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آذربایجانشرقی

ایجاد ۸۰۰ فرصت شغلی 
مستقیم برای فعاالن حوزه 
گردشگری و صنایع دستی 

آذربایجان شرقی
میراث فرهنگی،  مدیر کل  حمزه زاده  احمد 
شرقی  آذربایجان  صنایع دستی  و  گردشگری 
حوزه  فعاالن  فعالیت  تسهیل  اینکه  بیان  با 
مهم ترین  از  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
»صنعت  کرد:  اظهار  است،  اداره کل  این  اهداف 
حوزه های  جمله  از  صنایع دستی  و  گردشگری 
پویای تخصصی هستند که ظرفیت مناسبی برای 
رونق وضعیت اقتصادی دارند، لذا در این راستا، 
روند  تسهیل  با  استان  میراث فرهنگی  اداره کل 
فعالیت فعاالن حوزه گردشگری و صنایع دستی، 
زمینه ایجاد فرصت شغلی مستقیم برای ۸۰۰ نفر 

را طی سال جاری فراهم ساخته است.«
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیر کل 
صنایع دستی آذربایجان شرقی فرصت های شغلی 
ایجادشده را در حوزه پروژه های سرمایه گذاری 
پذیرایی  اقامتی،  واحدهای  از جمله  گردشگری 
و همچنین پروانه های اشتغال صادر شده حوزه 
حال  در  روند  »این  کرد.  عنوان  صنایع دستی 
تداوم است تا در پایان سال جاری شاهد افزایش 

قابل توجهی در این میزان باشیم.«

2 کشته و 2 مجروح حاصل 
برخورد وانت نیسان

 با پژودر میانه
محمدتقی  میانه،  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مرکز  اعالم  پی  در  کرد:  اظهار  سلطانی 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره 
تصادف در جاده قدیم میانه به هشترود، حوالی 
انتظامی   مأموران  بالفاصله  "داشکسن"  روستای 
و پلیس راه برای بررسی موضوع به محل اعالمی 
اعزام شدند. متأسفانه در اثر این حادثه دو نفر در 
دلیل شدت  به  از سرنشینان  نفر  دم فوت و دو 
انتقال  شهرستان  درمانی  مراکز  به  جراحات 
پلیس،  کارشناسان  از سوی  حادثه  علت  یافتند. 

تجاوز به چپ خودرو نیسان بوده است.

سه تقاطع 
غیرهمسطح تبریز در مرحله 

عرشه گذاری است
پروژه های  اینکه  به  اشاره  با  هوشیار  یعقوب 
شده  تعیین  روزشمار  اساس  بر  شهر  عمرانی 
غیر  تقاطع  گفت:  رسند،  می  برداری  بهره  به 
همزمان  و  آینده  هفته  فروزنده  شهید  همسطح 
با پایان روزشمار تعیین شده مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
وی از تحویل تیرهای عرشه در پروژه تقاطع 
تقاطع  دو  و  آباد  دیزل  رسالت-  غیرهمسطح 
به  افزود:  و  داد  فهمیده خبر  میدان  غیرهمسطح 
دیواره  احداث  و  پایه ها  بتن ریزی  اتمام  دنبال 
این  فلزی  عرشه  فهمیده،  شهید  میدان  پل های 
روگذرها به محل اجرای پروژه ارسال شده است.
شمالی  روگذرهای  شد:  یادآور  تبریز  شهردار 
دسترسی  راه  فهمیده  شهید  میدان  جنوبی  و 
ولیعصر  و  باغمیشه  شهرک های  از  شهروندان 
میزان  از  و  کرده  تسهیل  را  پاسداران  اتوبان  به 
ترافیک میدان شهید فهمیده خواهد کاست. پس 
از اتمام بتن ریزی پایه ها پیاده سازی پارت اول 
عرشه  و  انجام  پروژه  اجرای  محل  در  عرشه ها 

گذاری پل نیز به زودی آغاز می شود.

