
از مردم برای مردم 
مصاحبه اختصاصی ماهنامه با رئیس شورای شهر عجب شیر

خلیل دژم پور رئیس شورای اسامی شهر عجب شیر در مصاحبه با ماهنامه عجب شیرعنوان کرد: 
مهمترین هدف کنونی اعضای شورا ی شهر گره گشایی از کار مردم در تمام زمینه هاست.
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رزمایش محمد رسول اه 
قدرت ایران در حفظ
 امنیت منطقه را
 نشان داد

تجلیل از مولفین 
و پژوهشگران 
یک ضرورت 
است

پژوهش، محور تولید و توسعه پایدار کشور 
است. اگر به توسعه پایدار می اندیشیم باید 
دهیم  قرار  اصلی  ماک  و  مبنا  را  پژوهش 
پژوهش  آن،  وچرخه  فناوری ها  همه  پشت 
و  مبتکر  پژوهشگر،  عده ای  که  دارد  قرار 
خلق  جدید  ایده های  خود  فکر  با  مخترع 
زیرساخت همه  پژوهش  بنابراین  می کنند؛ 
در  و  فناوری  درحوزه  که  است  اتفاقاتی 
نهایت ابزارهای زندگی بشری روی می دهد. 
از سوی دیگر، هدف اصلی و غایی فناوری 
نیز باا بردن کیفیت زندگی و غلبه بر آن 

چیزی است که انسان از غالب شدن بر آن در حالت عادی ناتوان است.
پژوهش یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعة همه 
جانبة یک کشور است و قدرت و استقال هر کشوری بر پژوهش و تولید 
از  یکی  پژوهشی  فعالیت های  سطح  و  نوع  این  بنابر  است.  استوار  علم 
شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شود. موفقیت درتمام 
به  خدمات  و  کشاورزی  صنایع،  جمله  از  توسعه  به  مربوط  فعالیت های 
از  یکی  پژوهش  دارد.  بستگی  پژوهشی  فعالیت های  گسترش  به  نحوی 
محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعة پایدار در هر کشور 
به شمار می آید. اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد 
یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی 
نیز از پویایی و نشاط ازم برخوردار نخواهد بود. از این رو یکی از عوامل 
اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش 

است.
اصواً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد 
و توسعة کشورهای پیشرفته در نتیجة سرمایه گذاری در بخش پژوهش 
است. حجم وسیع پژوهش های علمی در کشورهای توسعه یافتة صنعتی 
امکان  پژوهش  می آفریند،  نو  دانش  پژوهش  است.  واقعیت  این  گویای 
آموزش  به  پژوهش  سازد،  می  فراهم  را  کهن  دانش  تازۀ  کاربرد  کشف 
بهتر می انجامد، چراکه دانش نو و برنامه های آموزشی، مکمل یکدیگرند، 
پژوهش می تواند منبع درآمد باشد. پژوهشی که سرمایه ای برای انجام آن 
در نظرگرفته می شود یک منبع مالی است، پژوهش موجب حل مسأله ها 
و تضادهای جامعه می شود، پژوهش به بشر این توانایی را می دهد که 
یابد،  به اهدافش دست  برقرار کند و  با دنیای پیرامون خود رابطه  بهتر 
پژوهش موجب پیشرفت جامعه می شود. نقش پژوهش در توسعه همه 
بدون  را  آن  است که می توان  انکارناپذیر  و  برجسته  پایدار چنان   جانبه 
اقتصاد،  فرهنگ،  از  اعم  حوزه ها  همه  در  توسعه  محرک  نیروی  تردید 

سیاست و جامعه دانست.

جعفر شکوریان سرمقاله

کجاست؟ شهرمن  ترمينال 
بنـده یکـي از شـهروندان همیـن شـهر زیبـا و فرهنگـي عجـب شـیر هسـتم. شـهری کـه با وجـود تاریـخ کهن و قابـل توجهـش، آنطور 
کـه بایـد نتوانسـته در مسـیر توسـعه گام بـردارد، دلـم نمیـاد بگویـم فقیـر؛ چـون بـا وجـود دارا بـودن شـاخصه هـای توسـعه یافتگـي 
امکانـات و زیبایي هـاي چشـمگیرو قابلیت هـای خـاص اش، فقیـر مانـده اسـت. از خیلـي امکانـات بـي بهـره اسـت. شـاید مـن اشـتباه 

فکـر مي کنـم امـا هرچـي فکرکـردم نتوانسـتم بـراي شـهرم ترمینالـي بـا قابلیت هـا و ویژگي هـاي یـک ترمینـال پیـدا کنـم. 

چهره سرشناس عجب شير
 سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی محمد اخباری را به سمت رئیس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.

نام آوران عجب شیر

بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی آذربایجان شرقي از 
آموزشگاه هنر ی خردمند شهرستان عجب شیر
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گـزارش  بـــه 
گـروه دریافتی 
بـه  نشــــریه 
اداره  از  نقـل 
و  فرهنــــگ 
ارشـاد اسامي 
ن  ســــتا شهر
شـیر  عجـب 
کبـر  علي ا «
  » ر صفي پـو
روز سـه شنبه 

مورخـه 93/9/18 در جریـان سـفر یک روزه خود به شهرسـتان عجب شـیر  
از آموزشـگاه هنـر ی خردمنـد  بازدید بعمل آوردنـد  و از نزدیک در جریان 

گرفتنـد. قـرار  آموزشـگاه  ایـن  هنـری  فعالیتهـاي 
صفـی پـور در ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکـه هنـر مـی توانـد نقـش اساسـی 
در انتقـال مفاهیـم و ارزشـهای اسـامی وانسـانی بـر نسـل جـوان داشـته 
باشـد    حمایـت مـادی ومعنوی اداره کل فرهنگ وارشـاد اسـامی اسـتان 
در برگـزاری نمایشـگاههای هنـری از آثـار هنرمنـدان شهرسـتان عجـب 

شـیردرمرکز اسـتان را اعـام نمودنـد

دکتر احمد گلیدکتر علی عجب شیر زاده

ایجاد دانشکده 
فنی و مهندسی

 در عجب شیر 
ضروری
 است
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            توســعه پایدار و همه جانبه در هر کشــوري به نحو قابل توجهي 
در گرو گســترش کمي و کیفي فعالیت هاي پژوهشــي آن کشور است. اگر 
نگاهي دراز مدت به امر پژوهش داشته باشیم، شاید مهم تر از انجام پژوهش 
در زمینه هاي مختلف گســترش رویکرد پژوهــش مدار در آموزش مقاطع 
مختلف تحصیلي باشــد. دانش آموزان امروز پژوهشــگران فردا هستند که 
با تاش خود مي توانند به گســترش مرزهاي دانــش بپردازند.آموزش موثر 
روش هــاي بهینه پژوهش ضامــن موفقیت پژوهش هــاي آتي خواهد بود. 
بدیهي اســت که گسترش پژوهش درگرو تعامل ســازنده تمام بخش هاي 
آموزشــي و پژوهشي کشــور مي باشد و هیچ یک از ســازمان ها به تنهایي 
نمي توانند به بهبود وضع پژوهش درکشــورکمک کنند. بنابراین، پیشرفت 
در این زمینه نیازمند عزمي ملي در این خصوص و توجه به جایگاه پژوهش 

در زمینه هاي مختلف است.
بررســی عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می دهد 
کــه همه این کشــورها از آموزش و پــرورش توانمنــد و کارآمد برخوردار 
هستند. تبلور آموزش و پرورش در تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، 
متخصص و ماهر اســت. در دنیای امروزکه علم و فناوری با رشد و پیشرفت 
ســریع در جهان به عنوان عامل مهم و اساســی در فرآیند رشــد و توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشــری به حســاب می آیند، نهادها 
و نظا م هــای آموزش و پرورش نقش مهم و قابــل توجهی را ایفا می کنند. 
توجه روزافزون به نوع و گســترش آموزش، ضرورتی انکارناپذیر اســت که 
ناشی از آهنگ ســریع تغییر در عرصه های مختلف فعالیت های اقتصادی، 
اجتماعــی و ...جوامع می باشــد و عدم توجه کافی بــه آن نهایتاً تنگناها و 
مشــکات عدید ه ای را فراروی رشد و توســعه اقتصادی و اجتماعی جامعه 

ایجاد خواهد نمود.
امروزه رسیدن به توسعه ای که مد نظرهمه ما است به علت تحوات شگرف 
علمی در جهان اهمیت بســزایی یافته است. به گونه ای که درقرن بیست و 
یکم انتظار می رود توسعه ملی براساس توسعه علمی در بسیاری از کشورها 
شــکل گیرد وجوامعی که در آنها ثروت ملی درقالــب ایده ها و دانش و نه 
درقالب مواد و منابع فیزیکی سنجیده می شــود یکی پس از دیگری پدیدار 

و توسعه یابند.  
به طوریکه ســایمون کوزنتس راجع به اهمیت سرمایه علمی بیان می کند 
که سرمایه اصلی یک کشور صنعتی پیشرفته ابزار و ادوات صنعتی آن کشور 
نیســت، بلکه عبارتست از اندوخته دانشــی که از آزمایش ها به دست آمده 
است. به گفته شولتز، در بلند مدت رشد و توسعه سرمایه علمی بیش از رشد 
وانباشــت سرمایه فیزیکی است، بی شک تشــکیل و تراکم سرمایه فیزیکی 
از اهمیت خاصی برخورداراســت لیکن پس از مدتی تشــکیل سرمایه های 
فیزیکی به سرعت آهنگ توسعه نخواهد افزود . مگر آنکه در کنار آن سرمایه 

علمی تکامل و تکمیل یابد. در غیر این صورت توسعه بوجود نمی آید. 
واقعیت این اســت که درتوســعه ملی نقش دانش بی بدیل است. در واقع 
اگر در گذشــته شکاف توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را در شکاف عوامل 
می دیدنــد و کمبود عواملی چون منابع طبیعی، ســرمایه مادی و فیزیکی 
)نظیر راه، پل، فرودگاه و...( را عامل توســعه نیافتگی می دانســتند. امروزه 
شــکاف توسعه راکمبود دانش و اندیشــه می بینند. این شکاف دانش است 
که ســبب می شود کشوری چون ایران به رغم داشتن منابع طبیعی فراوان، 

سرمایه مادی کافی جزء کشورهای درحال توسعه قرارگیرد.
با توجه به مطالب فوق تردیدی نیســت که اصلی ترین عامل تعیین کننده 
توسعه ملی در وضیعت متحول کنونی جهان مسئله چگونگی برخورداری از 
دانش و پژوهش اســت . در تحوات شتابان امروز جهان نقش مزیت بخشی 
همــه عوامل طبیعی، اقتصادی و  ... جای خود را به ســرعت به میزان بهره 
مندی از علوم و دانش می دهد و در حال حاضر برتری رقابتی یک کشــور 
بیــش از آن که منابع طبیعی به ارث رســیده یا ظرفیت موجود ســرمایه 

فیزیکی متکی باشد به مزیت سرمایه دانش و دستاوردهای آن وابسته است .
بنابرایــن، می توان نتیجه گرفت که توســعه ملی در جهان امروز به صورت 
گسترده متشکل ازتوسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و... مهمترین هدف 
کشــور اعم ازتوسعه یافته و در حال توسعه را تشکیل می دهد. ازمه نیل به اهداف 
توسعه ملی تنها درسایه توسعه علمی ممکن است بی شک آنچه می تواند جامعه ما 
را به ســوی توسعه علمی هدایت کند توجه به تحقیقات و پژوهش در مجموع ایجاد 

