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ناکارآمدی پیمانکاران 
عامل اصلی رکود 

طرح های ملی
 عجب شیر

 است 

دکتر 
عبداله مرادی

فـارغ  هـر  کـه  می کنـد  حکـم  منطـق 
التحصیلـی در رشـته تحصیلی خـود فعالیت 
کنـد کـه ایـن امرموجـب بالندگی فـردی و 
سـازمانی خواهـد بـود ولـی در جامعـه مـا 
چنیـن نیسـت. اقتصـاد کـه علـم غلبـه بـر 
ابـزار  را  دانـش  اسـت  کمبودهـا  و  ندرتهـا 
توسـعه  بنـای  زیـر  را  وآمـوزش  توسـعه 
بـه  عظیـم  و  بـزرگ  مشـکلی که  می دانـد 
نظـر می آیـد بیرونی نیسـت بلکـه این ذهن 
و نمی خواهـد  تنبلـی می کنـد  ماسـت که 

مشـکل را حـل کند. در عصر حاضر توسـعه کشـورها با تـاش توانمندیهای 
نیـروی انسـانی آن هـا ارتبـاط دارد و برای رسـیدن هدف هـا ، برنامه های 
پیشـرفت و توسـعه نیـروی انسـانی حـرف اول را می زنـد، بـا توجـه بـه 
رونـد اقتصـادی هـر جامعـه بـه منظـور آنکـه بتـوان از نیـروی کار موجود 
آن جامعـه بـه طـور مطلـوب اسـتفاده نمـود ضـروری اسـت که بـا در نظر 
گرفتـن کیفیـت هدفهـای هـر سـازمان  شایسـته ترین وکارآمدتریـن افراد 
را بـرای تصـدی مشـاغل سـتادی سـازمانی دعـوت بـه کار نمـود. تـاش 
بـرای اسـتفاده بهینـه از نیـروی انسـانی هـدف تمـام مدیـران سـازمانهای 
اقتصـادی، تولیـدی، صنعتـی، سـازمانهای خدماتـی و اجرایـی اسـت چـرا 
کـه مهمتریـن عامـل توسـعه پـرورش توانایی هـا و اسـتعدادهای  انسـانی 
وگسـترش دامنـه امکانات و فرصتهای اوسـت. در توسـعه انسـانی سـرمایه 
انسـانی یعنـی مجموعـه دانش هـا، مهارت هـا، تجربه هـا و قـدرت نوآوری 
انسـانی نقـش محـوری و کلیـدی دارد، مدیـران و نظـارت بـر بحـران های 
سـازمانی امـکان پذیر اسـت کـه بتـوان گلوگاههایـی را کـه در فرآیندهای 
بحـران زا هسـتند شـناحت و بـر آن هـا کنترل کـرده و مدیریـت الزم را 
داشـت نظـارت برگلـوگاه فرآینـدی نیـاز بـه شـناخت وآمـوزش دارد یعنی 
کارکنـان سـازمان بایـد یـاد بگیرندکـه  چگونـه گلـوگاه را تشـخیص دهند 
و متناسـب بـا اهمیـت آنـان وقـت و انـرژی صـرف کننـد. سرشـکن کردن 
انـرژی فکـر و کار بـرای گلـوگاه ها امری اسـت که نیـاز به بالندگـی دارد و 
در ایـن زمینـه الزم اسـت کارکنان ازطریق آموزش های رسـمی  و توسـعه 
یافتگـی الزم برسـند ایـن زمانـی اتفـاق می افتـد کـه مدیـران وکارکنـان 
سـتادی بـا توجـه بـه رشـته تحصیلـی خـود در آن پسـت انجـام وظیفـه 
نماینـد کـه بتوانـد بـا دانـش الزم و تجربـه کافـی کارکنان صـف را نظارت 
و هدایـت نماینـد کـه منجـر بـه سـرعت و دقـت بیشـتر ارتقـای کیفیت و 
سـود دهـی بیشـتر و هزینـه کمتـر برای سـازمان به همراه داشـته باشـد و 

نوآوریهایـی را در حیطـه کاری خـود بدسـت آورد.                                                                                     