توقف موقت فعالیت 
تله کابین عینالی تبریز

)اورهال(  بازآماد  و  دوره ای  آزمایش  عملیات 
عینالی  تله کابین  اول  ایستگاه  ایمن سازی  و  فنی 
مبحث  اهمیت  به  توجه  با  شد.  آغاز  تبریز 
و  گردشگران  به  خدمات  ارائه  در  استاندارد 
ایستگاه اول  ایمن سازی  شهروندان و همچنین 
این مجموعه، سازمان عینالی تبریز خود را نسبت 
به پیگیری مداوم و انجام اقدامات الزم در این 
مسیر  در  منظور،  همین  به  می داند.  ملزم  مسیر 
همیشگی ارتقای کیفیت ایمنی و رعایت اصول 
و قواعد استاندارد و دریافت تاییدیه استاندارد، 
ثانوی  اطالع  تا  تبریز  عینالی  تله کابین  مجموعه 

غیرفعال خواهد بود.
تعطیلی واحدهای معدنی 

اطراف تبریز در شرایط 
اضطرار آلودگی هوا 

الزامی است
شهنام اشتری، با اشاره به وقوع پدیده وارونگی 
زمان  در  افزود:  زمستان،  فصل  آستانه  در  دما 
اضطرار آلودگی هوا همچنین باید فعالیت های 
عمرانی مناطق دهگانه شهرداری تبریز نیز تعطیل 
پدیده  وجود  و  هوا  دمای  کاهش  دلیل  شود.به 
کلیه  نیمه دوم سال رعایت  در  دمایی  وارونگی 
مفاد قانون هوای پاک برای دستگاه های اجرایی 

مرتبط ضروری است.
مازوت  از  استفاده  صورت  در  تبریز  نیروگاه 
بیشترین سهم را در آلودگی هوای این شهر دارد 
و واحدهای شن و ماسه هم نقش مهمی در انتشار 
گرد و غبار و افزایش شاخص آالیندگی شهر دارند

آیا پروژه ساماندهی وانت بارها روزشمار می خورد؟! حال ناخوش صنعت نشر آذربایجان
این  طرح  با  شهر  های  کتابفروشی  در  گردش 
پرسش که " حال صنعت نشر آذربایجان چگونه 
با کیفیت  ارتباط  پاسخ ها در  است؟"  و شنیدن 
پایین گرافیک و صفحه آرایی و ضعف محتوایی 
ترجیح  و  نشر  ضعیف  اقتصاد  شده،  چاپ  کتب 
نویسندگان به همکاری با انتشاراتی های پایتخت 
صنعت  شرایط  از  گزارشی  که  داشت  آن  بر  مرا 

نشر و کتابفروشی های آذربایجان تهیه کنم.
انتشارات  مدیر  جاللی،  سعید  با  راه  این  در   
ستوده و عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران کشور،  
به  وی،  راهنمایی  به  و  داشتم  مفصلی  گفتگوی 
مطالعه ی »گزارش راهبردی کتابخوانی در کشور 
با نگاهی به استان آذربایجان شرقی نوشته جمشید 

دژم خوی« پرداختم.
دژم خوی در تابستان ۱396 به تحقیق مفصلی 
های  راهبرد  و  است  پرداخته  زمینه  این  در 
کتابخوانی  اوضاع   بهبود  برای  بسیاری  ترجیحی 
به عنوان منبع تقاضا و انتشارات به عنوان متولیان 
عرضه و تولید کتب ارائه کرده است که با توجه 
دست  نظر  از  ها  راهبرد  این  ماندن  مهجور  به 
اندرکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
، بر آن شدم این راهبردها را جهت رفع مشکالت 

صنعت نشرآذربایجان باز نشر کنم. 
نشر  تاثیر گذاری  مقاطعی  ما در  تاریخ کشور   
و مطالعه کتاب در فرهنگ عمومی مردم را اثبات 
حدود  مشروطه  پیروزی  سالهای  در  است.  کرده 
صد نشریه در کشور چاپ می شد و تیراژ باالی 
برخی نشریات پر طرفدار با توجه به کم سوادی 
عنوان   2۰ از  .بیش  ادعاست  این  گواه  مردم، 
روزنامه و هفته نامه نظیر روزنامه های ادب، امید، 
آذربایجان، مساوات و ... در تبریز چاپ می شده 
آذربایجان  مرکزی  کتابخانه  سایت  )محمودزاده، 

از  اسالمی  انقالب  دوران  در  همچنین  شرقی( 
اوایل دهه 4۰ تا سال 57، رهبران فکری و سیاسی 
با نشر کتاب، بیانیه و اعالمیه به هدایت مردم می 
پرداختند. کتب ممنوعه و کتب جلد سفید ) کتب 
آن  های  پدیده  از  ممیزی(   بدون  و  مجوز  بی 

دوران و سه سال پس از انقالب بود.  
میزان مطالعه ایرانیان!

