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معــاون امــور دهیاریهاى ســازمان شــهرداریها و 
دهیاریهاى کشــور گفت: حق مسلم هر فرد روستایى 

است که امکانات جوانى در پایتخت را داشته باشد.
محسن کوشــش تبار در دیدار با دهیاران شهرستان 
تبریــز که با حضور فرماندار تبریز در محل فرماندارى 
این شهرستان صورت گرفت با اشاره به این که فرایند 
توسعه استان رو به جلو است، گفت:دولت براى توسعه 
تدابیرى اندیشــیده و پیش نیاز آن، ایجاد امید توسط 

استاندارى و دهیارى ها است.
کوشش تبار با تاکید بر اهمیت انضباط مالى در سطوح 
مختلف مدیریتى گفت: باید انضباط مالى و ادارى در 
دهیارى ها جارى شــود چرا که آخرین حلقه مدیریتى 
که واســط بین مردم، حاکمیت و استاندارى، دهیاران 

هستند.
وى افزود: مردم اعتمادشان به حاکمیت را از دهیاران 
مى گیرنــد و اعتماد مردم به حاکمیــت از مهمترین 

شاخصه هاى مردم ساالرى دینى است.
معــاون امــور دهیاریهاى ســازمان شــهرداریها و 
دهیاریهاى کشــور ادامه داد: دولــت تدبیر على رغم 
محدودیت هایش در حوزه دهیارى ها اقدامات مناسب 

و موثرى انجام داده است.
وى با اشاره به کمک هاى دولتى به دهیارى ها تصریح 
کرد: سال قبل در استان آذربایجان شرقى 126 دستگاه 
ماشین آالت کشاورزى توسط دولت وا گذار شده است 
که در سالجارى این کمک به مراتب بیشتر خواهد شد.
وى ادامه داد: براى جلوگیرى از مهاجرت روستاییان، 
دولت مصمم به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته است

دهیاران را به عنوان شهردار مى دانیم.
آذربایجان شــرقى  اســتاندارى  امور عمرانى  معاون 
گفت: مــا دهیاران را به عنوان شــهردار مى دانیم و 

او مدیر روستاست.
پورمهدى در این نشســت خاطرنشان کرد: دهیاران 
هم مانند شهرداران وظایف، اختیارات و مسئولیتهایى 

دارند.
معاون امور عمرانى استاندارى آذربایجان شرقى ادامه 
داد: دهیاران نیز باید مانند شــهرداران مشارکتهاى 
مردمى اهالى روستا را جلب و در اشتغالزایى روستاها 

نیز فعالیت کنند.
پورمهدى با تاکیــد بر لزوم آموزش دهیاران تصریح 
کرد: به دلیل مشکالت ادارى در صرف هزینه براى 
آموزش مشــکل داشــتیم اما تصمیم داریم با توجه 
بیشتر به بحث آموزش سطح علمى دهیاران را ارتقا 

دهیم.
وى با اشــاره به نزدیکى ایــام انتخابات مجلس از 
دهیاران خواست از ورود به بازیهاى سیاسى بپرهیزند 
و ادامه داد وظیفه دهیاران آماده کردن بستر فعالیت 
براى کاندیداها در ایام انتخابات اســت و هشدار داد: 
دهیــاران نماینده حاکمیت هســتند و باید در کمال 
بى طرفى براى ایجاد فضاى نشــاط در انتخابات کار 

کنند و از رفتن زیر چتر هر جناحى بپرهیزند.

تنها کشتارگاه دام شهرستان ملکان با حدود 120 هزار 
نفر جمعیت شهرى و روستایى با 3 شهر و 2 بخش و 
84 روستا از حدود 3 سال پیش تعطیل شده و تاکنون 
هیچ اقدامى در جهــت تغییر آن به صنعتى و یا نیمه 
صنعتى و احداث کشــتارگاه صنعتى در نقطه اى دیگر 

از این شهرستان نشده است.
از این رو قصابــان ملکانى مجبورند روزانه با طى 40 
کیلومتر مسافت به مراغه و 25 کیلومتر به بناب گوشت 
مورد نیاز این شهرســتان را از شهرهاى بناب و مراغه 
تامین کنند. امرى که عالوه بر دورى مسافت و اتالف 
وقــت منجر به هزینه هایى در حین رفت و برگشــت 
براى این کسبه نیز شده و موجبات گالیه و نارضایتى 

آن ها را فراهم کرده است.
مدیر اداره دامپزشــکى ملــکان در این خصوص در 
گفت وگو با ایســنا با بیــان اینکه دولــت در جهت 
ساماندهى کشــتارگاه هاى دام، جایگاه هاى سنتى را 
تعطیل کرده، افزود: کشتارگاه دام شهرستان ملکان نیز 
از جمله 11 کشــتارگاه استان است که به خاطر سنتى 

بودن از سال 91 تعطیل شده است.
فداى حســینى گفت: نیــاز روزانــه حداکثر 1700 

کیلوگرم گوشت گوساله و گوسفند در ملکان از طریق 
کشتارگاه هاى مراغه و بناب تامین مى شود.

وى از فعالیت 31 واحد قصابى در شهرســتان ملکان 
خبــر داد و افزود: 14 واحد قصابى در شــهر ملکان و 

بقیه در شهرهاى و روستاهاى تابعه فعالیت مى کنند.
فداى حسینى خاطرنشــان کرد: بر اساس قرارداد اداره 
دامپزشکى ملکان کشــتارگاه هاى بناب و مراغه فقط 
هزینه ذبــح را از قصابان ملکانــى دریافت مى کنند و 
هزینه اى بابت حمل از قصابان ملکان دریافت نمى شود.
وى در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنى بر علل عدم 
اقدامات الزم طى 3 ســال گذشــته در جهت احداث 
کشــتارگاه صنعتى و یا نیمه صنعتى و یا بازگشــایى 
کشتارگاه قبلى در شهرستان ملکان، اظهار کرد: نبود 
ســرمایه  گذار علت اصلى این امــر بوده و در صورت 
وجود سرمایه  گذار جهت احداث کشتارگاه در ملکان، 
اداره دامپزشکى این شهرســتان آماده همکارى هاى 

الزم مى باشد.
یکى از قصابان ملکان نیز در گفت وگو با ایسنا با انتقاد 
از نبود کشــتارگاه در ملکان گفت: در شهرستانى که 
120 هزار نفر جمعیت و 3 شــهر و بالغ بر 80 روستا 

دارد چرا باید کشتارگاه وجود نداشته باشد.
وى افزود: کشــتارگاه تعطیل شــده ملکان از لحاظ 
بهداشتى به مراتب بهتر از کشتارگاه شهرهاى مراغه و 
بناب و مى اندوآببود فقط اینکه اسمش کشتارگاه سنتى 
بود و همچنین بخاطر نبود یک باالبر و ذبح سنتى این 

محل را تعطیل کردند.
یکــى دیگــر از قصابان ملکان نیز بــا رد گفته مدیر 
اداره دامپزشکى ملکان مبنى بر حمل مجانى گوشت 
قصابان ملکانى از کشتارگاه هاى بناب و مراغه اظهار 
کرد: به هیچ وجه چنیــن حرفى صحت ندارد و بابت 
حمل گوشــت و در قالب عوارض مبلــغ حمل را از 

قصابان این شهرستان اخذ مى کنند.
وى گفت: عالوه بر اتالف وقت و پرداخت هزینه حمل 
از کشتارگاه، در موقع بردن گوساله به کشتارگاه هاى 
بنــاب و مراغه نیز مبلغ 500 هزار ریال بابت کرایه به 
وانت بار ها مى پردازیم که ما نیز مجبوریم هزینه هاى 
رفت و برگشــت را به قیمت گوشت اضافه کنیم که 
این امر نیز باعث مى شود گوشت مصرفى مردم ملکان 

باال تر از قیمت واقعى تمام شود.
گزارش از: سیاوش عینالو

مشکل چنین جامعه اى این است که به راحتى مى توانند 
توده اى شوند؛ و اگر این اتفاق بیافتد آمادگى تجزیه و 
تحلیل مسائل سیاسى را از خود دور مى کنند زیرا فقط 
دنبال سود و منفعت خودشان خواهند بود. یعنى زحمت 
تجزیه و تحلیل مسائل سیاسى را به خودشان نمى دهند 
بلکه سعى مى کنند با ورود به حوزه دیگران براى خود 

کسب سود کنند.
طبق آمار موجود جامعه ایران نسبت به امریکا، خیلى 
سیاسى است. اگر بپذیریم مشارکت هاى سیاسى ایران 
نیز ناشى از سیاسى شدن آن است مشخصا نمى توان 
سیاســى شــدن به معنى واقعى کلمه را تلقى کرد اما 
اگر سیاسى شــدن را جامعه پذیر شدن تعریف کنیم، 
نمى توانیم بپذیریم که جامعه ایران یک جامعه سیاسى 

شده است.

سیاسى شدن جامعه ایران 
به معناى توده اى شدن یا جامعه پذیر شدن

بنابراین ابتدا باید سیاســى شــدن را تعریف کنیم و 
ببینیم آیا سیاســى شــدن به معنى مشــارکت هاى 
اجتماعى اســت؟ یا به معنى تجزیه و تحلیل مسائل 
سیاسى؟ یا دنبال کردن منافع و امنیت ملى؟ در سه 
صورت فوق ما وجوهى از سیاسى شدن را داریم؛ در 
امریکا خیلى ها هستند که بى تفاوتند و چه بسا افرادى 
هم هســتند که رئیس جمهور را نمى شناسند اما در 
ایران مردم در دور افتاده ترین روســتا ها نیز درمورد 
مســائل اظهار نظر مى کنند و این پدیده مخصوصا 
بعد از انقالب به وجود آمد و شــاید در سیاسى شدن، 
ایران در منطقه مقام اول را داشته باشد. البته سیاسى 
شــدن منهاى حضور افراد در عرصه سیاست است و 
ایرانى ها از این نظر سیاست ها و خصلت هاى واالیى 
به خودشان اختصاص داده اند و در این مورد نیز قطعا 

برخى از مسائل تاریخى تاثیر گذاشته است.
چرا درك مردم جامعه بیشتر از مجلس و یا شوراى 

منتخب است؟
مشــکل ما این اســت که نخبگان فرصت حضور در 
مراکز تصمیم گیرى را پیدا نمى کنند و در واقع اینجامعه 
خصلت نخبه فروشى خود را حفظ کرده است و تا زمانى 
که این وضعیت ادامه داشــته باشد نخبگان در مراکز 

تصمیم گیرى خودنمایى نمى کنند.
افرادى در مراکز تصمیم گیرى هستند که نوعا محصول 
توده اى شدن جامعه مى باشند. درآمد توده اى شدن نیز 
عوام فریبى هاى تکنیکى و پیشرفته است. کسانى که 
به مراکز تصمیم گیرى وارد شده اند کسانى هستند که 
نخبگان را از خود دور کرده اند و بهره هوشى پایین ترى 

را از عموم مردم جامعه داشته اند.

جامعه خصلت نخبه فروشى خود را حفظ 
کرده است/میانگین هوش جامعه ما باال تر از 

نهادهاى تصمیم گیرى ماست
وضعیت آرمانى این است که مراکز تصمیم گیرى مانند 
شــوراهاى استان، شوراهاى شــهر و هرنهادى از این 
قبیل نمى تواند نمره بیست به خودش بدهد و به جرأت 
مى توانم بگویم در تصمیم لوایح و طرح هاى قانونى در 
مجلس متناقض هم عمل مى کنند و من مى توانم پنجاه 

مورد از مصوبه هاى متناقض را نام ببرم.
بنابراین میانگین هوش جامعه مــا باال تر از نهادهاى 
تصمیم گیرى ماســت. از این نظر اگر جامعه سیاسى 
شده را به معنى توده اى شده تعریف کنیم، درست است.
هنگام انتخابات عده اى دفع افسد به فاسد را مطرح 
مى کنند یا مى گویند رأى دادن به صالح مقبول بهتر از 
رأى دادن به اصلح نامقبول اســت، شما این دیدگاه را 

چگونه تحلیل مى کنید؟
به نظر من این دیدگاه ریشــه در آموزش ندیدگى این 
فرد انتخابگر دارد. اگر آن ها استراتژى انتخاباتى داشته 
باشند و در یک فرایند آموزشى تشخیص بدهند که به 
چه کسى رأى بدهند، دیگر تحت تاثیر چنین مسائلى 

قرار نمى گیرند.

زمانى که دفع افسد به فاسد بکنیم، 
عمال در فضاى بسته اى قرار گرفته ایم

ما هیچگاه دفع افســد به فاسد نمى کنیم؛ یعنى زمانى 
که دفع افسد به فاسد بکنیم، عمال در فضاى بسته اى 
قرار گرفته ایم. بنابراین بهتر است در انتخاب خود بیش 
از واقع بینى، آرمانى عمل کنیم. اگر ما نقطه آرمانى و 
اوج قله را در نظر داشته باشیم دفع افسد به فاسد اتفاق 
نمى افتد بلکه انتخاب بین بد و خوب صورت مى گیرد که 
اساس کار نیز انتخاب بین خوب و بد است ولى متاسفانه 

ما بین بد و بد تر انتخاب کردیم.
یکى از دیدگاه هایى که از مراکز تصمیم گیرى انتخاباتى 
مطرح شد، موضوع بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان بود، 

اساسا این موضوع را چطور ارزیابى مى کنید؟

به نظر من بنیــاد فرهنگ و هنر آذربایجان شــاید 
یکى از اصول اجرایى شــدن اصل 15 اســت. ما از 
این امر اســتقبال مى کنیم تا از فضاى مورد استفاده 
و غیرمقبول جامعه دور شــویم. بنیاد فرهنگ و هنر 
آذربایجان تعالى یک سرى از مطالباتى بود که مردم 
از ریاســت جمهورى هاى قبلى و فعلى مى خواستند 
ولى محقق نشــد. درواقع عده اى اصل 15 را مطرح 
کردند اما چون آگاهى کافى به طرح نداشتند، موضوع 
را امنیتى کردند و هنگامى که موضوع امنیتى مى شود 
خطوط قرمز براى همه ما یکسان است و خط قرمز 
از نظر رهبر و شــهروند عادى، در هر نقطه از کشور، 

تعریف واحدى پیدا مى کند.
پــس بهترین راه همین اســت که هــم مردم به 
مطالبات خود برســند و هم دغدغــه برابرى را در 

خودشان ایجاد کنند.

بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان، 
آلترناتیور فرهنگستان زبان ترکى است

آن ها نهادهاى ماقبل بنیاد را مطرح کردند و نهادهاى 
ماقبل بنیاد فرهنگ و هنر حتى در قالب سیاست هاى 
دولت فعلى نیز به هر دلیلى مطرح شد ولى مقبول نبود؛ 
زیرا جبهه هاى سیاسى امنیتى را در پى خود ایجاد کرد.

بنیــاد فرهنگ و هنر آذربایجان آلترناتیوى اســت به 
موضوع ماقبل خود یعنى ایجاد فرهنگســتان ترکى و 
ایجاد رشته ترکى که با اقبال عام روبرو نشد و تاجایى 

که مى دانم استقبال زیادى هم نداشت.
به نظر شما روندى که در تشکیل بنیاد پیش گرفته 

شد، روند خوبى بود یا خیر؟
بر اساس آنچه من از آن اطالع دارم، بیش از آنکه روند 
ســیر تکاملى خود را طى کند، بیشتر بر اساس آزمون 
و خطا و افتادن از یک ماده و پیوســتن به ماده جدید 
بود. ولى اگر همین بنیاد فعالیت هاى علمى، منصفانه و 
بى طرفانه خود را طى کند، بهترین روش براى اجرایى 
شدن اصل 15 است البته هنوز هم موضوع بنیاد علیرغم 
اعالم رسمى افتتاح در هاله اى از ابهام واقع است و در 
واقع کســى نمى تواند مدعى باشــد که از عملکرد و 

اساسنامه بنیاد آگاه است.

بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان بیش از آنکه 
سیر تکاملى خود را طى کند، بیشتر 

بر اساس آزمون و خطا جلو رفته است
البتــه باید به این موضوع هم واقف باشــیم که اصل 
ایجاد فرهنگستان که تبدیل به بنیاد شد و اصل 15 و... 
بیشتر جنبه تبلیغاتى داشتند و نمى توان مدعى بود که از 

اولویت هاى رئیس جمهور مى باشد.

شهردارى هشترود 
توان تعمیر 

خیابان ها را ندارد
2

 به تصویر کشیدن
 اعتیاد در فیلم ها 
سیاه نمایى نیست

5

ساخت ربات ایرانى بازرس 
و تعمیرگر خطوط لوله گاز 
که از برق استفاده نمى کند
6

ایدنى
قهرمان مسابقات 

شطرنج غرب آسیا شد
3

رونمایى از کتاب 
«حکایت عمر» 

در تبریز 
8

به گزارش ســرخاب به نقل از آناج؛ اصل 15 قانون اساســى، درك و 
ساختار سیاسى جامعه ایران، بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان و انتخابات 
در ایران موضوعى بود که دکتر جعفر جمشیدى راد، عضو هیأت علمى 
دانشــگاه و استاد حوزه علوم سیاســى طى گفتگویى، به واکاوى آن ها 

پرداخت.
متن گفتگو به شرح ذیل مى باشد:

یکى از وعده هاى ریاســت جمهورى در جریان انتخابات اجراى هر 
چه ســریع تر اصل 15 بوده است که به نظر مى آید این اصل به دالیل 
مختلف دچار کج فهمى شده است. لطفا در باره اصل 15 و تکالیف مردم 

و دولت در این اصل توضیح بفرمایید.
قانون اساســى هر کشورى، نظام سیاسى و تشکیالت اصلى اداره یک 
کشــور را بیان مى کند و مبانى فکرى را که نظام مزبور بر آن اســتوار 
و آرمانهایى را که حکومت براى آن ها مســئول است را تبیین مى نماید 
که و در واقع قانون اساســى و ساختار هر حکومت و کشورى محصول 

پویش تاریخى آن جامعه است.
در اصل 15 قانون اساســى مى خوانیم: «زبان و خط رسمى و مشترك 
مردم ایران فارسى است و اسناد و مکاتبات و متون رسمى کتب درسى 
باید با این زبان و خط باشــد ولى استفاده از زبانهاى محلى و قومى در 
مطبوعات و رســانه هاى جمعى یا گروهــى و تدریس ادبیات آن ها در 

مدارس در کنار زبان فارسى آزاد است.»
این اصل عالى ترین شکل همسطحى اعضاى خانواده ایران را با رعایت 
احتــرام به حقوق طبیعى و وضعى آن هــا و دورى از هرگونه تبعیض و 

اجحاف بیان مى کند.
اما على رغم تعدد و گوناگونى ســالیق ملت با یکدیگر، اصل15 وجود 
یک زبان و یک خط رســمى را در سراســر کشــور براى وحدت ملى 
ضرورى دانســته و براى جریان امور دولتى و ملتى در کارهاى ادارى، 

تجارى، اطالع رسانى و غیرالزم و اجتناب ناپذیر دانسته است.
باید بدانیم زبان فارسى به عنوان محور اصلى وحدت ملى در کنار دیگر 
مولفه ها، جزو اصول الیتغیر قانون اساسى تلقى مى شوند در یک مثلث 

جاى گرفته اســت که زوایاى این مثلث همواره ســیبل مقابل دشمن 
مى باشــد. اضالع این مثلث به نظر بنده عبارتند از: اصول12،15 و107 

قانون اساسى.
نظام سیاســى از فقه امامى و شیعه، رهبرى که عنصر اصلى حکومت با 
عنوان اصل والیت فقیه شناخته مى شود و اصل بعدى زبان فارسى است. 
دشمنان این سرزمین و ملت همواره به سه اصل به عنوان دژهاى استوار 
نگاه کرده اند بنابراین آرزو هایشــان ضربه زدن به هر کدام از این اصول 

است و برخى از تحرکات هم در همین راستا صورت مى گیرد.

عده اى از دریافت درست اصل 15 قانون اساسى عاجز مانده اند
مســلما آرزو و تکلیف ملت ایران مشخص است صیانت از وحدتى که 
زبان فارسى در کنار سایر اصول سهم ویژه اى از آن دارد. البته توجه به 
اصول یاد شده به معناى حذف یا تحقیر یا تضعیف سایر مطالبات مردم 
تلقى نمى شود و به برداشت من صیانت از اصول یاد شده به جاى اینکه 

حقوق دولت باشد تکلیف مردم است.
ابتدا باید گفت که عده اى از دریافت درســت اصل 15 قانون اساســى 
عاجز مانده اند عده اى هم دچار کج فهمى شــده و حاشیه سازى کرده اند 
و متاســفانه عده اى نیز حاشــیه به حاشیه ها نوشــته اند و برخى هم با 
برداشت هاى سیاسى، استفاده هاى سیاســى و تبلیغاتى از این موضوع 

کرده اند.
الزم اســت از داورى هاى عجوالنه و نسخه پیچى هاى طیفى و جناحى 
پرهیــز کنیم تا واقعیت را آنگونه که هســت بحــث کنیم چیزى که 

متاسفانه در جامعه اقبال خوبى از این دست مناسبات دیده نمى شود.
برخى معتقدند ایران خیلى سیاسى است و عده اى نیز بر این باورند 
کشــورى است که به سمت بى تفاوتى سیاسى مى رود؛ نظر شما در این 

مورد چیست؟
سیاسى شــدن جامعه ایران یک واقعیت آشکار اســت؛ درواقع جامعه 
ایران یک جامعه سیاســى است و یکى از آفت هاى جامعه ایران همین 

سیاسى شدن آن است.

بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان
مطالبه اى که محقق نشد

معاون امور دهیارى هاى کشور:

 حق هر فرد 
روستایى است 
که امکانات پایتخت 
را داشته باشد

معاون امور دهیارى هاى کشور:

 حق هر فرد روستایى است که امکانات پایتخت را داشته باشد

نبود کشتارگاه دام در ملکان و مشکالتى که براى مردم ایجاده شده است

بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان؛ مطالبه اى که محقق نشد
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ادبیات

برخورد ارشاد با نویسندگان 
تحقیر است نه تدبیر

3

ورزش

رکابزن تبریزى تیم پتروشیمى تبریز 
فاتح تور دوچرخه سوارى  ژاپن شد

 همین صفحه

 ادامه در همین صفحه

تیتر دو

استان

ادامه از تیتر یک

»» بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان، آلترناتیو فرهنگستان زبان ترکى است اما در هاله اى از ابهام قرار دارد
»» عده اى اصل 15 را مطرح کردند اما چون آگاهى کافى به طرح نداشتند، موضوع را امنیتى کردند
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ادبیات

شفیعى کدکنى و میراث 
خواجه عبدا... انصارى 

2

استان

انتخاب مقاله استاد دانشگاه 
تبریز جزو 10 مقاله پراستناد 
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ë ë
انتخاب مقاله استاد دانشگاه تبریز جزو ۱۰ مقاله پراستناد 

مقاله محمدتقی زعفرانی معطر، اســتاد 
دانشکده شیمی دانشگاه تبریز جزو ۱۰ مقاله 

پراستناد انتخاب شد. 
 )Scopus( بنا به گزارش اســکوپوس
وتایید انتشارات Elsevierیکی از مقاالت 

زعفرانی معطر تحت عنوان: 
 Study of thermodynamic« 
 properties of l-serine in
-۳-carboxymethyl-۱ aqueous

 methylimidazolium chloride
K ۱۵ .۲۹۸ solutions at

 Fluid Phase در مجله بین المللــی
پراســتناد  مقاله   ۱۰ Equilibriaجــزو 

درسال۲۰۱۴ شناخته شده است. 
این استاد دانشــگاه تبریز، در این ارتباط 

گفت: با توجه به اینکه امروزه بررسی پایداری 
وحاللیت بیومولکولهایی نظیر پروتئین ها در 
محیط های آبی و در حضور حاللهای مختلف 
در صنایع داروســازی و غذایی حائز اهمیت 
می باشــد از اینرو در پژوهش انجام یافته اثر 
یک مایع یونی با ویژگی خاص بعنوان حالل 
ســبز بر روی عملکرد و پایداری اسیدآمینه 
بعنوان واحد سازنده پروتئین مورد بررسی قرار 

گرفته است. 
به گفته وی، نتایج حاصل از بررسی های 
ترمودینامیکی حاکی از آن اســت که مایع 
یونی انتخاب شــده با افزایــش حاللیت٬ 
ناپایداری اسیدآمینه در محیط آبی را موجب 

می شود. 
همیــن گــزارش حاکی اســت: دکتر 

محمدتقی زعفرانی معطر از سال ۱۳۵۳ به 
عنوان عضو هیات علمی دانشــکده شیمی 
دانشگاه تبریز در گرایش شیمی فیزیک در 
امورآموزشی و پژوهشی فعالیت داشته است. 

این عضو هیات علمی دانشــگاه تبریز 
همچنین بعنوان دانشــمند جهان اســالم 
به چاپ بیــش از ۱۵۰ مقاله بین المللی که 
حدود ۱۰ مورد آن ها جزو مقاالت پراســتناد 
انتخاب شده از دیگر دستاوردهای علمی وی 
می باشــد. یادآور می شود: مدیر قطب علمی 
مواد جدید و شــیمی پاک، مدیریت۱۶ سال 
گروه شــیمی فیزیک، عضو هیات تحریریه 
چند مجله بین المللی و داخلی، داور برگزیده 
انتشارات Elsevierاز دیگر سوابق اجرای و 

آموزشی این استاد بوده است. 