شـرکت بیمـه البـرز بـه عنـوان یکـی از موفـق تریـن شـرکت های بیمه کشـور، در سـال گذشـته نیز توانسـت خـود را بـه عنوان مشـتری مدارتریـن بیمه 
کشـور معرفـی کنـد، بیمـه البرز که در بـازار سـرمایه،کارایی عملیاتی و فناوری اطاعات سـرآمد صنعت بیمه کشـور بـوده و بارها مورد قدردانی مسـئوالن 
کشـور قرارگرفتـه اسـت،  تاکنـون 9 سـال متوالـی موفـق به کسـب رتبه اول مشـتری مـداری در بین بانک ها و شـرکت های بیمه ای شـده و 2 سـال نیز 
در بیـن تمـام دسـتگاه هـای اجرایـی کشـور ایـن مقـام را کسـب کرده اسـت. بـر همین اسـاس این شـرکت بیمه بارهـا مورد قدردانی مسـئوالن کشـوری 

قرارگرفتـه اسـت، بـه طوریکـه لـوح تقدیـر از وزیـر امـور اقتصادی و دارایـی و رئیـس کل بیمه مرکزی جمهوری اسـامی ایـران دریافت کرده اسـت.
همچنیـن وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـرای دومین بـار گواهینامـه رعایت حقوق مصـرف کنندگان را بـه بیمه البرز اهـدا کرده اسـت. در مجموع بیمه 
البـرز طـی سـال های اخیـر توانسـته اسـت موفقیـت هـای بسـیاری را در صنعـت بیمـه کشـور و همچنیـن در بین دسـتگاه هـای اجرایی کسـب کند. به 
همیـن خاطرگفـت وگـوی نشـریه عجب شـیر با مهندس حسـن آشـیانی مدیـر بیمه البـرز در اسـتان آذربایجان شـرقی ترتیب دادیـم به نظـر خوانندگان 

محترم برسـانیم.

بیمه تولد و امید آفرین در البرز

خبرنگار باسابقه عجب شیر:  
روشن ساختن افکار عمومی و باالبردن سطح معلومات

نخستین روباتیک برگزار شد
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد قائم، با

شرکت مهندسین آسا شیز آذربایجان

خبرنـگاران سـربازان عرصـه اطـاع رسـانی و تنویـر افـکار عمومی هسـتند 
کـه جامعـه را بـا حقایق و واقعیـت های موجود آشـنا می کننـد، انعکاس و 
بازتـاب حقایـق و واقعیت هـا در جامعه مرهون تاشـهای بـی وقفه اصحاب 

رسـانه اسـت  در واقـع بایسـتی گفـت یـک رسـانه موفـق در عرصه هـای 
بی وقفـه ی  تاش هـای  و  زحمـات  مدیـون  را  خـود  همـواره  مختلـف 

خبرنگارانـی می دانـد کـه در گرما و سـرما و مواجهه با انـواع نامایمات  

شرکت مهندسین آسا شیز آذربایجان با کادری مجرب و متخصص برگزار کننده دوره های علمی پژوهشی ازجمله رباتیک، گایدر، 
سازه های ماکارونی، نجات تخم مرغ، موشک آبی، تندخوانی، یاد گیری بدون فراموشی، برنامه نویسی و...                       

بـه گـزارش گـروه دریافتی نشـریه بـه نقـل از ایرنا - اسـتاندار 
آذربایجـان شـرقی گفت: 

در اجـرای طـرح هـا و بهـره بـرداری از معـادن، هیـچ گاه از 
ضوابـط، مقـررات و آییـن نامـه هـای محیـط زیسـت عـدول 

نخواهیـم کـرد.

دکتـر شـهرتی فر در جلسـه همانگـی برنامه های گرامیداشـت 
هـای  زمینـه  تشـریح  ضمـن  تبریـز  شهرسـتان  فجـر  دهـه 
وقـوع انقـاب، از دسـتگاهها خواسـت جامعـه و جوانـان را بـا 

دسـتاوردها و اقتضائـات روز جامعـه آشـنا کننـد.        

دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از شعرا برای 
عرض ارادت به پیامبر رحمت

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی آذربایجان شـرقی از برگـزاری مسـابقه 
ادبـی بـا موضـوع پیامبـر رحمت )ص( در تبریـز خبر داد و از شـعرا و ادبای 
اسـتان خواسـت تـا عـرض ارادت خـود بـه پیامبر رحمـت را در قالب شـعر 

بـه دبیرخانـه ی این مسـابقه ارائـه دهند.
بـه گزارش گروه دریافتی نشـریه به نقل از روابـط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی آذربایجان شـرقی، »علی اکبـر صفی پـور« گفـت: اهانت به 
نبـی گرامـی اسـام )ص( و ائمـه معصومیـن)ع( و ترسـیم کاریکاتورهـای 
موهـن اقدامـات جدیـدی نیسـت کـه دشـمنان بـه کار می گیرنـد امـا این 
رونـد در چنـد سـال اخیـر با بیـداری اسـامی مسـلمانان منطقـه و جهان 
اسـام شـدت یافتـه و با توجـه به این موضوع رسـالت مسـلمانان در مقطع 
کنونـی حفـظ انسـجام، وحـدت و هوشـیاری در مقابـل دشـمنان اسـام و 

بدخواهان اسـت.

تحقق جایگاه تبریز به 
عنــــوان قطب

 فکری و فرهنگی
 کشـــور در 

برنامه شـشم 
توســعه

آغاز ثبت نام رشته های 

بـــــدون آزمون 

نیمسال دوم 93-94 

دانشگاه آزاد اسالمی

 واحد عجب شیر

شـهردار تبریـز بـر لـزوم تحقـق جایـگاه تبریـز بـه عنـوان قطـب فکـری و 
فرهنگـی کشـور در تهیـه و تدوین برنامه ششـم توسـعه کشـور تاکید کرد 
و گفـت: قابلیت هـا و پشـتوانه های فرهنگـی و تاریخی شـهر تبریـز، ایجاب 
می کنـد کـه ایـن شـهر، بـه عنـوان یکـی از قطب هـای فکـری و فرهنگـی 
کشـور در تهیه و تدوین برنامه ششـم توسـعه کشـور، بروز و ظهور داشـته 

باشد.
بـه گـزارش گروه دریافتی نشـریه به نقل از شـهریار، دکتر صـادق نجفی در  
هشـتمین جلسـه شـورای راهبردی توسـعه فرهنگی و اجتماعی کان شهر 
تبریـز بـا بیـان این مطلـب اظهار داشـت: آذربایجـان به تعبیـر رهبر معظم 
انقـاب اسـامی، َسـر و ِسـّر ایـران اسـامی بـوده و نقـش هدایتگـر شـهر 

تبریـز، همواره برجسـته و بارز بوده اسـت.

دانشگاه  رئیس  آنا:  خبرگزاری  از  نقل  به  نشریه  دریافتی  گروه  گزارش  به 
بر اساس اعام مرکز آزمون دانشگاه  آزاد اسامی واحد عجب شیر گفت: 
آزاد اسامی، پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسامی واحد 
عجب شیر در بیش از 40 رشته کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و 

کاردانی پیوسته و ناپیوسته آغاز شد. 
آزمون  بدون  های  رشته  در  نام  ثبت  متقاضیان  افزود:  بیگی  جمال  دکتر 
می توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسامی به نشانی 
www.azmoon.org  نسبت به ثبت نام در رشته های تحصیلی این 
واحد دانشگاهی اقدام و سپس جهت تکمیل مراحل ثبت نام به آدرس این 

دانشگاه مراجعه نمایند. 

نگاهي به 
پدیده دستفروشي در شهر

هفته فرهنگی فرصتی مناسب برای نشان دادن قابلیت های 
فرهنگی وهنری شهرستان عجب شیر می باشد 