سعید جاللی در این خصوص اظهار داشت: نشر 
کتب و مطبوعات ایران و آذربایجان در این دوران  
بود.  اجتماعی وفرهنگی وسیاسی  بر مسائل  قائم 
اگر نشر را مبتنی بر آگاهی بخشی قلمداد کنیم ، 
خود  طالیی  دوران  از  حاضر  حال  در  انتشارات 
فاصله گرفته است. به تحلیل آقای دژم خوی در 
بررسی دالیل رونق نشر در تاریخ » انتظار فایده 
و ارزیابی فایده « کتاب از سوی مردم موجب این 
مهم بوده است. در واقع عرضه ی خبر وآگاهی 
در چرخه ی  را  روزنامه  و  کتاب  تقاضای  مفید، 

تاریخی موثری می گردانده است. 
در  ایران  آمار  مرکز  است،  حاکی  گزارش  این 
ها  خانوار  رفتاری  فرهنگ  از  گیری  آمار  طرح 
افراد  درشهریور ۱399 گزارشی از جامعه آماری 
 3۱ از  روستایی  و  شهری  نقاط  سال   ۱5 باالی 
استان تهیه کرده است. طبق یافته ها ، 63 درصد 
افراد، در طول یک سال، مطالعه غیر درسی  این 
کتب چاپی و الکترونیک و نشریه و روزنامه داشته 
اند و سرانه زمان کل مطالعه غیر درسی  این افراد 
به  و  ماه  در  دقیقه   ۱۸ و  ساعت   ۸ ماه  یک  در 

ثانیه در روز بوده است.  عبارتی ۱6 دقیقه و 36 
حال آنکه آمار عضویت در شبکه های اجتماعی 
این افراد 65.2 درصد بوده و به طور متوسط هر 
فرد یک ساعت و 32 دقیقه در روز در شبکه های 

اجتماعی حضور داشته است.
ابراهیمی ، متخصص کتابداری و اطالع رسانی  
در این تحقیق گفته است: » فضای مجازی با ارائه 
عطش  به  مردم،  به  کپسولی  و  اطالعات سطحی 
مطالعه آنها آسیب رسانده « که با مقایسه این آمار 

ها ، فحوای کالم وی قابل تامل است.
نقش کتاب در بهبود زندگی

اکنون در مسئله تقاضای کتاب، ما با مخاطبانی 
طرف هستیم که معتقدند کتاب نقشی در ترقی و 
بهبود زندگی مادی شان ندارد و در بخش عرضه 
کتاب با دولت، نویسندگان و البته ناشرانی طرفیم 
که کم رونقی از هر سو آنها را تهدید و از دوران 
طالیی شان دور می کند. یکی همین کاهش سرانه 
این  در  که  کتاب  از  مردم  استقبال  وعدم  مطالعه 
ستوده  انتشارات  مدیر  ؛  جاللی  سعید  نظر  باب 

بسیار مهم و حائز اهمیت است.
وی به نقش پر رنگ نظام آموزش و پرورش در 
تربیت نسلی که برای آگاهی خارج از کتب کمک 
درسی و حل المسائل ، کتاب به دست می گیرند 
، اشاره کرده و معتقد است: اکنون مطالعه کتاب در 
اولویت نظام آموزشی نیست . توجه به آمار باالی 
تیراژ کتب کمک درسی که هم از جانب سیستم 
شوند  می  حمایت  پرورش  آموزش  منبعی  تک 
سودمندی  به  که  هایی  خانواده  جانب  از  هم  و 
صنعت غول آسای این کتب ایمان آورده اند ، این 
مهم را بسط می دهد و آسیبی است که از جانب 
نظام آموزشی کشور به ارتقای فرهنگ عمومی و 

انتشارات می رسد .  