برگزاری کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ 
با حضور محققان، اســاتید و دانشجویان 
از سراســر کشــور اولیــن کنفرانس ملی 
محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ 
)DCBDP۲۰۱۵( در دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان برگزار شد. 
مهــدی هاشــم زاده، دبیــر اجرایی این 
کنفرانس در این خصوص گفت: این کنفرانس 
در زمینه های تخصصی محاسبات توزیعی و 
داده های بزرگ در حوزه مهندسی کامپیو تر و با 
هدف گسترش دانش در موضوعات مرتبط و 
ایجاد محیطی علمی و فنی جهت ارائه آخرین 
دستاورد های علمی پژوهشی، تبادل اطالعات 
و همچنین آشنایی با مسائل و دستاورد های 

روز این حوزه بر پا شده است. 
وی افــزود: در این کنفرانس محققانی از 

سراسر کشور آخرین یافته های خود را در قالب 
مقاالت علمی در دو بخش مقاالت عادی و 

پوس تر ارائه می کنند. 
هاشــم زاده، سیســتم های توزیع شده و 
محاسبات، پردازش داده های بزرگ، تحلیل 
شــبکه های اجتماعی، بینایی ماشین توزیع 
شده را از محور ها و موضوعات اصلی مقاالت 
این کنفرانس برشمرد و افزود: تعداد ۶۵ مقاله 
از بین مقاالت ارســالی، توسط داوران کمیته 
علمی انتخاب و در قالب شش نشست جداگانه 
به صورت شفاهی و پوستری ارائه و مورد توجه 

شرکت کنندگان قرار گرفت. 
وی برگزاری کارگاه های آموزشی توسط 
متخصصان صنعت و دانشگاه را نیز از دیگر 
اهــداف این کنفرانس ذکر کــرد و افزود: در 

این راستا کارگاه های آموزشی با موضوعاتی 
نظیر آشــنایی با ابزار های تحلیل شبکه های 
اجتماعی- داده کاوی با اســتفاده از نرمافزار
ApacheMahout-داده کاوی با استفاده 
از نرم افزار –Weka شبیه سازی شبکه های 
 -OPNETکامپیوتــری و مخابراتی بــا
آشــنایی بامتن کاوی در متلــب به موازات 

کنفرانس تشکیل شد. 
شــایان ذکر است؛ در این کنفرانس دکتر 
اسد پور و دکتر یزدانیدو نفر از اساتید دانشکده 
مهندســی برق و کامپیو تر دانشــگاه تهران 
بــه ارائه ســخنرانی کلیدی بــا موضوعات 
چالش های تحلیل داده کاوی در شبکه های 
اجتماعی فارســی زبــان ورایانــش ابری، 

ضرورت ها و چالش ها پرداختند. 

ë ë
شهرداری هشترود توان تعمیر خیابان ها را ندارد

عضو شورای اسالمی هشترود گفت: یکی 
از دغدغه های مدیران شــهری بخصوص در 
شهر های کوچک، تامین منابع مالی و ایجاد 
درآمد برای شــهرداری ها بوده و این مسأله 

شهرداری ها را با مشکل مواجه ساخته است. 
قلی ولی پور اظهار کرد: از جمله مشکالت 
شهرداری هشترود در حال حاضر نداشتن در 
آمدهای پایدار اســت که ۶۵درصد بودجه را 
در بر می گیرد و این در حالی است که بودجه 
شــهرهای بزرگ از طریق در آمدهای پایدار 

تامین می شود. 
وی افزود: به دلیل نبود امکانات و نبود شغل، 
مردم هشترود به شهرهای دیگر کوچ می کنند 
و ساخت و ساز در این شهر به پائین ترین حد 
خود رســیده و این امر شــهرداری را متضرر 

می کند و این نهاد نمی تواند به کارهای عمرانی 
و تنظیف بهتر شــهر بپردازد زیرا در صورت 
نبود ساخت و ساز و منابع انسانی عمل کننده، 

شهرداری کم در آمد می ماند. 
ولی پــور اضافــه کرد: درآمد شــهرداری 
هشــترود در سال گذشــته از محل عوارض 
عمومی و ساختمان ها، سایر خدمات شهری و 
فروش اموال حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان بوده اســت و مابقی بودجه شهرداری 
کمک هــای دولتی بوده که ایــن هم برای 
تعمیر ماشــین آالت و حقوق کارکنان هزینه 

شده است. 
وی ادامه داد: مبلغ ناچیزی از بودجه برای 
شهرداری می ماند که در عمران و آبادانی شهر 
هزینه می شــود و آن هــم دردی از دردهای 

هشترود را درمان نمی کند، در ضمن شهرداری 
هشــترود با بدهی دو میلیارد تومانی دست و 
پنجه نرم می کند که یادگار شــهرداران قبلی 
است و باید در حل این مشکل مسئوالن، شورا 

و شهرداری را یاری رسان باشند. 
این عضو شــورا اضافه کرد: شــهرداری 
هشــترود توان تعمیرات ســطح خیابان ها و 
مرمت آن را ندارد و این هم ناشی از نداشتن در 
آمد و نبود منابع مالی است که به یک چالش 

تبدیل شده است. 
وی عنوان کرد: مردم فهیم شهرســتان 
هشــترود باید بدانند که شایســته بهترین ها 
هستند اما متاسفانه به دلیل نبود امکانات و در 
آمد تا به حال شورا و شهرداری نتوانسته کاری 
اساسی در خورشان مردم هشترود انجام دهند. 

ë ë
فضای مجازی، بر فاصله های میان اعضای خانواده دامن زده است

نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اسکو 
در مجلس شورای اسالمی گفت: در حال 
حاضر شــاهد افزایش ارتباطات اجتماعی 
مردم از طریق شبکه های اجتماعی هستیم 
که ارتباطات بی قید و شــرط در این فضا 

زمینه ساز بروز مشکالت است. 
محمد اســماعیل ســعیدی اظهارکرد: 
کاهش ارتباطــات بین اعضــای خانواده 
در جمع های کوچک خانوادگی به شــدت 
احساس می شــود چرا که در این جمع ها 
افراد هر کدام با گوشــی همراه مشــغول 

هستند. 
وی گفت: این روند در درون خانواده ها 
و حتی در میان زن و شــوهر نیز مشــهود 
اســت و درگیــری بیش از حد بــا دنیای 

مجازی بر این فاصله ها دامن زده است. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اســالمی، ادامه داد: وقتی 
ارتباطات دیگر چشــم به چشــم نیســت 
عواطف به ســمت تجرد گرایی سوق پیدا 
می کنــد و این روند به کاهش اســتحکام 

خانواده ها می انجامد. 
ســعیدی با اشــاره به تهاجم فرهنگی 
غرب علیه کشور خاطر نشان کرد: در حال 
حاضر، شــاهد اکران فیلم ها و سریال های 
ضــد خانوادگی در شــبکه های تلوزیونی 
غــرب به زبان فارســی هســتیم که این 
سریال ها بنیان خانواده های ایرانی را نشانه 

گرفته اند. 
وی ادامــه داد: در ایــن ســریال ها به 
مخاطب القا می شود که حتما زن به شوهر 
و شوهر به زن خیانت می کند و این تفکر را 

در ناخودآگاه افراد نهادینه می کند. 
وی گفــت: ایــن فیلم ها پــا را فرا تر 
می گذارند و در برخــی از موارد حتی این 
ارتباطات را عادی تلقی می کنند و این باور 
را در مخاطب به وجود می آورند که ارتباط 

خارج از قواعد مشکلی ندارد. 
نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اسکو 
در مجلس شــورای اســالمی، با اشــاره 
به دسترســی آســان افراد به شبکه های 
اجتماعــی در فضای مجازی بدون توانمند 

بودن در برابر مشــکالت این فضا گفت: 
فرهنــگ و توانمندی کافــی در برخی از 
کاربران این شــبکه ها وجود نــدارد و در 
  نهایت این شــبکه ها باعــث بروز و ظهور 
متاسفانه  که  است  رفتاری  ناهنجاری های 
در دور شدن اعضای خانواده از یکدیگر و 
عدم تمایل آن ها برای صحبت و گفت و گو 

و در کنار هم بودن دامن زده است. 
ســعیدی، خاطر نشــان کرد: فراموش 
نکنیم کــه بیکاری و اعتیــاد نیز از جمله 
عوامــل از بین رفتن مهر و محبت در بین 
خانواده هاست و باید برای مقابله با این دو 
مشکل نیز چاره ای اساسی اندیشیده شود. 
وی گفت: گسست عاطفی بین اعضای 
خانواده، موضوع مهمی است که همه باید 
برای حل این مشــکل و ارائه راهکار های 
اساســی دســت به دســت هــم دهیم و 
نماینــدگان مجلــس نیز در کمیســیون 
اجتماعی تالش دارند تا با بررسی طرح ها 
و لوایح استحکام خانواده، گامی در راستای 

رفع این مشکالت بردارند. 

احداث آبنما ها از نیازهای مهم شهر تبریز است
عضو هیأت رییســه شورای اسالمی شهر 
تبریز گفــت: نقش حســاس و تعیین کننده 
مجموعــه درآمد، حوزه مالی و شهرســازی 

نباید مورد غفلت قرار  گیرد. 
ســعید محدث در صحن علنی شــورای 
اسالمی شهر تبریز با بیان این مطلب، افزود: 
نقش پشــتیبان این عزیزان در دستاوردهای 

عمران شهر، غیرقابل انکار است. 
وی با بیان اینکــه پروژه های عمرانی با 
توجــه به اینکه همواره در معرض دید عموم 
هستند، قطعا در نگرش شهروندان تاثیر گذار 
هســتند، اظهار کرد: عزم شــهرداری تبریز 
در کاهش مــدت اجرای پروژه های عمرانی، 
موجب ارتقای روحیه شهروندی شده است. 

محدث، احداث ســقاخانه ها را از اقدامات 
ارزشــمند شــهرداری تبریز در ســال های 
اخیرخوانــد و گفت: با گرم تر شــدن هوا و 
حضور مســافران تبریزی، نیــاز به تجهیز و 

رسیدگی به سقاخانه ها ضروری است. 
عضو شــورای اسالمی شهر تبریز با بیان 
اینکه احداث آبنما ها از نیازهای مهم شــهر 
تبریز اســت، اظهار کرد: آبنما ها از مناظری 
است که به خصوص شب ها، در ایجاد مناظر 
بدیع شــهری و افزایش نشــاط شهروندان، 
تاثیرگذار اســت؛ از این رو احداث این المان 

در بخش های مختلف شهر کارساز است. 
محدث در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود با تاکید بر اینکــه دغدغه ام جلوگیری 

از کاهش درآمدهای شهرداری است، متذکر 
شــد: در صورت لزوم می تــوان روند اجرای 
پروژه  هــای عمرانــی را نســبت به کاهش 
درآمدهای شــهرداری تنظیم کنیم؛ اینکه با 
وارد شدن به یک رقابت عمرانی، در پرداخت 
مطالبات  شــش ماهه دوم با مشــکل مواجه 

شویم، هنر نیست. 
وی تاکیــد کرد: رونــد پرداخت حقوق و 
دســت مزد ها و اجرای برنامه های عمرانی و 
خدماتــی، باید به صورت تــوام و هماهنگ 

پیش بروند. 
عضو هیأت  رییسه شورای اسالمی شهر 
تبریز، همچنین خواســتار تسریع در احداث 

پایانه اتوبوس رانی مرکز شهر شد
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رای مثبت اعضای شورا به متن الیحه اصالح تعرفه عوارض محلی 

اعضای شورای اسالمی شهر تبریز، به 
دو فوریت و متن الیحه شــهرداری تبریز 
در خصوص تعرفه عوارض محلی سال ۹۴ 

این شهر رای مثبت دادند. 
ایــراد فرمانــداری تبریز به  به دنبال 
مصوبه شــورای اسالمی شــهر تبریز در 
خصوص تعرفه عوارض محلی ســال ۹۴ 
تبریــز، شــهرداری این شــهر الیحه دو 
فوریتی مبنی بــر حذف و اصالح تعدادی 
از بندهای تعرفه عوارض محلی سال ۹۴ 

شهرداری تبریز را به شورا تقدیم کرد. 
اعضای شــورای اسالمی شهر تبریز با 
توجه به گذشــت دو ماه از سال ۹۴ و بعد 
از شنیدن نظرات کار شناسان شهرداری در 

خصوص ضرورت این الیحه با دو فوریت 
این الیحه موافقت نمودند. 

همچنیــن بعد از تصویــب دو فوریت 
الیحه فوق و بعد از اعالم نظرات مخالف 
و موافق اعضای شــورای اســالمی شهر 
تبریز با بررســی بند ها و مــواد مورد نظر 
تبریز به الیحه شهرداری  شورای شــهر 
تبریز در خصــوص حذف و اصالح برخی 
مواد تعرفه عوارض محلی ســال ۹۴ رای 

مثبت داد. 
گفتنی اســت تعدادی از بند ها و مواد 
الیحه عوارض محلی ســال ۹۴ که پیش 
از این به تصویب شــورای اسالمی شهر 
تبریز رســیده بود با مخالفــت فرمانداری 

تبریز به شــورا عودت داده شــده بود و با 
اصالح و حذف مواد مورد نظر این الیحه 

به تصویب رسید. 
همچنین در این جلسه به مناسبت دوم 
خرداد روز والدت حضرت عباس )ع( و روز 
جانباز از شش تن از اعضای جانباز شورای 
اسالمی شهر تبریز با اهدای لوحی تقدیر 

به عمل آمد. 
گفتنی است حبیب شیری آذر، علیرضا 
نوای باغبان، حاج جواد ششــگالنی، داود 
حقیان، جعفر مدبر و محمد حسین جعفری 
شــش عضو شورای اســالمی شهر تبریز 
هستند که توفیق جانبازی در هشت سال 

دفاع مقدس را بدست آورده اند. 

آموزش ۲۳ هزار مددجوی کمیته امداد استان در ۶۷ رشته شغلی
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینی 
آذربایجان شرقی گفت: در سال گذشته بیش از 
۲۳ هــزار نفر از مددجویان تحت حمایت این 
نهاد با هزینه ای بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال در ۶۷ 

رشته شغلی آموزش دیده اند. 
حسین دشتی اظهار داشت: از بین ۳ هزار و 
۲۹۰ نفر از هنرجویان که دوره آموزش بلندمدت 
را طی کرده و موفق به اخذ کارت مهارت فنی 
و حرفه ای شده اند برای ۳۶۹ نفر کاریابی شده و 
برای یک هزار و ۴۱۹ نفر نیز با اختصاص اعتبار 
از منابع داخلی امداد و تسهیالت تکلیفی طرح 

خوداشتغالی اجرا شده است. 
وی تصریح کرد: بــا توجه به برنامه ریزی 
صورت گرفته، در ســال جاری برای آموزش 
۲۵ هزار نفر از مددجویان برنامه ریزی شده و 

طرح های آموزشی در حال اجرا هستند. 
دشــتی ادامه داد: برای تبیین فرهنگ کار 
و آمــاده کردن افراد فاقد مهارت شــغلی و یا 

تکمیل مهارت در مشاغلی که بازارکار و توجیه 
اقتصادی مناسب دارد دوره های آموزش مهارت 
با توجه به استعداد و عالقه هنرجویان و با ارائه 
مشاوره شغلی مناســب در دوره های آموزش 

کوتاه و بلند مدت برگزار می شود. 
دشتی با بیان اینکه هنرجویان در ابتدا دوره 
آموزش کوتاه مدت کارآفرینی را سپری کرده 
و سپس دوره آموزش بلندمدت را طی می کند، 
اظهار داشــت: برای مجریان طرح های خود 
اشتغالی نیز دوره آموزش ترویجی برای افزایش 
اطالعات شــغلی و بروز رسانی مشاغل طبق 

روش های جدید شغلی ارائه می شود. 
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی اضافه 
کرد: دوره های آموزشی طبق تفاهمنامه منعقد 
شــده با ســازمان ها و مراکز دولتی دخیل در 
امر آموزش بــرای مددجویان، افراد بازمانده از 
تحصیل، فارغ التحصیالن بیکار و دانش آموزان 
دبیرســتانی با تامین هزینه آمــوزش برگزار 

می شود. 
دشتی یادآور شد: رشته های نوین آموزش 
داده شــده شامل دواتگری، تراش سنگ های 
قیمتی، قلم زنی، تولید کیف های چرمی، تعمیر 
موبایل، تعمیرات خودرو، پرستاری از بیماران، 
نسخه خوانی، تولید محصوالت کشاورزی مثل 
زعفران، صنایع دستی و مشاغل خدمات است. 
دشــتی در بخــش دیگری از ســخنان 
خود ضمــن اعــالم آمادگی کمیتــه امداد 
آذربایجان شرقی برای همکاری با ارگان های 
ذی ربط در آموزش مشــاغل جدید که دارای 
توجیه اقتصادی هســتند از همکاری سازمان 
فنی و حرفه ای اســتان در برگزاری دوره های 
آموزش در مراکز ثابت دولتی به صورت رایگان 
و استاد شــاگردی و تیم های سیار شهری و 
روستایی برابر ماده ۱۷ و صدور کارت مهارت 
برای مددجویان تحت حمایت این نهاد تقدیر 

کرد
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تمرکززدایی در برگزاری برنامه های فرهنگی؛ بهترین سیاست وزارت علوم 

دانشــگاه  فرهنگی  و  اجتماعی  معاون 
شهیدمدنی آذربایجان گفت: تمرکز زدایی 
در برگــزاری برنامه های فرهنگی یکی از 

بهترین سیاست های وزارت علوم است. 
رقیه صادقی نیــری در آیین اختتامیه 
تمرکززدایی  رضوی،  کتابخوانی  جشنواره 
فعالیت های  برگــزاری  در  علــوم  وزارت 
علمــی و فرهنگــی را یکــی از بهترین 
سیاســت های این وزارت عنــوان کرد و 
گفت: در ســایه توجه به این سیاســت و 
رویکرد مهــم وزارت، در طول یکســال 
گذشــته دو جشــنواره با عناوین جشنواره 
نشریات و کتاب خوانی رضوی به بهترین 
شــکل ممکن در دانشگاه شــهید مدنی 

آذربایجان برگزار شد. 
وی افــزود: پس از اینکه وزارت علوم، 

به  را  برگزاری جشنواره رضوی  مسئولیت 
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان واگذار 
کــرد، کمیته هــای تخصصــی همچون 
اجرایــی، علمی، روابط عمومی و دبیرخانه 

را تشکیل دادیم. 
وی تصریــح کــرد: این جشــنواره به 
بخــش  دو  در  و  الکترونیکــی  صــورت 
کتابخوانی و تلخیــص کتاب با محوریت 
کتاب حکمت هــای رضوی و چهار کتاب 

دیگر برگزار شد. 
دانشــگاه  فرهنگی  و  اجتماعی  معاون 
شــهید مدنــی آذربایجان ادامــه داد: در 
بخــش کتابخوانی بیــش از ۵۰۰ نفر از 
سراسر کشور ثبت نام کردند که با طراحی 
۱۰۰ ســوال از کتاب حکمت های رضوی، 
در   نهایت هشــت نفر به نیت امام هشتم 

برگزیده شدند. 
صادقی افــزود: عالوه بر اهدای جوایز 
نقدی بــرای نفرات بر تر ایــن بخش، با 
هماهنگی معاونــت فرهنگی وزارت علوم 
و بنیاد علمی امام رضا )ع( برگزیدگان به 

سفر مشهد مقدس نیز اعزام می شوند. 
وی در ادامه ســخنان خود با اشــاره 
به فعالیت هــای انجام گرفتــه در بخش 
تلخیص کتب گفت: فایل پی دی اف پنج 
کتــاب با محوریت امام هشــتم )ع( را در 

اختیار ثبت نام کنندگان قرار دادیم. 
دانشــگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
ادامــه داد:  شــهید مدنــی آذربایجــان 
فعالیت های دینــی و مذهبی درصد قابل 
توجهی از برنامه های این دانشــگاه را به 

خود اختصاص داده است. 
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موفقیت هر سازمان در گرو تکریم مردم و جلب رضایت مشتری

مدیرعامل شرکت گاز استان در جلسه ارزیابی 
طرح تکریم ارباب رجوع گفت: موفقیت هر سازمانی 
در گرو تکریم مردم و جلب رضایت مشتری است 
و رفتار و کردار کارکنان بایستی متناسب با شأن 
مشترکین باشد و با تغییر در فرآیند های اجرایی 
انتظارات اربــاب رجوع را در حداقل زمان برآورده 

سازیم. 
ولی اله دینی افــزود: باید این اطمینان را به 
مشترکین بدهیم خدمتی که به آن ها ارائه می شود 
بموقع و سریع برآورده می شود و نباید اعمالی سر 
بزند که اعتماد ارباب رجوع از سازمان سلب شود و 
مسیر کاری خود را به سمتی ببریم که ارباب رجوع 

بدون دغدغه و مشکل نیاز خود را برآورده بکند. 
وی با اشاره به اینکه ما نباید به رتبه بندی های 
کسب شده قانع باشیم افزود: ما باید خدمات خود 
را بهتر از دیــروز به ارباب رجوع ارائه کنیم و عزم 
خود را برای باال بردن ســطح خدمت در گستره 
اســتانی جزم و به دنبال روش ها و نوآوری های 

جدید باشیم. 

دبیر طرح تکریم شرکت گاز استان نیز ضمن 
ارائه گزارشــی از اقدامات این شرکت درکارگروه 
طرح تکریم ارباب رجوع گفت: اجرای پروژه های 
پژوهشــی متعدد در راستای ارتقای رضایتمندی 
مشتریان، ارتقای سیستم های حوزه نرم افزاری 
و مکانیزه نمــودن فعالیت ها، رویکــرد ویژه در 
بخش رسیدگی به شکایات شامل مکانیزه نمودن 
تمامی فرآیندهای پاسخگویی، واگذاری بخشی از 
خدمات مشــترکین به دفا تر پیشخوان دولت در 
راســتای افزایش رضایت مردمی، پروژه بررسی 
اثربخشــی میزان اطالع رســانی در حوزه های 
مختلف، سنجش ساالنه میزان رضایت مردمی 
از عملکرد شــرکت در حوزه هــای مختلف ارائه 
خدمات، پروژه سنجش رضایت مردمی بر اساس 
منطق ۶ سیگما، پروژه ارتقای فرهنگ سازمانی از 
جمله عملکرد این شــرکت در مورد طرح تکریم 

ارباب رجوع می باشد. 
محمدعلی فتح اله زاده افزود: احراز رتبه نخست 
استانی در میان شرکت های دولتی در زمینه کسب 

رضایتمندی مراجعین دســتگاه های اجرایی در 
ســال ۸۵، انتخاب جزء ۴ شــرکت بر تر در طرح 
تکریم ارباب رجوع در ســال ۸۶ از سوی بازرس 
ملی طرح تکریم وزارت نفت، احراز رتبه نخست 
استانی در میان شرکت های دولتی در زمینه کسب 
رضایتمندی مراجعین دستگاه های اجرایی استان 
۸۷، کســب عنوان اول رضایتمندی مردمی در 
بین دستگاه های دولتی استان در سال ۹۰، کسب 
تقدیرنامه ۴ ستاره در اولین جشنواره طرح تکریم 
ارباب رجوع در شرکت ملی گاز ایران درسال ۹۲، 
کســب عنوان دوم رضایتمندی مردمی در بین 
دستگاه های دولتی استان در سال ۹۲از افتخارات 

کسب شده درحوزه تکریم ارباب رجوع برشمرد. 
در ادامه ارزیابان اعزامی از شــرکت ملی گاز 
ایران از مناطق تبریــز و واحدهای مختلف گاز 
شهرستانی بازدید و فرآیند فعالیت های طرح تکریم 
در حوزه های مختلف از لحاظ محورهای ارزیابی 
طرح تکریم ارباب رجوع را مورد بررسی و ارزیابی 

قرار دادند. 
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ë ë
ایدنی قهرمان مسابقات شطرنج غرب آسیا شد

پویا ایدنی در دور پایانی مسابقات منطقه 
غرب آســیا به مقام قهرمانی رســید و جواز 
حضور در جام جهانی آذربایجان را به دســت 

آورد. 
 در دور پایانــی مســابقات قهرمانی زون 
منطقه غرب آســیا، پویا ایدنی با ۸ امتیاز از ۹ 
بازی قهرمان منطقه غرب آسیا در سال ۲۰۱۵ 
شــد و جواز حضور در مسابقات جام جهانی 
شطرنج که شهریور ماه امسال با حضور ۱۲۸ 
شــطرنج باز بر تر جهان در شهر باکو برگزار 

خواهد شد را دریافت کرد. 
 احســان قائم مقامی با ۷. ۵ امتیاز نایب 

قهرمان مسابقات و بشیر القدیمی با ۶ امتیاز 
سوم شد. 

 درینی هم با پیروزی آخر خود ۶ امتیازی 
شد و به همراه القدیمی از یمن در مقام سوم 
و چهارم شریک شــد، اما چون در رویارویی 
مستقیم از حریف یمنی شکست خورده بود 

به مقام چهارم رسید. 
 مسابقات قهرمانی منطقه غرب آسیا )زون 
۳. ۱( از ۲۷ اردیبهشت لغایت سوم خرداد ماه 
در مســقط عمان با حضور ۳۴ بازیکن از ۱۲ 
کشور بحرین، ایران، عراق، عربستان سعودی، 
کویت، لبنان، عمان، فلسطین، قطر، سوریه، 

امارات متحده عربی و یمن برگزار شد. 
 در جدول بانوان نیز ژو چن از قطر و آتوسا 
پورکاشیان با ۸ امتیاز از ۹ بازی مشترکا به مقام 
اول دست یافتند و از آنجا که ژو چن رویارویی 
مستقیم را برده بود ژو چن به عنوان نماینده 
منطقه غرب آسیا به مسابقات قهرمانی زنان 

جهان راه خواهد یافت. 
 میترا حجازی پور دیگر نماینده ایران با ۷. 
۵ امتیاز سوم شد. ایمان الروفی از عراق با ۵. 
۵ امتیاز به مقام چهارم رسید. افامیا میر محمود 
از سوریه و عبیر علی از امارت به مقام پنجم و 

ششم دست یافتند. 