زمینه های توسعه علمی است.  
توســعه علمي، صنعتي و فرهنگي هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش 
با موفقیــت چنداني همراه نخواهــد بود. در واقع پژوهــش موتور محرک 
پیشرفت و توسعه محســوب مي شود. حتي اگر نشانه هایي از توسعه بدون 
پرداختن به مباني پژوهشي رخ دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و 
نمي تواند مسیر مطمئني را طي-کند. بنابراین، پژوهش مبناي توسعه است 
و تضمیني براي استمرار توســعه به شمار مي آید. هم چنین، به کار بستن 
نتایج پژوهش هاي انجام شــده در هر زمینه به بهبود راهکارها و روش هاي 

معمول در زمینه هاي مورد نظر منجر مي شود.
یکی از شاخصه های توسعه پایدار، درونی کردن مفهوم توسعه در نسل های 
جامعه اســت؛ از این رو سرمایه-گذاری و برنامه ریزی در آموزش و پرورش 
انســان هایی علم گرا، با مهارت، نظام مند، پژوهشگر و به بیان دیگر دارای 
انعطاف ذهنی و تحرک اندیشــه، قادر خواهد بود فرایند توسعه را در تمامی 
ابعــاد جامعه گســترش داده و افراد جامعه را به عنــوان اصلی ترین عوامل 
توسعه به بهترین شکل آموزش داده و به ارتقای کمی و کیفی جامعه کمک 
کند. از منظر دیگر، آموزش باعث می شــود که افــراد در برابر تغییرات نه 
تنها مقاومت نکنند، بلکه به دلیل داشــتن انعطاف پذیری ازم، استقبال نیز 
بنمایند؛ این پدیده خود از شاخصه های مهم در رابطه با توسعه پایدار است. 
با توجه به آنچه بیان شــد می توان نتیجه گرفت که دســتیابی به توســعه 
پایدار ارتباط مســقیم با آموزش نیروهای انســانی دارد و اگر مســئولین و 
سیاســتگذاران کشــور به آن توجه ننمایند، توسعه سایر بخش ها نیز دچار 
مشــکل گردیده و نهایتاً در روند توســعه کشــور اخال ایجاد می کند. به 
همین دلیل است که دانشمندان اقتصاد و جامعه شناسی یکی از مهم ترین 
شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی را میزان توسعه نیروی انسانی آن 
جامعه می دانند، چرا که هر نوع پیشــرفت در جنبه های مختلف توسعه ای 
به طور مســتقیم به میزان و کیفیت منابع انســانی آمــوزش دیده و ماهر 
بســتگی دارد. آموزش و پژوهش در این میان اساسی ترین مسئولیت را از 
جنبه های مختلف بر عهده دارد. به بیان امروزي، دانش، رکن اصلي توسعه 

و نظام آموزشي نیز گذرگاه رسیدن به دانش بشمار مي آید. 
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آگهی تغييرات شرکت تعاونی آببران روستای شيراز
شماره ثبت 384                         

شماره ملی 1400242268
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی مورخه 93/03/20 و هیئت 
مدیــره مورخه 93/03/21 شــرکت فوق که مــدارک آن طی نامه 1265- 
93/10/04 اداره تعاون،کار و رفاه اختماعی عجب شــیر ارسال شده است، 
تغییرات ذیل در این شرکت به عمل آمده که جهت اطاع عموم در روزنامه 

رسمی وکثیر اانتشار محلی آگهی می شود:
 1- صورتهای مالی ســال های 91 الی 92 شــامل ترازنامــه و عملکرد به 

تصویب مجمع رسیده است.
2- اعضــای شــرکت از 384 نفر به 545 نفر افزایش و در نتیجه ســرمایه 
شــرکت از مبلغ 5760000 ریال به مبلغ 81750000 ریال افزایش یافته 

است.
3- آقای فتح الهی اشرف زاده به شماره ملی 5069360299 به سمت مدیر 

عامل شرکت انتخاب شده است.
4- کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره 
با امضای آقایان فتح اله اشــرف زاده )مدیرعامل( و سلیمان حسینی )رئیس 
هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضای مدیر عامل 

و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
5- آقایان علی معینی فر به شــماره ملــی 5069526855 بعنوان بازرس 
اصلی و حبیب آقازاده بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال انتخاب 

شده اند.             رئيس ثبت اسناد و اماک عجب شير- صبحی

            وزیــر علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری در حکمی محمد اخباری 
را به سمت سرپرست دانشگاه جامع 

علمی کاربردی منصوب کرد.
 به گــزارش گروه دریافتی نشــریه 
به نقــل از خبرگــزاری مهر، محمد 
فرهــادی وزیــر علــوم، تحقیقات و 
فناوری در حکمی محمد اخباری را 
به سمت رئیس دانشگاه جامع علمی 

کاربردی منصوب کرد.
به موجب ایــن حکم محمد اخباری 
به ریاســت دانشــگاه جامــع علمی 
کاربردی منصوب و جایگزین مسعود 

شفیعی شد.
اخبــاری در چند ســال اخیر عضو 
شورای آموزش عالی علمی کاربردی 
و ریاســت یکــی از مراکــز تابعه را 

عهده دار بود.

وی عضو هیأت علمی دانشگاه با رتبه 
دانشیاری و دارای دکتری جغرافیای 
سیاســی بــا گرایــش ژئوپلتیک از 

دانشگاه تربیت مدرس است.
او سوابقی همچون ریاست دانشکده 
انســانی،  علوم  و  علــوم جغرافیایی 
ریاست کمیســیون موارد خاص در 
نظام،  مصلحــت  تشــخیص  مجمع 
مشاور عالی وزیر ارتباطات و فناوری 

اطاعات، مدیرعامل شرکت پردازش 
و برنامه ریزی شهرداری تهران، مدیر 
مسئول و ســردبیری مجات علمی 
و پژوهشــی، نویســنده 10 کتاب و 
مقــاات متعدد علمی و پژوهشــی 
داخلی و خارجی، محقق و پژوهشگر 
برتر کشــوری در چندین سال را در 
علمی  و  اجرایی  فعالیت های  کارنامه 

خود دارد.
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             هرنــوع حرکت به ســوي 
تغییــر و بهبــود وضعیــت رفاهي 
جامعه را توســعه مي گویند. توسعه 
در فرایند شــکل گیري خود داراي 
ایه ها و زیر ســاخت هایي می باشد 
کــه اولویــت اجــرا و برنامه ریزي 
مربوط به آنها در رسیدگي به غایت 
اهداف مربوط به آن نقش اساســي 
دارد. رشــد و توسعه در یک جامعه 
با ســه مفهوم مسافر، بار و اطاعات 
که هسته اصلي ارتباطات را تشکیل 
مي دهنــد، صــورت مي پذیــرد؛ با 
این مقدمــه درمي یابیم که یکي از 
مهمترین اولویت ها و اساســي ترین 
زیرساختهاي توسعه، ترویج و بهینه 

کردن سه مفهوم مذکور مي باشد.
یکي از مسایلي که همیشه بنده را  در 
کنار سایر عدم برخورداري ها آزرده 
خاطر کرده اســت عدم برخورداري 
شــهرم از یک ترمینال برون شهری 
است. وقتي به این موضوع فکر مي 
کنم، این امر برایم شکل یک مساله 
اجتماعي پیدا مي کند، حســاس تر 
مي شوم. مي خواهم کمي عمیق تر 
به کند و کاو مســاله بپردازم. وقتي 
توجه مي کنم  ترمینال  تاریخچه  به 
مي بینم ریشــه یابي لغوي ترمینال 
یا پایانه با تاریخچــه آن در ارتباط 
مي باشد. فضایي که امروز در کشور 
مــا مورد اســتفاده واقع مي شــود، 
بــا ورود اتومبیل به ایــران از دوره 
قاجار تعریف شــده اســت. فناوري 
مدرن حمل و نقل که در کشورهاي 
اروپایي و آمریکایــي به وجود آمد، 
بســیار سریع درســایر نقاط جهان 
نیــز گســترش یافت. بــا توجه به 
قدمــت دیر پاي تمــدن ایراني، در 
ســاختار معماري و شهرســازي ما، 
فضاهــاي اقامتگاهي موقت درابتدا، 
میانــه و انتهــاي راهها و مســیرها 
وبــه دایــل ارتباطات تجــاري و 
بازرگاني، مســافرت هاي مذهبي و 
ســفرهاي اداري و حکومتي، تحت 
نام کاروانســرا و متعلقات آن وجود 

داشته است.
امــروزه این فضا و اصــول معماري 
حاکم بــر آن در مجموعه شــبکه 
حرکتــي نمــي توانــد جایگاهــي 
داشته باشــد.دراتین به این مفهوم 
دو واژه اطــاق شــده اســت. واژه 
نهایي،  معناي  به   TERMINAL
 STATIONپایانــي، آخــر و واژه
به معناي ایســتگاه، جایگاه، مرکز و 
مرتبه تعریف شــده است. آنچه که 
مورد نظر مي باشــد واژه »ترمینال« 
اســت که به صورت محــاوره عام 
در آمــده و در ســال هــاي اخیر 
فرهنگســتان زبان و ادبیات فارسي 
کلمــه »پایانــه« را بــه جــاي آن 
پیشــنهاد داده است. پایانه درمعني 

کلي به فضایي اطاق مي شــود که 
درابتدا یا انتهاي مســیر واقع شده 
باشد. اما تعریف معماري آن عبارت 
است از، مکاني متشکل ازمجموعه اي 
از فضاها با تســهیات درون آن که 
درآن مکان، دستیابي به یک دسته 
وســیله نقلیه و نیز امــکان تعویض 
و تغییر وســیله نقلیه ازیک نوع به 
نوع دیگر جهت جابجایي و مسافر و 
کاا وجود داشته باشد. به طورکلي، 
پایانه داراي شرایط ذیل است:امکان 
دسترســي به مجموعه اي از وسایل 
نقلیه که در یک یا چند مسیر تعیین 
شــده در رفت و آمد باشند. امکان 
تعویض وســیله نقلیه از یک نوع به 
نوع دیگر در آن وجود داشته باشد. 
تســهیات ازم جهت اقامت کوتاه 
مدت مسافر تا شــروع یا ادامه سفر 
را دارا  باشد.همچنین امکانات کافي 
جهت متمرکز کردن و انباشتن کاا 
تا زمان حمــل به مقصد در آن قرار 
داشــته باشــد.موارد فوق بخشي از 
ویژگیهاي یک پایانه به شمار مي رود 
ولي محدود به آنها نبوده و بر اساس 
نیــاز و ضرورت، موارد دیگري را نیز 
پایانه ها  بعنوان خصوصیات  مي توان 