به   " دژم خوی   " مفصل  مطالعه ی گزارش  با 
نقش پررنگ دولت  به عنوان  یکی از شاخه های  
عرضه ی کتاب و عامل پرورش تقاضا ی نشریات 
می رسیم. در آنجا ضمن نقد نقش تصدی گرایانه 
دولت با اعمال سیاست های ممیزی و حمایت از 
و   ( نظام  با   ناشران عموما همسو  و  نویسندگان 
نه منتقدین (، نگاه سیاسی به کتاب که موجبات 
در  گری  ای  حرفه  زوال  و  نشر  بازار  تضعیف 
نبود  فراهم آورده،   را  تنوع  نویسندگی و کاهش 
نظارت دقیق بر شبکه توزیع کتاب و عدم الحاق به 
قانون کپی رایت و ...، عدم حمایت مادی دولت از 
ناشرانی که در سال های قبل از ۱3۸۸ به پشتوانه 
حمایتی،  های  وام  و  ای  یارانه  کاغذ  توزیع  ی 
تعدادشان به شکل قارچ گونه رشد یافت، سرانه 
پایین کتابخانه های عمومی که تامین تسهیالتشان 
بر ضمه ی دولت است و ... راهکار های ترجیحی 
ارزنده ای ارائه شده که در ذیل به بخشی از آنها در 

ارتباط با رونق بازار نشر می پردازیم.  
حفظ آزاد نشری

اصلی ترین راهبرد ترجیحی تنظیم گری دولت 
به جای تصدی گری است به معنی حضور موثر 
و سازنده ی دولت در ارتباط با مثلث سه ضلعی 
نیازمند  که   " کتاب  خواننده  و  ناشر  نویسنده،   "
یکی   . اجراست  برای  منسجم  طراحی ساختاری 
از زیر مجموعه های عملی و نتایج این راهبرد ، 
حفظ آزاد نشری است؛ پرهیز از نگاه سیاسی به 
کتاب و استفاده از آزاد اندیشی نویسندگان منتقد 

و بهره گیری از نقدشان برای اصالحات و تثبیت 
نظام و ارزش های اسالمی و مهم تراز همه کاستن 

اثرات سوء ممیزی های سلیقه ای است. 
به گزارش نصر ، در زمینه ی اعمال ممیزی به 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در  ها   » بررس   « مقام 
جاللی،  سعید  گفته  به  بنا   . رسیم  می  اسالمی 
مدیر انتشارات ستوده تبریز »سوگیری اعتقادی و 
سیاسی این مقام می تواند در شدت اعمال ممیزی 
ها موثر باشد .« با توجه به اصل 24 قانون اساسی 
» مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر 
آنکه مخل مبانی اسالم و یا حقوق عمومی باشد 
توان  می  کند«  می  معین  قانون  را  آن  تفصیل  که 
برای پیشگیری از این عامل بازدارنده ی اساسی 
که موجب کاهش تنوع و مطالب تازه  و در نتیجه 
کاستن قشر عالقه مند به مطالعه و کسادی بازار 
ابتدا  نشر و دلسردی نویسندگان منتقد می شود، 
و  موجود  ناشران  بازمهندسی  و  سازماندهی  با 
بررسی شرایط نشریات غیر فعال که بنا به آمار ، 
تعداد قابل توجهی دارند ) بیش از ۱۱ هزار ناشر 
در کشور ثبت شده که عمال یک سومشان فعال 
اند (، ناشران کاری و فعال را جدا و با آموزش 
از  را  مهم  مسئولیت  این   ، آنها  توجیه  و  قوانین 

دوش دولت به ناشران منتقل کرد.
بنا به گفته ی جاللی ، گویا راهبرد انتقال ممیزی 
به ناشران قبال به شکل محدود صورت گرفته که 
آموزش  و  ریزی  برنامه  نیازمند  امروز  مشخصا 

وسیعتر و دقیق تریست .  
بدین صورت ناشران می توانند با توجه به نیاز 
های واقعی خوانندگان باالقوه خود ، کتاب های 
مفید و پرمحتوا تولید کنند و موجبات بهبود بازار 
عرضه و تقاضا  را فراهم کنند . با حاکم شدن نظام 
سود و زیان در بازار نشر و حمایت درست دولت  
، سودجویی برخی ناشران و فساد ومافیای تولید 

و توزیع کتاب برچیده می شود . 
وی معتقد است: در حال حاضر ناشران استان ها 
کمترین بهره را از حمایت های دولتی می برند . با 
توجه به حجم وسیع خوانندگان استان ها ) حدود 
9۰  درصد جمعیت کشور( بهتر است چرخشی 
هدفمند در سیاست های وزارت و دولت به این 

سمت صورت بگیرد. 
های  نمایشگاه  برگزاری  داد:  ادامه  جاللی 
تخصصی و ویژه، امکان حضور هرچه بیشتر این 
ناشران در نمایشگاه های تهران و دیگر استان ها 
و تخصیص امتیازات بیشتر به این ناشران و توزیع 
هدفمند و قابل ارزیابی یارانه کتاب ،  نسخه های 