پیام وزیر ورزش و جوانان کشور به سی و امین دوره تور دوچرخه 
سواری بین المللی نیمه حرفه ای ایران - آذربایجان 

دکتــر محمود گــودرزی وزیــر ورزش و 
جوانان کشــور در پیامی به ســی و امین دوره 
تور دوچرخه سواری بین المللی نیمه حرفه ای 
ایران - آذربایجان آورده است: حمد و ستایش 
خداوند متعال را که شــاهد برگزاری سی اُمین 
دوره رقابت های تور بین المللی دوچرخه سواری 
ایــران در جمهوری اســامی ایــران و خطه 
قهرمان پرور آذربایجان هســتیم. رقابت هایی 
که نامش با نام و درخشــش دوچرخه سوارانی 
بزرگ و صاحب عنوان عجین شده و امروز به 
قدیمی ترین تور دوچرخه سواری ایران بدل شده 

است. 
وی تصریح کرده: بدینوســیله به مسئولین 
و دســت اندرکاران استان آذربایجان شرقی که 
توانسته اند طی ســال های اخیر با ارتقاء فنی و 
کسب تجربیات ارزشــمند به جایگاهی دست 

یابند که میزبانی شایســته بــرای این رویداد 
ارزشــمند باشــند، تبریک می گویم. امیدوارم 
حضور ورزشکاران و مربیان و دست اندرکاران 
کشورهای مختلف در این رویداد، به همدلی هر 
چه بیشتر میان کشور ها از یک طرف و همگانی 
شــدن ورزش جذاب دوچرخه سواری از طرف 

دیگر بیانجامد. 
وزیر ورزش و جوانان کشور در پایان آورده 
است: در پایان ضمن خوش آمدگویی به همه 
میهمانان، رقابت هایــی هیجان انگیز و به یاد 
ماندنی ر ا برای تمامی ورزشــکاران آرزومندم 
و ضمن تشــکر از همکاری صمیمانه دســت 
اندرکاران برگزاری این رویداد، توفیق روزافزون 
عزیزان شرکت کننده را از خداوند متعال مسئلت 
دارم. ســی و امین دوره تور دوچرخه ســواری 
ایران - آذربایجان از ۷ الی ۱۲ خرداد در مسیر 

تبریز به مشکین شــهر - سرعین به تبریز - 
تبریز به ارومیه - ارومیه به منطقه آزاد تجاری 
ارس، جلفــا به کلیبر و داخل شــهر تبریز به 
مسافت ۹۷۰ کیلومتر با حضور تیم های ناویتاس 
ساتیلیس استرالیا، سرچ تو ریته ین استرالیا، تیم 
ملی گرجستان، تیم ملی مغولستان، ان اس سی 
مالزی، آر تی اس ســانتیک چین تایپه، تورکو 
شــکر ترکیه، سی سی ان سایکلینگ الئوس، 
ته رانگانو مالزی، تیم ملی ازبکستان، تیم ملی 
ســوریه، تیم ملی بحرین، تیم ملی ارمنستان، 
وینو فور ائور قزاقســتان، لویشان لند اسکیپ 
جمهوری خلق چین، ای ســی ســپارتا پرا ها 
جمهوری چک و مراکــش و تیم های داخلی 
پتروشیمی و شهرداری تبریز، سپاهان اصفهان، 
پیشــگامان کویر یزد و تیم ملی ایران برگزار 

خواهد شد. 

اینزاگی: امیدوارم زمان بیشتری به من داده شود
 پیپو اینزاگی، ســرمربی میان از باشگاه 
درخواست کرد که زمان بیشتری در اختیار او 
قرار دهند تا او بتواند شــرایط باشگاه را تغییر 

دهد.   
روسونری شب گذشته با دو گل ال شعراوی 
و تک گل پاتزینی، موفق شــد ۳-۰ تورینو را 
شکست دهد. این در حالی بود که کریستین 
زاکاردو در نیمٔه اول از سوی داور با کارت قرمز 
روبرو شده بود و میان ۱۰ نفره بازی می کرد. 
با وجود اینکه اینزاگی در کسب سهمیه اروپایی 

برای تیمش ناموفق بود، از باشگاه انتظار دارد 
که او را در جایگاهش ابقا کند تا بتواند میان را 

دچار تغییرات گسترده کند. 
 او در جمع خبرنگاران گفت: »باید بگویم 
که تیم همیشــه پشــت من بود و برای من، 
شــروع کار در ســری آ مثل یک اتفاق ویژه 
بود. من با باشــگاه قرارداد دارم و تا وقتی به 
من چیزی در مورد اتمام همکاری گفته نشود، 
ادامه خواهم داد. اگر به من زمان داده شــود، 
مطمئنم می توانم میان را به جایگاه واقعی اش 

برگردانم.« 
 اینزاگی درباره شــایعه حضوئر آنچلوتی 
گفت: »چیزهایی شنیده ام ولی چیزی به من 
درباره کارم گفته نشــده است. می خواهم به 
عملکرد اخیر تیم ثبات ببخشم. چه چیز درباره 
آنچلوتی می توانم بگویم؟ فکر می کنم او برای 
میان تاریخ ســازی کرده است. اگر پس از 
کســب قهرمانی چمپیونزلیگ توسط کارلتو، 
صحبت از اخراج و جانشینی اش با دیگر گزینه 

هاستف پس من حتما اخراج خواهم شد!« 

ë ë
رکابزن تبریزی تیم پتروشیمی تبریز فاتح تور دوچرخه سواری ژاپن شد

صمد پورســیدی رکابــزن تبریزی تیم 
پتروشیمی تبریز به مقام قهرمانی انفرادی تور 

دوچرخه سواری ژاپن دست یافت. 
آخریــن مرحله تور بیــن المللی ژاپن به 
مســافت ۱۱۲ کیلومتر برگزار شد و صمد پور 
سیدی از پتروشیمی تبریز با زمان ۱۶ ساعت 
و ۱۷ دقیقــه و ۵۳ ثانیه مقــام قهرمانی این 

مسابقات را از آن خود کرد. 

رحیم امامی با ۲۴ ثانیه اختاف، حســین 
عســگری با ۵۲ ثانیه اختاف و امیر زرگری 
با ۵۳ ثانیه اختاف نســبت به پورسیدی، هر 
سه از پیشگامان به ترتیب در رده های دوم تا 

چهارم قرار گرفتند. 
در مجموع تیمی نیز پیشگامان کویر یزد با 
زمان ۴۸ ساعت و ۵۵ دقیقه و ۴۱ ثانیه به مقام 

نخست دست یافت. 

پتروشــیمی تبریز دیگر نماینده دوچرخه 
سواری ایران نیز با ۱۳ دقیقه اختاف نسبت به 
پیشگامان، در رده پنجم بخش تیمی ایستاد. 

رحیم امامی از پیشــگامان بــا ۲۵ امتیاز 
لقب سلطان کوهســتان را از آن خود کرد و 
امیر زرگری و آرویــن معظمی گودرزی هم 
تیمی های وی به ترتیب با ۱۴ و ۱۳ امتیاز در 

رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند. 

ë ë
کمک تجهیزاتی فدراسیون جهانی هاکی به ایران 

فدراسیون جهانی هاکی )FIH( با توجه به 
پیشرفت رشته هاکی در ایران و برای توسعه این 

رشته ورزشی به ایران کمک تجهیزاتی خواهد 
کرد. تجهیزات ارسالی از سوی فدراسیون جهانی 

هاکــی به صورت رایگان در اختیــار ایران قرار 
می گیرد. 

ë ë
بداغی دوباره سرمربی تیم ملی کاراته بانوان شد

نایب رییس بانوان فدراسیون کاراته از 
انتصاب فریبا بداغی به عنوان ســرمربی 

تیم ملی بزرگساالن خبر داد. 
طی  گفت:  شــاه محمدی  عشــرت 
جلســه ای با اعضــای هیات رییســه 
فدراسیون فریبا بداغی به عنوان سرمربی 

تیم ملی کاراته بزرگساالن بانوان انتخاب 
شد. وی افزود: بداغی از مربیان با تجربه 
و ارزشــمندی است که ســال ها هدایت 
تیم ملی بانوان را بر عهده داشــته و در 
بازی های آسیایی اینچئون هم به همراه 
ســایر مربیان نتایج قابل قبولی را کسب 

کرد. 
نایب رییس بانوان فدراســیون کاراته 
درخصوص اردوی تیم ملی بزرگســاالن 
گفت: دور جدید تمرینات از صبح سه شنبه 
در ســالن شــهید کبکانیان تهران آغاز 

خواهد شد. 

ë ë
هسلر، فوتبال ایران را جهانی می کند؟ 

قرارداد مربی آلمانی با تیم مشهدی ۱۷۰ 
هزار یــورو بوده که ۱۰۰ هــزار یوروی آن 

پرداخت نشده است. 
پس از انتخاب مرزبان به عنوان سرمربی 
تیم پدیده شــاندیز، گمانه زنــی زیادی در 
خصوص دســتیار احتمالی او مطرح شــد. 
ناگهان نام از مربی ای به میان آمد که مردم 
ورزش دوست ما، روزی عکس هایش را بین 

آدامس های فوتبالی جستجو می کردند. 
بله، توماس هسلر بزرگ به ایران آمده بود 
و به عنوان مربی پدیده مشغول به کار شد. 
کسانی که تمرینات هسلر را نگاه می کردند، 

از متفاوت بودن او می گفتند. 
اینکه او به بازیکنان نامدار پدیده شاندیز، 
پاس دادن را آموزش می داد شــاید در وهله 
اول خنده دار به نظر می رســید اما با گذشت 

زمان حقیقتی تلخ را به مردم یادآور شد. 
اما هسلر امروز بیشتر مبلغ قراردادش را از 
پدیده طلبکار است. قرارداد او با تیم مشهدی 
۱۷۰ هزار یورو بوده کــه ۱۰۰ هزار یوروی 
آن پرداخت نشــده اســت. او پس از اتمام 
قراردادش، دو هفته در ایران ماند تا طلبش را 
بگیرد. تاخیر باشگاه پدیده در پرداخت طلب 

هســلر، حتی موجب شــد او بازی دوستانه 
تیــم منتخب ۹۶ آلمان بــا جمهوری چک 
را از دســت بدهد. در این جریان حتی پای 
رییس فدراسیون آلمان هم وسط کشیده شد. 
او دلیل اضافه نشــدن هسلر به تیم دوست 
داشــتنی اش را جویا شد و هسلر مشکات 
مالی که در ایران برایــش به وجود آمده را 

عامل اصلی این موضوع عنوان کرد. 
خبرهای رســیده حاکی از آن است که 
هسلر به زودی با رییس فدراسیون آلمان هم 
در این خصوص صحبت خواهد کرد تا از این 
طریق، طلبش را دریافت کند. اگر این اتفاق 
رخ دهد بار دیگر آبروریزی که در پرونده لیت 
بارسکی و حمید سجادی به وجود آمد، برای 
فوتبــال ایران رخ خواهــد داد. این موضوع 
می تواند زنگ خطری برای وجهه بین المللی 
فوتبال ایران، کفاشیان و حتی ورزش ایران 

باشد. 
نکتــه جالب تــر اما شــاید مربــوط به 
مصاحبه ای باشد که چندی پیش در سایت 
ورزش سه از قول این مربی منتشر شد. طبق 
ادعای این سایت، هسلر در آن مصاحبه گفته 
بود در ایران بسیار خوشحال است و دوست 

دارد هر چه زود تر برای ادامه کار به کشورمان 
بازگردد. 

مصاحبه ای که هسلر امروز آن را تکذیب 
می کند و مدعی اســت از قول او مصاحبه 

خیالی منتشر کرده اند. 
بایــد منتظر مانــد و دید کفاشــیان و 
دوستانش در فدراسیون زود تر فکری به حال 
طلب ۱۰۰ هزار یورویی مرد دوست داشتنی 
فوتبال جهان می کننــد یا باز هم آبروریزی 
دیگری برای فوتبال ایــران در جوامع بین 

المللی در راه خواهد بود. 
طبق شــنیده ها، مدیــران پدیده هر روز 
وعده ای تازه به هســلر می دهند. یک روز او 
را ســراغ مدیرعامل می فرستند و روز دیگر، 
مالک را همه کاره تیم و مسوول مالی معرفی 
می کننــد. خاصه او هر روز به فردی جدید 
پاس داده شد تا اینکه موقتا قید پولش را بزند 

و با دلخوری راهی کشورش شود. 
حال از مدیران ورزش و فوتبال این انتظار 
می رود تا پیش از اینکه شــکایتی جدید از 
فوتبال ایران در فیفا ثبت شود، اقدامی عاجل 
کرده و این مشــکل را پیش از جهانی شدن 

ماجرا حل کنند. 

م.الف :3449     ش.پ :930280

دادنامه
شماره دادنامه: 9309974563500803 شماره پرونده: 9309984563500269 

نام شورا: شعبه 11 شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی شهرستان تبریز
خواهان : آقای مهرداد عادلی فرزانه فرزند سعدآباد با وکالت الهام صادقی عظمی به نشانی آذربایجان 

شرقی - آذرشهر - شهرک ولیعصر باالتر از چهارراه رسالت روبروی خانه سالمندان .
خوانده: آقای عیسی یاوری اشتلق به نشانی تبریز آخر خ طالقانی بیست متری بایرامی پالک 30

خواسته: مطالبه وجه چک.
گردشکار- خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

درخصوص دعوی خواهان آقای مهرداد عادلی فرزانه فرزند سعدآباد با وکالت الهام صادقی عظمی به 
طرفیت خوانده آقای عیسی یاوری اشتلق به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 130474/ 
416 مورخه 93/2/20 بانک صادرات شــعبه حکیم نظامی به مبلغ 36/000/000 ریال با احتساب 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه تصویر مصدق چک 
موصوف و گواهی نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نظربه بقای اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان و استصحاب اشتغال ذمه خوانده و اینکه خوانده علیرغم حضور دفاعی در قبال 
دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است. لذا به نظر این مرجع 
دعوای خواهان مقرون به صحت تشخیص و به اســتناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مــواد313و314و320 قانون تجارت و مواد 1284و1301 قانون مدنی و ماده واحده تبصره 
الحاقی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک،دعوای مطروحه را وارد و 
ثابت تشخیص داده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال از بابت اصل 
خواسته بانضمام هزینه دادرسی به مبلغ 375/000 ریال و نیزخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک)93/2/20(لغایت تاریخ  اجرای حکم برمبنای شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی و حق الوکاله 1/296/000 ریال از بابت چک مورد دعوا در حق خواهان صادر و اعالم می  
نماید.  رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این حوزه و پس از 
انقضای مهلت مذکور، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظردر محاکم عمومی محل می باشد.
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف شهید بهشتی تبریز - صمدی

م.الف :3484     ش.پ :930430

دادنامه
شماره دادنامه: 9409974563700042 شماره پرونده: 9309984563700424 

خواهان : آقای موسی کوهی فرزند بهادر به نشانی شهرستان تبریز کوی گلکار 10 متری شکوفه پ 2 ط 2
خوانده: آقای رامین اسدزاده فرزند محمدحسین  به نشانی شهرستان تبریز ماراالن 20 متری کوچه کله گردی

خواسته: مطالبه وجه بابت اشتباه در سیم کشی.
گردشکار- خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

درخصوص دعوی خواهان آقای موســی کوهی فرزند بهادربه طرفیت خواندهآقای رامین اسدزاده فرزند 
محمدحسین به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 30/000/000 ریال از بابت ورود خسارت که خواهان تقدیم 
شورا نموده است با این توضیح که خواهان مدعی است بموجب قراداد عادی فی مابین بتاریخ 93/1/18 با 
خوانده قراداد بسته بوده که کارهای سیم کشی ساختمان ایشان را انجام دهند که بر اثر اشتباه خوانده نظریه 
کارشناسی مستند دعوی خسارتی معادل 30/000/000 ریال به خواهان وارد گردیده است فلذا تقاضای 
رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارند از طرفی خوانده نیز علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر در روزنامه 
کثیراالنتشار در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز در قبال ادعای خواهان بعمل نیاورده است با 
عنایت بمراتب و توجها به دادخواست تقدیمی که مستند بر گزارش تامین دلیل می باشد از نظر شورا دعوی 
خواهان به کیفیت حاضر وارد بوده و شورا مستندا به مواد1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و 519 از قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال از بابت %30 عدم انجام 
تعهدات قرادراد فی مابین مستندا به گزارش تامین دلیل و مبلغ 250/000 ریال از بابت هزینه ادرسی در   
حق خواهان صادر و اعالم می  نماید.  رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظردر محاکم عمومی 
محل می باشد.ضمنا مازاد بر خواسته خواهان نیز مستندا به ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم بر بی حقی 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف شهید بهشتی تبریز - فهیمی خواهان را صادر می نماید. 

م.الف :3470     ش.پ :930429

دادنامه
شماره دادنامه: 9409974110300088 شماره پرونده: 9309984110300333 

خواهان : آقای علی پورحسن فرزند بهلول با وکالت آقای افشین پناهی فرزند رمضان به نشانی  آخر سرباالیی 
ولیعصر - خ شیرازی - ساختمان شهریار - ط 4 - دفتر آقای بعدی. 

خوانده: آقای مسعود پیشرو جمال به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه.

گردشکار- خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

درخصوص دعوی خواهان آقای علی پورحسن فرزند بهلول با وکالت آقای افشین پناهی به طرفیت خوانده 
آقای مســعود پیشرو جمال فرزند حسن  به خواسته مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال از بابت وجه یک 
فقره چک به شماره 085529/ 07/9203 - 93/5/20 عهده بانک ملی شعبه سه راه طالقانی با احتساب 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل خواهان نظر باینکه 
تصویر مصدق چک شماره فوق االشعار و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
دارد و خوانده علیرغم ابالغ قانونی دلیلی به برائت ذمه خود ارائه ننموده و وجود اصول اسناد در ید وکیل 
خواهان داللت بر بقای دین دارد لذا خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص داده و استنادا به مواد 198، 
515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مادتین ، 310و 313  قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک،دعوای خوانده را به   پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و  مبلغ نه میلیون 
و چهارصدو ســی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک  لغایت زمان وصول براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی در حق محکوم خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظردر 
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تبریز - حسین بیات محاکم تجدیدنظراستان می باشد. 

م.الف :3457     ش.پ :930633

دادنامه
شماره پرونده: 9309984125900568
شماره دادنامه: 9409974125900157

نام شورا: شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز
خواهان : آقای احد اســدپور فرزند بک دمیر به نشانی تبریز اول فلکه گلشهر 

روبروی مدرسه استعدادهای درخشان کوی الناز پ 1 آیفون 4
خوانده: آقای قادر رستمی فرزند محمدعلی به نشانی تبریز سه راه امین پاساژ 

امت ط دوم فروشگاه پوشاک قادر رستمی .
خواسته: 1. مطالبه وجه چک  2.مطالبه کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه.

رأی قاضی شورا
درخصوص دعوی خواهان آقای احد اسدپور به طرفیت آقای قادر رستمی به 
خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 194/500/000 
ریال بابت وجه  فقره چک به شــماره هــای 9202/161304 - 161718 
- 161307 - 161303 و 161305 عهــده بانک قوامین با توجه به اوراق 
و محتویــات پرونده از جمله دادخواســت تقدیمی ، وکپی  مصدق چک و 
گواهی نامــه عدم پرداخت صادره از طرف بانــک محال علیه و وجود اصل 
چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و نیز عدم حضور 
خوانده با وجود ابالغ اخطاریه و عدم ارائه دلیالی بر پرداخت وجه چک ها و 
برائت ذمه خود دادگاه دعوای خواهان وارد و ثابت دانسته  و به استناد مواد 
310و313 قانون تجارت و مواد198و519 آیین دادرســی و تبصره الحاقی 
ماده 2 قانون صدور چک،خوانده را به پرداخت مبلغ 194/500/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال از بابت خســارات 
دادرســی  و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان  اجرای 
حکــم  در حق خواهان صادر و اعالم می  نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای 
مهلت مذکور، ظرف بیســت روز از تاریخ ابــالغ قابل تجدیدنظردر محاکم 

تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تبریز - حسنعلی زاده

م.الف :3442     ش.پ :930534

دادنامه
شماره دادنامه: 9409974562700029 شماره پرونده: 9309984562700522 

خواهان : آقای مجید بخشی فرزند مردعلی به نشانی تبریزخیابان جمهوری اسالمی پاساژ کیان 2 طبقه 
باالی همکف پالک 115 .

خوانده: آقای حسن ناظرفرزند علی به نشانی مجهول المکان.
خواسته: مطالبه وجه چک با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه.

گردشکار- خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

درخصوص دعوی خواهانآقای مجید بخشــی به طرفیت خوانده آقای حسن ناظر به خواسته مبلغ 
50/000/000 ریال از بابت قســمتی از 8 فقره چک به شــماره 364/810162 به تاریخ 90/7/30 
و 364/810163 بــه تاریــخ 90/8/30 و 364/810157 بــه تاریــخ 90/5/30 و 364/810156 به 
تاریــخ 90/2/30  و 364/810160بــه تاریــخ 90/3/30  364/8101057 به تاریــخ 90/3/30 و 
447724001109 بــه تاریــخ 89/9/30 و 364/810159 به تاریخ 90/2/30 بانک صادرات و ملت 
بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها تا زمان پرداخت و هزینه دادرسی و 
سایر هزینه های قانونی عنایتا با توجه به اوراق و محتویات پرونده گواهی نامه عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده و  و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه و نظربه بقای اصول مستندات مذکور در ید خواهان و استصحاب اشتغال ذمه خوانده، 
لذا به نظر این مرجع دعوای خواهان مقرون به صحت تشــخیص و به استناد مواد 198و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 310و313و314و320 قانون تجارت و مواد 1284و1301 قانون 
مدنی و ماده واحده تبصره الحاقی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال از بابت اصل خواســته و مبلغ 390/000 
ریال از بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای 
مذکــور89/9/30 و 90/2/30 و 90/3/30 و 90/5/30 و 90/3/30 و 90/2/30 و 90/7/30 و 90/8/30 
تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق خواهان 
صادر و اعالم می  نماید.  رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظردر محاکم عمومی 
قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف شهیدقدوسی تبریز - علی نژاد محل می باشد. 

م.الف :3466     ش.پ :930518

دادنامه
شماره پرونده: 9309984563200515 
شماره دادنامه: 9309974563201168

خواهان : آقای محمد بیرامی رستم آباد فرزند دده کیش با وکالت آقای مهدی 
احمدلو فرزند حسن به نشانی جلفا، خیابان امام صادق ، جنب دادگستری جلفا

خوانده: آقای سعید ساربان تاج احمدی به نشانی تبریز - خ منجم کوچه علی 
سیاهپوش دربند میرزا ابراهیم پ 121.

خواسته: مطالبه وجه سفته.
گردشکار- خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه 
شورا تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

درخصوص دعوی خواهان آقای محمد بیرامی رستم آباد با وکالت آقای مهدی 
احمدلو  فرزند حســن به طرفیت خوانده  آقای سعید ساربان تاج احمدی به 
خواسته مبلغ 50/000/000 ریال از بابت وجه یک فقره سفته به شماره خزانه 
داری 779555جمعا به مبلغ 50/000/000 ریال و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی طبق ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی در شورا حاضر نشده و دلیل 
و مدرک موجهی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت  لذا 
شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 307 و 309 قانون تجارت 
و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال از بابت اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسی به میزان 
مبلغ 355/000 ریال و نیزخســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواســت 
93/9/4لغایت تاریخ اجرای حکم برمبنای شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و حق الوکاله وکیل به مبلغ 1/800/000 ریال  در حق 
خواهان صادر و اعالم می  نماید.  رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظردر محاکم عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان تبریز می باشد. 
قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف تبریز - ولی زاده

با توجه به اینکه این مرکز در نظر دارد امور خرید غذای خود را به مدت یکسال از طریق 
برگزاری مناقصه به بخش غیر دولتی واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط و صاحیت دار دعوت 
میشود ازتاریخ ۹۴/۳/۵ لغایت ۹۴/۳/۱۱ جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شهرستان کلیبر بیمارستان امام 

خمینی )ره( کلیبر و اتاق دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان کلیبر مراجعه نمایند.  
»مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه گذار از تاریخ ۹۴/۳/۱۲ لغایت ساعت ۱۴/۳۰ مورخ ۹۴/۳/۲۱به 
آدرس تبریز - خیابان گلگشت ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - طبقه سوم - اتاق ۳۰۵ - 

دفتر محرمانه دانشگاه خواهد بود.«
در ضمن زمان گشایش مناقصه در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۴/۳/۲۳ در محل دفترکمیسیون مناقصات 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواهد بود که حضور نماینده قانونی شرکتها در این جلسات آزاد میباشد.
سپرده شرکت در مناقصه ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب سپهر شماره 
۱۰۲۰۵۶۴۳۵۰۰۲بانک صادرات شعبه قره باغیها می باشد . مبلغ حدودی قراداد ساالنه ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ 

ریال می باشد.

