوم بود اما با استقبال خوبی 
از طرف مخاطبان مواجه شدیم که خواستار اجرای دو سکانسه بودند 
ولی بخاطر اجرای سنگین نتوانستیم به خواسته مخاطبان پاسخ دهیم.

رضا باقرپور اظهار کرد: امسال داوری آثار نیز در دو بخش انجام 
می شود، داوران بخش تجربه های نو هنرمندان بنام تبریزی هستند، 
تمام اعضای گروه هرچه در توان داشتند به اجرا گذاشتند، که امیدوارم 

مورد پسند داوران و تماشاگران عزیز قرار بگیرد.
وی در خصوص نتایج حضور جوانان در کنار پیشکسوتان افزود: 
خیلی حس خوب و امتیاز بزرگی محســوب می شود که جوانان در 
حضور اساتیدشــان در جشنواره شــرکت و کارهای خود را به اجرا 

گذاشته اند.
کارگردان نمایش تب ماالریا خاطرنشان کرد: این اثر، به صورت 
تئاتر فیزیکال و با پیام نوع دوستی، صلح و محبت کمی متفاوت تر از 
نصر سایر نمایش ها اجرا شد. 

جشنواره

جشنواره بیست و نهم زمینه ساز 
معرفی استعداد های جوان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل 
گفت: شــیوه های آموزش کودک همراه با دستور و تحکم خروجی 

ندارد.
هاجر جمادیه تصریح کرد: نمی توان با دستور و تحکم به کودکان 

مصرف درست، عادات درست زندگی و خوبی ها را آموخت.
وی افزود: زمانی که می توان با زبان شیرین و پرطرفدار داستان 
به کودک ســبک زندگی صحیح را آموزش داد، آموزش با تحکم 

خروجی مطلوبی ندارد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با بیان 
اینکه بزرگ ترها با پول، دستور و تحکم وظیفه  تربیتی را بر خود تمام 
شده می بینند، ادامه داد: این در حالی است که برای تربیت صحیح به 

کودک باید از زبان صحیحی استفاده کرد.
جمادیه با اشــاره به تأثیر عمیق و درازمدت داســتان در ذهن 
کودک، اضافه کرد: چنین ابزارهایی در اختیار است اما اغلب والدین از 
آن غافل بوده و به سختی می توان والدینی را مشاهده کرد که ابزار 

داستان را برای تربیت کودک خود به کار گرفته اند.
وی جشنواره قصه گویی را فرصتی برای آشتی کودکان و والدین 
آن ها با اهمیت داســتان دانست و افزود: در واقع به واسطه داستان 
می توان آموزه های مختلف را به سادگی و با تأثیرگذاری عمیق به 
مهر کودک انتقال داد.  

رویداد

آموزش با تحکم خروجی ندارد

مرمت جمعه مســجد بــه عنــوان قدیمی ترین 
اثر معماری شــهر اردبیل طی ســال های گذشته با 
اشــتباهاتی همراه بــود که بیانگــر ضعف مدیریت 

تخصصی و بی توجهی مدیران ناظر است.
جمعه مســجد بنای تاریخی که منتسب به دوره 
سلجوقی اســت به عبارتی قدیمی ترین اثر معماری 
بازمانده در اردبیل و به تعبیر کارشناسان مرکز تاریخی 

این شهر محسوب می شود.
گروهی بر این باورند که جمعه مســجد بر محل 
آتشــکده بزرگ این شهر بنا شده و گروهی معتقدند 
سنگی موسوم به سنگ باران به دلیل تقدس ویژه خود 

در این مسجد نگه داری می شده است.
با ایــن وجود میراث داران ایــن اثر کهن چندان 
مهربــان با بنا نبوده اند و بنای فعلی به تعبیر مدیرکل 

میراث فرهنگی استان تنها ایوان باقی مانده از مسجد 
اصلی است.