کارآمدی است.
کشور  ناشران  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو  این 
که  شرقی  آذربایجان  استان  ویژه  به  کرد:  اضافه 
جزو مناطق دو زبانه و دارای خرده فرهنگ است 
که با وسعت دایره چاپ و نشر کتاب با نظارت 
کافی و تمرکز زدایی ، می توان از این مزیت در 
و  نشر  رونق  هم  و  ملی  انسجام  تقویت  راستای 
کتابخوانی بهره جست بی آنکه مجالی برای نفوذ 
وجود  به  افراطی  گرایان  قوم  سیاسی  و  فرهنگی 
بیاید ! با این فرصت ، ناشران استان سازماندهی 
شده و در رقابت مساوی با ناشران پایتخت، سطح 
خواهند  ارتقا  را  شان  کارهای  محتوایی  و  کیفی 
شناسی  آسیب  و  بررسی  است  بدیهی  بخشید. 
در یک گستره ی وسیع  باید  استان  نشر  صنعت 
گردد  مطالعه  کتابفروشان  و  ناشران  از  متشکل 
این  ناگشوده  های  گره  از  برخی  ممکن،  این  و 

صنعت را تسهیل می کند. 
در پایان با اشاره به آمار اخیر منتشر شده توسط 
خانه کتاب و ادبیات ایران در شهریور ۱4۰۱ مبنی 
یکسال  در  کتاب  قیمت  درصدی   3۸ افزایش  بر 
گذشته به دلیل مشکالت تحریم و تورم و افزایش 
قیمت جهانی کاغذ، راهبرد بازنگری در ماموریت 
وانتخاب و مجموعه  کتابخانه های عمومی  های 
سازی کتاب به صورت محلی و همچنین برقراری 
تعامل اصولی بین مدارس و کتابخانه های عمومی 
نامه  تفاهم  امضای  احیانا  برنامه ریزی کالن و  با 
کتابخانه  نهاد  و  پرورش  آموزش  وزارت  بین 
هرچه  سقوط  از  هم  تا  شود  می  پیشنهاد  ها 
کتاب  گرانی  دلیل  به  کشور  مطالعه  سرانه  بیشتر 
در  که  نشر  بازار  رکود  از  هم  و  شود  جلوگیری 
شهریور گذشته شاهد کاهش یک درصدی تیراژ 
کل کتاب بوده ایم که زنگ خطری برای ناشران 

محسوب می شود؛ پیشگیری کند.
گزارش از فائزه بنی نصرت

فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان
 از امالک وزارت جهادکشاورزی

ریاست  سفر  قالب  در  کرد:  اظهار  فتحی  اکبر 
جمهور پروژه هایی مصوب شده که تأمین اعتبار 
در  ساالنه  استانی)که  اعتبارات  محل  سه  از  آنها 
ها  دستگاه  بین  ما  فی  استانی  موافقتنامه  قالب 
شود(،  می  تصویب  بودجه  و  برنامه  سازمان  و 
پروژه  انجام  برای  دستگاه  هر  ملی)  اعتبارات 
های خود اعتباراتی در قالب ابالغیه هایی که بر 
بودجه  و  برنامه  سازمان  و  وزارت  توافق  مبنای 
به تفکیک استانی دریافت می دارد( و اعتبارات 
که  آنجایی  از  است.  شده  بینی  پیش  وزارتخانه 
اعتبارات  از  اعتباراتی خارج  ای  وزارتخانه  هیچ 
وزارت  ادعای  بر  بنا  طرفی  از  و  ندارد  ملی 
جهادکشاورزی مبنی بر تامین اعتبارات سفرهای 
استانی از سوی خود وزارتخانه با اتکا به بند ط 
بینی  پیش   ،۱4۰۱ سال  بودجه  قانون   ۸ تبصره 
امالک  از  تومان  میلیارد  هزار   3۰ مبلغ  بود  شده 
وزارتخانه به فروش رسیده و در این قالب هزینه 
استانها  برای  شده  گرفته  نظر  در  سهم  که  شود 
هزار   ۱۰ و  بوده  تومان  میلیارد  هزار   2۰ شامل 
سرمایه صندوق  افزایش  بابت  نیز  تومان  میلیارد 