مناقصه خرید غذای بیمارستان امام خمینی )ره(کلیبر 

سرپرست شبکه بهداشت و درمان کلیبر دکتر اکبر منتظمی

م.الف: 3667
سرخاب: 2180
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رامبد جوان در نشستی به سواالت مختلف 
درباره برنامه »خندوانه« پاســخ داد و بیان 
کرد، دوســت دارد حتی افرادی مثل محمد 
جواد ظریف، فرج اهلل سلحشــور و حسین 
شریعتمداری هم در برنامه اش شرکت کنند.
 نشست خبری برنامه »خندوانه« با حضور 
رامبد جوان و اهالی رسانه امروز شنبه دوم 

خرداد در دانشکده خبر برگزار شد.
جوان در این نشســت با بیان اینکه تالش 
می کند اقشــار مختلف جامعه به ویژه افراد 
مسن تر را که تجربیات بســیاری دارند به 
برنامه دعوت کند، درباره رویکرد این برنامه 
نســبت به دعوت از میهمانان توضیح داد: 
برای ما مهم است افراد غیر از ویژگی هایی 
که در حــوزه کاری خودشــان دارند درباره 
شــادمانی، حال خوب، امید به زندگی و... 
حرف بزنند. طرح این مســائل به این نیاز 
دارد که سنی از افراد گذشته باشد تا بتوانند 

درباره چنین مسائلی حرف بزنند.
وی افزود: البته ما میهمان هایی هم داشتیم 
که مثــل آرزو حکیمی، قهرمــان قایقرانی 
که ۲۱ ســاله اســت کم و سن سال بودند. 
در چنین مواردی گفتگو به ســمت اهداف 
برنامــه نمــی رود، اما به هر حــال میزبان 
انســانی پرانرژی، با انگیزه و با اراده بودیم 
که می خواســت قهرمان باشد و از موضع 

خود کوتاه نمی آمد.
جوان ادامه داد: به قول یونس شــکرخواه 
ما موضوع ســختی را انتخاب کردیم و هر 
چقدر جلوتر می رویم افراد کمتری هســتند 
که می توانیم با آنها گپ بزنیم. مگر چقدر 
افراد نخبه باحــال و آدم های خاصی داریم 
که گفتگوهای جذابی با آنها شکل بگیرد؟ 
افرادی که نه آنها با تلویزیون قهر باشند و 
نه تلویزیون با آنها. ما حتی در فصل قبلی 
با ســه میهمان برنامه ضبط کردیم و بعد 

فهمیدیم نباید این کار را انجام می دادیم. 
این هنرمند تصریح کرد: ما به شکل جدی 
در تلویزیون ممیزی داریم و سعی می کنیم 
مطابق آنها جلو برویم. تالش من این است 
که میهمــان به راحتی حرفــش را بزند و 
اصال اینگونه نیست که مدام بخواهم بین 
حرف های او بپرم بلکه در صددم او احساس 
راحتــی کند و حرف هایش را بزند تا از بین 

آنها حرف های جالب تری هم پیدا شود.
جوان ســقف پخــش هر گفتگــو در هر 
قســمت را ۴۵ دقیقه دانست و یادآور شد: 
با این حال میهمانانی چون خسرو معتضد 
و پروفسور کردوانی داشتیم که با آنها ۱۰۰ 
دقیقه گفتگو کردیم اما هیچوقت موضع ما 
دعوا بــا میهمان و یقه گیــری از او نبوده 
است بلکه می خواستیم با او معاشرت کنیم 
حتی وقتــی میهمانان حرف های خســته 

کننده ای می زنند من بدون سانسور خسته 
شــدنم را نشــان می دهم تا او رویه اش را 

تغییر بدهد.
جــوان در مورد حضور شــخصیت نیما در 
برنامه تاکید کرد: ما به کســی نیاز داشتیم 
که مدام ساز مخالف بزند و نماینده کسانی 
باشــد که می گویند چــرا ما بایــد اینقدر 
بخندیــم؟ زندگی بدبختــی دارد. ما از نیما 
استفاده کردیم تا جواب این افراد را بدهیم، 
او را هــم از بین بچه هــای تئاتر انتخاب 
کردیم و در حالی کــه قبال یک نفر دیگر 
قرار بود این بخش را اجرا کند، نیما را گزینه 

بهتری دانستیم.
توضیحاتی  بیــان  با  مجری »خندوانــه« 
درباره دشواری اجرا بدون حضور یک پارتنر 
و ضعیف شــدن برنامه در صــورت اکتفا 
کردن به صحبت با تماشــاگران افزود: اگر 
میهمانــی جوابی کــه می خواهم را ندهد، 
قاطعانه بدون اینکه وقیح باشــم سوالم را 

به نحوی تکرار می کنم تا او جواب بدهد.
وی درباره شــخصیت جناب خان در برنامه 

توضیح داد: من و محمد بحرانی از سریال 
شبکه نمایش خانگی با نام »کوچه مروارید« 
با هم بودیم. زمانی که قرار بود سری جدید 
برنامه را آغــاز کنیم با خودم فکر کردم چه 
چیــزی می تواند برنامه را جذاب کند که در 
نهایت به این شخصیت رسیدم. محمد هم 
آنقــدر خالق و باهوش اســت که من او را 
او  یک آدم ســوپرباهوش قلمداد می کنم. 
تســلط و مدیریت خوبی بــر موقعیت دارد 
و به خوبی از پس شــخصیت جناب خان 

برآمده است.
این  دربــاره پخش  کارگــردان »خندوانه« 
برنامه در شــبکه نســیم اظهار کرد: این 
شبکه تخصصی است و امکان بیشتری را 
در اختیار برنامه ســازان قرار می دهد. مثال 
فکر کنید اگر قرار بود مــا این برنامه را از 
شــبکه یک اجرا کنیم باید از آن طرف به 
خانــه می رفتیم. دکتر کرمی مدیر شــبکه 
نســیم، مدیر درجه یکی اســت. من اصال 
مدلم اهل چاپلوسی نیســت و به ویژه در 

پوزیشن رامبد بیرون از برنامه هرگز حاضر 
نیستم الکی از کسی تعریف کنم، اما دکتر 
کرمی فوق العاده است و فضای مثبتی در 

همکاری با او وجود دارد.
جوان همچنین توضیحی درباره حضورش 
در برنامه »بعضیــا« و رفاقت با علی ضیا 
داد و درباره انتقاد برخی چهره های سیاسی 
و اینکــه چرا تعــدادی از مهمانان اصولگرا 
در آســتانه انتخابات مجلس به این برنامه 
دعوت شــدند، تصریح کرد: هدف برنامه ما 
سیاســی نیســت. از طرفی ما اصال اهل 
جواب دادن نیستیم و نمی خواهیم بجنگیم. 
کسی نظری می دهد و دلش می خواهد آن 
را بپروراند بنابراین جواب دادنی نیســت. ما 
نمی خواهیــم فقط نظر مثبت افراد را جلب 
کــرده و از خود رفع اتهــام کنیم چراکه در 
این مملکت هر کاری کنیم باالخره کســی 

چیزی می گوید.
وی تاکیــد کرد: ما می گوییم همه اقشــار، 
اصنــاف و تخصص ها باید بــه برنامه ما 
بیاینــد و ما می خواهیم از آدم های مختلف 
الگوبــرداری کنیم تا به مردم نشــان دهیم 
آنها چگونه ســعی می کنند، شاد باشند. ما 
می خواهیم این را یــاد بدهیم که خودمان 
باید حال خودمان را خوب کنیم. شاید مردم 
روش های شــادی میهمانان ما را امتحان 

کنند و رویشان جواب بدهد.
کارگردان »خندوانــه« در بخش دیگری از 
ســخنانش بیان کرد: ما هم جدی هستیم. 
اینکه مدام می خندیم به معنای سبک سر 
بودن ما نیســت ما بــرای برنامه هایمان 
برنامه ریزی می کنیم و برای آوردن میهمان 
هایمان تالش بسیاری داریم. مثال من آنقدر 

از دکتر هاشــمی، وزیر بهداشت برای آمدن 
بــه برنامه دعوت کرده ام که دیگر او از من 
فرار می کند. در روز خبرنگار به مراســمی 
دعوت شــده بودم که شهرام شکیبا مجری 
آن بود. من تا فهمیدم دکتر هاشمی در این 
برنامه حضور دارد، پشــت میکروفن رفتم و 
جلوی همه از او پرســیدم آقای دکتر پس 
کی بــه برنامه ما می آییــد. او هم که جا 
خورده بود، گفت خندیدن بلد نیست و من 
هم به او یادآور شــدم که جلوی این همه 
آدم از او درخواســت کرده ام و بعدها همه 

پیگیر خواهند بود.
جوان ادامــه داد: به اعتقاد مــن همه باید 
بیاینــد و برای مردم از شــاد بودن بگویند. 
مردم ما شــاد بودن را کم دارند. همین که 
معصومه ابتکار به برنامــه می آید و درباره 
ارتباط با همسر و بچه هایش یا دمپختک 
درســت کردن حرف می زند، خیلی جذاب 
است. برای من اهمیت دارد که از چپ ترین 
آدم تا راســت ترین و میانه رو ترین آدم ها در 
سیاســت بیایند و حرف بزنند. دوست دارم 
تماشا کنم وقتی آقای سلحشور درباره خنده 
حرف می زند. من اصال نمی گویم که عاشق 
او هســتم بلکه می خواهــم خندیدنش را 
تماشا کنم حتی با آغوش باز قبول می کنم 

که آقای شریعتمداری به برنامه ما بیاید.

وی افزود: من دوســت دارم مردم کســانی 
را که در این مملکت کار می کنند، تماشــا 
کنند. افرادی که جدی هستند، دلخورند یا 
اعتراض دارند. آنهایی که حوصله شــادی 
الکی که به نظر ما خیلی هم واجب است، 

ندارند.
یادآور شد: حتی دوست  مجری »خندوانه« 
دارم آقــای ظریــف بــه برنامه مــا بیاید. 
ندارد  »خندوانه« هیچگونه موضع سیاسی 
و برای مردم کار می کند. اگر در این برنامه 
از جنگ می گوییم به خاطر این اســت که 
مردم جنگ را دیده اند، خود من هم جنگ 
را دیــده ام. بنابراین می خواهم یادآوری کنم 
چرا ما جنگیده ایم و شهید داده ایم. از هیچ 
چیزی هم نمی خواهم باال بروم بلکه وظیفه 
دارم حقیقــت را بگویم. اینکه انســانی دو 
چشم و دو پایش را از دست داده، اما درس 
خوانده، بچه دار شــده و می خندد اما ما که 
همه چیزمان سالم است، اما مدام می گوییم 
همه دشمن هســتند و این مملکت جای 

کار نیست.

در ادامه یکی از حاضران درباره نظرسنجی 
از مردم برای انتخاب بهترین لبخند هفته و 
میزان صداقت در معرفــی این افراد گفت: 
مثال در هفته گذشــته مــا فکر می کردیم 
امین حیایی باالتریــن رای را می آورد ولی 
او چهارم شد گرچه تمام میهمانان ما ۵ بار 
فرصت دیده شدن داشتند و غیر از ۱۰ شب 
که برنامه پخش می شود برنامه در ساعات 
۲، ۷ و ۱۱ صبــح و ۵ بعــد از ظهر تکرار 
دارد. بــا این حال برنامه مربوط به خســرو 
معتضد با پخش اول امتیازی باالتر از همه 
میهمانان ما گرفت. در حالی که در برنامه 
ما حتی یک کلمه حرف سیاســی یا درباره 

خاندان پهلوی و... نزده بود.
جوان درباره پیشــنهاد یکی از دانشجویان 
دربــاره اینکه یکبــار خودش بــه عنوان 
میهمان در برنامه حضور داشته باشد، بیان 
کــرد: من در حین گفتگو همه مواضع ام را 
می گویم بنابراین بعید است کسی با حضور 
من به عنوان میهمان غافلگیر شــود چون 
تمام حرف هــای »خندوانه« حرف های من 

اســت. ما به این موضوع فکر کرده ایم ولی 
احســاس کرده ایم نتیجه جذابی نخواهیم 

گرفت.
وی درباره فیلمســازی اش در ســینما نیز 
گفت: در حال حاضر ۵ فیلمنامه سینمایی 
برای من نوشته می شود که قرار است یکی 
از آنهــا را کار کنم. فیلم »خندنده« هم در 
گل فرو رفته و در نمی آید اما آن هم باالخره 
از باتالق در می آیــد. البته من هم هر چه 
جان دارم، صرف »خندوانه« می کنم. با این 
حال هر کدام از این ۵ فیلمنامه را که بسازم 
آن را عاشقانه دوست خواهم داشت. مشکل 
من این اســت از آنجایی که »ورود آقایان 
ممنوع« فیلم موفقی شــد، مدام به خودم 
می گویم باید فیلم بعــدی ام پرفروش تر، 

جذاب تر و موفق تر شود.
مجــری »خندوانــه« دربــاره کار تیمی و 
همکاری با افرادی چــون برادران صفاریان 
پور و محمدرضا شــهیدی فر نیز اینگونه 
توضیح داد که به کار تیمی عالقه دارد اگر 
چه در گذشــته و زمانی که تیزر تبلیغاتی 
می ســاخته همه کارها را خــودش انجام 
می داده اما کم کم به این نتیجه رسیده که 

باید به کار گروهی احترام بگذارد.
جــوان دربــاره اینکه بهتر اســت ظرفیت 
شــوخی اصناف در گفتگو بــا نمایندگان 
صنف هــای مختلف که بــه برنامه دعوت 
می شــوند، ســنجیده شــود، صحبــت و 
همچنین به ورود غیراســتاندارد برخی افراد 
به حوزه هایی چون اجرا و بازیگری اشاره کرد 
و در پایان از این نکته ســخن گفت که اگر 
افراد اندازه شان کوچک باشد، خود به خود 

از این چرخه حذف می شوند.
در حاشیه چه گذشت؟

در بخش هــای ابتدایی برنامه جوان خطاب 
به یکــی از حاضــران که مــدام خمیازه 
می کشــید، گفت: اگر یکبار دیگر خمیازه 

بکشی، این کتاب را در حلقت می کنم.
یکی از دانشجویان سوالی درباره میهمانان 
برنامه کرد و از مرگ مهران دوستی خبر داد 
که گویا جوان از صبح از این موضوع باخبر 
نشــده بود که در این لحظه از برنامه قدری 

منقلب شد.
یکی از واحدهای دانشــکده خبر در پایان 
برنامه از جوان خواســت آنهــا را به عنوان 
مشاوره رســانه ای خود برگزیند که جوان با 
اشــاره به روابط عمومی برنامه »خندوانه« 
در ایــن زمینه گفت: علی شــهیدیان که 
هم آدمی رســانه ای است و هم خواهر مرا 
سال هاســت به عنوان همسر خود انتخاب 
کرده که البته کوتاه ترش این می شــود که 
شوهرخواهر من است و یک فرزند ۲۱ ساله 

دارد، کارهای خبری ما را انجام می دهد.

دبیر اتاق های فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت و 
هزینه در حوزه مواد مخدر بر اقتصاد کشــور 
تحمیل می شود و نرخ شــیوع اعتیاد ۲.6۵ 
درصد براساس مطالعه ســال ۱39۰ است و 
برخی استان ها از جمله استان خوزستان از ۱۲ 
استانی هستند که در وضعیت قرمز در حوزه 

اعتیاد در سطح کشور قرار دارند. 
حمید صرامــی در همایش علمی اجتماعی 
مبارزه با مواد مخــدر، درباره موضوع تبیین 
سیاســت های ســتاد در خصوص مســأله 
اجتماعــی امر مبارزه با مواد مخدر اظهارکرد: 
این زلزله خاموش و این بزرگترین شوک هزاره 
سوم در آستانه قرن ۲۱، معضالت جدی را در 
ابعاد مختلف رقم زده اســت و تا آنجا پیش 
رفته است که در کنار فقر، مشکالت زیست 
محیطی و تهدیدات هسته ای، یکی از چهار 
بحران جهانی مطرح شــده است. به طوری 
که در آخرین نگرش ســنجی کــه از مردم 
ایران صورت گرفت؛ بیش از 9۰ درصد مردم 
موضوع مواد مخدر و روانگردان ها را به عنوان 

یک معضل اساسی مطرح کردند. 

تولید 358 نوع از انواع مواد جدید از 
طریق شبکه های مافیایی

 دبیر اتاق های فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: امروز در ســطح کشور جوانان با انواع 
مواد مواجه شده اند به گونه ای که ماده جدیدی 
به نام “گل” را مشاهده می کنید و می بینید 
متأسفانه آهسته آهسته جای خود را بدست 
مــی آورد و همچنین 3۵8 نــوع از انواع مواد 
جدید از طریق شــبکه های مافیایی در حال 
تولید اســت و در عصر تنوع بــه دنبال آن 
هســتند که با مواد جدید مشتری های جدید 
جذب کنند. این روند رسالت همه اندیشمندان 
را سخت تر خواهد کرد که با ایده های جدید 
و خلق اندیشه های جدید به استقبال مسایل 

اجتماعی بروند. 
 صرامی افزود: اگر امروز شبکه های مختلف 
در سطح جوامع و در عصر جهانی شدن، در 
کشــور شرایطی را رقم می زنند که متأسفانه 
برای تغییر نگرش هــا و ارائه باورهای غلط 

برای جذب مشــتریان جدید اقدام می کنند، 
ســوال اساســی این اســت که آیا در نظام 
آمــوزش و پرورش و دانشــگاه های ما برای 
مقابله با سایت های تولید کننده و تغییردهنده 
نگرش هــا، به همان اندازه کار می شــود یا 

منفعالنه عمل می کنیم؟ 
 وی ادامــه داد: اگــر قرار اســت به بحث 
اجتماعی کردن بپردازیم باید شناخت دقیقی 
از ویژگی های عصر حاضر داشته باشیم. در 
عصری که با سونامی تغییر مواجه هستیم 
و تغییرات شــتابان در عرصه های مختلف 
اجتماعی و فرهنگی در حال بروز و شــیوع 
اســت، ما در عصر جهانی شدن نمی توانیم 
دیواری به دور خود بکشیم. بنابراین چه باید 
کرد و چگونه باید به استقبال این پدیده های 

جدید برویم؟ 
 

دبیر اتاق های فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر 
اظهار کرد: امروز با نسل نوگرا و تنوع طلب و 
با نسلی که به دنبال کنجکاوی های هدایت 
شده ناشی از ماجراجویی ها حرکت می کند، 
مواجه هستیم. بنابراین باید آسیب پذیری او 
را بپذیریم و باید بپذیریم در قرن ۲۱ به دلیل 
عصر ســونامی تغییر، ایده ها به شدت و به 
سرعت فاسد خواهد شد و نیازمند آن هستیم 

که دانشگاه ها و حوزه های علمیه نسبت به 
خلــق ایده ها و خلق محصــوالت فرهنگی 
متناســب با نیاز مخاطبان درعصر بازاریابی 

اجتماعی حرکت کنند. 
 صرامی اظهار کرد: آنچه که امروز در بحث 
اجتماعی شدن به آن نیازمندیم این است که 
انســان های توانمند را تربیت کنیم تا آنان 
بتوانند مهارت های زیستن را برای زندگی در 

عصر پیچیده امروز یاد بدهند. 

عملکرد نامناسب گذشته سبب 
شده که امروز با پیچیده شدن 

پدیده اعتیاد مواجه شویم
 وی ادامــه داد: اگر قرار اســت در اجتماعی 
کردن حرکت کنیم باید باور داشته باشیم که 
فقط و فقط قرار نیست مردم به صحنه بیایند 
بلکه اجزای یک نظام جامع باید همزمان با 
هم در خــرده نظام های اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســی کار کنند تا آن گاه امر 
اجتماعی کردن مبارزه شکل بگیرد. اگر چهار 
خرده نظامی که ذکر شد، به شکل مطلوب 
عمل کنند آنگاه می توانیم بگوییم آسیب های 
اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد اما اگر یکی 
از این خرده نظام ها خوب عمل نکند، قطعا به 
انواع آسیب های اجتماعی گرفتار خواهیم شد. 
 دبیر اتاق های فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: عملکرد یک نظام اقتصادی نامطلوب 
آن اســت که بــا یک آشــفتگی در عرصه 
اقتصاد مواجه شویم و اگر وضعیت نامطلوب 
اقتصادی را داشته باشیم آنگاه با جماعتی از 
فقرا و تنگدستان در یک سو و در سوی دیگر 
با جماعتی از ثروتمندان مواجه خواهیم شد. 

 صرامی عنوان کرد: قطعا عملکرد نامناسب 
گذشته سبب شده که امروز با پیچیده شدن 
پدیــده اعتیاد مواجه شــویم. در خرده نظام 
اجتماعی آن گاه که انســجام و همبستگی 
باشد افراد به سمت و سوی آسیب نخواهند 
رفــت ولی اگــر نقش تعامــالت اجتماعی 

فعالیت های  بدون شــک  کمرنگ شــود، 
داوطلبانه و مشــارکت ها کاهش پیدا خواهد 

کرد. 
 وی افزود: شــکل گیری رویکرد پرخاشگری 
و نابردباری در روابط اجتماعی، ترجیح منافع 
فردی بر منافع جمعی و متأسفانه شکل گیری 
پدیده خودمداری در پاره ای از مواقع در سطح 
کشور، آشــفتگی اجتماعی و کاهش اعتماد 
اجتماعــی را رقم میزنــد و موجب نزاعهای 
اجتماعی می شود. به همین دلیل در شکل 
گیری تئوری لجبازی عده ای برای مخالفت با 
برخی از موضوعات، به یکی از این آسیب ها 

هم گرفتار می شوند. 
 دبیر اتاق های فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر 
اظهار کــرد: در خرده نظام فرهنگی باز برای 
رقــم زدن وضعیت مطلوب بــرای جامعه 
در عرصه فرهنگ بایــد جامعه را به اصول 
فرهنگی مشــترک گرایش دهیــم. ولی آن 
گاه که طیف های کثیری از خرده فرهنگ ها 
در قالــب مدگرایی بــه ناهنجاری ها و ضد 
ارزش ها تبدیل می شود، جامعه با چند پارگی 
فرهنگی مواجه خواهد شد که این چند پارگی 
فرهنگی می تواند پیش زمینه های آســیب 
پذیــری را بر اصل اخــالق اجتماعی فراهم 
کند و ممکن اســت ما را آهسته آهسته به 
یک تهدید اجتماعی و بحران اجتماعی و اگر 

خوب نیاندیشیم و خوب فکر نکنیم ما را به 
فروپاشی اجتماعی گرفتار کند. 

 وی گفــت: در اجتماعی کردن مبارزه با مواد 
مخدر نیازمند آن هســتیم کــه این خرده 
نظام ها در همه ابعاد در ســطح استان ها با 
هم عمل کنند. اگر این اتفاق بیافتد آن گاه 
نظام فرد به عنوان نظام شــخصیت در برابر 
این چهار خرده نظــام، مالحظه می کند که 
نیازهای مادی او تامین شــده و می تواند بر 
حیات سیاسی جامعه اثر بگذارد و در شبکه 
ارتباطات اجتماعی به عنوان یک جامعه پویا 
می تواند مالحظه و اثرگذاری کند و همچنین 
اگر مالحظه کرد در حیات فردی و اجتماعی 
در چارچوب سطح فرهنگی می تواند فعالیت 
کند، آن گاه نظام شخصیت در قبال این چهار 
خرده نظام در بحث اجتماعی کردن می تواند 

مسئولیت پذیری داشته باشد. 
 وی افزود: اگر این چهار خرده نظام در اجتماعی 
کردن خوب با هم عمل نکنند قطعا احساس 
ناکامیها، بحث بی اخالقی های اجتماعی و آن 
گاه توســعه و تقویت تهدیدات و بحران های 

اجتماعی را باید انتظار داشته باشیم. 
 دبیــر اتاق های فکر ســتاد مبــارزه با مواد 
مخدر گفت: متاسفانه جزیره ای عمل کردن 
موجب شــده سیستم هوشمند اعتیاد از این 
نقاط ضعف مــا کامال بهره برداری کند و به 
مشتریان جدیدتری برسد. وقتی ما دیوار مرزی 
کشــیدیم، بالفاصله در البراتورهای خانگی 
شیشه را تهیه کردند، به البراتورها ضربه زدیم، 
کشــت گلخانه ای را ایجاد کردنــد. آیا ما در 
مقابل این سیستم می توانیم بیاندیشیم که 
چگونه مقابله کنیم؟ به نظر می رسد نیازمند 

اندیشه های جدیدتر در این زمینه هستیم. 

کاهش سن اعتیاد به 15 سال
 صرامی افزود: حدود ۱۰ هــزار میلیارد تومان 
خسارت و هزینه در حوزه مواد مخدر بر اقتصاد 
کشور تحمیل می شود و نرخ شیوع اعتیاد ۲.6۵ 

درصد براساس مطالعه سال ۱39۰ است و برخی 
استان ها از جمله استان خوزستان از ۱۲ استانی 
هستند که در وضعیت قرمز در حوزه اعتیاد در 

سطح کشور قرار دارند. 
 وی اظهار کرد: در ســال 83 متوســط ســن 
اعتیاد در کشور ۲3 سال، در سال 9۰ میانگین 
سن اعتیاد به ۲۱ ســال بوده است و اخیرا نیز 
نرخ شیوع مصرف تا ســن ۱۵ سال متاسفانه 
فراوانی های خود را نشان می دهد و در مقایسه 
با جامعه جهانی که ظرف ۱۰ سال سن اعتیاد 
چهار سال کاهش یافته، مشاهده می کنید که 

در طی ۱۰ سال سن اعتیاد در ایران از ۲3 به ۱۵ 
سالگی رسیده است. 

 صرامی عنوان کرد: روند مشارکت در سال های 
۱3۵8 تــا ۱39۲ نشــان می دهد که ســطح 
مشــارکت مردم در بحث اجتماعی شــدن، در 
ســطح ضعیفی بوده اســت لذا انتظار می رود 
با افزایش ســطح مشــارکت ها و ایفای نقش 
اجتماعی بتوانیم بهتر از حضور مردم استفاده 

کنیم. 
 وی ادامه داد: حجم و اندازه آسیب ها و تهدیدها 
و بحران های اجتماعی در حال افزایش است. 
یکی از موارد حایز اهمیت تهاجم دشمن است. 
تغییر بنیادی در ساختارها که منجر به توسعه 
اجتماعی در عرصه توسعه می شود متاسفانه 

به حاشــیه رفت. به حاشــیه رفتن توســعه 
اجتماعی سبب شد در برنامه های اول، دوم و 
سوم توسعه به مقوله اعتیاد اصال فکر نشود. 
و در برنامه های چهارم و پنجم سهم بزرگترین 
تهدید اجتماعی کشــور در این برنامه ها فوق 
العاده ضعیف شــد و همین موضوع موجب 
شد که دغدغه نسبت به این تهدید اجتماعی 

کاهش یابد. 
 دبیر اتاق های فکر ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: تقابل جامعه صنعتی با ارزش های دنیای 
مدرن و مدرنیته یکی از مسایلی است که به آن 
گرفتار شدیم و بی ثباتی در جامعه در حال گذار 

ایران مشکالتی را برای آن ایجاد کرده است. 
 صرامی اظهار کرد: همچنین شــکاف بین 
نسلی ناشــی از جامعه در حال گذار و عدم 
ارایه نسخه های مناسب از مشکالت دیگری 
بــود که زمینه تقویت آســیبها را در جامعه 
مــا فراهم کرد و عادی شــدن موضوعات و 
آسیبهای اجتماعی، دغدغه های اجتماعی را 

کم رنگ کرده است. 
 وی افزود: ما در مقابل سیستم اعتیاد دقیقا در 
حالت انفعال هستیم. به راستی اگر بخواهیم 
در حوزه اجتماعی شدن حرکت کنیم بهترین 
گزینه ها چیست؟ داشتن یک برنامه اقدام به 
جای سیاست گذاری کافی است. ضعف آشکار 
ما در کشور و حلقه مفقوده در فعالیتها، فقدان 
یک برنامه اقدام اســت و برای رسیدن به این 
برنامه تقویت دغدغه ملی است. اگر این دغدغه 
در 36۵ روز سال نه در روز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر شکل گرفت، آنگاه می گوییم نسبت به 
این تهدید اجتماعی توانســته ایم فاصله بین 
فاجعه و دغدغه را کم کنیم. اما سیستم اعتیاد 

به تعطیلی ترم و دانشگاه می اندیشد. 
 دبیــر اتاق های فکر ســتاد مبــارزه با مواد 
مخدر گفت: توجه به برنامه های آموزشــی 
و ایجاد یک سیستم هشــدار در این زمینه 
بســیار حایز اهمیت است. اگر ژن مشارکت 
در نخبگان تقویت شــود و گروه های مرجع 
از روحانیــت تا تولید کننــدگان برنامه های 
رسانه ای تا سینماگران، نویسندگان، مترجمان 
و پژوهشگران در خواست مشارکت در موضوع 

را کردند آنگاه می توانیم موفق عمل کنیم.