اشــتباهات در مرمت و احیای این بنای تاریخی 
که در واقع ســرهم بندی در مرمت و آراســته کردن 
ظاهر آن با هدف پاسخ به منتقدان و اصحاب رسانه 
بوده، موجب شده نه تنها اثر جمعه مسجد به درستی 
حفاظت نشود بلکه حتی به صورت مطلوب نیز معرفی 

نشده است.
تا جایی که موزه های معاصر در اردبیل به مراتب 
بیش از این اثر تاریخــی که راوی بخش اعظمی از 
تحوالت دینی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی در اردبیل 

است شناخته شده اند.
مدیــرکل میــراث فرهنگی اســتان اردبیل با به 
یــادآوری حضور خود در این مجموعه در ســال ۷۸ 

تصریح کرد: عمده اقدامات مرمت این بنای تاریخی 
در دوره اصالحات و ســپس در دولت یازدهم انجام 

شده است.
کریم حاجی زاده با اشاره به برخی اقدامات در حد 
فاصل ســال های ذکر شده اضافه کرد: زمانی که در 
ســال ۷۸ در میراث فرهنگی حضــور یافتم دو بنای 
بقعه شیخ صفی الدین و جمعه مسجد یا مسجد عتیق 
به عنوان اصلی ترین بناهای تاریخی در دســتور کار 

مرمت قرار گرفت.
وی افزود: هر چند مطالعات باستان شناسی از بنا 
در دهه های ۴۰ تا ۶۰ انجام شده اما بعدها گنبدی بر 
روی مسجد اجرا شــد و اقدامات مرمتی ترتیب داده 
شد که طی بررسی های صورت گرفته مشاهده کردیم 
مهر نیازمند بازنگری است.  

اشتباه در مرمت مسجد شاخص تاریخ معماری کشور

حق با منتقدان است

میراث فرهنگی

سامان دولتشاهی، متولد نوزدهم مهرماه سال 
۶۸  با تحصیالت در رشــته مهندسی مکانیک، 
از سال ۸5 استارت فعالیت موسیقیایی خود را 
زد. او که از جوانان با اســتعداد در این رشته 
اســت کارهای خود را به صورت چند تک 
آهنگ و یــک آلبوم ارایه داده و برای ادامه 
فعالیت های خود در این زمینه به دنبال تهیه 
کننده است تا بتواند هزینه های تهیه آلبوم را 
تأمین کند. او عالوه بر خوانندگی دستی در 

سرودن شعر و ترانه نویسی هم دارد.
با او در مورد موسیقی هم صحبت می شویم؛

از چه سالی موسیقی را شروع کردید و در 
چه سبکی کار می کنید؟

از ســال ۸۵ موزیک را با ساز فلوت کلیددار شروع 
کردم و تئوری موســیقی و فلوت را با استاد بخشی و 
اســتاد اقبال کار کردم و بعد آشــنایی با استاد حسن 
عبدالعظیــم زاده به گیتار و خوانندگــی عالقه مند 
شــدم، مدت کوتاهی با ایشان گیتار کار کردم. استاد 
عبدالعظیم زاده نه تنها اســتاد بنده بلکه یک دوست، 
همراه، مشــاور و حامی ام تا االن بودن و همیشــه 

مدیون ایشان هستم.  
در ادامه چون بیشتر عالقه مندی ام به  خوانندگی بود، 
خوانندگی را به نوازندگی ترجیح داده و سلفژ و ریتم را 
با اســتاد حقیقی در تهران کار کردم و چون به سبک 
راک عالقه شدیدی داشتم صداسازی را در این حوزه به 
صورت خو آموز از طریق کتاب، اینترنت و سی دی های 

آموزشی یاد گرفتم.
همچنین از نوجوانی به نوشتن عالقه زیادی داشتم و 
در شعر و ترانه نویسی افتخار شاگردی استاد یغما گلرویی 

و حسن علیشیری را دارم.
آهنگ »عرفان شــهری تبریز« در تیــر ماه 93 با 
صدا و موزیک استاد حسن عبدالعظیم زاده و ترانه بنده 

کار شــد، این اولین ترانه ای بود که از من پخش شد و 
این کار انگیزه ای شد تا به صورت رسمی خوانندگی و 

ترانه نویسی را شروع کنم.
اولین آهنگ رســمی من در زمستان 93 به نام 
»یورغون دیار« منتشر شد که بازخورد خوبی داشت 
و همین باعث شــد که مصمم تر به مسیر خود ادامه 