ذکر نمود. 
با توجــه به محدود بودن پوشــش 
شبکه هاي حمل و نقل ریلي، هوایي 
و دریایي کشــور، بخش عمده اي از 
جابه جایي مسافران در کشور )بیش 
از 90 درصد( توســط ناوگان حمل 
و نقل جــاده اي صورت مي گیرد. به 
طوري که سهم حمل  و نقل هوایي 
و ریلي بســیار کم و تقریباً یکسان 
اســت. در ســال هاي اخیر به سبب 
قیمت بســیار بااي وســایل نقلیه 
عمومي مســافربري، کنترل دولتي 
نــرخ خدمات و عدم تطابق نرخ هاي 
تعیین شــده با قیمت تمام شــده 
انگیزه اي  ســرمایه گذاران  خدمات، 
براي ســرمایه گذاري در این بخش 
نداشته اند و این موضوع موجب شده 
اســت که بخش حمل و نقل مسافر 
از فناوري روز دنیــا فاصله بگیرد و 
کیفیــت خدمات ایــن بخش تنزل 
یابد. از جملــه راهکارهایي که براي 
ارتقاي کیفیت خدمات حمل و نقل 
مسافر مورد توجه قرار گرفته است، 
مي توان به بازنگري ضوابط تأسیس 
و فعالیت شــرکت هاي حمل و نقل 
و  ناوگان حمل  نوســازي  مســافر، 
نقل، برقراري ســرویس هاي ویژه با 
بویــژه، درجه بندي  رفاهي  خدمات 
مؤسســات حمل و نقل، رانندگان، 
ایجاد شبکه رایانه اي فروش بلیط و 
ایجاد مراکز فروش بلیط در ســطح 
شــهرها و آموزش رانندگان اشــاره 
کرد.  امروزه در دنیا، در یک تقسیم 
بندي کلي،سیستم حمل و نقل را به 

مواردي از قبیل: سازه هاي زیربنایي، 
ناوگان حمل و نقل، استفاده کنندگان 
از سیستم، پرسنل اداره کننده دسته 
بندي کرده اند. منظور از سازه هاي 
زیربنایي، شــامل مــواردي از قبیل 
راه هــا و تجهیزات آنها، تأسیســات 
کنترل  سیســتم هاي  راهــي،  بین 
ونظارت و پایانه ها مي باشد که بدون 
شک بدون وجود آنها فرآیند حمل  
و نقل امکان  پذیرنمي باشد. حال این 
سالیان  است شــهرما  سوال مطرح 
ســال داراي ترمینال بود، حاا چرا 
ندارد. چرا چندین بار جابجا شده و 
با تعطیلي کشتارگاه که آن هم یک 
معظل عمده براي کشــتار و گوشت 
مــورد نیاز شــهرمان ایجــاد کرده  
مورد  امکانات  وفاقــد  ناقص  مکاني 
نیاز مســافران، بــه ترمینال تبدیل 
شــده اســت. عدم وجود ترمینال و 
جابجایي هاي متعدد آن هم مسافر 
و هم رانندگان را شاکي کرده است.

نــاوگان حمــل و نقل، وســایلي و 
امکاناتــي را شــامل مي شــود که 
عملیــات حمل و نقل توســط آنها 
انجام مي شــود که بــراي ترمینال 
مســافربري اتوبــوس عمده ترین و 
ضروري تریــن وســیله حمل و نقل 
مي باشــد. آیا شــهر ما از اتوبوس و 
میني بوس کافي برخوردار نیســت.

فعال  اتوبــوس  اینهمه  چرا؟ پــس 
در پایانه هاي مراغــه، بناب، تبریز 
و ... که توســط همشــهري هاي ما 
مشــغول خدمات دهي هســتند از 

کجا آمده اند.
مســافر و یا اســتفاده  کنندگان از 
سیســتم، افرادي را شامل مي شود 
که سیســتم حمل  و نقل براي رفع 
نیازهاي آنها به کار گرفته شده است 
که در مورد ترمینال تمام افرادي را 
شــامل مي شــود که براي مسافرت 
انتخاب  را  اتوبــوس  نقلیه  وســیله 
مي کننــد. این مهمتریــن مفهومي 
است که همیشــه آواره مانده است. 
آري مســافران شهر ما همیشه و در 
اغلب مســیرها آواره و مظلوم مانده 
اند. اگر بخواهد به بناب و مراغه برود 
باید منتظر تکمیل شدن میني بوس 
شود. اگر به ارومیه و تبریز برود باید 
با خودش کلنجــار رود که چطور و 
چگونه برود؟ آیا منتظر وسیله نقلیه 
همشهریانش باشد و یا با ساکي در 
دســت به دنبال این یا آن اتوبوس 
بدود. تــازه اگر هم ســوار اتوبوس 
غریبه شــد که خدا را شــکر مسافر 
دزدي بین اتوبوس هاي سر راهي به 
یک معضل تبدیل شده است جواب 
اتوبوس همشهري اش را چه  راننده 
بدهد. اگر اهانت شــد به که بگوید. 

و ...
اینهمه مسافر ســرباز وارد شهرمان 

مي شــود. و هر ســه مــاه یک بار 
ترخیص می شوند و هر هفته خانواده 
های آنها برای دیدار فرزندانشان به 
شهر ما سفر می کنند مي توان گفت 
که شــهر ما هیچ سودي از این همه 
نقــل و انتقاات نمي برد. ســرباز با 
پرداخــت هزینــه اي توافقي و چه 
بسا بیشتر از نرخ معمول مستقیم به 
پادگان مي رود. نه شهر را مي بیند و 

نه خریدي انجام مي دهد و ...
یکي دیگر از مفاهیم بررســي شده 
پرســنل ترمینال بود. مــا به دلیل 
نداشتن ترمینال به جرات مي توانم 
نداریم.  پایانــه  پرســنل  بگویم که 
منظور ازپرســنل اداره  کننده، تمام 
افراد و مشــاغلي که دست به دست 
هم و باهمکاري یکدیگر ســعي در 
رفع نیازهاي مســافرتي مسافران و 
بهبود مشکات اســتفاده  کنندگان 
از سیســتم مي باشــند. اما تک تک 
ما شــهروندان مي توانیم در جایگاه 
شورا و مشــورت قرار گرفته و براي 
رفع معضل پایانه نقش پرســنل را 
بــازي کنیم. نگذاریم مســافري که 
به شــهر ما وارد مي شود، با خاطره 
اي بد از اینجا رد بشــود. به خانواده 
و جامعه شــهري خود بها بدهیم و 
بــراي برطرف نمودن  فکري جامع 
ارتباطــات جامع حمــل و نقل در 

زمینه مسافر، بار و اطاعات باشیم.
توجــه به امنیت ســفر و جلوگیري 
ازســردرگمي افراد، نظــم و آرامش 
از ضروري تریــن نیازهاي یک نفر 
مسافراســت. واقعا تاکنــون به این 
مســاله فکر کرده ایم؟ به چه میزان 
دوست داشتیم این نیازها را برآورده 

سازیم؟
در این مســیر فکري جامع کرده و 
مکانــي را انتخاب کنیــم که جامع 
و مانع باشــد دسترسي به ترمینال 
در اولویت بــوده و به نیازهاي کلي 
ترمینال مســافربري توجه داشــته 
باشــیم تا مســافر، بــار و اطاعات 
شــهرمان را خودمان  کنترل کنیم 
و ســود حاصله به  جیــب خودمان 
بــرود و نیــز بتوانیــم در توســعه 
از  باشیم.  برداشــته  شهرمان گامي 
اتوبوس راني،  نقلیه،  وسیله  امکانات 
میني بوس راني و ســواري کرایه در 
و  برخوردار شده  ســطحي مطلوب 
حوزه عملیاتي پایانه ها را گسترش 
داده و بتــوان درون اســتان، برون 
استان و برون مرزي را تحت پوشش 
قرار داد. ایــن کار را خودمان انجام 
دهیــم و نه دیگــران برایمان انجام 

بدهند.

صادق برقی 
کارشناس ارشد ارتباطات

نیاز به اطاع رسانی بیشتر در جامعه دیابتی

کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور واحد عجب شیر برگزار شد 

بیماری هـای  از  یکـی  اکنـون  هـم 
آذربایجـان  مـردم  بیـن  در  شـایع 
شـرقی بیمـاری دیابتـی اسـت کـه 
و  بهداشـت  وزارت  اعـام  طبـق 
حـدود  پزشـکی  آمـوزش  درمـان 
12درصـد مـردم مبتـا بـه بیماری 

هسـتند. دیابتـی  هـای 
خجسـته  زاده  عبدالـه  اميـد 
فعـال  انـدرکاران  دسـت  از  یکـی 
شـرقی  آذربایجـان  دیابتـی  حـوزه 
در گفتگـو بـا خبرنـگاران گفـت: بـا 
در  اجتماعـی  مسـئولیت  احسـاس 
مقابـل بیمـاری هـای دیابتـی پس 
از تحقیـق و مطالعـه بـه واردکـردن 
زنـی  تسـت  دسـتگاه  مجهزتریـن 

کارخانجـات  از  یکـی  از  قندخـون 
معتبـر آسـیا نمـوده انـد.

تسـت  دسـتگاه  افـزود:  خجسـته 
 Ebsensour بـه  موسـوم  زنـی 
کـه دارای تشـخیص قنـد خـون در 
کشـور  از  اسـت  دیابتـی  بیمـاران 
تایـوان بـه صـورت انبـوه و بـا اخـذ 
نمایندگـی رسـمی به تبریـز آوردم 
بـه  دسـتگاه  ایـن  اکنـون  هـم  و 
در  خجسـته  نمایندگـی  وسـیله 
و  می شـود  توزیـع  کشـور  سراسـر 
در  بهداشـت  وزارت  خوشـبختانه 
ایـن  مرغوبیـت  و  کیفیـت  تهـران 
دسـتگاه را تایید کـرده و پخش  آن 
در مراکـز مهم بیمارسـتانی کشـور 

آغـاز شـده اسـت.
خجسـته گفت: این دسـتگاه دارای 
کیفیـت تاییـد شـده FDA آمریکا  
توزیـع  و  می باشـد  اروپـا   CE و 
آن در آذربایجـان شـرقی و کشـور 
بـا اسـتقبال عمومـی مواجـه شـده 

. ست ا
وی گفـت: همشـهریان کـه بیماری 
دیابتـی دارنـد می توانند بـا مراجعه 
مسـتقیم بـه مرکـز شـرکت آذران 
تبریـز خیابـان 17  واقـع در  طـب 
شـهریور رو به روی مرکز بهداشـتی 
طبقـه  تبریـز،  فرهنگیـان  درمانـی 
سـلطان  دکتـر  داروخانـه  تحتانـی 
تلفـن  شـماره  بـا  و  مراجعـه  پـور 

041135570419 تمـاس حاصـل 
. یند نما

براسـاس اعـام کارشناسـان حـوزه 
تسـت  دسـتگاه  داشـتن  سـامت 
زنـی قنـد خـون بـرای هرخانـواده 
دیابتـی ازم بـوده و شـرکت آذران 
طـب خجسـته افتخـار دارد کـه در 
صـورت مراجعـه بیمـاران دیابتی و 
ارائـه مـدارک ازم دسـتگاه تسـت 
قنـد خون بـه صورت رایـگان توزیع 
مـی نمایـد و ایـن قـدم کوچکـی از 
سـوی شـرکت مذکـور در راسـتای 
توسـعه سـامت عمومـی در جامعه 