جاذبـه هـاي توریـستـي 
عجـب شــیر
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بـه عنوان مثال کسـی کـه تحصیل کرده ارتباطات اسـت نمی تواند درحوزه 
مهندسـی عمـران موقیت های را کسـب نماید و همچنین کسـی که دانش 
آموختـه مهندسـی عمـران اسـت نمی توانـد سـازمان را بدرسـتی هدایـت 
کنـد و موقیـت هایـی را در حـوزه ارتباطات بدسـت بیاورد و خواسـته های 
سـازمانی و مرئوسـین را پاسـخگو باشـد. سـندی که درعـرض چنـد دقیقه 
امضـا می شـود موکول به چندین روزمی شـود بـه تعویـق انداختن امضای 
سـند را از افتخـارات مدیریت بحسـاب می آورند، بجای سـرعت بخشـیدن 
بـه رونـد کار از سـرعت قانونـی آن می کاهنـد. در اینجـا هم سـازمان وهم 
مرئوسـین هزینـه هـای زیـادی را متحمـل می شـوند چنانکـه فـردی در 
تخصـص خـود در آن پسـت گمـارده نشـود و فـردی که از دانـش و مهارت 
کافـی بـرای انجـام امـور محوله برخـوردار نباشـد به مـرور انگیـزه و انرژی 
خـود را از دسـت خواهـد داد و زیـر دسـتان خـود را بـه گمراهـی خواهـد 
کشـید. وهزینـه زیـادی را بـرای سـازمان به وجـود خواهد آورد کـه جبران 
آن زمـان زیـادی را مـی بـرد. بعضی از مدیرانـی که درحـوزه خود تخصص 
نـدارد شـیوه مدیریـت دیکتاتـوری را برمی گزینـد، مدیـران دیکتاتورکـه 
درحقیقـت خـود را نوعـی از مالـکان سـازمانی بشـمار می آورنـد، اصـل 
مالکیـت شـخصی خـود و یـا کارفرمایـان خـود را بـر دیگر اصلهـای اصالت 
ذاتـی و اکتسـابی کارکنان ترجیـح داده و در جابجایـی و بکارگیـری منابع، 
ابـزار تولیـد و عامـان تولیـد مطلقیـت را جسـتجو می کننـد بـه اصالـت 
فـرد و مالکیـت و فعالیـت آزادانـۀ گروهـی ارج نمی نهنـد و مدیرانی کـه 
درتخصـص خـود مشـغول فعالیت هسـتند شـیوه مدیریـت دموکراتیـک را 
برمی گزیننـد. منشـاً مدیریـت دموکراتیک همانا فشـارهای وارده اسـت که 
بـه آزادی و حریـت فـردی و اجتماعـی یـک گـروه از اعضـاء یـک سـازمان 
بـه یـک سلسـله  امرمنجـر  وارد می آیـد و چنیـن فشـارهایی درنهایـت 
ارزشیابی هایی می شـودکه مدیریـت دموکراتیـک را الزم االجرا می سـازد. 
در نطـام مدیریـت دموکراتیـک مناسـبات مرسـوم میان روسـا و مرئوسـین 
مـورد تجدیـد نظـر قـرار می گیرنـد. در اینگونـه مـوارد تدابیـر و طرقی که 
معمـوالً بـرای اعمـال حـق مالکیـت در مـورد رفتـار مرئوسـین برای روسـا 
پیـش می آیـد در اختیار خود مرئوسـین گذاشـته می شـود. چنین اقدامی 
منجـر به محدود سـاختن اختیارات مدیران سـازمانی می گردد و حاکمیت 

مطلـق را از دسـت مدیـر و یـا مدیـران مسـتبد و جبـار می رباید.

دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از شعرا برای 
عرض ارادت به پیامبر رحمت

برگزاری نمایشگاه نقاشی و صنایع دستی در عجب شیر

هفته فرهنگی فرصتی مناسب برای نشان دادن قابلیت های 
فرهنگی وهنری شهرستان عجب شیر می باشد 

وی افـزود: اقـدام اهانـت آمیـز دشـمنان اسـام در توهیـن به پیامبـر اکرم 
)ص( خـوی و فطـرت زشـت آنـان را بـار دیگـر نمایان سـاخت.

وی از شـعرا و ادبـا خواسـت تـا بـا ابـزار تاثیرگـذار کام و شـعر، آثـاری 
در خـور و شایسـته در محکـوم کـردن ایـن حرکـت شـنیع و غیرانسـانی 

دشـمنان اسـام خلـق نماینـد.
صفی پـور گفـت: ایـن مسـابقه ی ادبـی در راسـتای تبییـن نقـش معنویـت 
و اعتقـادات دینـی در بهبـود روابـط انسـانی در دنیـای فعلـی کـه انسـان 
پیشـرفته از فقـر و کمرنگـی هویـت دینـی و معنـوی رنـج می بـرد، برگـزار 
مـی شـود و زمینـه اي را فراهـم می نمایـد تـا شـعرای متعهد با تولیـد آثار 