»خندوانه« سیاسی نیست

دعوت از ظریف تا شریعتمداری

12 استان در وضعیت قرمز از نظر اعتیاد 



وقتی میهمانان 
حرف های خسته 

کننده ای می زنند من 
بدون سانسور خسته 
شدنم را نشان می دهم 
تا او رویه اش را تغییر 

بدهد.
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عضو کمیته حقوقى انجمن نویسندگان کودك 
گفت: هنوز مشکل بیمه اعضاى انجمن نویسندگان 
کودك حل نشده و برخورد وزارت فرهنگ و ارشاد 

با نویسندگان تدبیر نیست بلکه تحقیر آنهاست. 
همه چیز آنجا آغاز شد که در یکى از شبکه هاى 
اجتماعى مرتبط با «نویسندگان کودك و نوجوان» 
خبرى مبنى بر قطع بیمه نویسندگان منتشر شد. در 
آن خبر آمده بود شرط بیمه نویسندگان از داشتن دو 

کتاب به تالیف 5 اثر رسیده است.
در پى انتشار این خبر در فضاى مجازى، صحت 
آن در گفتگو با مجید غالمى جلیســه مدیرعامل 
موسســه خانه کتاب، پیگیرى شــد و جلیسه در 
پاسخ گفت: خیر، چنین چیزى صحت ندارد. در این 
خصوص آئین نامه اى در سال هاى 83 و 84 از سوى 
معاون فرهنگى وقت وزارت ارشاد مصوب و ابالغ 
شــد که در آن موضوع «استمرار فعالیت» مطرح 
شده اســت با درج این شرط که براى بهره مندى 
از پوشــش بیمه اى، نباید بیش از 5 سال از انتشار 

آخرین اثر یک اهل قلم گذشته باشد.
محسن هجرى، عضو کمیته حقوقى انجمن 
نویســندگان کودك و نوجوان اســت. او نیز به 
تبصره اى که در آیین نامه بیمه نویســندگان آمده 
اشــاره مى کند و مى گوید: براســاس این تبصره، 

نویســندگانى، حق استفاده از مزایاى بیمه را دارند 
که هر پنج سال یک بار، کار تازه اى منتشر کنند. در 
غیراین صورت مى توانند، در پنج سال دوم از قانون 
معافیت بهره برده و به روال پیشین از بیمه وزارت 

ارشاد استفاده کنند.
به گفته نویسنده رمان «چشم عقاب» هنوز هم 
نویسندگان با داشتن دو عنوان کتاب ثبت شده در 
فهرست خانه کتاب مى توانند بیمه شوند و این دو 
کتاب به پنج عنوان افزایش پیدا نکرده است. کافى 
است نویسنده هایى که از قبل بیمه بوده اند به خانه 
کتاب بروند و فهرست آثار خود را دریافت کنند و 
از بیمه صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان 
بهره مند شوند. هجرى، گفته هاى خود را با انتقاد 
از سیاســت خانه کتاب ادامه مى دهد و مى گوید: 
خود خانه کتاب به همه اطالعات دسترســى دارد 
اما نویسندگان باید به این مرکز مراجعه و فهرست 
آثار منتشر شده خود را دریافت کنند و این براى اهل 

قلم، یک زحمت اضافى است.
این نویســنده کودك و نوجوان با اشــاره به 
این که به اداره بیمه مراجعه کرده و آنها از او نامه اى 
مبنــى بر ادامه بیمه او از طرف صندوق حمایت از 
هنرمندان و نویسندگان خواسته اند مى گوید: اگر به 
سایت صندوق مراجعه کنید، خطاب به متقاضیان 

بیمه آمده که به صندوق مراجعه نکنید چون برایتان 
پیامک مى آید؛ من یک ماه است که منظر پیامک 

هستم. به بیمه هم مراجعه کردم نامه خواستند.
هجرى، ایــن طرز برخــورد وزارت فرهنگ 
و ارشــاد با نویسندگان را نه تدبیر که تحقیر آنان 
مى داند و مى گوید: در شرایط کنونى، نویسندگان 
گرفتار یک دور باطل شده اند. آنها باید به خانه کتاب 
بروند و از جایى کسب اطالعات کنند که خودش، 
باعث و بانى قطع و مسدود شدن بیمه نویسندگان 
بوده؛ ضمن این که وقتى در سایت خانه کتاب به 
عنوان نویسنده ثبت نام مى کنیم، به طور خودکار 
عنوان آثارمان نمایش داده مى شود؛ خب این چه 
کارى است؟ خانه کتاب یا من نوعى را قبول دارد یا 
ندارد. اگر مرا به عنوان نویسنده مى شناسد چرا باید 
این مراحل خسته کننده را دوباره پشت سر بگذارم!؟
به گفتــه عضو کمیتــه حقوقــى انجمن 
نویســندگان کودك و نوجــوان، بیش از یک 
سال است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
اعضاى تازه این انجمــن را بیمه نکرده و فقط 
بیمه کسانى ادامه پیدا کرده که در دولت پیشین 
بیمه شده اند و به نظر مى رسد که مشکل اصلى 
این است که دولت بودجه ندارد و مى خواهد به 

هر بهانه اى از شمار بیمه شدگان بکاهد.

 مجتبــى راعى معتقد اســت که اگر فیلم 
آیینه اى در برابر شــهر باشــد، فیلم شــهرى 
محسوب مى شود تا آنجا که اگر هر فردى در 
هر کجاى دنیا فیلــم را دید،بتواند درکش را از 
جامعه بیان کرد، ضمن اینکه درك متقابلى از 

واقعیت هاى جامعه داشته باشد. 
این کارگردان در تعریف فیلم شهرى گفت: 
لوکیشــن نمى تواند معیــار ارزیابى یک فیلم 
شهرى باشد. ممکن است حتى فیلمى در درون 
یک شــهر ساخته شده باشد اما نسبتى با فیلم 
شهرى نداشــته باشد و برعکس ممکن است 
داخل یک آپارتمان ساخته شده باشد و فیلمى 

کامال شهرى باشد. 
 کارگردان فیلم سینمایى«ترنج» خاطرنشان 

کرد: فیلم شهرى اصوال ابعاد زندگى شهرى را 
بیان مى کند اما در این میان باید متوجه ســیاه 
نمایى ها هم بود، یعنى از مسائلى حرف نزنیم 
که دروغ باشد و یا بگوییم چنین چیزى وجود 
ندارد. به عنوان مثال، اگر فیلمسازى در فیلمش 
معتادى را به تصویر کشید، نمى توانیم بگوییم 
سیاه نمایى است زیرا واقعیتى است که در جامعه 

وجود دارد. 
 راعى ادامه داد: باید دقت داشت که اگر از 
موضوعاتى تعریف مى کنیم که در واقعیت وجود 

ندارد آن فیلم از واقعیت به دور است. 
 وى با بیان اینکه شــهردارى و ســازمان 
فرهنگى هنرى شهردارى تهران و مراکز تابعه 
باید از فیلم هاى شهرى حمایت فرهنگى داشته 

باشد، گفت: این نهاد تاثیر گذار باید از فیلم هاى 
شهرى حمایت کند، زیرا این نوع فیلم ها نیاز روز 
جامعه ما هستند. البته فیلمساز شهرى هم باید 
در وهله اول واقعیت ها را به تصویر بکشد زیرا 
در غیر اینصورت انحراف فرهنگى رخ مى دهد. 
 کارگردان فیلــم «عصر روز دهم»ادامه 

داد: در فیلم هاى شــهرى ابتدا باید موضوع 
را آسیب شناســى کرد تا بتوانیم به صورت 
صحیــح به آن بپردازیــم و راه درمان براى 
آن معضل داشــته باشــیم، در این صورت 
شــهردارى هم از این نــوع فیلم ها حمایت 
مى کند، زیرا قطعا چنین فیلم هایى به درك 

درست از جامعه کمک مى کند. 
 راعى خاطرنشان کرد: همانطور که مى دانید 
در ســال هاى اخیر جامعه ایرانى فردى زندگى 
مى کند و بیشتر منافع خودش را درنظر مى گیرد 
و به منافع دیگران توجهى ندارد. از نمونه هاى 
بارز آن موضوع ترافیک است. همه مى خواهند 

زود به مقصد مورد نظر برسند و یکدیگر را کنار 
مى زنند به همین دلیل هم ترافیک بوجود مى آید 
و همه هم دیر مى رسند بنابراین باید یاد بگیریم 
که زندگى اجتماعى تنها حمایت از سود فردى 

نیست زیرا زندگى اجتماعى قواعدى دارد. 
 وى درباره ســاالنه برگزار شدن جشنواره 
فیلم شهر نیز گفت: اگر فیلم هاى زیاد و قابل 
توجهى در طول سال تولید شود ضرورى است 

تا این جشنواره به صورت سالیانه برگزار شود. 
 به اعتقاد وى، ســازمان فرهنگى هنرى 
شهردارى تهران و همچنین خود شهردارى باید 
از کسانى که تصویر واقعى از جامعه شهرى را به 
تصویر مى کشند و براى حضور در جشنواره هاى 

خارجى فیلم نمى سازند، حمایت کند. 

 راعى اظهار داشــت: اگر فیلمسازى تنها 
نفع شــخصى خود را در نظر بگیرد در واقع در 
را به روى کارشناسان راهگشا مى بندد. زمانیکه 
فیلمسازى درباره شهر فیلم مى سازد و ذهنش 
درگیر شــهر و معضالت آن مى شــود باید به 
منافع جمعى هم فکر کند اما زمانى فیلمسازى 
تنها براى جشنواره هاى خارجى فیلم مى سازد 
بنابراین نمى تواند منافع فردى و جمعى را از هم 
جدا کند درحالیکه اگر دلشان براى ایران بسوزد 

حتما این کار را انجام مى دهند. 
 وى ادامــه داد: بایــد درك صحیحــى 
از خودمان و کشــورى کــه در آن زندگى 
مى کنیم داشــته باشیم و نگاهمان دلسوزانه 

و بدون اغراق باشد.

یک مدرس دانشــگاه مى گوید رسانه ملى 
اتاق فکر و مغزهــاى متفکرى ندارد که هدف 
کلى این رســانه را متناسب با نیاز کشور تبیین 

و به برنامه سازان ابالغ کنند.
محمد صادق کوشــکى در آسیب شناسى 
کیفیت سریال ها و برنامه هاى تلویزیون گفت: 
بزرگترین مشکلى که برنامه هاى صدا و سیما 
از آن رنج مى برد و تاکنون راه حلى هم براى 
آن یافت نشده این است که این سازمان براى 
فعالیت هاى خود راهبرد کالن، دقیق و منطقى 

ندارد.
وى با اشــاره به سریال ها و برنامه هایى  که 
از تلویزیون پخش مى شود، عنوان کرد: صدا و 
سیما نمى داند که مى خواهد زندگى را بر اساس 
دیدگاه روانشناسى غربى نشان دهد، بر اساس 
سبک زندگى معمولى نمایش دهد یا مى خواهد 
از تفکر انقالبى سخن بگوید و مردم را بر اساس 
آموزه هاى انقالبــى تربیت کند. البته بعضى از 
برنامه ها و سریال ها هستند که هدف مشخصى 
دارند. به طور مثال برنامه «گلبرگ» مى خواهد 
سبک زندگى ساده خانوادگى را ترویج دهد. من 
کارى نــدارم که این برنامه چقدر در هدف خود 
موفق بوده اســت اما هدف مشخصى دارد. با 
این حال هدف چنین برنامه هایى  هم با وجود 

برنامه هاى دیگر نقض مى شود.

داستان «شمعدونى» 
نسبتى با جامعه اسالمى ندارد

وى با اشــاره به سریال «شمعدونى» و سایر 
سریال هاى ســیما گفت: مشخص نیست که 
برنامه هاى نمایشى تلویزیون با چه هدفى تناسب 
دارنــد. آنچه که در «شــمعدونى» نمایش داده 
مى شود هیچ نسبتى با جامعه اسالمى و انقالبى 
ندارد. داســتان این سریال مى تواند در هر نقطه 
دیگرى از زمین و یــا با هر مردم دیگرى اتفاق 

افتاده باشد. درست است که شخصیت هاى این 
سریال فارسى حرف مى زنند و ایرانى هستند اما 
به دلیل نبود رویکردهاى مشخص انگار که این 
ســریال در فضا ساخته شــده است چرا که این 
خانواده ها نشانى از مسلمانى یا تفکر انقالبى ندارند.
کوشکى در پاســخ به این که گاهى گفته 
مى شود شخصیت هاى سریال ها از افراد جامعه 
گرفته شده اند، پاسخ داد: یک رسانه باید راهبرد 
داشته باشد که چه چیزى را مى خواهد در جامعه 
ترویج دهد. رسانه نباید صرفا آیینه جامعه باشد 
چرا کــه باید تفکرى را بیان کند و یا به جامعه 
جهت گیرى دهد. رســانه مى آید تا تاثیرى را 
ایجاد کند و شیوه اى از تفکر، فرهنگ و زندگى 

کردن ارایه کند.
وى اضافه کرد: اما صدا و سیماى ما اینگونه 
نیست بعضى از برنامه هاى این رسانه به دنبال 
سبک زندگى اشرافى، بعضى به دنبال سرگرمى 

و بعضى دیگر به دنبال تفکر انقالبى هستند.
این مدرس دانشگاه این رویکردهاى مختلف 
را دلیلى بر بالتکلیفى رســانه دانست و گفت: 
این رویکرد مثل این اســت که شــخصى هم 
بخواهد زندگى خــود را به بطالت بگذراند هم 
سخت کوشى داشــته باشد و هم خوشگذرانى 
کند. رسانه مى تواند برنامه هاى متعددى بسازد 
اما رویکرد و هدف واحدى داشــته باشــد. به 
طور مثال رسانه هاى آمریکایى هم برنامه هاى 
مذهبى گفتگومحور دارند که در آنها با کشیش ها 
صحبت مى شود، هم فیلم و سریال هاى سرگرم 
کننــده دارند و هم برنامه هــاى ترکیبى براى 
سالیق مختلف، اما در تمام این برنامه ها نوعى 
وحدت محتوایى وجود دارد که ســبک زندگى 
آمریکایى را نشــان مى دهد اما در کشور ما این 
اتفاق نمى افتد و این راهبرد در صدا و سیماى ما 

مشخص نیست.
این پژوهشگر با بیان اینکه مدیران سازمان 

باید اعالم کنند کــه مى خواهند بلندگوى چه 
تفکرى باشــند، اظهار کرد: حتى خود مدیران 
هم نمى دانند کــه مى خواهند چه تاثیرى را در 
جامعه داشــته باشــند آنها در یک برنامه هاى 
مثل «گلبرگ» تصمیم دارند که زندگى آسان 
را ترویج دهند اما درست بعد از آن یک مجموعه 
نمایشى روى آنتن مى رود که به نوعى زندگى 
اشرافى را تبلیغ مى کند. در همان لحظه ممکن 
اســت در شبکه اى دیگر و در برنامه اى دیگر از 
اهمیت کار و تالش سخن بگویند و بعد با اجراى 
یک مســابقه اهمیت بحث و اقبــال را ترویج 
مى دهند. این برنامه هاى مختلف نشان مى دهد 
که مدیران ســازمان صدا و سیما سرگشته اند و 

خط و مشى مشــخصى ندارند. به این ترتیب 
مردم از آنچه گفته مى شــود تاثیرى نمى گیرند 

چون متناقض است.
وى درباره ســریال هایى  که این شب ها از 
تلویزیون پخش مى شود، عنوان کرد: بسیارى از 
این برنامه ها و سریال ها فقط به شکلى فیزیکى 
در صدا و سیماى ایران تولید شده و روى آنتن 
مى رود و به دلیل نامشخص بودن اهداف انگار 
در یک کشور دیگرى ساخته شده اند. البته من 
نمى گویم که هدف صدا و سیما چه باید باشد اما 
نکته مهم این است که این سازمان باید از خط و 

مشى مشخصى پیروى کند.
کوشــکى درباره علت ضعف مجموعه هاى 

نمایشى عنوان کرد: اگر آن مشکل اصلى صدا 
و ســیما حل نشود هر چقدر که در عرصه هاى 
خردتر و فرعى تر وارد شوید تاثیرى ندارد. یعنى 
اگر هم گفته شــود که مجموعه اى مشــکل 
فیلمنامه، شخصیت پردازى و یا ساختارى دارد 
باز هم به مساله اصلى سازمان بر مى گردد چرا 
که وقتى هدف مشخص نباشد مردم نمى توانند 
به برنامه ها اعتماد کنند. آنها هر لحظه جمالتى 
را مى شنوند که با جمله قبل متناقض است. به 
طور مثال ما مى بینیم که شــبکه اى مثل قرآن 
از موسیقى اســتفاده نمى کند و شبکه اى دیگر 
در همین رسانه موسیقى هاى شیش و هشتى 
را پخش مى کند در حالى که رییس هر دو شبکه 

یکى است و مخاطب متعجب مى شود که چطور 
دو شــبکه از یک سازمان دو هنجار متفاوت را 
در پیش گرفته اند ظاهرا تلویزیون به این ترتیب 
مى خواهد هم کفار را راضى کند و هم مومنان 
را که البته هیچ کدام را هم نمى تواند راضى کند. 

مردم ناچارند
که پاى این رسانه بنشینند

کوشــکى دربــاره اینکه گاهــى بعضى از 
ســریال هاى تلویزیون با استقبال مردم مواجه 
مى شوند، عنوان کرد: اگر بیان مى شود که یک 
مجموعه تلویزیونى با اســتقبال زیاد مخاطبان 
روبرو شده اســت به خاطر ارزش هاى ذاتى آن 
نیســت بلکه مردم ناچارند که پاى این رســانه 
بنشــینند. در حدود 20 ســال پیش مردم تمام 
سریال هاى تلویزیون را مى دیدند چون این رسانه 
شاید تنها دو سریال داشت و مردم رسانه دیگرى 
نداشتند امروز هم اگر مجموعه اى مثل «کاله 
قرمزى» پربیننده مى شــود به این دلیل است 
کــه رقیب دیگرى ندارد اما اگر دو تیم بودند که 
سریال هاى مختلفى مى ساختند آن وقت مى شد 
بیان کــرد که «کاله قرمزى» در برابر اثر دیگر 

پرمخاطب تر است.
وى با اشاره به مستندهاى شبکه افق عنوان 
کرد: در حال حاضر شــبکه افق مســتندهاى 
خاصــى را پخش مى کند که پیــش از این از 
تلویزیون پخش نمى شد. مخاطبى که امروز به 
تماشاى این شبکه مى نشیند سایر مستندهاى 
تلویزیون را نمى بیند در حالى که شــاید پیش 
از این مجبور بود مستندهایى چون «راز بقا» و 
چگونگى آهنگسازى در اروپا را تماشا کند چون 
آثار شبکه افق وجود نداشت اما امروز این شبکه 
مستندهاى خاص سیاسى روز را پخش مى کند و 
آنهایى که عالقمند هستند، مى توانند به تماشاى 

این برنامه ها بنشینند.

صدا و سیما مغز متفکر ندارد
وى درباره اینکه توانایى سریال هاى تلویزیون 
در جذب مخاطب چقدر است؟ گفت: اگر هدف 
ســازمان صدا و ســیما صرفا وقت گذرانى و 
سرگرمى باشد ســریال «شمعدونى» مى تواند 
به عنوان یک اثر ســرگرم کننده تلقى شود اما 
آیا نمى توان ســریال هایى  سرگرم کننده تر از 
این سریال ســاخت؟ مسلما مى توان همانطور 
که پیش از این ســریال «ساختمان پزشکان» 

ساخته شد.
کوشکى درباره بى هدف بودن و سرگشتگى 
سازمان صدا و سیما و دلیل آن بیان کرد: دلیل 
این بیمارى این است که این رسانه مغز متفکرى 
ندارد و مدیران این سازمان همه اجرایى هستند.

وى در پیشــنهادى بیان کــرد: هم اکنون 
در ســازمان صدا و ســیما باید مجموعه اى از 
اندیشــمندان وجود داشته باشــند که خطوط 
و منویات رهبرى را درك کرده و ســپس این 
خطوط را به راهبردهــا تبدیل کنند تا مدیران 

سازمان اجراکننده آنها باشند.
کوشــکى با اشــاره به اینکه سبک زندگى 
اسالمى و ترویج ازدواج یکى از خطوط سیاست 
کشــور اســت، عنوان کرد: به طور مثال ما دو 
مجرى داشــتیم که با یکدیگر ازدواج کردند و 
بعد هم طالق گرفتند اما دعواى زناشویى آنها 
چندین بار موضوع برنامه هاى تلویزیونى شــد. 
آنتن تلویزیون در اختیار یکى از آنها قرار گرفت 
تا او بتواند با همسر سابقش تسویه حساب کند. 
درجایى که ازدواج یکى از اصول ما است چنین 

رفتارهایى به نقض این اصول منجر مى شود.
وى در پایان بیان کرد: این رسانه به شکلى 
سلیقه اى آن هم توسط این مدیران اجرایى اداره 
مى شود در حالى که باید آن را با هدفى مشخص 

اداره کرد.

برخورد ارشاد با نویسندگان 
تحقیر است نه تدبیر

تلویزیون نمى داند 
چه سبک زندگى  را رواج مى دهد

مجتبى راعى مطرح کرد:

 به تصویر کشیدن اعتیاد در فیلم ها 
سیاه نمایى نیست

رئیس حوزه هنرى در مراسم رونمایى از 
ترجمــه اردوى کتاب «دا» از انجام کارهاى 
مقدماتى ســاخت سریال و فیلم سینمایى از 

این کتاب در حوزه هنرى خبر داد.
آئیــن رونمایى از ترجمه اردو کتاب «دا» 
در تهران و با همکارى سازمان فرهنگى اکو 
و حوزه هنرى در محل سازمان فرهنگى اکو 

برگزار شد.
«دا» در عین خاطره بــودن، یک رمان 

واقعى به شمار مى آید
در ابتداى این مراسم افتخار حسین عارف 
با اشــاره به اهمیت جایــگاه دفاع مقدس و 
ریشــه هاى آن گفت: حضور پررنگ شما در 
این جمع نشانگر اهمیت جایگاه دفاع مقدس 
و ریشــه هاى عمیق و بنیادین آن در ایران 

است.
وى با اشاره به بخش هایى از کتاب «دا» 
گفت: در تمام بخش هاى کتاب، ما با داستان 
انســان هایى سرشار از عشــق، احساسات و 
عطوفــت بــراى همرزمان و بــه طور کلى 
براى بشریت مواجه هستیم که درگیر جنگى 
همه جانبــه و نابرابر براى دفاع از ســرزمین 

مادریشان هستند.
حسین  عارف ادامه داد: کتاب «دا» توسط 
محمد بشیر عالمى به زبان اردو ترجمه شده 
است. هم نگارنده و هم مترجم در خلق اثرى 
بى نظیر بــه دو زبان فارســى و اردو موفق 

بوده اند.
رئیس ســازمان فرهنگى اکو در ادامه به 
بررسى گونه خاطره نگارى پرداخته و گفت: 
«دا» در عین حال که یک رمان و داســتان 
نیست، به همان میزان رمان و داستان است. 
به عبارتى نمى شــود دا را در گونه هاى رمان 
و داســتان طبقه بندى کرد چون مســتند و 
واقعى اســت اما «دا» این خصوصیت را در 
عین خاطره بودنش دارد که با هنرمندى تمام 

یک رمان و داستان واقعى نیز به شمار برود.
وى همچنیــن درباره نحــوه روایت این 
کتاب گفت: این کتا به زیبایى روایت شــده 
است تا حدى که من هر بار مراجعه مى کنم 
و بخش هایى  از کتاب را مى خوانم اشــک 

مى ریزم.
افتخار حســین عارف تاکید کرد: یکى از 
مهم ترین ویژگى هاى دا این است که پیوند 
جنگ و زندگــى را در دفاع مقدس ایران به 
تصویر مى کشد و از آن رونمایى مى کند. این 
که یک مادر چه نقشى در دفاع مقدس داشته 
و چطور مى توانسته على رغم همه مصیبت ها 

خانواده را مدیریت کند. 
وى خاطرنشان کرد: این کتاب، جنگ و 
صلح ایران است که به عبارتى میشود گفت 
اثرى باالتر از جنگ و صلح تولستوى است، 
چرا که این اثر واقعى است و در عین واقعیت 

داستانى شگرف است.
 رئیس ســازمان فرهنگى اکو خطاب به 
مسئوالن صدا و ســیماى کشورمان گفت: 
فیلم و ســریال این اثر را باید ســاخت و به 
تمام دنیا عرضه کرد تا همگان از وجود چنین 
ادبیاتى و اتفاقات مســتند و مهمى از ایران 

آشنا شوند.
کتاب «دا» را 2 میلیون نفر خوانده اند

در ادامه محســن مومنى شریف رئیس 
حوزه هنرى با اشــاره به کتــاب خاطرات دا 
گفــت: ایران بعد از انقالب اســالمى داراى 
هویت جدید شــد که با گذشته اش تفاوت 
داشــت. هویتى که با دفاع مقدس به کمال 
خود رســید تا جایى که بــراى خودش هنر 

انقالبى و ادبیات متفاوتى داشته باشد.
وى ادامه داد: کتاب دا و کتابهایى از این 
دســت که در چند سال اخیر تولید شده و به 
فرموده مقام معظم رهبرى ایران را از ادبیات 
وارداتى بینیاز کرده اســت راهنماى هویت 

جدید ایرانیان است.
مومنى در ادامه با اشــاره به اســتقبال از 
کتاب دا در داخل و خارج از کشور گفت: این 
کتــاب را با توجه به آمــار وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى تاکنون 2 میلیون نفر خوانده 
اند. این رقم در نوع خود بسیار عجیب و قابل 
توجه است و نشان دهنده این که چقدر این 
کتاب مورد توجه قرار گرفته اســت. تاکنون 
نیز 700 هزار نسخه از این کتاب منتشر شده 
که خود مردم مستقیما خریدارى کرده اند که 
باز هم در میان کتابهاى ادبى این آمار بسیار 

قابل مالحظه است.
به گفته مومنى شریف کارهاى مقدماتى 
ساخت سریال و فیلم سینمایى از این کتاب 
در دستور کار حوزه هنرى است که کارهاى 

اولیه صورت میپذیرد.
«دا» جهانیان را به گریه واخواهد داشت

علیرضــا قزوه در خصــوص کتاب «دا» 
گفت: این کتاب، کتابى اســت که جهانیان 
را به گریه واخواهد داشت. این وجود ادبیات 

است که منجر به این تأثیر مى شود.
وى در پایان سخنان خود با بیان اینکه از 
مردمى شدن فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس 
باید ابراز خوشحالى کنیم، افزود: در بسیارى 
از کشورها نظیر هند، افغانستان و پاکستان، 
جنگ هــاى زیادى را متحمل شــدند؛ ولى 
هیچ کدام تبدیل به ادبیات نشــدند و در این 

خصوص ادبیات ندارند.
در ترجمه «دا» امانت دار باشید

ســیده زهرا حســینى، راوى کتاب «دا» 
نیز در این مراســم گفت: مقابله با تفکراتى 
کــه قصد دارند جوانان مــا را از انقالب دور 
کنند از دالیلى بود که با نوشــتن این کتاب 

موافقت کردم.
وى همچنین گفــت: در زمینه فرهنگى 
بایــد با احتیــاط و درایت برخــورد کرد؛ اما 

متأســفانه مى بینیم که بعضى ها در این باره 
سلیقه اى عمل مى کنند.