لحاظ شده است.
فروش  به  امالک  اینکه  به  نظر  گفت:  فتحی 
که  نقدی  به  مشتری دست  تاکنون  گذاشته شده 
تأمین کننده مبلغ مذکور باشد نداشته است، وزیر 
سازندگی  قرارگاه  با  تفاهمی  جهادکشاورزی 
منعقد نموده که در قبال انجام پروژه های تعریف 
امالک  جهادکشاورزی  وزارت  سوی  از  شده 
آن  قانونی  پشتوانه  پرداخت خواهد شد.  مذکور 
نیز طبق بند ط تبصره ۱۸ و با کسب اجازه تهاتر 
به  که  شود  می  اخذ  اسالمی  شورای  مجلس  از 

صورت طرح دو فوریتی در مجلس مطرح شده و 
در صورت مصوب شدن 72 ساعت بعد قابلیت 

اجرایی شدن خواهد داشت.
افزود:  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
یک هزار و 2۰۰ میلیارد تومان سهم پروژه های 
با  متناسب  باید  و  است  آذربایجان شرقی  استان 
این اعتبار پروژه عمرانی برای قرارگاه سازندگی 
بزرگی  ظرفیت  امر  این  شود.  تعریف  استان  در 
بنابراین  آورد.  می  فراهم  کشاورزی  بخش  برای 
طرح هایی همانند آبخیزداری، آب و خاک، جاده 
شهرک  زیرساختهای  قنوات،  کانال،  دسترسی، 
های کشاورزی و ... در این قالب تعریف شده و 

اعتبار آن بدین شکل تأمین خواهد شد.
از  اعتبار  این  تفکیک  لزوم  بر  تاکید  با  فتحی 
اجازه  این  باید  داشت:  بیان  دیگر  اعتبارات 
قالب  در  قراردادهایی  تا  شود  داده  ها  استان  به 
میلیارد   2۰۰ و  هزار  یک  تا سقف  تابعه  ادارات 
تومان به صورت جداگانه منعقد گردد و ارتباطی 
به اعتبارات ملی و استانی نداشته باشد در واقع 
پیشبرد  به  استانی  و  ملی  اعتبارات  طبق  سازمان 
نیز  اعتبار  این  برای  و  پرداخته  پروژه های خود 

پروژه های جداگانه ای تعریف نماید.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات سفر شامل پروژه 
های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 5۰ درصد می 
باشد، اظهار داشت: پروژه هایی همانند آب و خاک 
و آبیاری تحت فشار پروژه های مستمری هستند 
اند  فیزیکی  پیشرفت  درصد   5۰ دارای  قطعا  که 
بخشی از پروژه ها نیز بصورت صد در صد تکمیل 
شده و تحویل موقت داده شده است و اعتبارات 

درخواستی جهت مطالبات پیمانکاران است.

وانت بارهایی که سراب فروش ارزان را برای 
است  سال  چندین  کنند  می  ترسیم  مشتریان 
چهره شهر تبریز را زشت ساخته و در این میان 
شهرداران متعددی هرچندبا طرح ضربتی و بدون 
برنامه مدون کمر همت به حل این معضل بستند 
اما مظلوم نمایی عده ای از وانتی ها اتمام کار را 
دشوار کرده است. وانت هایی که گاه به صورت 
در  افراد  برخی  و  هستند  فعال  مافیایی  و  تیمی 
می  اداره  میادین  در  را  وانت   ۱۰ از  بیش  تبریز 
کنند و بیش از همه شهروندان را با ایجاد ترافیک 

و البته اجحاف در فروش آزار می دهند.
اکنون که شهرداری تبریز جرات به خرج داده 
و با نصب تابلوهای روز شمار پایان طرح های 
عمرانی خود را در محک آزمون قرار داده شاید 
بهتر باشد که روز شماری نیز برای پایان کابوس 
وانت بارها در تبریز نصب شود و شاید تبریزی 
را بتوان تصور کرد که وانت بارها دیگر با پارک 
را  تبریز  میادین گره  کنار خیابان ها و  کردن در 

کورتر نکنند.
جمع آوری که نه بلکه ساماندهی وانت بارهای 
همیشه مزاحم مطالبه شهروندان از دستگاه قضایی 
و شهرداری تبریز است و امیدواریم مدیران شهر 
امکان  ویژه  به  مسائل  تمامی  نظرگرفتن  در  با 
فعالیت قانونمند و اصولی این افراد هرچه سریعتر 
اقدام به جانمایی محل هایی برای وانتی ها کنند و 

شهر را از این معضل نجات دهند.