ارزشـی و فاخـر بـه تبییـن ارزش هـای غنـی دینـی و معنـوی بپردازند .
وی گفـت : حرکـت توحیـدی پیامبـر اکرم )ص(  مسـیر خـود را در جهان 
پیـدا کـرده و پیـش مـی رود و در ایـن میـان بایـد توجـه داشـت کـه بـا 
مهربانـی و عطوفـت کـه در آمـوزه هـای دینـی نیز بـر آن تاکید شـده باید 

در زمینـه هـای فرهنگـی حرکـت کرد.
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان تاکیـد کرد: شـخصیت واالمقام  
پیامبـر و مکتـب وی سرشـار از رحمـت بـوده کـه بایـد ایـن خصوصیت در 

سراسـر گیتی گسـترش یابد.
گفتنـی اسـت عاقمنـدان مـی تواننـد آثـار خـود را تـا پانزدهـم بهمـن 
مـاه بـه دبیرخانـه مسـابقه واقـع در اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 

نماینـد. ارسـال  فرهنگـی  آذربایجان شـرقی،  معاونـت 
آییـن معرفـی نفـرات برتـر ایـن مسـابقه همزمـان بـا جشـنواره شـعر فجر 

برگـزار خواهد شـد.

نگاهــي به پدیــده دســتفروشــي در شــــهر
دستفروشــي در همــه شــهرها دیــده 
ــه  ــاني ک ــي از کس ــود. بعض ــي ش م
مناســب  ســرمایه ي  و  شــغل  از 
ــر  برخــوردار نیســتند خــود را ناگزی
مــي بیننــد کــه بــراي امــرار معــاش 
ــد.  ــادرت ورزن ــي مب ــه دستفروش ب
ــور  ــئوالن ام ــب مس ــه اغل ــر چ اگ
شــهري تــاش مــي کننــد تــا 
ــاي  ــه ه ــان را در بازارچ دستفروش
ــا  ــد ام ــاماندهي کنن ــوص س مخص
بــا ایــن حــال بســیاري ترجیــح 
مــي دهنــد کــه همچنــان در کنــار 
عمومــي  گذرگاههــاي  و  خیابــان 
ــداد  ــد. تع ــي بپردازن ــه دستفروش ب
دستفروشــان و کاالهایــي را کــه 
ــد  ــي کنن ــه م ــروش عرض ــراي ف ب
ــل  ــان، فص ــل خیاب ــبت مح ــه نس ب
و تقاضــاي بــازار متفــاوت اســت. 
معمــوال تراکــم دســت فروشــان در 
اصلــي  و میدان هــاي  خیابان هــا 
شــهر منجملــه میــدان نمــاز، بلــوار 
شــهدا و بلــوار بیســت و دو بهمــن و 
ــیج  ــدان بس ــتر در می ــه بیش از هم
ــت  ــر رف ــه پ ــن ک ــدان راه آه و می
ــا  ــتر از خیابان ه ــت بیش ــد اس و آم
و گذرگاه هــاي کــم رفــت و آمدتــر 
و  خیابان هــا  همچنیــن  اســت. 
کــه  شــهر  اصلــي  گذرگاه هــاي 
ــردم  ــوم م ــد عم ــت و آم ــل رف مح
اســت نســبت بــه محلــه هــا و 
ــداد  ــهر، تع ــاالي ش ــاي ب خیابان ه
ــود  ــتري را در خ ــان بیش دستفروش