وى در خصــوص ترجمــه ایــن اثر به 
زبان هــاى دیگر افزود: تقاضا و خواهش من 
این اســت که در ترجمه این کتاب امانت دار 
باشند و با حوزه هنرى هماهنگ عمل کنند. 
این کتاب شرف و آبروى ایران است. اگر در 
برخى جاها با سوء نیت و غرض ورزى لغاتى 
جایگزین شود که به آن ضربه بزند، ناراحتم 

مى کند.
در این مراسم هم چنین حجت االسالم 
و المســلمین کریمى، مفســر قرآن کریم و 
عضو هیأت علمى دانشــگاه امام حسین(ع)، 
اقیانوسیه،  آسیا  مدیرکل  سابقى،  على محمد 
خانم حجازى، مدیر کل امور زنان و خانواده و 
على دهگاهى، رییس مرکز ساماندهى ترجمه 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى، خانم 
حسینجانى، مدیر گروه ترجمه حوزه هنرى، 
کیومرثى از اســاتید گروه اردوى دانشــگاه 
تهران سخنرانى کردند. افتخار حسین عارف، 
رئیس مؤسسه فرهنگى اکو، محسن مومنى 
شــریف رئیس حوزه هنرى، حجت االسالم 
و المســلمین کریمى، مفســر قرآن کریم و 
عضو هیأت علمى دانشــگاه امام حسین(ع)، 
اقیانوسیه،  آسیا  مدیرکل  سابقى،  على محمد 
فرشاد فالحت پیشه، مدیر کل سازمان هاى 
بین المللى، صدیقــه حجازى، مدیر کل امور 
زنــان و خانــواده و علــى دهگاهى، رییس 
مرکز ســاماندهى ترجمه سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمى، علیرضا قزوه، مدیر مرکز 
آفرینش هــاى ادبى حوزه هنرى و ســعیده 
حسینجانى، مدیر گروه ترجمه حوزه هنرى، 
کیومرثى از اســاتید گروه اردوى دانشــگاه 
افغانستان،  تهران، نمایندگان ســفارت هاى 
پاکستان و تاجیکستان از جمله حاضران در 

این نشست بودند.

مومنى شریف اعالم کرد:

آغاز فعالیت هاى مقدماتى 
براى ساخت سریال و فیلم سینمایى «دا»
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علی دایی گفت: با توجه به اینکه جمعیت هالل احمر 
یک مؤسسه عام المنفعه و فعالیت های آن در راستای کمک 
به قشر آسیب دیده است بر خود الزم دانستم تا با افتخار 
لباس این جمعیت را بر تن کنم و عضو این خانواده بزرگ 

عام المنفعه شوم. 
وی با بیان اینکه عضو جمعیت هالل احمر شــدم تا 
به عنوان نماینده این جمعیت حامل پیام صلح و دوستی 
در دنیا باشم، تصریح کرد: از دیگران ورزشکاران میهنمان 

می خواهم تا با پوشیدن لباس داوطلبی جمعیت هالل احمر 
به جمع عظیم این خانواده بپیوندند. 

یادآور می شود عضویت داوطلبانه تعداد قابل توجهی 
از ورزشکاران از دیرباز در جمعیت هالل احمر برای انجام 
کارهای نیکوکارانه و عام المنفعه، جریانی است که ضمن 
نمایش نمایی دیگر از فعالیت های انساندوستانه ستاره های 
ورزشی، نشــان از زنده بودن ارزش های اخالقی در جامعه 

ورزشی کشور باشد. 

چنــدی پیش مرد جوانی با مراجعه به دادگاه 
خانواده درخواست طالق داد و در خصوص علت 
آن به قاضی گفــت: آقای قاضی پدرزن و تمام 

عموهای همسرم اعتیاد دارند. 
مرد جوان ادامه داد: آن ها همیشــه در کنار 
هم می نشــینند و با هم مواد مصرف می کنند. 
دو ســال اســت که دارم این موضوع را تحمل 
می کنم ولی دیگر نمی توانم با این وضعیت کنار 

بیایم. پدرزنم باعث ســرافکندگی و خجالت من 
می شود و من هر روز باید از این موضوع عذاب 

بکشم. 
وی افــزود: هربار با همســرم به خانه آن ها 
می رویم پدرزنم خانه را به پاتوق معتادان تبدیل 
کرده و در حال مصرف مواد اســت. از همسرم 
خواســتم که ارتباطش را با پدرش قطع کند و 

دیگر به آنجا نرود ولی او قبول نکرد.

ناآگاهی مردم از مســائل قضایی و حقوقی در سطح 
جامعه موجب تشکیل پرونده های قضایی غیرضروری، 
سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در   نهایت افزایش 
جمعیت کیفری زندان ها شــده اســت، لذا ارتقاء سطح 
آگاهیهای حقوقی، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه 

مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد. 
آشــنایی خانواده ها بــرای ازدواج فرزنــدان، از آن 
رویدادهایی اســت که نیاز به آگاهی های حقوقی دارد. 
باورهای غلط و بی اطالعی از قلمرو حقوقی روابط، منجر 
به اختالف و گاه طرح شــکایت هایی می شود که حتی 
ممکن است از   همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری 

آغاز شود. 
عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه و حضانت و سایر 
وقایع حقوقی، دارای اثراتی است که بی اطالعی خانواده ها، 
زمینه دردســرهای بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم 

می کند. 
مهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده تا 
این گوهر خلقت با میزان استطاعت مردان دارای ارزش 
مادی و معنوی شــود. اگرچه تعیین مقدار مهر منوط به 
تراضی طرفین )زن و شوهر( است. در قرآن کریم میزانی 
برای مهر تعیین نشده است اما اسالم، زنانی را که دارای 
مهر کمتری بوده اند مورد مدح قرار داده و جایگاه زنان را 
با زیادی مهرشان ارزشگذاری نکرده است. تعیین مهریه 

متعارف در ســال های اخیر در میــدان رقابت خانواده ها 
رنــگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق ســکه ها و 

خواسته های نامتعارف از دست داده است. 
در روایات دینی در باب سبک بودن مهریه و مشکالتی 
که مهریه زیاد ایجاد می کند توصیه های وارد شده است. 
روایتی از حضرت علی )ع( داریم که می فرمایند: مهریه 
زن ها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد. 
بی تردید تعیین مهریه های ســنگین و کم آگاهی یا 
بی توجهی زوجین نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود به 
هنگام امضای عقد ازدواج و ناتوانی مالی مرد در پرداخت 
مهریة زن، جمعیت کیفری زندان ها را افزایش داده است تا 
اینکه قانونگذار با تعیین سقف ۱۱۰ سکه، میزان متعارفی 

را نشانه گذاری کرد. 
بر اســاس قانون حمایت خانواده اگر زوج از پرداخت 
مهریه تا میزان ۱۱۰سکه تعیین شده امتناع کند، مشمول 
ماده ۲ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی می شود مگر 
اینکه اعســار وی ثابت و احراز شــود و اگر مهریه بیش 
از میزان ۱۱۰ سکه باشــد تمکن زوج مورد بررسی قرار 
می گیرد. یعنی در بیش از ۱۱۰ سکه اصل بر عدم توانایی 
زوج است مگر با معرفی اموال این توانمندی در پرداخت 

احراز گردد. 
هر چند که فرهنگ سازی برای منع رقابت های منفی 
در تعییــن مهریه و بی ارتباط بودن مهریه باال و تضمین 

خوشبختی، می توانســت موثر تر از وضع قانون باشد؛ اما 
همین مقدار تعیین ســقف، یک اقدام حداقلی بود که از 
بحران مهریه های با اعداد نجومی و یا افســار گسیخته 

کاست. 
بر خالف این عقیده کــه مهریه باال عامل بازدارنده 
طالق یا جبران کننده خسارات ناشی از زندگی مشترک و 
نیز پشتوانه مالی زنان است، می توان به عنوان مهم ترین 
عامل بی اعتمــادی و بدبینی زوج و ســردی او در نگاه 
حسابگرانه خانواده همسر دانســت. تفاهم، سازگاری و 
گذشت اگر حلقه مفقوده باشد هیچ مهریه باالیی مانعی 
برای ترک زندگی نیســت، همانطور که مهریه پایین، 
انگیزه ای برای بهانه جویی مردان در ترک زنان عاشــق 

زندگی نیست. 
این اعتراف مردان و زنان در راهروهای دادگاه خانواده 
است که مهریه باال آرامش و خوشبختیشان را تضمین 
نکرده و حاضرند هرچه سریع تر با تقسیط مهر و یا بخشش 

آن به شرایط پیش آمده پایان دهند. 
معیار قانون، تعیین سقف مهریه تا ۱۱۰ 

سکه
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سّکه 
تمام بهارآزادی یا معادل آن باشــد، وصول آن مشمول 

مقــررات ماده )۲( قانون اجــرای محکومیت های مالی 
است یعنی زن براساس قانون می تواند این میزان مهریه 
را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می تواند 
با نظر زن، مرد را بازداشــت کند و اما حالت دوم مسئله 
این است که چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در 
خصوص مازاد، فقط تمکن زوج مالک پرداخت است که 
در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از ۱۱۰ ســکه 
مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نبوده و حبس 
زوج را در بر نخواهد داشــت. بدین ترتیب که اموال باید 

معرفی و مهریه از آن وصول شود. 
نحوه وصول مهریه و مستثنیات دین

البته برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای 
حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح 

زیر مستثنی شده است: 
- مســکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی 

بارعایت شوون عرفی و به شرط سکونت در آن. 
- وســیله نقلیه شــخصی موردنیاز متناسب باشان 

بدهکار. 
- اثاثیه موردنیاز زندگی بــرای رفع حوایج ضروری 

بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی. 
- و وســایل و ابزار کار از جمله برای کســبه وتجار 

سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی. 
بطور خالصه فارغ از امر مستثنیات دین، از مصادیق 
معرفی اموال می تواند بخشی ازحقوق افراد حقوق بگیر 
)مستخدمین دولتی و یا بخش خصوصی( باشد. افراد تا 
زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرده باشــند هرگونه 
اموالی که بدســت بیاورند اعم از ملک، ماشین، حساب 
بانکی یا هرچیزی که قابلیت توقیف را داشته باشد، دادگاه 
به محض معرفی و درخواست مال از سوی زوجه در جهت 

توقیف مال و استیفاء بدهی اقدام خواهد نمود. 
در نتیجه برخالف تصور برخی افراد، مهریه بیش از 
۱۱۰ سکه بخشوده نمی شود اما برای زوج، حبس به دنبال 
ندارد. عدم شمول قانون اجرای محکومیت های مالی در 
مازاد بر ۱۱۰ ســکه به این معنی نیســت که در صورت 

دستیابی به اموال زوج نتوان مهریه را وصول کرد. 
میزان مهریه   همان مبلغ تعیین و اعالم 

شده در هنگام اجرای صیغه نکاح است
گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح 
نزد فرد معین و مشــهوری دارند و در   همان صیغه که با 
حضور شــاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت 
گرفته، مهریه محدودی اعالم می شود. سپس خانواده ها 
برای ثبت در دفتر ازدواج، میزان مهریه را افزایش می دهند 
که از نظر قانون مورد قبول نیســت. همچنین خانواده ها 
هنگام مراجعه به دفترخانه، گاهی مهریه ای مغایر با آنچه 

شفاهی توافق کرده اند، درج می کنند. این اظهار در دفترخانه، 
مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده 
توجه ندارد. هرچند ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر 
یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص 

ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند. 
در نتیجه مهریه اصلی   همان اســت که هنگام جاری 
شدن صیغه نکاح اعالم می شــود. نه مبلغی که در کالم 
زوجین و افراد رد و بــدل می گردد. چراکه به مجرد عقد، 
زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد 

در آن بنماید. 
آیا می توان بعد از وقوع عقد میزان مهریه 

را افزایش داد؟ 
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست. زیرا بر اساس 
اصل کلی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشــده یا عدم مهر 
شــرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند 
بعد از عقد مهــر را به تراضی معین کنند. ولی صحبت 
در جایی است که در موضوع مهریه تعیین شده بخواهد 
افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت 
مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی 
اقرارنامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط 
جدید نمی تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع 
افزایش بعدی یک تعهد است و عنوان و امتیازات مهریه 

را ندارد. 

 یک فوق تخصــص غدد گفت: هرگاه میزان قد 
یک فرد از حداقل قابل قبول آن ســن کوتاه تر باشد، 

وی جزو افراد قدکوتاه تلقی می شود. 
دکتر زهرا رضوی اظهار کرد: متوسط قد در پایان 
ســن رشد در زنان ۱۶۲ و در مردان نیز ۱۷۲ تا ۱۷۵ 
ســانتی متر و حداقل قد در زنــان و مردان به ترتیب 
۱۵۲ و ۱۶۲ اســت و اگر پایین تر از معیار گفته باشد 

کوتاهی قد به فرد نسبت داده می شود. 
 وی تصریح کرد: رشد قد از تولد تا ۱۶ سالگی در 
دختران و تا ۱۸ سالگی در پسران آهنگ رشد منظمی 
دارد که مطابق آن رشــد صورت می گیرد و برای هر 
فرد مختص خودش اســت که به عنوان یک الگوی 
رشد به کار برده می شود؛ به طوریکه اگر آهنگ رشد 
یک کودک از حد طبیعی کمتر باشد و سیر باال رونده 

نداشته باشد، باید علت آن بررسی شود. 
 رضوی عنوان کرد: بیشــترین علت کوتاهی قد، 

خانوادگی اســت و حتی بســتگان نزدیک مانند عمو، دایی، 
عمــه و... نیــز در کوتاهی قد موثرند. همچنین ســوءتغذیه 
در دوران کودکــی، عفونت هــای مزمن و تکرار شــونده، 

بیماری های دســتگاه گوارش، کم کاری تیروئید، تاخیر بلوغ 
سرشتی، کم بودن هورمون رشد، کم خونی مزمن و... از علل 

کوتاهی قد به شمار می رود. 
 این فــوق تخصص در ادامه گفت: در برخی موارد علت 

کوتاهی قد به اختالالت کروموزوم و ســندروم ترنر و 
یک نقــص ژنتیکی در اســتخوان بازمی گردد که راه 

درمانی هم برای آن وجود ندارد.
 وی خاطرنشــان کرد: بیشتر افرادی که با مشکل 
کوتاهی قد به پزشــک مراجعه می کنند، دوست دارند 
قد بلند شــوند اما باید گفت درمان کوتاهی قد بستگی 
به علت کوتاهــی قد دارد. به عبارت دیگر در مواردی 
که کوتاهی قد ناشــی از بیماری هایی مانند نارسایی 
کلیه، کم خونی، کم کاری تیروئیــد و کمبود هورمون 
رشد باشــد با درمان و برطرف کردن علت ها البته به 
شرطی که سن رشد به پایان نرسیده باشد، امکان بلند 

شدن قد وجود دارد. 
 وی در پایان خاطرنشــان کــرد: اگر کودک دچار 
بیماری باشــد که موجب عدم رشد کافی قدی او شده 
باشد، درمان بیماری باید تا قبل از قاعدگی در دختران 
و قبل از ۱۴ تا ۱۶ ســالگی در پسران باشد. همچنین 
در خصوص مصرف کلســیم و آهن باید گفت که زمانی این 
موارد بر رشــد قد تاثیرگذارند که علت کوتاهی قد ناشی از 

کمبود این مواد در بدن باشد. 

مدیر کل دفتر شــکار و صید سازمان محیط 
زیســت از ابالغ بهای جانوران وحشــی برای 
مطالبه ضرر و زیان ناشی از شکار و صید ظرف 

یک هفته آینده خبر داد. 
علی تیموری در گفتگو با خبرنگاران با بیان 
این مطلب افزود: بند )چ( ماده ۳ قانون شــکار 
و صیــد که کلیات آن در روزهای پایانی ســال 
۹۳ در شــورای عالی محیط زیست تصویب شد 
توسط ســازمان محیط زیست تایید نهایی و به 
دبیرخانه شورای عالی محیط زیست ارسال شد.

به گفته وی، بر اساس این بند، بهای جانوران 
وحشــی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان ناشی از 

شکار و صید تعیین شده و افزایش می یابد.
مدیر کل دفتر شــکار و صید سازمان محیط 
زیســت تصریح کرد: قرار شــد پس از تصویب 
کلیات این بند، نظر استاندارانی که آمار تخلفات 

شکار و صید در اســتانهای متبوعشان باالست، برای 
تعیین این بها گرفته شود که این اقدام توسط سازمان 
محیط زیســت در اســتانهای زنجان، یزد، ســمنان، 

گلستان و لرستان انجام شد.

تیموری اظهار داشــت: همچنین نظر متخصصان 
محیط زیســت برای تعیین جرایم متناســب با ارزش 
جانوران وحشی نیز گرفته شد و با تشکیل صورتجلسه 
ای، پیشنهادات نهایی سازمان محیط زیست به شورای 
عالی محیط زیست تقدیم و در حال حاضر پیشنهادات 

در دبیرخانه بررسی می شود.
وی افزود: به احتمال زیاد بهای نهایی جانوران 
وحشی ظرف یک هفته آینده توسط شورای عالی 

محیط زیست ابالغ می شود.
مدیر کل دفتر شــکار و صید سازمان محیط 
زیســت تاکید کرد: در این بنــد به گونه های در 
معــرض انقراض توجه بیشــتری شــده و بهای 
بیشتری برای آنها در نظر گرفته شده، اما جرایم 
کمتــری برای جانوران خانگی مدنظر قرار گرفته 
و ضرر و زیان ناشی از تخلفات شکار و صید این 

جانوران متعادل تر شده است.
به گفته وی، بر این اساس بهای شکار و صید 
یوزپلنگ آســیایی از ۲۰ میلیــون تومان به ۱۰۰ 
میلیون تومان، پلنگ ایرانی از ۵ میلیون تومان به 

۸۰ میلیون تومان رسیده است.
تیموری یادآور شــد: همچنین بهای شــکار 
و صیــد گونه هایی مانند خــرس قهوه ای ۵۰ میلیون 
تومــان، گوزن زرد ۶۰ میلیون تومان و مرال و شــوکا 
نیز با افزایش چشــمگیری به ۳۵ میلیون تومان رسیده 

است.

نگاهی به علل کوتاهی قد 

جریمه شکار پلنگ ایرانی ۱۶برابر شد 

مهری که تضمین خوشبختی نیست؟! 

كشف 10 كيلوگرم ترياك از مسافر 
اتوبوس زنجان-تبريز 

رئیس پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان زنجان از كشــف 
۱۰ كیلوگرم مــواد مخدر از نــوع تریاك از مســافر اتوبوس                     

زنجانـ  تبریز و دستگیري وي خبر داد 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان زنجان گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر در پي رصد اطالعاتي از فعالیت توزیع 
كنندگان مواد مخدر در جریان فعالیــت فردي كه در امر تهیه و 

توزیع مواد مخدر بود قرار گرفتند.
وي افزود: با اقدامات اطالعاتي ماموران مشــخص شد كه فرد 
مذكور قصد دارد مقدار قابل توجهي موادمخدر از نوع تریاك را در 
پوشش مسافرت تا اتوبوس پس از انتقال به زنجان بین مشتریان 

خود توزیع كند.
شیر محمدي در ادامه گفت: پس از این اطالع ماموران در قالب 
ســه اكیپ با استقرار در مبادي ورودي شهر زنجان باالخره پس 
از مدتي انتظار متهم را در انوبوس مســافربري زنجان- تبریز 

شناسایي ودستگیر كردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان تصریح كرد: در 
بازرسي از ساك دســتي همراه متهم ۱۰كیلو گرم مواد مخدر از 
نوع تریاك كشف شد. وي تصریح كرد :، متهم به همراه پرونده 

متشکله جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي منتقل شد .

بنزين از ساعت صفر چهارشنبه 
ليتری هزار تومان

مدیرعامل شــركت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم كرد در 
چارچوب مصوب مجلس و مصوبه امشــب هیأت وزیران قیمت 

برخی حامل های انرژی تغییر كرد.
سید ناصر سجادی گفت: بنزین معمولی از روز سه شنبه ساعت 
24 پنجم خرداد یعنی در ســات صفر چهارشــنبه هر لیتر هزار 
تومان بدون محدودیت عرضه می شود. بنزین سوپر نیز ۱2۰۰ 
تومان در برابر هر لیتر عرضه خواهد شــد. به گفته وی سوخت 
سی ان جی تغییر قیمتی نداشته اســت. مدیرعامل شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی در ادامه گفت: ســوخت نفت گاز با دو 
نرخ 25۰ و 5۰۰ تومان عرضه می شد كه 3۰۰ تومان شده است. 
نفت ســفید بدون تغییر ۱5۰ تومان عرضه می شود. گاز مایع با 
نرخ 23۰ تومان عرضه می شود كه 9 درصد افزایش قیمت داشته 
است. بر اساس این گزارش نفت كوره با 2۰ درصد افزایش به 
3۰۰ تومان در لیتر رسیده است و سوخت هواپیماهای مسافربری 

نیز با 2۰ درصد افزایش به 6۰۰ تومان رسیده است.
سجادی در مورد ســهمیه های بنزین 7۰۰ تومانی نیز گفت این 

سهمیه ها تا پایان شهریور قابل استفاده است.

ساخت ربات ايرانی بازرس و 
تعميرگر خطوط لوله گاز كه از 

برق استفاده نمی كند 
یکی از واحدهای فناور مســتقر در مركز رشــد دانشگاه علم و 
صنعت ایران موفق به ساخت رباتی شده است كه می تواند بدون 
استفاده از انرژی الکتریکی به بازرسی و تعمیر خطوط لوله گاز یا 

محیط های آلوده به گازهای قابل اشتعال بپردازد. 
 معموال در بســیاری از صنایع از آب و فاضالب گرفته تا صنعت 
نفت و گاز، شركت های بهره بردار ملزم به انجام بازرسی از خطوط 
لوله و تاسیسات صنعتی هستند تا نقاطی را كه در معرض صدمه 
خوردن هســتند، پیش از حادثه شناسایی كرده و به موقع اقدام 
به رفع مشــکل كنند. گاهی هم بازرسی، بخشی از عالج بعد از 
حادثه است و برای پیدا كردن محل آسیب از جمله شکستگی یا 
گرفتگی صورت می پذیرد.  امروزه با كمک ربات های كوچکی كه 
داخل لوله ها نفوذ می كنند، این كار به صورت گســترده ای انجام 
می شود؛ اما بسیاری از تاسیسات و خطوط لوله انباشته از گازهای 
قابل اشتعال و خطرناك هستند كه كوچکترین جرقه ای در محیط 
می تواند حادثه ای خطرناك را به دنبال داشته باشد. این در حالی 
است كه ربات ها عمدتا با نیروی برق كار می كنند كه احتمال بروز 
جرقه در هنگام كار آن ها بســیار زیاد است. به همین دلیل اغلب 
صنایع از جمله نفت و گاز از انجام چنین بازرســی هایی پرهیز 

می كنند. 
 برای مقابله با این مشکل، پژوهشگران یک واحد فناور در مركز 
رشــد دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به تولید رباتی كرده اند 
كه در آن از نیروی تولید شده توسط هوای فشرده به جای انرژی 

الکتریکی استفاده می شود. 
 به گفته محمدرضا قهرمانی، طراح ربات ریوان )Rewan(، این 
ربات برای تصویربرداری از محل نیز به جای دوربین از فیبر نوری 
اســتفاده كرده و با بهره گیری از قابلیت انتقال تصویر فیبرهای 
نوری تصاویــر را تا محلی خارج از محدوده خطرناك منتقل و در 
آنجا توسط مبدل های الکترونیکی آن را تبدیل به تصاویر دیجیتال 
می كنند. وی اظهار می كند: عالوه بر این ربات ریوان برای اطمینان 
از عملکرد ایمن مجهز به ســامانه ای شده است كه با انتشار گاز 
نیتروژن در اطراف خود مانع تماس جرقه های ناشی از الکتریسیته 
ســاكن یا عملیات براده برداری با گازهای قابل انفجار محیط در 
حین ترمیم لوله می شود و پس از انجام عملیات بازرسی این گاز 

را با مکش از محل خارج می كند. 
 طراح این ربات تصریح كرد: ایده های نوآورانه به كار رفته در این 
ربات به ثبت جهانی رسیده است و نمونه های اولیه آن توانسته بود 

جایزه علمی ربات دالن را در سال 2۰۱2 از آن خود كند.

از  دیگر  روایتــی 
زندگی یک کودک بی 
پناه منتشر شد؛ تامین 
هزینه های پدر و مادر 
بیمارش از یک طرف 
و نداشــتن سرپناه و 
هزینه های تحصیل 
از طرف دیگر موجب 
ترک تحصیل عقیل 

هشت ساله شده بود.
پدر ۷۰ ســاله و مادر ۳۴ ساله عقیل در اثر تصادف 
رانندگی و مشکالت دیگر قادر به کار کردن نیستند و 
روزگارشان زیر چادری در جنوب شهر داراب به سختی 

می گذرد.
با انعکاس گزارش زندگی تلخ عقیل هشت ساله، 
سیل کمک ها و تماس های مردم آغاز شد. هر کسی 
در حد توانش کمک کرد، تعدادی تماس گرفتند و عده 

ای نیز به دنبال مقصر گشتند!
هزینه ساخت سرپناه، سه روزه تامین شد و عقیل و 
خانواده اش به زودی صاحب خانه ای نقلی در جنوب 
شهر داراب می شوند؛ محله ای که در آن عقیل های 

زیــادی زندگی می کنند. 
محمد حسین )عقیل( که 
نشــینی خود  پایان چادر 
نزدیک  را  خانــواده اش  و 
می بینــد ایــن روزهــا با 
روحیــه ای مضاعــف به 
مدرســه مــی رود و دیگر 
غمگین نیست چرا که ملت 
نوع دوست ایران بار دیگر 
در فضای مجازی، گرهی 

را باز کرده اند.
درمان مادر ۳۴ ســاله عقیل آغاز شده تا بتواند در 
خانه جدید، به خوبی از تنها فرزندش پرستاری کند و 
آنها پس از چند سال چادرنشینی بدون امکانات، حاال 
صاحب منزل می شــوند، منزلی که به لطف خدا و با 
کمک های جمع آوری شده، تحت نظارت موسسه مهر 
حضرت زهرا )س( شهرستان داراب خریداری می شود.