 بمناسبت هفته بسیج
برپایی بیمارستان صحرایی سپاه در مرند

*محمدرضا فیروزی – مرند:
محمدرضا   سرهنگ  مرند  ناحیه  سپاه  فرمانده 
هنروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره 
به اینکه »بسیج خدمتگزار ملت ایران« شعار امسال 
هفته بسیج است ، از  برپایی بیمارستان صحرایی 
در  بخش کشکسرای مرند بمناسبت هفته بسیج و 
برگزاری 25۰ برنامه طی هفته در شهرستان خبر 

داد.
سرهنگ هنرور ضمن اشاره به سایر برنامه های 
هفته بسیج ۱4۰۱ تصریح کرد: خدمات بسیج از 
هفته  محوری  شعار  و  است  مردم  برای  و  مردم 
بسیج امسال»بسیج خدمتگزار ملت ایران« تعریف 
مرند  در  بسیج  هفته  گرامیداشت  و ضمن  شده  
ورزشی  هنری،  فرهنگی،  برنامه های  برگزاری   ،
و  اسالمی  زندگی  سبک  زدایی،  محرویمت  و  
یادواره های شهدا و ...  در شهرستان مرند برنامه 

ریزی شده  است  .
مناسبت  به  هنرور  محمدرضا  پاسدار  سرهنگ 
امام)ره(  با گرامیداشت یاد و خاطره  هفته بسیج، 

و شهدای انقالب و دفاع مقدس و شهدای مدافع 
داشت:  اظهار  اهل بیت،  حرم  و  سالمت  امنیت، 
بسیج به خاطر خدمات ارزنده خود در عرصه های 
مختلف خاری در چشم دشمنان ملت بزرگ ایران 
شده است و در عرصه های مختلف باید عملکرد 
بسیج را طی 43 سال گذشته دید، بسیج برخواسته 
از اقشار مختلف مردمی است و برای مردم است 
و در طول 43 سال از انقالب این موضوع همواره 
با حضور بسیجیان در بحران های مختلف سیل، 

زلزله، کرونا و… ثابت شده است.
جلسات  برگزاری  گفت:  پایان  در  وی 
اندیشه ورزی و نشست های بصیرتی و روشنگری، 
برپایی نمایشگاه های رسانه ای، افتتاح طرح های 
پیاده  های  همایش  سازندگی،  و  محرومیت زدایی 
روی خانوادگی ، رزمایش ازدواج آسان، کارگاه های 
عفاف و حجاب و برنامه های ارزشمند شهرستانی 
با حضور پیشکسوتان و نخبگان بسیجی و… از 
جمله برنامه های پیش بینی شده برای گرامی داشت 

هفته بسیج در شهرستان مرند است.

آذربایجان شرقی رتبه دوم
 تعداد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده کشور

مدیر کل ورزش و جوانان  نژاد،  حبیب ستوده 
در  گرفته  انجام  های  ریزی  برنامه  گفت:  استان 
تدوین  به  منجر  جوانان  و  ورزش  وزارت  سطح 
دفاتر  و  مراکز  تاسیس  نامه جدید  آیین  انتشار  و 
است  شده  خانواده  و  ازدواج  تخصصی  مشاوره 
تا مراقبت از خانواده ها در برابر وقایع مختلف و 
پدیده های اجتماعی به شکلی صحیح انجام گیرد.  
بر  مبتنی  دفاتر  و  مراکز  تاسیس  نامه جدید  آیین 
مراکز  بخشی  اعتبار  و  ساماندهی  ستاد  نامه  آیین 
تا  است  وزیران  محترم  هیأت  مصوب  مشاوره 
با  جوانان  توانمندسازی  و  از  حمایت  به  نسبت 
ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده 
در راستای تحقق سیاستهای کلی جمعیت  طراحی 

و تدوین و منتشر شده است.
و  عمومی  شرایط  خصوص  در  نژاد  ستوده 
نیاز برای متقاصیان تاسیس این  اختصاصی مورد 
مراکز و دفاتر اظهار داشت: افراد متاهل باالی 3۰ 

ارشد  کارشناسی  دارای مدرک تحصیلی  سال که 
و دکتری روانشناسی یا مشاوره باشند می توانند 
نسبت به تاسیس این مراکز و دفاتر اقدام کنند و 
با این رویه، نظارت بر حسن فعالیت این مراکز و 