است. اسـامی 

کتاب های »تاریخ عجب شير« و »کتاب شناسی 
عجب شير« تأليف آقای امير چهره گشا بزودی 

روانۀ بازار نشر خواهند شد
کتـاب »تاریـخ عجب شـیر« در 630 صفحه، در قطع وزیری بـا تیراژ 2000 
جلـد و بـا قیمت 32000 تومان از سـوی انتشـارات اختر تبریز اواسـط دی 
مـاه امسـال روانـة بـازار نشـر خواهد شـد. مطالبی کـه در این کتـاب مورد 
بررسـی قـرار گرفته عبارتسـت از اّطاعـات مهّمی در مورد اوضـاع طبیعی، 
سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی، اجتماعـی و تاریخی منطقه که با اسـتفاده از 
کتاب هـای متعـّدد و مختلـف مـدّون دربارۀ وقایـع آذربایجان و شهرسـتان 
عجب شـیر، خاطـرات معّمریـن و اهالی و نیـز تصاویر و اسـنادی که مربوط 
بـه منطقـه می باشـند، گـردآوری شـده اسـت. کتـاب »تاریـخ عجب شـیر« 
کـه در 9 فصل تدوین شـده اسـت شـامل مباحـث ذیل می باشـد: در فصل 
اّول تاریـخ و زبـان مـردم آذربایجـان، تاریخچـة تشـکیل اّولیـن دولت هـای 
معتبـر در منطقـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. فصـل دّوم بـه اوضاع 
عمومـی شهرسـتان عجب شـیر از جملـه مشـّخصات جغرافیایـی و اوضـاع 
طبیعـی، وضعیـت شـاخص هـای توسـعه )کشـاورزی، صنعـت و معـدن، 
شـبکه های زیـر بنایـی، آموزش و پـرورش(، تاریخچـة فرهنـگ و تاریخچة 
تقسـیمات کشـوری در شهرسـتان عجب شـیر و نیـز آداب و رسـوم مـردم 
منطقـه اختصـاص دارد. فصـل سـّوم دیدگاه هـا و نوشـته های موّرخیـن و 
سـّیاحان مشـهوری چـون اوژن اوبـن، ابـن حوقـل، زکریـا بـن محّمـد بـن 
محمـود قزوینـی، ژاک دمـورگان، هوگـو گروتـه، جـرج کرزن، راولینسـون، 
نـادر میـرزا، ثقه ااسـام، مظفرالّدیـن شـاه، صمـد بهرنگـی و ... در مـورد 
منطقـة عجب شـیر می باشـد. فصل چهارم مربـوط به مهم تریـن رویدادهای 
تاریخـی کشـور اسـت کـه در منطقـه روی داده اسـت. حـوادث و وقایعـی 
چـون روییـن دِژ عجب شـیر محـل ُحکمرانـي آق ُسـْنُقریان، جنـگ فتحعلی 
خـان افشـار بـا آزاد خـان افغـان در محـل روسـتای شـیراز و تاج گـذاری 

فتحعلی خـان افشـار در ایـن محـل، ماجـرای حملـة شـیخ عبیـداه نهری 
بـه عجب شـیر بـه سـال 1297 ق، جنبـش دهقانـان عجب شـیر )در عصـر 
قاجـار و پهلـوي(، جنـگ صمدخـان شـجاع الدوله بـا نیروهـای سـّتارخان 
در روسـتای خانیـان در عهـد مشـروطه، اسـنادي از دخالت هـاي روس هـا 
در امـور عجب شـیر در دوران جنـگ جهانـي اّول، اهّمّیـت بنـدر دانالـو در 
واقعـة جنـگ شـکریازي به سـال 1301شمسـي، حـوادث شـهریور 1320 
ش و ورود مّتفقیـن بـه منطقـه، قیـام حسـینقلی خان شیشـوانی بـه سـال 
1320ش، پیدایـش و ظهـور فرقـة دموکرات آذربایجان بین سـال های  25-

1324ش و بااخـره وقایـع سـال های 1357ش و نقـش مـردم عجب شـیر 
در پیـروزی انقـاب اسـامی کـه بـه صـورت مسـتند و واقـع گرایانـه بـا 
جریان هـای تاریخـی مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. در فصـل پنجم نیز 
بـه مسـألة میـراث فرهنگی و پتانسـیل های موجـود در صنعت گردشـگری 
منطقـه اشـاره شـده اسـت. با توجه بـه وجود بیـش از یک صد اثـر تاریخی 
ثبـت شـدۀ شهرسـتان عجب شـیر در فهرسـت آثـار ملّـی کشـور، معّرفـی 
کامـل ایـن آثـار و گردشـگاه های موجـود در منطقـه، خـود مجموعـه ای 
مجـّزا می طلبـد کـه در ایـن فصـل از کتـاب فقـط بخشـی از ایـن میـراث 
فرهنگـی و جاذبه های گردشـگری معرفی شـده اسـت. فصل ششـم ضمائم 
و پیوسـت ها می باشـد کـه در آن بـه موضوعات مختلفـی از جمله خاطرات، 
تاریخچـة وقـف در منطقـة عجـب شـیر، تاریخچـة گاهنامـه یـا تقویـم در 
ایـران )بـا نگاهی به شـرح حـال و فّعالّیت های علمی اسـتاد یـداه مّریخی، 
منّجم باشـی عجـب شـیری( و وصف عجب شـیر از زبان شـعرا اشـاره شـده 
اسـت. فصـل هفتـم کتـاب نیـز بـا عنـوان اسـناد و تصاویـر، حاوی بخشـی 
از اسـناد و تصاویـر تاریخـی مرتبـط بـا مطالـب کتاب می باشـد کـه در این 
فصـل گنجانده شـده اسـت. فصل هشـتم بـا عنـوان بازتـاب، نمونه هایی از 
نظـرات، انتقـادات و پیشـنهادات برخی محقّقان و نویسـندگان دربارۀ کتاب 
»عجب شـیر در گـذر زمـان« می باشـد که بـه منظور آشـنایی همشـهریان 
و عاقمنـدان تاریـخ منطقـه بـا نـوع نگـرش نویسـندگان و پژوهشـگران 
آذربایجانـی در مـورد اثـر فـوق، در این قسـمت آورده شـده و فصـل پایانی 
کتـاب نیـز به فهرسـت منابـع و نمایه )اشـخاص و جای هـا( اختصاص داده 

شـده است.
کتـاب دیگـر آقـای امیـر چهره گشـا کـه در راسـتای مجموعة »عجب شـیر 
پژوهـی« در دسـت اخـذ مجـوز بـوده و سـعی می شـود بصـورت همزمـان 
بـا کتـاب تاریـخ عجب شـیر منتشـر گـردد اثـری با عنـوان »کتاب شناسـی 
عجب شـیر« می باشـد. ایـن کتـاب در 140 صفحـه، قطـع رقعـی و بـا تیراژ 
1000 جلـد از سـوی انتشـارات شـکوریان منتشـر خواهـد شـد. در این اثر 
مؤلـف توانسـته بیـش از ... عنـوان منبـع شـامل کتـاب، مقالـه، تحقیـق و 
پایان نامـه هـای دانشـجویی مرتبط بـا مسـائل مختلف اجتماعی، سیاسـی، 
فرهنگـی و ... شهرسـتان عجب شـیر را گـردآوری نمـوده و جهـت اسـتفادۀ 
هرچـه بیشـتر محّققان و پژوهشـگران منطقه و سـایر عاقمنـدان به تاریخ 
را ارایـه نمایـد. در قسـمتی از مقدمـة ایـن کتـاب چنیـن دربـارۀ اهّمّیـت 
ایـن اثـر چنیـن آمـده اسـت: »موقعّیت ممتـاز منطقـة تاریخـی- فرهنگی 
عجب شـیر در تاریـخ و فرهنـگ ایـران و بخصـوص وجـود اماکـن تاریخـی 
مسـاجد  و  امامزاده هـا  پل هـا،  تّپه هـا،  کتیبه هـا،  قبیـل  از  گردشـگری  و 
تاریخـی، بنـادر و سـواحل زیبـای دریاچـة اورمیـه و ... باعـث شـده تـا 
در بسـیاری از کتـب، مقـاات و سـفرنامه هایی کـه دربـارۀ آذربایجـان و 
ایـران نگاشـته شـده، نامـی از ایـن دیـار بـرده شـود. در ذکـر گوشـه ای از 
اهّمّیـت تاریخـی ایـن منطقـه همیـن بس که ایـن دیار بـه علّـت موقعّیت 
ناحیـة سـرزمیني دولـت  در  قـرار گرفتـن  و  اسـتراتژیک جغرافیایـي اش 
»ماننـا« بـه عنـوان قدیمي تریـن دولـت معتبـر در اراضـي آذربایجـان، بـه 
میـدان نبـرد دولت هـاي مقتـدر وقـت )آشـور و اورارتـو( تبدیـل شـده و 
آبسـتن حـوادث تلـخ و شـیرین بـوده اسـت. کتیبـه اورارتویـي موجـود در 
گـوور قـااي شـهر »جوان قلعـه« از یـادگاران ایـن دوران مي باشـد. وجـود 
قلعـة تاریخـي »روییـن دژ« در عجب شـیر و اهّمّیت ایـن دژ در رویدادهاي 
مربـوط بـه سلسـله هاي سـلجوقي، آق ُسـنُقري، خوارزمشـاهیان و مغوان، 
گـواه دیگـري بـر اهّمّیـت تاریخـي منطقـة عجب شـیر در طـول هزاره هاي 
پیـش از میـاد تا عصر حاضر مي باشـد. وقـوع رویدادهـاي مختلف تاریخي 
در سـده های اخیـر، بـر غناي تاریخي کهن شـهر عجب شـیر افزوده اسـت. 
بی شـک تدویـن مجموعه اّطاعاتـی دربارۀ ایـن منطقه، مسـتلزم آگاهی از 
ایـن منابـع بـوده و شـناخت منابع، گام نخسـت هر تحقیق اسـت. چنان که 
امـروزه کتاب شناسـی و مأخذشناسـی به عنـوان یـک ضرورت مطرح شـده 

و بـه صـورت رشـتة آموزشـی و تخّصصـی درآمده اسـت. 
فرهنـگ  و  تاریـخ  محّققـان  و  پژوهشـگران  بهینـة  اسـتفاده  راسـتای  در 
کهـن دیـار عجب شـیر، بـر آن شـدم تـا بـرای اّولیـن بـار، مجموعـة حاضر 
را بـا عنـوان »کتاب شناسـی عجب شـیر« گـردآوری نمـوده و در اختیـار 
عاقمنـدان و پژوهشـگران قـرار دهـم تـا بتواننـد افـزون بـر مطالعـة کتب 
امیـدوارم  از منابـع گسـترده تری کمـک گیرنـد.  بـازار نشـر،  موجـود در 
در سـال های آتـی بتوانـم مجموعـة کاملـی از کتاب شناسـی ایـن منطقـة 

تاریخـی- فرهنگـی را تقدیـم عاقمنـدان کنـم.

کرسـی آزاد اندیشـی بـا موضوعیـت تأثیـر ماهـواره بـر روابـط دختـر و پسـر و 
ازدواج بی هنـگام، در دانشـگاه پیـام نـور واحـد عجـب شـیر بـا حضور حـاج آقا 
علیـا نسـب نماینـده محتـرم ولی فقیه در دانشـگاه پیام نور اسـتان برگزار شـد.