قطعا عقیل های زیادی اطراف ما زندگی می کنند 
بدون آنکه به آنها توجهی داشته باشیم؛ این روایت تلخ، 
تلنگری برای همه ما است تا عقیل های شهرمان را 

قبل از دیر شدن دریابیم.

علی دایی عضو داوطلب هالل احمر شدتامین هزینه خرید منزل برای خانواده عقیل 

درخواست طالق به خاطر اعتیاد پدرزن 

یــک کارشــناس 
و پژوهشــگر حــوزه 
اعتیاد گفت: بر اساس 
مطالعات انجام شــده 
حدود ۱۴ تا ۲۰ درصد 
دارای  خانواده هــای 
فرزند  معتــاد،  والدین 

معتاد دارند.
هومــان  دکتــر 
نارنجی ها با اشــاره به 

عوارض ســوء اعتیاد بر روی نابسامانی های محیط 
خانواده اظهار کــرد:  خانواده ها تصور می کنند اعتیاد 
والدین اثرگذاری محدودی دارد در حالی که عوارض 
مخرب اعتیاد والدین گریبان فرزندان را خواهد گرفت.

وی افزود: اعتماد بنفس پایین، افزایش احتمال ابتال 
به اعتیاد، بسته شدن مسیر پیشرفت و ترقی خانواده و 
رهاشدن فرزندان، باالتر بودن آمار افسردگی و خشونت 
اجتماعی، روابط نامشــروع، ســرقت، طالق و سایر 
ناهنجاری های اجتماعی نسبت به افراد عادی، از جمله 

این عوارض هستند.
این کارشناس و پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان اینکه 

فرزنــدان دارای والدین 
آگاهانه  اگر  حتی  معتاد 
عمل کنند، سالم باشند 
آکادمیک  تحصیالت  و 
را هم طی کنند باز هم 
ازدواج  مواردی چون  در 
برمی خورند  مشکل  به 
غالبا  افــراد  این  گفت: 
از اینکه پــدر خود را به 
شریک آینده زندگی خود 
نشان بدهند فراری و آینده تاریکی را برای خود متصور 
هســتند. نارنجی ها افزود: نظام ارزشی این کودکان 
به هــم می ریزد و برخی مواقع دیده شــده فرزندان 
خانواده های معتاد با خانواده هایی شبیه به خود ازدواج 
می کنند که بازتاب های بعدی آن می تواند مخرب باشد.

وی با اشاره به اینکه در مباحث پیشگیرانه، فرزندان 
خانواده های معتــاد در گروه های پرخطر طبقه بندی 
می شــوند و باید به صورت جدی به آنها توجه شود 
اظهار کرد: براساس مطالعات انجام شده حدود ۱۴ تا 
۲۰ درصد خانواده هایی که والدین معتاد داشته باشند، 

فرزند معتاد دارند.

20 درصد خانواده های معتاد، فرزند معتاد دارند 

فناوری

ëë

ëë

حوادث



آگهىاندیشهاقتصادتاریخادبیاتاجتماعفرهنگرسانهعلمشهرسیاست7 روزنامه سرخابسال نهمشماره 2180سه شنبه 5 خرداد ماه1394

پیرو آگهى شماره   2949 /104/2 -   94/01/22 و برابر آراء صادر هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تبریز تصرف مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود .

                                                          آگهى از بخش 2 تبریز
1-  آقاى آقامعلى جودى باشکند فرزند حیدرعلى بشماره شناسنامه 487 کدملى 1718560788 ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 80/07 مترمربع از پالك84 فرعى از1732 - اصلى واقع در بخش 2 تبریز خریدارى از وراث صفرعلى جودى 
2- آقاى محمدحسین آزموده حصار فرزند محمدابراهیم بشماره شناسنامه5337 کدملى 1382034938 ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 45 مترمربع از پالك13فرعى از3155  اصلى واقع در بخش 2 تبریز خریدارى از اکرم حفظى ماراالنى

3- آقاى تقى تقى زاده گله خانه فرزند جبار بشماره شناسنامه578  کدملى 1717991904 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 84/46 مترمربع از پالك3156 اصلى واقع در بخش 2 تبریز خریدارى از حسین محمدى

4- آقاى عبدالعلى خاورى خرمدرق فرزند نوروز على بشماره شناسنامه486کدملى 6368932554 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 99/70 مترمربع از پالك4فرعى از3160 اصلى واقع در بخش 2 تبریز خریدارى از یوسف جمالى هروى

5- آقاى پرویز جنگى نارین آباد فرزند مختار بشماره شناسنامه403 کدملى 1718986467 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 47 مترمربع از پالك 65 فرعى از3181 اصلى واقع در بخش 2 تبریز خریدارى از اسداله ملک زاده

6- آقاى علیقلى مایلى فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 997 کدملى 1719011788 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 81/80 مترمربع از پالك349فرعى از3530اصلى واقع در بخش 2 تبریز خریدارى از رسول وفائى شادباد

                                                   آگهى از بخش 3- تبریز 
7- آقاى تقى فلکى دغدغان فرزند محمد بشماره شناسنامه 3کدملى  1739830636 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

106/16 مترمربع از پالك 3446 اصلى واقع در بخش 3تبریز خریدارى از فاطمه صدفى
8- آقاى جلیل موحد نهند فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 1414کدملى  1738910814 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 87/18 مترمربع از پالك 3497 اصلى واقع در بخش 3تبریز خریدارى از على میرزائى 
9- آقاى اکبر بخشى زاده هیزمى فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 1022 کدملى 1377069400 ششدانگ یکباب  
ساختمان بمساحت 77/17مترمربع از پالك 3580 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از محمدحسین حامد غفارى 

وشریک
10- آقاى یوسفعلى سرخوش ولیلو فرزندشکراله بشماره شناسنامه 542کدملى 1738812928 ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت 108/26مترمربع از پالك 3870 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از محمدپور عزت اقدم 
11- آقاى بهروز مهدیزاده عبدالجبار فرزندحسن بشماره شناسنامه 1912کدملى 1380342503 ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت 74/40 مترمربع از پالك یک فرعى از3870 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از حسن مهدیزاده 
12- آقاى حسین نجف پور فرزندمحمد بشماره شناسنامه 806 کدملى 1738815511 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

ساختمان بمساحت 133/61 مترمربع از پالك 3873 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از حسن نجف پور 
13- آقاى نادر باطنى فرزند جالل بشماره شناسنامه 1631کدملى 1500309451 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

ساختمان بمساحت 45/88 مترمربع از پالك 4000 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از یوسف سیفى 
14- آقاى قادر باطنى فرزند جالل بشماره شناسنامه 11 کدملى 1502323230 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت 45/88 مترمربع از پالك 4000 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از یوسف سیفى 
15- آقاى محمدنقى اصغر اوغلى مجدى فرزندحسین بشماره شناسنامه 79365 کدملى 1371884617 ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 78/93 مترمربع از پالك25 فرعى از4398 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از کاظم شقاقى وشرکاء
16- آقاى کریم اسدى فرزندبهرام بشماره شناسنامه 480 کدملى 1500811858ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 51/26 

مترمربع از پالك 4491 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از جلیل وسیفعلى آذرنیا
17- آقاى معصومه ملک زاده چوان فرزنداسد بشماره شناسنامه 59299 کدملى 1371686084 ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت 118/17 مترمربع از پالك 4562 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از تقى بکائى 
18- خانم مریم خداوردى سعد آبادى فرزند زلفعلى بشماره شناسنامه 718 کدملى 1377248151 ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت 84/31 مترمربع از پالك 4759 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى ازمرجان باقریان وشریک 
19- آقاى على بشیول فرزند محرم بشماره شناسنامه 90638 کدملى 1370894686 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 

91/79 مترمربع از پالك 4942 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از یوسف اکبرى 
20- آقاى رحمن الف زاده  عمله فرزندصفرعلى بشماره شناسنامه 592 کدملى 1500423191 ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت 115/52 مترمربع از پالك 4942 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از صفرعلى الف زاده
21- خانم اعظم باقرى نژاد فرد فرزند عباس بشماره شناسنامه 32 کدملى 6049962847 ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت 56/51 مترمربع از پالك 4942 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از عادل قربانى
22- آقاى اروج رخصتى فرزند عمران بشماره شناسنامه 1679 کدملى 1500309931 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 

74/37 مترمربع از پالك 4951 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از  حسین قلى شیردلى خواجه
23- آقاى جعفر کفیل سرخه گاو فرزند قدرت بشماره شناسنامه 367 کدملى 1739221745 ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت59 مترمربع از پالك 4951 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از قدرت کفیلى
24- آقاى احمد عین جفناب فرزند حسینقلى بشماره شناسنامه 499 کدملى 1738656950 ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت82 مترمربع از پالك 4951 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از خلیل عینى
25- آقاى محمدعلى حبیبى مینبازور فرزند محبوب  بشماره شناسنامه 220 کدملى 1738476367 ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت73/59  مترمربع از پالك70فرعى از4951 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از سند مشاعى مقصودلو

26- آقاى قربانعلى آقا محمدى مقصودلوفرزند محمد بشماره شناسنامه 1039 کدملى 1738520757 ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت70/73 مترمربع از پالك118فرعى از4952 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از بهروز حمیدى

27- آقاى  علیرضا صولتى اسکندرفرزند مهدى بشماره شناسنامه 3 کدملى 1719485410 ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت54/09مترمربع از پالك279فرعى از4956 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از على شعبانى 

28- آقاى اصغر محمدخانزاده جفناب فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 8 کدملى 1739704932 ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت57/61 مترمربع از پالك2 فرعى از4977 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از جالل حضرتقلى زاده

29- آقاى على زارع فرزندنصرت  بشماره شناسنامه 639 کدملى 1377341925  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت58/74 
مترمربع از پالك4983 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از صمد عبدالرحیم

30- آقاى رحیم رضا زاده جقه فرزند شکرعلى بشماره شناسنامه 22 کدملى 1739692144  ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت20/30 مترمربع از پالك4985 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از کریم رضازاده

31- آقاى  غالمرضا نورى جیقه فرزندبیوك آقا بشماره شناسنامه 6519 کدملى 6029086464  ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت48/22 مترمربع از پالك4987 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از کریم تنهایى 

32- آقاى جواد طاهرى فرزنداحمد بشماره شناسنامه 464کدملى 1739222733  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت64/61 
مترمربع از پالك4990 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از سیفعلى حسین پور

33- آقاى حیدر شیرپور قزلجه فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 318 کدملى 1501177877  ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت69/72 مترمربع از پالك27فرعى از4992 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از محمدرضا علیشاهى 

34- آقاى رحیم رضازاده جقه فرزند شکرعلى بشماره شناسنامه 22 کدملى 1739692144 ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت64/97 مترمربع از پالك4994 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از صمد لطفى

ساختمان  یکباب  ششدانگ   5679819899 16کدملى  شناسنامه  بشماره  عزت  فرزند  خادمى  اله  امن  آقاى   -35
بمساحت123/50مترمربع از پالك4996 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از فتح اله حاتمى

ساختمان  یکباب  ششدانگ  شناسنامه 388کدملى 1738583902  بشماره  سعداله  فرزند  احمدى  محمد  آقاى   -36
بمساحت86/44 مترمربع از پالك4998 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از یعقوب باهوش

37- خانم مریم شقاقى کردکندى فرزند على بشماره شناسنامه 2074 کدملى 1718055722 سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت92/61مترمربع از پالك یک فرعى از5011 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از خسرو غیبى
38- آقاى حسن رستمى جیقه فرزند على بشماره شناسنامه 1933کدملى 1738633012 سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت49/20 مترمربع از پالك یک فرعى از5011 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از صمد اسحقى بیرق
39- آقاى سکینه محمودى جیقه فرزند صاحبعلى بشماره شناسنامه 2028 کدملى 1738633969  سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت49/20 مترمربع از پالك یک فرعى از5011 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى 

از صمد اسحقى بیرق
40- آقاى بهلول بیرامى فرزند نوروز على بشماره شناسنامه 1541کدملى 1738565890ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت48/07 مترمربع از پالك 5013 اصلى واقع در بخش 3 تبریز خریدارى از محمدتقى محمدزاده
                                                      آگهى از بخش 4 تبریز 

41- آقاى میرحسین ختار فرزند میر محمد  بشماره شناسنامه 2452کدملى 1378263561 ششدانگ  یکباب ساختمان به 
مساحت 79/23 مترمربع  از پالك34 فرعى از1956 اصلى واقع در بخش  4 تبریز خریدارى  از صفیه مراد زاده 

42- آقاى نعمت اکبریان فرزند سلطان على بشماره شناسنامه 1396 کدملى 5679445247 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت  63/53 مترمربع از پالك 2059 اصلى بخش 4 تبریز خریدارى  از حسن على پور ناصرى 

43- آقاى جواد کیانى سرند فرزندنصرت بشماره شناسنامه 697 کدملى 1739234421 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 62/69 مترمربع  از پالك 81فرعى از2207 اصلى واقع در بخش  4 تبریز خریدارى  از قادر صدیق دیزجى 

44- آقاى  اصغر دنیا بین سرخابى فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 619کدملى 1376969645 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 50/11 مترمربع از 2547 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  على محمودى مجدى 

45- آقاى احد عبدالعظیمى فرخى فرزند صمد  به شماره شناسنامه 970 وکدملى 1377808874 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 68/13 مترمربع از  پالك 2547 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  قادر باقرى 

46- خانم حافظه پور على باویل فرزندابراهیم خلیل به شماره بشناسنامه 30 کدملى 1709537922 ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 98/64 مترمربع از پالك 4400 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از سند مشاعى

47- آقاى على رضائى فرزند حافظعلى به شماره بشناسنامه 455 وکدملى 1500346721 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 45/20 مترمربع از پالك 1/6554و2/6994 تجمیعى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از شکر منصورى 

48- آقاى یعقوب موقرالنجقى فرزند حاجى آقا شماره بشناسنامه 5009 کدملى 1581097875 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 58/30  مترمربع از پالك67 فرعى از6575  اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از سیدحسین مختارى 

49- آقاى خلیل مهدوى طایفه محمودى فرزند حمداله شماره شناسنامه 801 کدملى 1738758699 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 44/51 مترمربع از پالك 6596 اصلى  واقع در بخش4 تبریز خریدارى از على سیف پور
50- آقاى رعنا ایمانى سرنسرى فرزندنقد ابوالفتح شماره شناسنامه 382کدملى 1651858462 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 44/51 مترمربع از پالك 6596 اصلى  واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از على سیف پور 
51- آقاى احد اصغرزاده طرزم فرزند اصغر شماره شناسنامه 1161کدملى 1501613138 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 69/95 مترمربع از پالك8فرعى از6600 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از شکور دوسیتار 
52- آقاى نادر باباپور بورون درق فرزند امیر شماره شناسنامه 355 کدملى 1374907294 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 112/88مترمربع از پالك7فرعى از6603 اصلى واقع در  بخش 4 تبریز خریدارى از حمید شکرى وشریک
53- آقاى خیراله جبارى فرزند بیرامعلى به  شماره شناسنامه 486 کدملى 5678674900 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 89/78 متر مربع از پالك 6641و6604 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از میرقربان سخنور 
54 - آقاى عبداله عبدى فرزندحسین به شماره شناسنامه 92259 کدملى 1372097929ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت65/47 مترمربع از پالك124 فرعى از6607 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از رقیه عبدى وشریک 
55- آقاى محمد مصطفائى فرزند رحمن به  شماره شناسنامه 313کدملى 5198322970سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 32/88 مترمربع از پالك124 فرعى از6607  اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از علیرضا سرباز نژاد 
56- آقاى محمد نامى فرزند على به  شماره شناسنامه 872 کدملى 5198230359 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 32/88 مترمربع از پالك124 فرعى از6607  اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از علیرضا سرباز نژاد 
57- آقاى صفرعلى سلمانى زند آبادى فرزند کریم به  شماره شناسنامه 1038کدملى 1501079328 ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 91/07 مترمربع از پالك152 فرعى از6607  اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از على حسن پور 
58-موسسه جهاد مدرسه وخانه سازى تبریز به شماره ثبت282 شناسه ملى10861151639 ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت81/77 متر مربع از پالك 4338 فرعى از6616 و7119 اصلى واقع در بخش 4تبریز خریدارى از سند مشاعى
59- آقاى وهابعلى زارعى چناب  فرزند فرمان به  شماره شناسنامه 853کدملى 6049523363  ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 63/81 مترمربع از پالك6617اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از سودمعلى غفارى
60- آقاى خانعلى محمدزاده فرزنداسکندر به  شماره شناسنامه 106803کدملى 1372243526  ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 52/56 مترمربع از پالك باقیمانده 6619و6639 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از نجفعلى زارعى 
61- آقاى مقصود مالزاده فرزند کریم به  شماره شناسنامه 519کدملى 5678838466  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 96/69 مترمربع از پالك253فرعى از 6619و6639 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از بهلول صبور قراخانلو 
62- آقاى میرجبار آل طه فرزند میریونس به  شماره شناسنامه 1170کدملى 5678779680  ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 77/87 مترمربع از پالك6621 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى ازکریم امانى وشریک
63- آقاى مهدى اعالمى فرزند قره کیشى به  شماره شناسنامه 260کدملى 5198033006  ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 59/79 مترمربع از پالك6621 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از موسى نورى 
64- خانم دورنا نیک نام فرزند ابوالفتح به  شماره شناسنامه 341 کدملى 5198385409  ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 101/24 مترمربع از پالك6621 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از شکر یزدانى
65- آقاى فرخ شاکرى سفیدان فرزند حمداله به  شماره شناسنامه 1074کدملى 1375200305  ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 93/35 مترمربع از پالك6622 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از حمداله شاکرى 
66- آقاى نعمت جنگى فرزند حسین به  شماره شناسنامه 1297کدملى 5679204819  ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 41/09 مترمربع از پالك32فرعى از 6622 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از زکیه ضیاء العلمائى
67- آقاى عبدالعلى بنکران فرزند سوند یک به  شماره شناسنامه 245کدملى 5198733458  ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 146/54 مترمربع از پالك6625 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از اسماعیل نگهبان 
68- آقاى فرج اله داورى نهند فرزند اسمعلى به  شماره شناسنامه 20کدملى 1739779819  ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 85/50 مترمربع از پالك6625 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از حسین قلى نوائى 
69- آقاى ایمان اصغر خانى گنجه لو فرزند آقا خان به  شماره شناسنامه 4کدملى 5679752832 ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 64/65 مترمربع از پالك6625 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از میکائیل پور حسن 
70- آقاى یوسف سعادت فرزند محمدابراهیم به  شماره شناسنامه 560کدملى 5198387665 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 93/70 مترمربع از پالك6628 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از رحیم منیف قره موسى وشریک 
71- آقاى بهرام رزمى فرزند محمدحسن به  شماره شناسنامه 121کدملى 5199255126 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 117/43 مترمربع از پالك6646 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از میرحسین حسن مثنایى 
72- آقاى رحیم جعفرى فرد فرزند یوسف به  شماره شناسنامه 281کدملى 1380993059 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 99/11 مترمربع از پالك باقیمانده6646  اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از ماشاء اله حسن زاده 
73- آقاى غالم یوسفى فرزند لطیف به  شماره شناسنامه 939کدملى 5678921754 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

120/03 مترمربع از پالك6646 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از ایرج فردى 
74- آقاى محمدخانى پیرعلیلو فرزند خانعلى به  شماره شناسنامه 77956کدملى 1370776871 ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 105/52 مترمربع از پالك6652 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از خانعلى خانى 
75- آقاى سکینه فتح الهى فرزند نوروز به  شماره شناسنامه 668 کدملى 5678752065 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 69/34 مترمربع از پالك41فرعى از6654 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از قدیر همتى  
76- خانم قیزقیدبیوك زاده فرزند حسن به  شماره شناسنامه 629کدملى 5198621803 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 41/35 مترمربع از پالك6655 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از عین اله لطفى
77- آقاى تیمور حسن پور فرزند نجفقلى به  شماره شناسنامه 509کدملى 5678930907  ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 104/48 مترمربع از پالك باقیمانده6655 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از سهم مشاعى 
78- آقاى صمد یوسفى مالالر فرزند رسول به  شماره شناسنامه 363کدملى 1501297406  ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 109/06مترمربع از پالك 6656 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از محبوبه دهنوى  
79- آقاى محمدواعظ فرزند عوضعلى به  شماره شناسنامه 1049 کدملى 6239667501  ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 63/40 مترمربع از پالك 6656 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از فاطمه آئینه چى 
80- آقاى على زارع فرزند محمد به  شماره شناسنامه 561 کدملى 1739189744  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

70 مترمربع از پالك 6657 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از محمدعلى عباس زاده
81- آقاى حسین میرزاپور فرزند قدیر به  شماره شناسنامه 518کدملى 1375336614سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 179/82 مترمربع از پالك6665  اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از محمد پور اشرف
82- آقاى شمایل یوسفى فرزند بیت اله به  شماره شناسنامه 535کدملى 1375303368سه دانگ مشارع از ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 179/82 مترمربع از پالك6665 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از محمد پور اشرف 
83- آقاى مسیب ولى پور فرد فرزند ولى به  شماره شناسنامه 679کدملى 5198872423 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 156/80  مترمربع از پالك 6665 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از تیمور سلطان زاده 
84- آقاى حسین سامانى کویچ فرزند نصراله به  شماره شناسنامه 1328 کدملى 1739258282  ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 85/51 مترمربع از پالك یک فرعى از 6665 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از على اکبر مقدم کلوجه 
85- آقاى اژدر تارى فرد کرویق فرزند مالک به  شماره شناسنامه 423 کدملى 5679256444  ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 78/58 مترمربع از پالك 6669 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از عباس صمدى
86- آقاى محمد جعفرپور فرزند بهرام به  شماره شناسنامه 261 کدملى 1381117813 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 127/83 مترمربع از پالك197فرعى از6669 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى ازمنصور علیپور
87- آقاى محمدجعفر پور فرزند بهرام  به  شماره شناسنامه 261 کدملى 1381117813 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 129/23 مترمربع از پالك197فرعى از6669 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از منصور علیپور
88- آقاى فیروز جعفرپور فرزند بهرام به  شماره شناسنامه 89720 کدملى 1371026671سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 129/23 مترمربع از پالك197 فرعى از6669 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از منصور علیپور

89- آقاى فیروز جعفرپور فرزند بهرام به  شماره شناسنامه 89720کدملى 1371026671 سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 127/83 مترمربع از پالك197فرعى از6669 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از منصور علیپور

90- خانم معصومه آقا بابائى فرزند اکبر به  شماره شناسنامه 73730 کدملى 1373743565 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 96/08 مترمربع از پالك 6688 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از زین العابدین امان زین آباد

91- آقاى فرج اله داورى نهند فرزند اسمعلى به  شماره شناسنامه 20کدملى 1739779819  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 145/30 مترمربع از پالك 6694 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى ازابراهیم طاهرى وشریک

92- آقاى کریم کریم زاده فرزند نوروز على به  شماره شناسنامه 2 کدملى 5679772396  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 46/48 مترمربع از پالك 6694 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از تارویردى بهبودى

93- آقاى على عبدى طرزم فرزند مهدى به  شماره شناسنامه 1130 کدملى 1501612824  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 60/13 مترمربع از پالك 6694 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از میرمحمدعلمى ارزیل

94- آقاى محمدعباسیان چاى کندى فرزند فتح اله به  شماره شناسنامه 736 کدملى 5678895249  ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 81/12 مترمربع از پالك 6705 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از على حسین زاده

95- آقاى بهبود رضاپور فرزند تقى  به  شماره شناسنامه 753 کدملى 1375294229 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
84/45 مترمربع از پالك 6705  اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از بخشعلى عهدى وشریک

96- آقاى میرمحمد موسویان نهند فرزند میرحبیب به  شماره شناسنامه 1326 کدملى 1375202863  ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 46/90 مترمربع از پالك 6705 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از صمد جبارى

97- آقاى بیاض بایرامى فرزند على به  شماره شناسنامه 938 کدملى 6239666394  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
84/86 مترمربع از پالك 6717 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از عباسعلى صابر

98- آقاى سلمان کامکار منور فرزند زیاد به  شماره شناسنامه 12 کدملى 6239765066  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 50/90 مترمربع از پالك 6755 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از احد نقى زاده وشریک

99- آقاى فرهاد حاجى زاده نهندى فرزند على به  شماره شناسنامه 4608 کدملى 1375978993  ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 47/43 مترمربع از پالك 6755 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از حسین صحت نهند

100- آقاى محمد اسدى فرزند اسکندر به  شماره شناسنامه 291 کدملى 6239363812  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 54/76 مترمربع از پالك 6755اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از جعفر فکردار زین آباد

101- آقاى اختیار مشیر آبادى فرزند محبوب به  شماره شناسنامه 152 کدملى 1375401300  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 88 مترمربع از پالك9فرعى از6757 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از نعمت اله نعمت زاده

102- آقاى صمد پورنوروز فرزند محمدتقى به  شماره شناسنامه 1106 کدملى 6239503290 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 45/40 مترمربع از پالك 6893 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  محرم عبادى

103- آقاى محسن پورنوروز فرزند محمدتقى به  شماره شناسنامه 365 کدملى 1380865573 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 44/74 مترمربع از پالك 6893 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  على نصیرنژاد

104- آقاى محمد جعفریان فرزندکریم به  شماره شناسنامه 1318 کدملى 1501434551ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 88/70 مترمربع از پالك 6893 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  ناصر وعلى علیزاده

105- آقاى حسین رحمانى فرزند محمد به  شماره شناسنامه 1054 کدملى 6239502766 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 78/64 مترمربع از پالك99و98 فرعى از6900 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  حسن قلى زاده وشریک

106- آقاى حسین دهقانى بى شک فرزند ابراهیم به  شماره شناسنامه 72243 کدملى 1371813361 ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 61/70 مترمربع از پالك117فرعى از6900 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  سند مشاعى

107- آقاى قاسم جسمى سهالن فرزند بیرام به  شماره شناسنامه 52 کدملى 1381568165 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 31/50مترمربع از پالك128فرعى از6900 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  جلیل فتاحى

108- آقاى حسین نجاحى بناب فرزند فرج به  شماره شناسنامه 89740 کدملى 1371988692 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 98/10مترمربع از پالك145 فرعى از6900 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  عباسقلى فرج زاده

109- خانم فاطمه مجدى فرزند غالمحسین به  شماره شناسنامه 65630 کدملى 1371749094 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 105 مترمربع از پالك6920و6919 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  حسین زارع افشرد

110- آقاى اکبر رضایان کمانج علیا فرزند حسین  به  شماره شناسنامه 927کدملى 137529595 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 63/70 مترمربع از پالك6943 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از قربان شیدائى