اداره کل ورزش و جوانان عملیاتی  دفاتر توسط 
می شود. با تاسیس این مراکز و دفاتر در موضوع 
اشتغال زایی نیز گام های خوبی برداشته می شود.
ستوده نژاد گفت:  راه اندازی این مراکز  نوید 
بخش اهتمام ویژه وزارت ورزش و جوانان برای 
های  مشاوره  ارائه  و  خانواده  ارکان  از  حمایت 
متقاضی  به جوانان  ازدواج  از  پیش، حین و پس 
ازدواج و زوج هایی که زندگی مشترک خود را 

آغاز کرده اند، است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: معاونت 
فرهنگی و امور جوانان اداره کل با وجود بدنه ی 
کارشناسی کاربلد و ساعی، مسئله انتشار فراخوان 
و بررسی تقاضاهای واصله را با جدیت پیگیری 
می کند تا افرادی که شایستگی آنها چه از حیث 
مسائل عمومی و اجتماعی و چه از حیث دانش 
بعدی  مراحل  سمت  به  باشد  مستند  تخصصی 

صدور مجوز هدایت شوند.

آگهی مزایده اتومبیل
   به موجب پرونده اجرائی کالسه  ۱4۰۱۰۰525  یک دستگاه وانت پیکان     مدل ۱39۱  به رنگ سفید )دوگانه(   بشماره 
انتظامی 25-997 ج 96    متعلق به غالمرضا ایماندار  که در قبال قسمتی از طلب خانم اکرم شریف زاده  در پارکینگ یاوری مرند 
توقیف که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۸5۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال  معادل هشتاد و پتج میلیون تومان  ارزیابی شده ، 
روز یکشنبه مورخه ۱4۰۱/۰9/۱3  از ساعت 9 صبح الی ۱2 در اداره ثبت اسناد  و امالک مرند  شعبه اجراییات   واقع در خیابان 
طالقانی روبروی اداره مخابرات  قدیم از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ  ۸5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  معادل هشتاد و 
پنج میلیون تومان  شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً  فروخته میشود و کلیه هزینه های قانونی  به عهده برنده مزایده است 
و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد . ضمناً  چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت  و مکان مقرر برگزار خواهد شد . همچنین   برابر ماده ۱36 آئین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 

واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .
تاریخ انتشار : ۱4۰۱/۰۸/2۸ 

رئیس واحد اجرای اسناد رسمی مرند - محرم کنعانی حسین خلیفه   

اخطاریه الزام به طالق رسول آراسته هیر 
رامسر  از  صادر  شناسنامه  شماره  227966567۰و  ملی  شماره  به  سلیمان  فرزند  هیر  آراسته  رسول  محترم  مخاطب 
شماره  دادنامه  برابر  زرکامی  پور   حسن  معصومه  خانم  شما  همسر  میرساند  اطالع  به  المکان  مجهول  ساکن  آزاد  شغل 
۱4۰۱3۰39۰۰۰۱265۱62مورخ  ۱4۰۱/۰2/26  موضوع کالسه ۰۰۰۰496 صادره از شعبه 3  دادگاه خانواده تبریز که گواهی 
قطعیت مربوطه صادر شده است و به موجب آن حکم به الزام شما به طالق همسرتان برابر عسر و حرج صادر شده است به 
این دفترمراجعه و تقاضای اجرای صیغه تالق خلعی و ثبت طالق را نمودند تالش اینجانب جهت انصراف نامبرده از طالق 
موثر واقع نشد لذا در اجرای قانون حمایت از خانواده برای بار دوم به شما اخطار می گردد  ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ 
انتشار این اخطاریه و روئیت آن جهت اجرای دادنامه فوق و امضای اسناد مربوطه و درج در سامانه ثبت و انجام سایر موارد 
قانونی با در دست داشتن اسناد هویتی )شناسنامه و کارت ملی (به دفتر خانه به آدرس تبریز خ پاستور جدید 6 ما بین ۱3 
آبان و جدیری روبروی قنادی رضوان طبقه فوقانی رستوران یگانه دفتر طالق شماره مراجعه نمایید و در غیر اینصورت برابر 

مقررات و ضوابط شرعی و قانونی نسبت به اجرای دادنامه اقدام می گردد . 
سر دفتر طالق شماره 9 تبریز- داود محمد زاده