کرسـی آزاد اندیشـی بـا موضوعیـت تأثیـر ماهـواره بـر روابـط دختـر و پسـر و 
ازدواج بـی هنـگام  در دانشـگاه پیـام نـور واحد عجب شـیر با حضور مسـئولین 
دانشـگاه ، حـاج آقـا علیا نسـب نماینـده محترم ولی فقیـه در دانشـگاه پیام نور 
اسـتان ، حاج آقا شـربیانی امام جمعه شهرسـتان  و اسـاتید و دانشـجویان این  

دانشـگاه  برگزار شـد.
نماینـدگان موافـق و مخالـف برقـراری روابـط دختـر و پسـر ،  نظر اسـتاد داور 
پیرامـون چگونگـی اینگونـه روابـط ، محاسـن و معایـب آن ، و آثـار و تبعـات 
حاصـل از برقـراری اینگونـه روابـط بـه گفتگـو نشسـتند و بدنبـال راهـی برای 
پرداختـن صحیـح به برقراری رابطه سـالم و بـدور از مضرات متـداول در جامعه 

و دانشـگاه ، بـه ارائـه نظـرات خـود پرداختند.
حـاج آقـا علیا نسـب نماینـده محترم ولـی فقیه در دانشـگاه پیام نور اسـتان در 
ایـن مراسـم، گفـت: نقش والدیـن در رابطه بـا تبییـن روابط دختران و پسـران 
بسـیار حسـاس اسـت و آنـان بایـد در تبیین روابـط اعتقادی در عـرف و جامعه 

حسـاس باشند.
وی افـزود: نقـش والدیـن در خصـوص روابـط غیر شـرعی و دوسـتی دختران و 

پسـران این اسـت که نباید در این مسـائل برخورد هیجانی و احساسـی داشـته 
باشـند چـون در برخـی از مواقع وقتی پسـران بـه والدین خود اظهـار می کنند 
کـه در دانشـگاه بـا دختری آشـنا شـده اند والدین از این مسـئله اسـتقبال کرده 
و ابـراز خوشـحالی مـی کننـد در حالـی که شـاید این فـرد از لحـاظ عقلی بالغ 

نشـده و وقت ازدواجش فرا نرسـیده باشـد.
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         دکتـر علـی عجـب شـیر زاده در سـال 1327 دیده به جهان گشـود.
در مهرمـاه 1349 وارد دانشـکاه تبریز شـد.دانش آموخته لیسـانس فیزیک 
عمومـی است،لیسـانس خـود را از دانشـگاه تبریـز بـا رتبـه الـف در سـال 
1353 بـه پایـان بـرد، در سـال 1355 فـوق لیسـانس فیزیـک از دانشـگاه 
تبریـز در رشـته فیزیـک عمومـی سـپری کـرده ، وی در سـال 1356 فوق 
لیسـانس اختـر فیزیـک انـرژی های بـاا از دانشـگاه لوئی پاسـتور فرانسـه 
بخـش اختـر فیزیـک انرژهـای باا با رتبـه یک با موقیـت به پایان رسـانده 
اسـت. اسـتاد در سـال 1360 دکترای فیزیک خورشـید از انسـتیتو پاریس 
) دانشـگاه پیـر- مـاری کـوری( فارغ التحصیل شـده اسـت.عجب شـیرزاده 
فعالیـت هـای تحقیقاتی و شـغلی خود را از سـال 1360 با نصب تلسـکوب 
انکسـاری در قلـه کـوه بیلینـدی در جنـوب تبریزآغازکرده. از سـال 1363 
رئیـس مرکـز تحقیقـات نجومـی و رصـد خانـه خواجـه نصر الدین طوسـی 
دانشـگاه تبریـز شـده اسـت، از سـال 1371 عضـو کمیتـه تحقیقـات علوم 
بنیـادیRIFS دانشـگاه تبریـز بـه فعالیـت خـود ادامـه داده اسـت، وی 
همچنیـن در سـال 1378رئیـس دپارتمـان فیزیـک تئوری و اختـر فیزیک 
در دانشـگاه تبریـز مشـغول بـوده، در سـال 1381 رئیـس مرکـز تحقیقات 
نجـوم و اختـر فیزیـک مراغـه و اسـتاد نجـوم و اختـر فیزیـک گـروه اختـر 
فیزیـک دانشـگاه تبریز بـه فعالیت تحقیقاتـی مثغول بوده، عجب شـیرزاده 
در سـال 1385 مدیـر گـروه فیزیـک تئـوری و اختـر فیزیـک دانشـکده 
فیزیـک دانشـگاه تبریـزرادر کارنامـه اجرایی خـود دارد. همزمـان با فعالیت 
هـای تحقیقاتـی فعالیـت های آموزشـی خـود را تدریس در رشـته نجوم و 
اختـر فیزیـک در دانشـگاه تبریز شـروع کرده و در سـال 1360 عضو هیئت 
علمـی دانشـگاه تبریـز منصـوب مـی شـود.  و بیـش از 69 راهنمـای پایان 
نامـه را در کار نامـه خـود دارد. دکتـر عجب شـیر زاده از سـال 1355 عضو 
کمیتـه آکادمیـک فرانسـه مـی شـود، عضویـت در انجمـن فیزیـک ایـران، 
انجمـن ژئوفیزیـک ایـران، انجمـن نجـوم ایـران، عضوکمیتـهIAU، انجمن 
آکادمیـک فرانسـه، انجمـن بیـن المللـی باسـتان شناسـی- نجـوم چیـن، 
عضـو و رئیس جشـن سـالگرد خواجـه نصرالدین طوسـی، مرکـز تحقیقات 
SOCکنفرانـس  تبریـز، عضـو  دانشـگاه  و  مراغـه  فیزیـک  واختـر  نجـوم 
منطقـه ای نجـوم و اختـر فیزیـک طوسـی-800 مرکـز تحقیقـات نجومـی 
و فیزیـک علمـی- دانشـگاه تبریـز، عضـوو رئیـس کارگاه انجمن نجـوم- با 
همـکاری دانشـگاه امـام خمینـی قزوین و دانشـگاه شـهید رجایـی تهران- 
دانشـگاه تبریـز، عضـو و رئیس کارگاه پیشـرفته اختر فیزیـک انجمن نجوم 
ایـران- دانشـگاه تبریـز، عضـوو رئیـس کارگاه فیزیـک خورشـید و پاسـما 
RIFS-SPA دانشـگاه تبریز،عضو کمیسـیون   RIFS  عضو انجمن علمی 

CNES تحقیقـات علـم فضـا- فرانسـه، عضـو سـازمان علمـی کنفرانـس 

بیـن المللـی خورشـید گرفتگـی کلـی  Rencontre  پاریـس فرانسـه، 
عضـو سـازمان علمـی کنفرانـس نجـوم و اختـر فیزیـک باکـو- آذربایجان، 
عضـو سـازمان علمـی کنفرانس کنکـره جهانـی عبدالعلی بیرجنـدی، عضو 
IAU-MEARIM- پاریس فرانسـه، عضـو SOC کنفرانـس بیـن المللی

SOC قاهـره مصـر، چهـار بـار رئیـس دوره آموزشـی نجـوم بنیـادی، پنج 

بـار رئیـس دوره آموزشـی اختـر فیزیـک پیشـرفتهASI را در کارنامه خود 
منظومـه  فیزیـک«،»  اختـر  از جملـه»  متعـددی  کتـاب هـای  دارد. وی 
شمسـی و سـیارات فراخورشـیدی« »فیزیک خورشـید«،» سـیاه چاله ها«، 
»گنجینـه فرمـول هـای کلیدی ریاضـی وفیزیـک ) اختر فیزیک، پاسـما، 
لیـزر، الکتـرو مغناطیسـی و ...(را بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت، دکتـر 
عجـب شـیر زاده بازدیدهـای علمی خـود را از کشـورهای فرانسـه، آمریکا، 
آذربایجـان، چیـن، هنـد، ارمنسـتان، روسـیه، آلمـان داشـته اسـت. وی در 
کنفرانـس هـای متعـدد شـرکت نمـوده اسـت و بیـش از 15 مقالـه داخلی 
و خارجـی ارائـه داده. عجـب شـیر زاده 33 مقـاات چـاپ شـده در ژورنال 

هـای بیـن المللـی به چاپ رسـانده اسـت.

         دکتر احمد گلی در سـال 1343 در روسـتای مهماندار متولد شـده 
و دوره هـای خاطـره سـاز و دلنشـین تحصیلـی ابتدایـی را نیـز در چهـار 
پایـه در همانجـا سـپری کـرده اسـت. تحصیـات راهنمایی و دبیرسـتان را 
در شهرسـتان عجـب شـیر گذرانـده و در سـال 1361 از دبیرسـتان رازی 
در رشـته اقتصـاد اجتماعـی فـارغ التحصیـل شـده اسـت. در سـال 1362 
در نخسـتین کنکـور پـس از انقـاب فرهنگـی شـرکت کـرده و در رشـته 
زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه تبریـز قبول شـده اند، و دوره کارشناسـی 
و کارشناسـی ارشـد را تـا سـال 1370 در همـان دانشـگاه سـپری کـرده 
در دوره فـوق لیسـانس چـون بورسـیه وزارت آمـوزش عالـی بـوده و محل 
خدمتـش دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان ) تربیـت معلـم آذربایجـان( 
تعییـن شـده بـود پـس از فراغـت از تحصیـل در خـرداد مـاه 1371 بـه 
صورت تمام وقت مشـغول تدریس شـده اسـت. دکتر گلی در سـال 1376 
جهـت ادامـه تحصیل در دورۀ دکتری در دانشـگاه عامـه طباطبایی تهران 
رفتـه و در شـهریور 1381 از رسـاله دکتـری خـود که در خصـوص خاقانی 
و حافـظ بـود بـا درجه عالـی دفاع کرده اسـت. اسـتاد گلی سـوابق اجرایی 
در مدیریـت گـروه زبـان و ادبیـات فارسـی، مدیـر دفتـر نظـارت و ارزیابـی 
دانشـگاه، معـاون دانشـگده ادبیات و علوم انسـانی، سـردبیر و مدیر اجرایی 
فصلنامـه زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه، مدیریـت گـروه زبـان و ادبیات 
فارسـی ، ریاسـت دانشـگده ادبیـات و علـوم انسـانی را در کارنامـه خـود 
دارد، دکتـر گلـی عـاوه بـر کارهـای اجرایـی دسـتی بـر آتش نویسـندگی 
هـم دارد، کتـاب هـای فارسـی عمومـی و آییـن نـگارش، گزیـده و گزارش 
غزلیـات صائـب و بیـدل، مقدمـه و گـزارش غزلیـات اوحـدی مراغـه ای، 
باغـت فارسـی) معانـی و بیـان(، فارسـی دانشـگاهی را بـه رشـته تحریـر 
درآورده اسـت. وی بیـش از 23 عنـوان مقـاات چـاپ شـده در نشـریات 
ارائـه شـده در  و مجـات رادر کارنامـه خـود دارد و22 عنـوان مقـاات 
سـمینارها و کنفرانسـهای داخلـی و بیـن المللی را به چاپ رسـانده اسـت. 
دکتـر گلـی در انجمن اسـتادان زبان و ادبیات فارسـی، انجمـن ترویج زبان 
و ادبیـات فارسـی، عضویت در هیات تحریریه فصلنامه سـه عامه دانشـگاه 
تبریـز و عضویـت در هیـات تحریریـه فصلنامه مولوی پژوهشـی بـه فعالیت 

خـود ادامـه مـی دهد.