بدهم.
تــا به امروز ۸ تک آهنگ به ســبک راک با صدا 
و ترانه های خودم پخش شــده با نام های »یورغون 
دیــار«، »قیش گونو«، »گلمه باهار«، »بو عشــقین 
سونو یوخ«، »ساواش«، »قارا یول«، »گؤزل ملک« 
 MY LAKE و آهنگی به زبان انگلیســی به نام
URMIA، و یک آلبوم با ۶ آهنگ که به تازگی به 

نام  »سس سیز سس« منتشر شد.
از نوشــته هایم یک مجموعه شعر و متن کوتاه به 
زبان فارســی به نام »ســه فصل من و تو« هست که 
اوایل سال 9۶ توسط انتشارات مایا به چاپ رسید،و یک 
مجموعه شعر به زبان ترکی در دست نوشتن دارم که 

امیدوارم سال آینده به مرحله چاپ برسد.

 هنر موسیقی را ذاتی می دانید یا اکتسابی؟
به نظر شخصی من موسیقی اکتسابی هست و در 
مراحل کسب این مهارت، استعداد هم کمک می رساند، 
اما تولد و پرورش یک شــخص در محیط و خانواده ای 
که پیشینه  موسیقیایی و هنری دارند تأثیر به سزایی دارد.

رابطه خانواده و اطرافیان تان با موســیقی 
چگونه بود؟ آیا مشوق تان بود ند؟

از خانواده ام، خواهرم همیشه مشوق من بوده و بیشتر 
از همه همســرم که مدرس گیتار و آهنگساز هستند و 
در کارهای قبلی ام با هم همکاری داشــتیم  و در آینده 
این همکاری ها پررنگ تر خواهد شــد، مشوق و همراه 

همیشگی من هستند. 

موسیقی حرفه اصلی تان هست؟ اگر هست 
آیا به خاطر شــهرت و معروفیــت وارد حرفه 

موسیقی شد ید یا به خاطر عالقه؟
شغل اصلی ام مرتبط با رشته تحصیلی ام هست و به 
اجبار در این شغل فعالیت می کنم چون برای امرار معاش 
و ادامه کارهای هنری نیازمند این شغل هستم.اما خیلی 
دوست دارم که خوانندگی و نوشتن تنها حرفه ام باشد یا 
حداقل به جز هنر و علوم انسانی با هیچ چیزی سر و کار 

نداشته باشم.
طبیعی است که من هم مثل بیشترافراد معروفیت 
و شهرت را دوست دارم، که اگر بگم نه دروغ گفتم. اما 
معروفیت در درجه اول اولویتم قرار ندارد.  در درجه اول 
دغدغه و عالقه شدید و تبدیل نوشته هایم به آهنگ و 

شنیده شدن توسط مردم است.

اغلب خواننده ها در ابتدای فعالیت های خود 
قرائت قرآن هم می کردند. آیا شــما هم قاری 

قرآن بود ید؟ 
نخیر. فعالیتی در این زمینه نداشته ام.

در  گفتگو با سامان دولتشاهی مطرح شد:

دوست دارم خوانندگی و نوشتن تنها حرفه ام باشد
فاطمه ابوالهانی- سرخاب

گفتگو

در جشنواره تئاتر استان آ.ش

۲۳ شهریور۹۶

ساعت ۱۷

خرید بلیت:

ebilit.com

تئاتر شهر تبریز )م دانشسرا(

نمایش

نمایش »عروسک جنگی«

خدا شاهد است

قرار نبود شاعر شوم

ولی دیدم اینجا

همه چیز راحت تر است

اینجا میشود 

دستهایت را گرفت..

تو را بوسید..

تو را داشت..

و فقط 

براِی اینکه مردم نفهمند

جاِی همه اینها

نوشت: تو...

شعر

تو...

وحید خرم

کویر شرفخانه

صر 
س: ن

عک
 

ای شــب هجران که یک دم در تو چشــم من نخفت
آســمان چــون جمــع مشــتاقان پریشــان می کنــد

اینقــدر بــا بخــت خــواب آلــود مــن الال چــرا
چــرا دنیــا  هــم  ز  نمی پاشــد  مــن  شــگفتم  در 
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