111- آقاى على اکبر برومند سفیدان عتیق فرزندمحمد به  شماره شناسنامه 892 کدملى 1375198440  ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 118/05 مترمربع از پالك6943اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  شجاع میرزاده

112- آقاى عباداله على زاده کلم فرزند اصغر به  شماره شناسنامه 111 کدملى 5679269287  ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 79/90 مترمربع از پالك7006و7004اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  خیراله نریمانیان

113- آقاى یوسف عباسیان بیرامکانلو فرزند احمد به  شماره شناسنامه 335 کدملى 1500368083  ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 57/78 مترمربع از پالك 7006 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  حسن عارفى

114- آقاى رحیم هاشمى فرزند عباداله به  شماره شناسنامه 60321کدملى 1371696306 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 84/32 مترمربع از پالك باقیمانده 7007اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  محسن واسماعیل غالمى

115- آقاى رستم رستم پور فرزند حسن به  شماره شناسنامه 579 کدملى 5678974254  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 84/59 مترمربع از پالك7009اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  مقصود خوشدان

116- آقاى جعفر بیگ محمدى فرزند رشید به  شماره شناسنامه 560 کدملى 5678893505 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 86/97 مترمربع از پالك7017 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  فیروزه قلى زاده

117- آقاى توحید رحیم زاده فرزند اسالم به  شماره شناسنامه 23 کدملى 1502800561  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 43/21 مترمربع از پالك7017 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  غالمرضا فرج الهى

118- آقاى  قابل حیدرپور فرزند عنایت اله به  شماره شناسنامه 667کدملى 5679189811 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 90/43 مترمربع از پالك7017 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  فرمان شیدایى

119- آقاى جعفر ناطقى سفیدان فرزند محمد به  شماره شناسنامه 4کدملى 1381565956 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 75/05 مترمربع از پالك7017 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  اسفندیار تیمورى

120- آقاى رشید رحیمى فرزند محمد به  شماره شناسنامه 4کدملى 6239767204 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 137/62 مترمربع از پالك7017 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  ام لیلى بهبود

121- آقاى محمد سلیمانى فرزند موسى به  شماره شناسنامه 2579کدملى 1380201004سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 52/29 مترمربع از پالك7032 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  ذبیح اله دهقانى 

122- آقاى على اکبر سلیمانى فرزند موسى به  شماره شناسنامه 9571کدملى 1382200722سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت52/29مترمربع از پالك7032 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  ذبیح اله دهقانى

123- آقاى اباصلت یوسف زاده فرخران فرزند محمدرضا به  شماره شناسنامه 663کدملى 5679189771 ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 68/88 مترمربع از پالك7032اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از محمدرضا محمدزاده

124- خانم طرالن نظامى فرزند خداویردى به  شماره شناسنامه 229کدملى 1739168771 ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 95/98 مترمربع از پالك7064 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  جمشید امامى مقدم 

125- آقاى پرویز مهلتى قراخانلو فرزند دریانور به  شماره شناسنامه 564کدملى 1378016831 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 52/53 مترمربع از پالك باقیمانده37 فرعى از7106 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  خیراله جانبازى 

126- آقاى اروجعلى ثمودى سفیدان جدید فرزند عزیزاله به  شماره شناسنامه 1840کدملى 1375178318 ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 89/10 مترمربع از پالك 7117 اصلى واقع در بخش 4 تبریز خریدارى از  صدیقه اسکندرى 

                                                    آگهى از بخش 5 تبریز 
127- آقاى اورجعلى اصلى فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 525کدملى 1600679404 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 176/67 مترمربع از پالك 7267 اصلى واقع در بخش 5 تبریز خریدارى ازبیوك آقا مهین کریمى
128 - آقاى على باغبان مظلوم فرزند آقانقى شماره شناسنامه 527 کدملى 1378711478 ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 35/10متر مربع از یک فرعى از پالك 7846  اصلى واقع دربخش 5 تبریز خریدارى از  صادق دل آسا وشرکا
129- خانم مرضیه برگى الله فرزند  صمد به شماره شناسنامه 1261کد ملى 1378983475 سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 146/42 مترمربع از پالك 8048اصلى واقع دربخش5 تبریز خریدارى از کریم گلداران وشرکاء 
130- آقاى محمد حسین احمدیان  فرزند  فیض اله به شماره شناسنامه 350کد ملى 1601562683ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 46مترمربع از پالك17فرعى از8956اصلى واقع دربخش5 تبریز خریدارى از محمدصادق روحانى پور 
131- آقاى عبدالمطلب حکیم الهى فرزند  قدرت به شماره شناسنامه 643کد ملى 1381217321 سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 64/32 مترمربع از پالك432 فرعى از9011 اصلى واقع دربخش5 تبریز خریدارى 

از سیفعلى ابراهیم زاده 
132- آقاى مهدى محبى لیقوان  فرزند عبداله  به شماره شناسنامه 4267کد ملى 1374724238  سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 64/32 مترمربع از پالك432 فرعى از9011اصلى واقع دربخش5 تبریز خریدارى 

از سیفعلى ابراهیم زاده
                                                 آگهى از بخش 11 تبریز 

133- خانم خدیجه سربازى الوار فرزند سلطانعلى به شماره شناسنامه 900کدملى 1376516691 ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت 12849/23 مترمربع از پالك 33 اصلى واقع در بخش11 - تبریز خریدارى از نوراله جعفرپور

134- خانم خدیجه سربازى الوار فرزند سلطانعلى به شماره شناسنامه 900 کدملى 1376516691 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 4769/12 مترمربع از پالك 33 اصلى واقع در بخش 11 - تبریز خریدارى از  نوراله جعفر پور آقداش 

135- آقاى رضا محمدزاده فرزند محمدعلى  شماره شناسنامه 79730 کدملى 1370794614  ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت 964/04  مترمربع از پالك 37 اصلى واقع در بخش 11 - تبریز خریدارى از سند مشاعى

آگهى اصالحى
136- آقاى عباس پور رحیمى انباردان فرزند عیوضى شماره شناسنامه 5502کدملى 1717276423ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 50 مترمربع از پالك یگ فرعى از3526 اصلى واقع در بخش 2 تبریز که درآگهى قبلى اشتباهاً عباس 

رحیمى انباردان واز پالك یک فرعى از 3536 اصلى چاپ ومنتشر شده بود 
137- خانم بتول ارجمند مزرعه ششدانگ یکباب ساختمان از پالك 4937 اصلى واقع در بخش 4 تبریز که درآگهى قبلى 

اشتباهاً 6937 اصلى چاپ ومنتشر شده بود 
138- آقاى اصغر نورى ششدانگ یکباب ساختمان به پالك 163 فرعى از 6755 اصلى واقع در بخش 4 تبریز درآگهى قبلى 

اشتباهاً 6675 اصلى چاپ ومنتشر شده بود
139- آقاى خدمت حسین زاده ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 52متر مربع به پالك 6 فرعى از 7109اصلى واقع در 

بخش 4 تبریز درآگهى قبلى اشتباهاً مساحت51متر مربع وپالك 7106 اصلى چاپ ومنتشر شده بود.
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى 
واصل نگردد یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور 
سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
مصطفى گلشنى - رئیس ثبت اسناد و امالك تبریز 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
 م.الف: 1674    تاریخ انتشار نوبت اول:  94/ 02 / 02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 05 / 03 /94 



روزنامه سیاسى ،  فرهنگى،  اجتماعى
صاحب امتیاز:  شرکت مطبوعاتى سخن نگاران طوبى

مدیرمسئول: سیدرضا علوى
زیرنظر: شوراى سیاستگذارىچاپ: جام جم

تبریز. خیابان شریعتى جنوبى. کوچه ارك. بنیادفرهنگى طوبى 
041 -35534416 :نمابر041 - 35553538 :تلفن

email:sorkhab.ir@gmail.comhttp://www.sorkhab.ir

سامانه پیام کوتاه: 30004917 

مســکینان دل  جســتن  زیــراك 
از بــس بخفتــى، ایــن تــن آلــوده

را توانــا  اســت  ســعادتى  شــایان 
را مصفّــا  روان  ایــن  آلــود 

طبیعت منطقه چاراویماق استان آذربایجان شرقى عکس : امیررضا توسلى

 منظر

 پروین اعتصامى 

06: اذان صبح 04:18طلوع آفتاب 06
20 : 37غروب آفتاب13:21 اذان ظهر

00:27 نیمه شب شرعى20:58 اذان مغرب
ذکر روز : یا ارحم الراحمین 

سه شنبه 5 خرداد 71394  شعبان 261436 مى  2015سال نهمشماره 2180

ادبیات

سامان احتشــامى معتقد است، همه موســیقى دان ها امید به آینده دارند 
و امیدواریم روزى فرا رسد که موسیقى به دوران طالیى خود باز گردد. 

سامان احتشامى، آهنگســاز و نوازنده پیانو درباره وضعیت موسیقى گفت: 
به طور کلى هنر موسیقى هزینه بردار است یعنى اینکه یک هنرمند براى 
انتشــار یک اثر موســیقایى و یا برگزارى یک کنسرت باید هزینه زیادى 
بپردازد در نتیجه موســیقى دان ها به جاى سود در بیشتر مواقع دچار ضرر 

و زیان مى شوند.
ایــن نوازنده در ادامه بیان کرد: اگر هنرمندى بخواهد یک قطعه را با یک 
ارکســتر و با 20 ســاز اجرا و ضبط کند باید 20 میلیون هزینه کند. بازار 
نشــر موسیقى هم در وضعیت نامناسبى قرار دارد زیرا مخاطبان اصال سى 
دى اورجینال تهیه نمى کنند بلکه موسیقى مورد نظر خود را کپى مى کنند. 
متاسفانه فرهنگ شنیدارى مخاطبان پایین آمده است و مردم دوست دارند 

موسیقى ارزان گوش کنند. موسیقى باید دیده و شنیده شود.
این نوازنده با اشاره به اینکه بسیارى از جوانان به ساز پیانو گرایش دارند، 
افزود: این موضوع اول به خاطر این است که صداى این سازها به سرعت 
در مى آید و خیلى از هنرجویان ســازهاى ویولن، درامز، کنترباس، کمانچه 
و... را نمى توانند تهیه کنند در نتیجه ترجیح مى دهند از این سازها استفاده 

کنند.
این آهنگساز خاطرنشان کرد: مردم باید با انوع سازها آشنا شوند و فرهنگ 
سازى شود. در بسیارى از سریال ها ساز پیانو و گیتار نشان داده مى شود به 
همین دلیل جوانان به این سازها عالقه مند مى شوند. همچنین هنرجویان 
بعد از شش ماه مى توانند با این سازها قطعات مورد نظر خود را بنوازند. من 

در این چند سال 50 معلم پیانو به جامعه معرفى کردم.
این آهنگســاز در ادامه افزود: همچنین باید در مدارس موســیقى آموزش 
دهند زیرا در کشــور ما بســیارى از افراد تحصیل کرده در هر رشته اى با 
موســیقى و انوع سازها آشنا نیستند و این به ضرر فرهنگ و هنر است. از 
دهه ى 70 اولین مجوز آموزشــگاههاى موسیقى داده شد که نوازنده هاى 
بســیارى پرورش یافتند. ما االن مى توانیم بیش از 5 ارکســتر سمفونیک 

اساسى در کشورمان راه اندازى کنیم چون نوازنده خوب زیاد داریم. 
احتشامى در ادامه تاکید کرد: من از سن 16 سالگى تدریس مى کنم بیش 
از 15 ســال اســت که پیانو درس مى دهم ولى پیانیست ها شغلى ندارند و 
همه در زمینه موســیقى بى کار هســتند و فضاى مناسبى براى آنها وجود 

ندارد.
این آهنگساز درباره اقتصاد موســیقى بیان کرد: ما اصال اقتصاد موسیقى 
نداریــم و ما راجع به چیزى که نداریم بهتر اســت صحبت نکنیم. بیش تر 
هنرمندان از راه تدریس موسیقى زندگى مى کنند و هر کس مى گوید از راه 

موسیقى درآمد دارم دروغ مى گوید.
سامان احتشــامى در پایان گفت: همه موسیقى دان ها امید به آینده دارند 

و امیدواریم روزى فرا رسد که موسیقى به دوران طالیى خود باز گردد.

این مجموعه نفیس 20 جلدى، مشتمل بر وجوه مختلف تاریخ سیاسى، اجتماعى 
و فرهنگى ایران از دوران پیش از اسالم تا انقراض قاجار است که تحقیق، تدوین 
و نگارش آن در «مرکز دائِره المعارف بزرگ اسالمى»، 14 سال به طول انجامیده 
و چهره هاى برجسته و شناخته شده اى در مشاوره، نگارش، تدوین و ویرایش آن 

همکارى داشته اند.
«مرکز دائره المعارف بزرگ اســالمى» به عنوان مهم ترین مرکز پژوهشى در 
جهان اســالم بیش از ســه دهه در زمینه تدوین و انتشــار دائره المعارف هاى 

اسالمى، عمومى، تخصصى و دیگر مراجع علمى فعالیت داشته است.

تازه ترین اثر محمدرضا شفیعى کدکنى با عنوان «در هرگز و همیشه انسان» از 
سوى نشر سخن منتشر شده است.

دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى در تازه ترین اثر خود با عنوان «در هرگز و همیشه 
انسان از میراث خواجه عبدا... انصارى» به بحث در مورد میراث عرفانى خواجه 
عبدا... انصارى توجه نشان داده است و برترى متن تالیف شده توسط وى به سایر 
متون مشابه در این زمینه نیز وجود چند «متن» پارسى در این کتاب است که با 

تمامى آثار منتشر شده به نام خواجه عبدا...، کامال متفاوت است.
آنچــه از آثار فارســى خواجه عبدا... تاکنون نشــر یافته اســت، به جز کتاب 
طبقات الصوفیــه و صد میدان او همگى آثارى هســتند که به لحاظ مســائل 
سبک شناسى و نسخه شناسى بسیار جدیدند و قدیمى ترین نمونه هایى که تاکنون 
به نام آثار فارسى خواجه عبدا... انتشار یافته، به لحاظ نسخه شناسى، با روزگار او 
فاصله اى چهارصد پانصد ساله دارند و از منظر مسائل سبک شناسى و تاریخ زبان 
نیز داراى کمترین نشانه هایى از قدمت هستند در حالى که شفیعى در این کتاب 

متونى بر خالف این متون کالسیک را از خواجه عبدا... منتشر کرده است.
این کتاب از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده است.

شفیعى کدکنى در مقدمه این کتاب درباره خواجه عبدا... انصارى و جایگاه او در 
عرفان ایرانى و در نثر هنرى صوفیانه و بحثى در نادرستى انتساب حدود بیست 
رســاله فارسى به او و سخنى درباره تفسیر کشف االسرار میبدى و ارتباط آن با 
خواجه عبدا... و پژوهشــى درباره روابط تفسیر کشف االسرار و تفسیر الکشف و 

البیان ثعلبى را مطرح کرده است.
در ادامه متن این کتاب به موضوعاتى مانند آثار فارسى خواجه عبدا...، کتابت 702 
هجرى بر اســاس نسخه مدرسه نمازى خوى؛ روایت عالء بخارى از گفتارها و 
مناجات انصارى در کتاب حیرة الفقهاء که به تاریخ 695 هجرى تألیف شده است؛ 
روایت ابوالمجد تبریزى از گفتارها و مناجات انصارى در سفینه تبریز مورخ 721 
که یکى از کهن ترین روایات این اثر است؛ کلمات شیخ االسالم انصارى از نسخه 
کتابخانه شهید على پاشا، به شماره 1393 که در قرن هشتم کتابت شده است 
و با دیگر روایت ها تفاوت بنیادى دارد، چند مناجات انصارى از روایت برکوى در 
طبقات الصوفیه؛ تصحیح و شرح مناقب شیخ االسالم از روى نسخه منحصر به 

فرد آن که در کتابخانه دیوان هند وجود دارد؛ توجه نشان داده شده است.
در هرگز و همیشه انسان را انتشارات سخن در 545 صفحه و با شمارگان 2200 

نسخه منتشر کرده است.

موسیقى

تاریخ

شفیعى کدکنى
و میراث خواجه عبدا... انصارى 

کاکتوس

محمدرضا میرشاه ولد

گزارش

کتاب حکایت عمر شامل گزیده یادداشت ها و خاطرات مرحوم آیت ا... موالنا در 
تبریز رونمایى شد.

در این مراسمى که به همت بنیاد فرهنگى و خیریه نیمه شعبان تبریز برگزار شد، 
حجت االسالم سید محمدجواد موالنا از فضالى حوزه علمیه قم و فرزند مرحوم 
آیت ا... العظمى موالنا در مراسم رونمایى از کتاب حکایت عمر با تاکید بر اهمیت 
سیره نگارى گذشــتگان در عبرت افزایى جامعه تاکید کرد: در احادیث و روایات 
اســالمى بر این امر تاکید شــده و در مورد والد بنده نیز این اقدام توسط خیران 

صورت گرفته است.
وى تاکیــد کرد: قرآن کریم نکتــه فوق العاده آموزنده اى در مورد ســنت هاى 
تاریخ یادآورى مى کند و آن این که مردم مى توانند با اســتفاده از ســنن جاریه 

الهیه،سرنوشت خود را نیک یا بد رقم بزنند.
موالنا گفت: یعنى ســنت هاى حاکم بر سرنوشــت ها در حقیقت یک سلسله 
عکس العمل ها و واکنش ها در برابر عمل ها و کنش هاست که عمل هاى معین 

اجتماعى عکس العمل هاى معین به دنبال خود دارد.
وى افزود: از این رو در عین آنکه تاریخ با یک سلسله نوامیس قطعى و الیتخلف 
اداره مى شود، نقش انسان و آزادى همچنین اختیار وى به هیچ وجه محو نمى شود 

و مى تواند موجب عبرت افزایى شود.
موالنــا گفت: علم به احوال و ســیره زندگى اشــخاص مى تواند ســودمند و 
حرکت آفرین بوده و ابعاد جهت بخشى و سازندگى داشته باشد البته بستگى به این 
دارد که تاریخ زندگى چه اشخاصى باشد و چه نکاتى از زندگى آنها استخراج شود.

وى تاکید کرد: انســان همانطور که تحت تأثیر رفتار، تصمیمات، خلق و خوى 
همچنین همنشینى مردم همزمان خود واقع شود و زندگى عینى مردم همزمانش 
براى وى درس آموز و عبرت آمیز باشــد، از سرگذشــت مردم گذشته نیز بهره 

مى گیرد.
موالنا گفت: تاریخ مانند فیلم زنده اى است که گذشته را تبدیل به حال مى کند، از 
این رو قرآن کریم نکات سودمندى از زندگى افرادى که صالحیت دارند «الگو» و 

«اسوه» باشند مطرح مى کند و تصریح دارد که آنها را «اسوه» قرار دهید.
همچنین عباس داداش زاده از شاعران مذهبى تبریز نیز در این جلسه به قرائت 
اشعارى در حوزه عرفان پرداخت. در این مراسم که با حضور شهردار تبریز جمعى 
از مدیران فعلى و سابق تبریز و فعاالن فرهنگى و خیران شهر همراه بود، کتاب 

حکایت عمر به جمعى از حاضران اهدا شد.
کتاب حکایت عمر توسط حجت االسالم سید محمدجواد موالنا گردآورى شده و 

بنیاد فرهنگى و خیریه نیمه شعبان این اثر را منتشر کرده است.
همچنین هزینه چاپ این کتاب نیز توسط یکى از خیران تبریز تامین شده است. 

رونمایى از کتاب 
«حکایت عمر» در تبریز 

سینما

سعید الهى از مدیران با سابقه حوزه رسانه و سینما فیلم نکوداشت 
زنده یاد مرتضى احمدى را براى پنجمین جشــنواره بین المللى 

شهر ساخته است. 
الهى در گفتگویى پیرامون این فیلم گفت: این فیلم از آنجایى که 
زنده یاد مرتضى احمدى فارغ از فعالیت درعرصه سینما و تلویزیون 
دربرگیرنده فرهنگ غنى از ادبیات و موســیقى رایج میان مردم 

شهر از سالهاى دور بودند ساخته شد.
وى ادامه داد: فیلم بیشتر از اینکه به زندگى هنرى این هنرمند 
بپردازد حاوى انتظارات ایشان به عنوان نماینده اى جامعه هنرى 

کشور از مدیران شهرى در مدت زمان حدود 5 دقیقه است.
الهى با بیان اینکه در این اثر کوتاه تالش شده تا ارتباط میان نگاه 
لطیف و پویاى یک هنرمند با فضاى ســالم و صحیح شهرى و 

نیز ضرورت تعامالت مردمى به سبک و سیاق سالهاى گذشته 
به تصویر کشیده شود.خاطر نشان ساخت: فیلم با در نظر گرفتن 

فضاى نوســتالژیک براى آحاد مردم در صدد یادآورى فرهنگ 
صحیح شهرنشــینى و تجدید روابط عاطفــى و صمیمى بین 

شهروندان است
به گفتهه وى این فیلم با استفاده از آرشیو هاى موجود، تصاویر 
برخى آثار تولیدى به نوعى متناسب با فضا و اهداف جشنواره فیلم 
فجر تولید شده و جا دارد از محمود زنده نام، پناه برخدا رضایى، 

هادى آفریده و....تشکر کنم.
11 سالن سینمایى شهر تهران با مرکزیت پردیس سینمایى ملت 

میزبان پنجمین جشنواره بین المللى فیلم شهر خواهد بود.
شایان ذکر است پنجمین جشنواره بین المللى فیلم شهر توسط 
سازمان فرهنگى هنرى شــهردارى تهران از 3 تا 12 خرداد به 

دبیرى سیاوش حقیقى برگزار مى شود.

سعید الهى فیلم نکوداشت زنده یاد مرتضى احمدى را ساخت  موسیقى دان ها به آینده امیدوارند 

هر کس مى گوید از راه موسیقى 
درآمد دارم دروغ مى گوید

رونمایى از مجموعه
 20 جلدى «تاریخ جامع ایران»، 

در 26 خرداد 94 

نشر

دو کتاب « اسوه خوبان» و «بیسیم چى»، در حوزه دفاع مقدس 
به اهتمام دکتر محمد باقر بهادرى، عضو هیات علمى دانشکده 
ادبیات فاسى و زبان هاى خارجى دانشگاه تبریز و توسط انتشارات 
حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس بسیج سپاه عاشورا روانه 

بازار کتاب شد.
کتاب اسوه خوبان به خاطرات و زندگى نامه شهید اکبر جوادى، 
فرمانده گردان تخریب لشکر 31 عاشورا پرداخته و پنجره اى به 
میادین رزم هشت سال دفاع مقدس گشوده است. هرچند در این 
مجموعه، اندکى از جانفشــانى ها و حیات پاکان میدان هاى رزم 
جنوب و غرب تبلور مى یابد؛ ولى هیچ کدام از اینها نمى تواند آیینه 
تمام نماى واقعیت هاى جنگ و دفاع مقدس و مراتب عرفانى و 
خصایص اخالقى رزمندگان به حق پیوسته باشد که عند ربهم 

یرزقون اند.
 در این مختصر، سخن از ویژگى هاى گردان تخریب و بچه هاى 
انبردست، پیچ گوشتى و. .. بوده است؛ همچنین یادى شده است از بى مثال و فرمانده نیک خصالش مى باشد که ثروتشان سیم بر، 

کسانى که وسط میدان هاى مین، کانال هاى پراز سیم هاى خاردار 
و تله هاى انفجارى، جانشــان را در طبق اخالص مى گذاشتند و 

تقدیم جان آفرین مى کردند.
همین گزارش حاکى اســت: کتاب بیسیم چى نیز به خاطرات 

رزمندگان لیله القدر)مخابرات) لشکر 31 عاشورا پرداخته است. 
حدیث مردانگى، دلدادگى ها، عشق ها، معرفت ها، معنویت ها، 
دعاها، عبادت ها و معراج هاى رزمندگان و شهیدان ما در قالب لفظ 
و عبارت نمى گنجد و رنج ها و محنت هاى آن مظلومان بى کس 
توصیف کردنى نیست، از این رو این کتاب که در خصوص نقش 
و اهمیت مخابرات و رزمندگان و شهداى گرانقدر این رسته در 
لشکر عاشوراست از بى سیم، باسیم، سیم بان، آب بندى بى  سیم، 
کدورفر، وات متر، اطالعات، فرستنده، گیرنده، شنود، فرکانس، 
فریب رادیویى، نوآورى ها و امثال اینها سخن مى گوید و پرده اى 
از پرده هاى رنگارنگ فداکارى ها و پرکشیدن هاى آن مجاهدان 

فى سبیل ا... را به تصویر مى کشد.

انتشار دو کتاب « اسوه خوبان» و «بیسیم چى» 

سینما

محمدرضا ایرانمنش قرار اســت در فیلم ســینمایى «آلونک» 
نخستین نقش طنز خود را ایفا کند. 

محمدرضا ایرانمنش بازیگر سینما و تلویزیون درباره ایفاى نقش 
طنز در فیلم ســینمایى «آلونک» اظهار کرد: شخصیتى در این 
فیلم داریم که درگیر موقعیت هاى طنز مى شــود و این نقش به 

نوعى پشت صحنه خود رضا ایرانمنش است.
وى افزود: دوستان سینمایى و تلویزیونى همه مى دانند من آدم 
بسیار طنازى هستم و متفاوت از آنچه جلوى دوربین مى بینند، 

رفتــار مى کنم بنابرایــن وقتى با محمد رعیت پــور کارگردان 
«آلونک» صحبت مى کردم، احساس کردم این شخصیت خیلى 

به من نزدیک است.
ایرانمنش یادآور شد: براى همین تصمیم گرفتم این تجربه را هم 

داشته باشم و براى اولین بار یک نقش کمدى بازى کنم.
این هنرمند اخیرا در بیمارســتان آتیه بسترى بود و همانجا در 
نشســت خبرى اعالم کرد قصد دارد بالفاصله بعد از ترخیص 
از بیمارستان فیلم سینمایى «موقعیت من» را درباره ناگفته هاى 

جنگ بسازد. وى همچنین بازنویسى فیلمنامه و تهیه کنندگى 
«آلونک» را نیز برعهده دارد.

حجت ا... ایوبى رییس ســازمان ســینمایى و رضا میرکریمى 
مدیرعامل خانه سینما پس از انتقال ایرانمنش به منزل، دو مدیر 

سینمایى بودند که از او عیادت کردند.
وى که به تازگى از بیمارســتان مرخص شــده است در مراسم 
تودیع و معارفه مدیرعامل خانه سینما، به مناسبت سوم خرداد و 

جانبازى اش مورد تجلیل قرار گرفت.

براى اولین بار نقش طنز بازى مى کنم