آمد نگار، کوی دلم با هزار ناز 
کردم هزار سجده خدا را سر نماز 

کس را وقوف نیست به جشن دلم که بود
 در دل دف و کمانچه و آهنگ دلنواز 
گاهی به سبک سنتی آذری به بزم 
آغاز با کام غزل بود و سحر ساز 

شوریده سر که نعره مستانه میزدم 
اینجا منم خلیفه به بغداد و یا حجاز 
یادش بخیر تحفه زیبا که پیرهن 

فیروزه وش به رسم ادب پر زرمز و راز 
افسوس و وای هیچ نفهمید حال دل 
دستم بداد کلک و غزلهای جانگداز 

افتاده ام به چال رخ یار , کله پا
 بنگر چگونه داشته ام عمر سرفراز 

آمد شکار ، جان » منور« , به کوه عشق
 چون کبک خوشخرام پریدم به پیشواز

جمشید منوری

پیمانه ی غزل
محراب غرق خون شد ابرو کمان شهرم
سر گرم خویش دیدم پیر مغان شهرم

با من بخوان ترانه ای آبروی باران
پیمانه ای غزل شو از داستان شهرم
با ما وطن وطن گو در شامگاه عزلت
لختی بمان مسافر من میزبان شهرم
جاری ترین زالی از کوهسار غیرت

چون سرو سر بلندی روح و روان شهرم
این قصه پر مال است سنگ صبور عاشق

حتی اگر برنجی از این و آن شهرم
تقدیر من چنین بود در خیل آشنایان

بی سنگ و بی نشانه چون  بی نشان شهرم
غمگین ترین سرودم در امتداد پاییز

ای منتظر به کواک فصل خزان شهرم
با بغض همسفر شد باران غصه بارید 

با مویه های هردم رود روان شهرم
اندیشه رهائی در فکر میهمان بود

ای میزبان به قلبم جان و جهان شهرم   
عباسی )رها(

مدیر شیات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی: 
آرتمیا در حاشیه دریاچه ارومیه تولید می شود

با شاعران

فرم ثبت نام خبرنگار افتخاری ماهنامه عجب شیر
نام:                                      نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:                      تاریخ تولد:
نام پدر:                                 محل تولد:
کد ملی:                                 ایمل شما:

تلفن:                                     موبایل:
آدرس سکونت:

آدرس محل کار:
آخرین مدرک تحصیلی:

دیپلم      فوق دیپلم        لیسانس       فوق لیسانس      دکتری
زمینه همگاری:

فرهنگی      اجتماعی     اقتصادی     گردشگری    مذهبی    ورزشی   
عکاسی    خبرنگار     مقاات

سوابق: سابقه ی فعالیت خبری ندارم       سابقه فعالیت خبری دارم
توضیحات دلخواه:

جناب آقای حسن قاسم نژادیان انتصاب شایسته و مجدد 
حضرتعالی را به سمت نایب رییس شورای اسامی آذربایجان 

شرقی تبریک عرض می نمایم امید است در سایه الطاف الهی بیش 
از پیش شاهد سربلندی جنابعالی باشیم.

جعفر شکوریان

اهداء 5000 هزار جلد کتاب به منطق محروم عجب شیر
به گزارش خبرنگار نشریه عجب شیر: همزمان با جشنواره تجلیل از مولفین 
موضوعات  قالب  در  کتاب  جلد  هزار   5000 شیر  عجب  پژوهشگران  و 
داستانهای  کودک وتحقیق دانش آموزی توسط سرکار خانم سوسن رفیعی 
به کتابخانه های مدارس مناطق محروم شهرستان عجب شیر اهداء گردید.

خصوص  در  کتاب  عنوان   21 دارای  رفیعی  سوسن  خانم  است  گفتنی 
داستانهای کودک و16 عنوان کتاب در خصوص روانشناسی کودک ورمان 

می باشد.

ارشاد  و  فرهنگ  اداره  از  نقل  به  نشریه  دریافتی  گروه  گزارش  به        
اسامی عجب شیر: ابراهیم طاهری فرماندار شهرستان عجب شیر در اولین 
جشنواره تجلیل از  پژوهشگران و مولفین شهرستان عجب شیر  با گفتن 
این مطلب افزود  پژوهش یکی از اساسی ترین نیاز ها برای نیل به پیشرفت 
و توسعه همه جانبه یک کشور است و کمک به پژوهشگران و مولفان را 
یکی از دغدغه های اصلی دلسوزان نظام دانست که باید به آن توجه ویژه 
از این جشنواره شناسایی و تقدیر  اینکه هدف  به  با اشاره  ای گرددایشان 
از نویسندگان  و پژوهشگرانی است که در این شهرستان به مقوله پژوهش 
و  توسعه  باعث  تواند  می  آن  نتیجه  که  هستند  مند  عاقه  نویسندگی   و 

پیشرفت شهرستان باشد.
محققین  توسط  گرفته  صورت  تاشهای  از  تقدیر  ادامه ضمن  در  طاهری 
وپژوهشگران شهرستان عجب شیر دربخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی 
وفرهنگی گفت: تحقیق و پژوهش یک امر مهم برای پیشرفت اجتماع است 
ولی مهمتر از آن استفاده صحیح از نتایج این پژوهشها در برنامه ریزیهای 

اجتماعی است که این موضوع باید مد نظر مسئولین اجرایی قرار گیرد .
فرماندار شهرستان عجب شیر تداوم حیات علمی اجتماع را مرهون تحقیق 
و پژوهش دانست و افزود: هر جامعه ای که تعداد نویسندگان ، مولفین و 
بااتر  آن جامعه  دانایی  و  فرهیختگی  میزان  باشد؛  بیشتر  آن  پژوهشگران 
است که شهرستان عجب شیر با داشتن صاحبان قلم جوان و اندیشه های 

پویا و خاق شاهد مثال شایسته ای برای اینگونه جوامع است.

             به گزارش گروه دریافتی نشـریه به نقل از ایرنا : مهدی دواتگری 
روز پنجشـنبه  در همایـش تجلیـل از مولفیـن و  پژوهشـگران برتـر عجب 
شـیر بـا بیـان ایـن مطلب  افـزود: این دانشـکده زیر نظـر دانشـگاه تبریز از 

مهر سـال آینـده دانشـجو می پذیرد. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکه تجاری سـازی طرح های پژوهشـی بایـد در اولویت 
برنامـه هـای دولـت و مجلـس قـرار گیـرد اضافـه کـرد: موضـوع تحقیـق و 
پژوهـش اهمیت باایی در توسـعه جامعه دارد و دانشـگاه هـا در این زمینه 

بایـد همـکاری و تاش جدی داشـته باشـند. 
نماینـده مـردم مراغـه و عجب شـیر در مجلس شـورای اسـامی ادامه داد: 
زمینـه بـرای ورود پژوهشـگران بـه عرصـه های علمـی باید مهیا شـود چرا 
کـه پیشـرفت کشـور در سـایه توجه بـه امور پژوهشـی و تحقیقاتی اسـت. 
دواتگـری، بـا بیـان اینکه صنعـت و کشـاورزی نیازمند پژوهش و دسـتیابی 
بـه علـوم جدیـد بـرای دسـتیابی به فنـاوری هـا و تکنولـوژی هـای جدید 
اسـت، یـادآوری کـرد: آمـوزش و پژوهـش دو بـال پویایـی جامعـه توسـعه 
محـور اسـت و اگـر هـر کدام آسـیب ببیند در مسـیر رشـد و توسـعه کان 

کشـور مشـکل آفرین می شـود. 
وی بـا انتقـاد از نبـود نـگاه مثبـت در بحـث اختصـاص اعتبـار بـه بخـش 
تحقیقـات و پژوهـش در کشـور، گفـت: نبایـد در زمـان تدویـن بودجـه 
پژوهـش، نـگاه سـال گذشـته را دنبـال کنیـم زیرا بـدون شـک در صورتی 
کـه بودجـه کمـی برای بخـش پژوهش درنظر گرفته شـود تبعات گسـترده 

منفـی در انتظـار جامعـه خواهـد بود. 
دواتگـری، بـا بیـان اینکـه متولـی تحقیـق و پژوهـش در کشـور مـا دولـت 
اسـت و مراکـز خصوصـی در امر پژوهـش جایگاهی ندارد، افزود: در کشـور 
420 موسسـه دانشـگاهی غیـر انتفایـی وجـود دارد کـه باید این دانشـکده 
هـا بـه سـمت پژوهش سـوق یابـد و رابطه اقتصاد با پژوهش همسـو شـود. 

بازدید مدیرکل ارشاد اسامی آذربایجان شرقي از 
خانه فرهنگی دیجیتال شهرستان عجب شیر

اسامي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  از  نقل  به  نشریه  دریافتی  گروه  گزارش  به 
شهرستان عجب شیر: »علي اکبر صفي پور«  روز سه شنبه مورخه 93/9/18 
از خانه فرهنگی  در جریان سفر یک روزه خود به شهرستان عجب شیر  
جریان  در  نزدیک  از  و  کردند  بازدید  شیر  عجب  شهرستان  دیجیتال  

فعالیتهاي فرهنگی و هنری این کانون  قرار گرفتند.
صفی پور در این بازدید با بیان اینکه مساجد نقش موثری در ارتقاء فرهنگی 
جامعه دارند، گفت: باید مساجد فعال در این زمینه شناسایی شده تا الگویی 

برای سایر مساجد و نهادهای فرهنگی باشند .
 وی تاکید کرد: مساجد تنها محل اقامه نماز جماعت نیست، بلکه این مکان 

مقدس می تواند محملی برای فعالیت های فرهنگی و هنری نیز باشد .
صفی پور با اشاره به اهمیت فعالیت کانون های فرهنگی هنری در مساجد 
اظهار کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد بازوان فرهنگی جامعه هستند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامي آذربایجان شرقي طی بازدید از قسمتهای 
مختلف خانه فرهنگی دیجیتال وکانون علی بن ابیطالب )ع(  آمادگی اداره 
کل را برای حمایت های مالی و معنوی  از جمله تجهیز کتابخانه و خانه 
فرهنگی دیجیتال و حمایت از برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری توسط 

کانون فرهنگی و هنری علی بن ابیطالب )ع( اعام نمودند.

استرداد یک میلیارد ریال اموال گمشده 
در عجب شیر توسط مامور پلیس

رزمایش محمد رسول اه قدرت ایران در حفظ امنیت 
منطقه را نشان داد

مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 کشور، 
در مراسم گرامیداشت روز حمل ونقل

شهرداری تبریز برای مدارس بودجه اختصاص می دهد

تجلیل از مولفین و پژوهشگران یک ضرورت است

اکبـر رحیمـی امـروز در گفـت  و گـو بـا خبرنـگار فـارس در تبریـز اظهـار 
داشـت: برابـر گـزارش فرماندهـی انتظامی شهرسـتان عجب شـیر سـتوان 
سـوم کریـم مـرادزاده در حیـن گشـت زنی و بررسـی صحنـه تصـادف 
مبلـغ 11 میلیـون و 920 هـزار تومـان پـول نقـد و 3 عدد سـکه طا، یک 
رشـته مـدال طا، یک رشـته زنجیـر طا، یک عدد سـاعت مچی بـا تزیین 
المـاس و یـک دسـتگاه جـی پـی اس در مجمـوع بـه ارزش تقریبـی 100 
میلیـون تومـان را یافتـه و بـه یـگان خدمتی اعام کرد وسـایل فـوق را در 

اتوبـان عجب شـیر ـ آذرشـهر پیـدا کرده اسـت.
وی افـزود: بـه نحـو مقتضـی با خانـواده صاحب وسـائل تماس برقرار شـده 
و متعاقـب آن شـخصی بـه هویـت »ع.ک« در کانتری مرکزی شهرسـتان 
حاضـر و امـوال پیـدا شـده پس از احراز هویـت مالکیت بدون کم و کاسـت 

صحیـح و سـالم با تنظیـم صورت جلسـه تحویل نامبرده شـد.

به گزارش ایرنا، حجت ااسام محمود شربیانی در خطبه های نماز جمعه 
این شهر با بیان اینکه دشمنان انقاب می دانند که توان مقابله با قدرت 
دفاعی جمهوری اسامی را ندارند، افزود: بنابراین به جای حمله نظامی، بر 

فشار مستقیم علیه ایران در همه زمینه ها تمرکز کرده اند. 
وی اظهار کرد: جمهوری اسامی ایران اکنون به عنوان قدرت اول دفاعی 
در منطقه مطرح بوده و دشمنان نظام نیز بر قدرت ایران صحه گذاشته و 

آن را پذیرفته اند.
خطیب جمعه عجب شیر با بیان اینکه در زمان کنونی به برکت تحریم  هایی 
که استکبار علیه کشور اعمال کرده به خودکفایی رسیده  ایم، خواستار تداوم 

فعالیت  های جوانان در مسیر رسیدن به خودکفایی کامل شد.

با نام آوران

از روابط عمومی شهرداری تبریز،  به گزارش گروه دریافتی نشریه به نقل 
به  اشاره  با  تبریز  مدارس  احکام شهرداران  تنفیذ  مراسم  در  نجفی  صادق 
اهمیت تعلیم و تعلم به عنوان ارکان مهم در توسعه جوامع اظهار کرد: آینده 
شهر را دانش آموزانی خواهند ساخت که با سعی و کوشش خود و به یاری 
معلمان و مربیان فرهنگ آبادانی را آموخته اند و برای رشد و پیشرفت جامعه 

خود اهمیت قائل اند.
وی اساس تحقق چشم انداز جمهوری اسامی ایران را در افق 1404 منوط 
حرکت  افزود:  و  دانست  کارها  شده  برنامه ریزی  و  علمی  برای  حرکت  به 
هوشمندانه و هوش استراتژیک ایجاب می کند تا برای انجام هر کاری در 
وهله اول مطالعه و در مرحله بعدی برنامه ریزی به صورت دقیق انجام پذیرد.

افزود:  فردا،  مدیران  و  آینده سازان    به  شهر  نیاز  به  اشاره  با  تبریز  شهردار 
جامعه و شهر ما نیازمند تربیت و پرورش آینده سازانی است که بتوانند به 
مملکت خود  و  به شهر  عاقمند  و  آگاه  انسان های  مدیران شجاع،  عنوان 
گام های پیشرفت و توسعه را بردارند و طرح انتخاب شهرداران مدارس نیز 

بر همین پایه و اساس برنامه ریزی شده است.
 نجفی انتخاب شهرداران مدارس را به نوعی مشارکت شهروندان در اداره 
شهر دانست و افزود: شهر با حکمرانی اداره نمی شود و باید با دست توانایی 

شهروندان و مشارکت جدی آنها اداره شود.
شهردار تبریز با اعام این موضوع که در بودجه سال 94 بودجه اختصاصی 
نظر  در  شهروندی  فرهنگ  برای  فعالیت ها  برخی  انجام  و  مدارس  برای 
گذشته  و  افتخار  پر  فرهنگ  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  است  شده  گرفته 
برای معرفی  ناملموس است و  برای کودکان و دانش آموزان ما  شهر تبریز 
فرهنگ درخشان این مرز و بوم شهرداری تبریز از طریق معاونت اجتماعی 

و فرهنگی برنامه هایی را در نظر گرفته است.

به گزارش گروه دریافتی نشریه به نقل از ایرنا، محمد صمدزاده روز دوشنبه 
در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی عجب شیر افزود: حدود 
ارومیه لم یزرع است که به  از زمین های اطراف دریاچه  پنج هزار هکتار 
دلیل شوری آب های زیرزمینی، مناسب کشت محصوات کشاورزی نیست 

و می توان برای کشت آرتمیا مورد استفاده قرار داد.
وی اظهار کرد: آرتمیا موجود با ارزشی است، اگر حتی بخشی از دریاچه 
ارومیه احیا و تولید آرتمیا مجددا از سر گرفته شود، صنعت آبزی پروری 

کشور خودکفا می شود.
مدیر شیات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه 
داد: آرتمیا پایه صنعت آبزی پروی بوده و اکنون استفاده از آن به عنوان 

غذای زنده اصلی در تکثیر و پرورش آبزیان رو به افزایش است.
صمدزاده با بیان اینکه ارزش آرتمیا و قیمت آن در بازارهای جهانی رو به 
افزایش است، خاطرنشان کرد: با احیای تولید آرتمیا در بخشی از دریاچه 
ارومیه و یا پرورش مصنوعی و بهره برداری اصولی و علمی از این موجود، 
ارز  برای کشور  با صادرات آن  توان  احتیاجات داخلی می  تامین  بر  عاوه 

آوری قابل توجهی کسب کرد.
› آرتمیا › )Artemia( نام علمی جانداری است سخت پوست که در آب 

های شور زندگی می کند. 
دریاچه ارومیه یکی از غنی ترین منابع آرتمیا در جهان شمرده می شود. 

آرتمیا در صنایع پرورش میگو و ماهی مورد استفاده قرار می گیرد. 
به  و  شود  می  معامله  آرتمیا  کیست  تن  هزار  دو  از  بیش  ساانه  دنیا  در 
خصوص از خود آرتمیا یا کیست آن در تغذیه مراحل نوزادی ماهیان، سخت 

پوستان و نرم تنان و ... سود می برند.
استان  سدهای  در  قفس،  در  خاویاری  ماهی  پرورش  طرح  اجرای  از  وی 
خبرداد و گفت: آذربایجان شرقی بدلیل داشتن منابع آبی و دریاچه پشت 
پرورش ماهیان  توسعه صنعت  برای  بالقوه مناسبی  از ظرفیت های  سدها 

خاویاری بویژه پرورش در قفس برخوردار است.
صمدزاده با اشاره به اینکه در استان آبزی پروری به عنوان شغل شناخته 
شده است، افزود: با اجرای این طرح زمینه برای توسعه صنعت آبزی پروری 
ماهیان خاویاری در استان فراهم و با جذب سرمایه گذاری در این بخش، 
افزایش اشتغال مولد و ارتقاء کیفیت تولید آبزیان پرورشی فراهم می شود.

وی با بیان اینکه ساانه در استان چهار هزار و 700 تن انواع ماهی گرم و 
سردآبی در زمینه های مختلف تولید می شود، گفت: این میزان در سال 
جاری به پنج هزار تن خواهد رسید و سهم تولید عجب شیر در سال گذشته 

144 تن بود که این رقم در سال جاری به 200 تن خواهد رسید.
آبزی  مزرعه  پنج  اکنون  این جلسه گفت: هم  در  نیز  فرماندار عجب شیر 

پروری در این شهرستان وجود دارد.
ابراهیم طاهری افزود: منطقه قلعه چای در زمینه توسعه بخش های مهم 
کشاورزی و شیات در این شهرستان از موقعیت خوبی برخوردار است و باید 

بسترسازی مناسبی در آن انجام شود.
وی یادآوری کرد: با توجه به نیاز این شهرستان برای ایجاد اشتغال، جهاد 
با آموزش های ازم به کشاورزان و پرورش  باید  کشاورزی در حوزه خود 

دهندگان آبزیان، منطقه را به قطب آبزی پروری تبدیل کند.
طاهری ادامه داد: سد قلعه چای و ظرفیت های آن فرصتی ارزشمند برای 
مردم و توسعه اقتصادی منطقه است که باید با مدیریت هماهنگ و منسجم 
بزرگ  نعمت  و  منبع  این  از  بهینه  استفاده  برای  ازم  های  ریزی  برنامه 

خدادادی انجام شود.

به گزارش  روابط عمومی  شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه  8 کشور، 
مهندس علی شامی نژاد مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه  8 
کشور با بیان اینکه گندم و آرد یکی از کااهای استراتژیک بوده و در جامعه 
ما از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، اهمیت حمل و نقل و جابجایی این 

کاای باارزش در سطح کشور از خود کاا مهمتر است.
شامی نژاد که در مراسم گرامیداشت 26 آذر روز حمل ونقل  که از سوی 
شرکت حمل ونقل بین الملی خلیج فارس به همراه چندتن از مدیران ارشد 
استانی سخنرانی می کرد افزود : جابجائی این کاا اجتناب ناپذیر بوده و 
نیاز  با توجه به تمرکز تولید در چند محل و مصرف در همه نقاط کشور 
امر مهم وحیاتی  این  برای   ناوگان قوی و منسجم  به حمل ونقل ووجود 

ضروری می باشد.
وی گفت: ساانه 550 هزار تن گندم و حداقل 450 هزار تن آرد توسط 
شرکت حمل ونقل خلیج فارس به  طور ساانه در سطح استان جابجا می 
شود که خود از نظر آماری یک جایگاه ملی بوده و برای تأمین شبکه مصرف 

ارزشمند است .
رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل  شرکت  غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 
کشور گفت: با یک روز تاخیر در حمل آرد مشکات زیادی به وجود می آید 
و در این  راستا حمل به موقع آرد و رسیدن به  واحدهای نانوائی و تولیدی 

امری مهم وحیاتی است.

وی  بیان  کرد: امسال 35 هزار تن گندم که از طریق مراکز تعاون روستائی  
استان خریداری  شده و درهمین  راستا  شرکت حمل  و نقل خلیج فارس با 
نازلترین قیمت نسبت به حمل آن اقدام نموده است و با اتخاذ تدابیر مناسب 
و بموقع با فروش کاای مذکور به کارخانجات و حمل مستقیم از مراکز به 
واحدها موجب صرفه جویی در پرداخت هزینه مضاعف شده و بنفع دولت 
حداقل 550 میلیون تومان صرفه جویی گردیده و این اقدامات در تحقق 

اقتصاد مقاومتی در این بخش موثر است.
سامانه  سیستم  به  اشاره  با  پایان  در   8 منطقه  غله  شرکت  مدیرعامل 
هوشمند خدمات بازرگانی  افزود: با راه اندازی سیستم سامانه الکترونیکی و 
هوشمند یکپارچه خدمات توزیع آرد وگندم و رفع مشکات این بخش و با 
هماهنگی های  بعمل  آمده با شرکت حمل و نقل خلیج فارس مشکلی در 
جهت تامین و توزیع آرد مصرفی نانوایان نداشته وعلی رغم تغییر نرخ انواع 
نان و آرد و گندم در خصوص تامین وتوزیع این کاای استراتژیک بدون 

معطلی حتی یک ساعت اقدام گردید.

همشهریانی که دارای تالیفات می باشند، 
بیوگرافی و رزومه خود را جهت چاپ در 

شماره های بعدی به آدرس:
j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.
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         س: لطفاً خودتان را معرفی نماید و مختصری از سوابقتان بگویید؟
ج : اینجانـب خلیـل دژم پـور متولـد عجـب شیرهسـتم کارشـناس ارشـد 
عمـران، دبیرهنرسـتان شـهید بهشـتی هسـتم 27 سـال سـابقه خدمـت 
گـذاری در آمـوزش و پـرورش را دارم و 3 دوره عضوهیئـت ریسـه نظـام 

مهندسـی شـهر عجـب شـیر می باشـم. 
س: تاریـخ و زمـان برگـزاری جلسـات شـورا جهت حضـور افرادیکـه تمایل 

بـه حضـور در ایـن جلسـات را دارنـد را اعـام فرمایید؟  
ج :  تاریـخ و زمـان برگـزاری جلسـات شـورا بـه صـورت علنـی وبـا حضـور 
مـردم در روزهـای شـنبه و سـه شـنبه از سـاعت5 بعـد از ظهـر شـروع می 
شـود در زمـان هـای متناوب نسـبت به حجم دسـتور جلسـه بـه پایان می 

رسد.
س : برای توسعه و زیباسازی شهر عجب شیر چه برنامه ای دارید؟

ج : توسـعه شـهر برنامـه مـی خواهـد مـا نیـز در فکـر تهیـه برنامه 5 سـاله 
شـهر بـا چشـم انـداز 20 سـاله هسـتیم کـه مطالعـات اولیه صـورت گرفته 
مقررشـده بعـد از ارائـه کلیات توسـط کارشناسـان به صـورت اولویت بندی 

بـه ریـز برنامه هـا پردازش شـود.
س: مشکل اساسی شهرعجب شیر را در حال حاضر چه چیزی می دانید؟

ج: بـرای رفـع پـاره ای از این مشـکل شـورای عجب شـیر این برنامـه ها را 
در دسـتور کار خـود قـرار داده: توجه به توسـعه به بافت فرسـوده و توسـعه 
فرهنـگ شـهر. از نظـر عمرانی مشـکل اساسـی اصاح بافت فرسـوده اسـت 
کـه متاسـفانه مسـیر گشـایی صـورت گرفته به صـورت پراکنده یک سـری 
توافقـات انجـام شـده که چهره شـهر را به صـورت یک شـهر ویرانه و جنگ 
زده درآورده اسـت و این مشـکل موجب آزار مردم آن مناطق گردیده است.                                                                                                                                     
و از نظرفرهنگـی بـا توجـه بـه تهاجـم فرهنگـی شـدیدی که حـال و آینده 
مـا را تهدیـد مـی کنـد مشـکل اساسـی را مـی تـوان در کمبـود فضاهـای 
فرهنگـی و پژوهشـی دیـد. تـاش در جهـت ارتقـای فضاهـای فرهنگـی و 

آموزشـی شهرهستیم. 
س : برنامه های شورا شهر جهت رفع مشکات چیست؟ 

ج:  مـا در بخـش عمـران چندیـن جلسـه تخصصـی در کمیسـیون عمـران 
راهـکار عملـی و منطقـی را بررسـی کردیم و در آخرین جلسـه ی تخصصی 
بـه ایـن نتیجه رسـیدیم مشـکات را اولویت بنـدی کنیم واز سـرمایه گذار 
دعـوت کردیـم در ایـن راسـتا مـا را یـاری کنند ان شـاءاه بتوانیـم در پنج 

سـال آینـده  مسـیرهای  اصلی را بازگشـایی و آسـفالت نمایم.
1. مسـیر خیابـان دیـزج تا کمربندی  2. مسـیرخیابان 28 متری رسـالت از 
بلـوار شـهدا تـا بلـوار22 بهمن  3. مسـیر خیابـان 12 متری امتـداد خیابان 

عصمتیـه از خیابـان امـام خمینی تا خیابان شـریعتی.
و در بخـش فرهنگـی اعضـای کمیسـیون فرهنگـی طی جلسـاتی تشـکیل 
شـده بـه ایـن نتیجه رسـیدیم که بـا ایجاد شـهری زیبا و فضاهای مناسـب 
مناطـق مختلـف شـهر بـرای مثـال ایجـاد پـارک هـای محلـه ای ، پـارک 
مخصـوص بانوان ، دارای کتاب خانه و فرهنگسـرا داشـته باشـد کـه بتوانیم 

بـه توسـعه فرهنگی و ورزشـی شـهرمان کمـک کنیم. 
س : چشم انداز شما برای شهر عجب شیر چیست؟

ج : اگـر توسـعه شـهر مـا بر اسـاس شـهر عجب شـیر اسـت و تمـام برنامه 
های مسـئولین شـهر از جمله شـورا نیز در همین راسـتا باشـد. باید زمینه 
هـای فعالیـت صنعتگـران و سـرمایه گـذاران را در ایـن شـهر فراهـم کـرد. 
شـورا باید با تمام مسـئولین اجرایی شهرسـتان جلسـاتی داشـته باشد تا از 
بخـش صنعـت و فرهنـگ کمک بگیـرد برای توسـعه و آبادانی عجب شـیر، 
شـهر و در کل شهرسـتان عجـب شـیر دارای پتانسـیل هایـی  اسـت اگـر 
بتوانیـم از آنهـا بـه نحـو مناسـب اسـتفاده کنیـم به جـرأت می تـوان گفت 
تبدیـل  بـه قطـب گردشـگری و توریسـتی و صنعتـی منطقـه خواهد شـد. 
از عاقمنـدان توسـعه شـهر تقاضا دارم در گردشـگر سـرمایه گـذاری کنند 
امـروزه بعـد از نفـت و خودرو سـازی بیشـترین درآمد در حوزه گردشـگری 

است.
س:  مهمتریـن دغدغـه هـای عمرانـی شـورا شـهر بـرای شـهر عجب شـیر 

؟ چیست
ج : نبـود اعتبـارات کافـی بـرای تکمیـل پـروژه هـای نیمـه تمـام و طـرح 
پـروژه هـای جدیـد در ایـن راسـتا می تـوان بـه بـی مهـری هایـی کـه تـا 
کنـون بـه شـهر و شهرسـتان ما توسـط ... شـده اسـت. از سـرمایه گـذاران 
دعـوت می کنیـم در عمران و آبادانی شـهر عجب شـیر حضور فعال داشـته 
باشـند حتمـاً شـورا و شـهرداری کمـک هـای ویـژه ای خواهنـد نمـود بـا 
آغـوش بـاز از ایـن عزیـزان اسـتقبال می شـود، از شـهروندان تقاضـا داریم 

واقعـاً جایـی کـه مشـکل وجـود دارد بـه دفتـر شـورا گـزارش دهند.
س : چه کمیسـیون هایی در طول دوره چهارم شـورای شـهر تشـکیل شده 

و اعضـای ایـن کمیسـیون ها بر چه اساسـی انتخاب می شـود
ج : بـا توجـه بـه قانـون جدید شـورای شـهر مـا دو کمیسـیون بـه نام های 
کمیسـیون عمرانـی وکمیسـیون فرهنگـی بـه رسـمیت مـی شناسـد کـه 
اعضـای آنهـا می توانـد از شـورا یـا از افـراد صاحـب نظر و متخصـص همان 
شـهر باشـد . اعضای کمیسـیون های شـهرما از اعضای شـورا انتخاب شـده 
و سـعی شـده نسـبت به موضوع از مسـئولین مربوطـه یا افـراد صاحب نظر 

و متخصصین اسـتفاده شـود
س : شـما شـورای شـهر هسـتید یا شـورای شـهردار ؟ در تصمیمات جانب 

مـردم را بیشـتر دارید یا شـهرداری؟ 
ج : ما از مردم برای مردم انتخاب شـدیم ان شـاء اه شـورای شـهر باشـیم 
وظیفـه شـورا همـکاری بـا تمـام مسـئولین اجرایـی اسـت، هموار کـردن و 
مشـارکت همـه مـردم در توسـعه شـهر اسـت کـه یکـی از این سـازمان ها 
شـهرداری اسـت. شـورای شـهر جانبداری نمی کنیم از حقوق قانونی مردم 
دفـاع مـی کنیـم و همیار شـهردار هسـتیم چونکـه امانتـداری اموال شـهر 

متعلـق به شـورا اسـت و حفـظ و حراسـت از آن بعهده شـهردار . 

س : بعنـوان آخریـن سـوال هـر سـخنی بـا مردم شـریف عجب شـیر دارید 
بفرماید؟

ج : در رابطـه بـا مشـکات مـردم و اداره هـا و ارگانهـا و نهـاد هـای دولتـی 
و خصوصـی، مـا در اولیـن جلسـه بعـد از انتخابـات بصیرانـه مـردم در دفتر 
شـورا تشـکیل دادیـم دفتر شـورا ودبیرخانـه آن را با حضور اعضـای محترم 
فعـال تـر کردیـم و همانطـور کـه بـه اطاع عمـوم مردم شـریف رسـاندیم 
همـه روزه از سـاعت 8 صبـح تـا 2 بعـد از ظهـر بـرای پاسـخ گویـی و حل 
مشـکات حاظر هسـتیم و در این راسـتا تعامل پیوسـته و صمیمانه با کلیه 
ادارات داریـم تـا بـه حـال صد هـا مورد رفـع مشـکل از طریـق راهنمایی و 

راه کارهـای قانونـی صورت گرفته اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن کـه بنـده و اجـدادم در ایـن آب و خـاک متولـد و بزرگ 
شـده ایم و بـا روحیـه مـردم منطقه آشـنایی کامـل داریم اگر بـه این مردم 
ارزش داده شـود حفـظ حرمت شـود و اطاعـات و راهنمایـی کامل صورت 
گیـرد یـک پشـتوانه عظیـم و محکـم خواهیم داشـت. مـا ایـن را می دانیم 
ایـن شـهر متعلـق بـه خودمـان و از سـرمایه ملـی و شـخصی ما سـاخته و 
بوجـود آمـده اسـت و بایـد در توسـعه و زیباسـازی و حفظ و نگهـداری آن 
نهایـت کوشـش را بکنیـم و بیشـتر مشـکات مان را بـا همت پشـتکار باید 

پشـت سـر گذاشـت تـا آینـده گان از ما بـه نیکی یـاد کنند. 
بنـده از مـردم خـوب و فهیـم و صبـور شـهر عجـب شـیر تقدیـر و تشـکر 
می نمایـم و توقـع دارم مثـل گذشـته از نماینـدگان خود حمایـت نمایند و 
بـا ارائـه نقطـه نظـرات مثبت خـود راهنمای ما باشـند تـا بتوانیـم به همت 
دیگـر مسـئولین شـهر فضایـی ایجـاد نماییـم کـه ایـق و شایسـته مـردم 

خـوب شـهر عجب شـیر باشـد.

گزارش تصویری از هفته پژوهـــــش
عکس از سعید صباحی - شهرام ناعم وند