ــد. ــي ده ــاي م ج
در جامعــه کنونــي مي تــوان بــه 
ــروش از  ــد و ف ــازار و خری ــث ب بح
ابعــاد متفاوتــي نــگاه کرد.گروهــي از 
بازاریــان بــه ســود کــم راضــي بــوده 
ــا  امــا گــروه دیگــر دوســت دارنــد ب
فــروش کــم ســود خوبــي عایدشــان 
شــود. معمــوالً افــرادي کــه بــه 
ــازه اي  ــن داراي مغ ــو ممک ــر نح ه
ثابــت نباشــند را مــي تــوان در 
ــاي  ــان ج ــدي دستفروش ــته بن دس
ــه  ــت ک ــي اس ــتفروش کس داد. دس
بــا تــاش مضاعــف بــه ســودي 
ــا  ــهر م ــت. در ش ــع اس ــدک قان ان
درون  و  حاشــیه  در  دستفروشــي 
شــهر وجــود داشــته و متاســفانه 
گســترش  حــال  در  روز  بــه  روز 
بــوده و نیــاز بــه برنامــه ریــزي 
دارد.  ســاماندهي  بــراي  اصــول 
گروهــي از دستفروشــان در موقعیت 
جغرافیایــي خــود شــهر مشــغول 
بــوده و گروهــي دیگــر بــه شــهرهاي 
همجــوار و نیــز بــه بازارهــاي محلــي 
و روزانــه ســر زده و در طــول هفتــه 
ــردش  ــا در گ ــکان ه ــن م ــن ای بی

ــد. ــن مي کنن ــاط په ــوده و بس ب

هماننــد  دستفروشــي  نظــام   
ــه اســت کــه اگــر  شمشــیري دو لب
بصــوت صحیــح بدســت گرفتــه 
شــود کاري مي کنــد شــبیه بــه 
معجــزه اقتصــادي در هنــد و چیــن 
ولــي اگــر بصــورت غلــط و ناصــواب 
احتمــال  شــود  گرفتــه  بدســت 

آســیب دیــدن بســیار اســت.
دســتفروش در شــهر مــا فــردي 
اســت، برخاســته از همیــن الیــه 
هــاي اجتمــاع اســت. کســي اســت 
در  مــي دارد  وا  را  او  غیــرت  کــه 

ــه  ــکاري، ب ــل بی ــتان و در فص زمس
باشــد.  دوم  کار  و  دنبــال کســب 
ــهر و  ــان ورودي ش ــیه اتوب در حاش
ــوه  ــن می ــایر میادی ــن در س همچنی
فروشــاني را مي تــوان دیــد کــه 
ــهرمان داده  ــه ش ــي خاصــي ب زیبای
و نیــز بــراي مســافران توشــه راه 
ارایــه مــي دهنــد. یــک وانــت ســیب 
ــال و  ــت پرتق ــک وان ســرخ و زرد، ی
نارنگــي، وانتــي دیگــر ســبزي و 
کلــم و کاهــوو، مــردی دیگــر کــدو 
و لبــو و .... مــي فروشــند. قیمتشــان 
بــه مراتــب کمتــر از قیمــت همــان 
در  کیفیــت  باهمــان  محصــول، 

ــد.  ــي باش ــا م ــازه ه مغ
بــا  و  هوشــمند  مدیریتــي  اگــر 
ــق  ــم، کاردان، الی ــاال، فهی ــت ب درای
ــام  ــازي نظ ــم س ــتم تصمی درسیس
ــود و  ــال ش ــهر اعم ــي ش دستفروش
ــراي آنهــا در  مکاني تعریــف شــده ب
ــهرمان  ــراي ش ــود ب ــه ش نظرگرفت
ــان  ــه ارمغ ــي را ب ــاي خوب درآمده
در  همانطورکــه  آورد.  خواهــد 
پتانســیل  از  همجــوار  شــهرهاي 
ــا  ــاي موجــود اســتفاده شــده و ب ه
تهیــه و فــروش غذا)عمدتــاً کبــاب(
ســود قابل توجهي کســب مي کنند.

در اداور پیشــین دســتفروش هــا 
غیــر  مشــاغلي  از  دستفروشــي  و 
مشــخص و طبقــه بنــدي نشــده 
بودکــه بــر حســب فصــول یــک 

ــاکن در  ــار س ــد اقش ــع درآم از مناب
حاشــیه شــهرها و عمومــاً فاقــد 
هرگونــه آمــوزش یــا مهارتهــاي 
فنــي را تهیــه مي کــرد. امــا امــروزه 
ــه دار شــده و گســتره شــمول  دامن

ــت. ــرده اس ــدا ک ــام پی ع
عمــده دیدگاههــاي مدیــران برنامــه 
ریــزان شــهري و اجتماعــي در مورد 
ــي  ــورت اغماض ــراد بص ــه اف اینگون
گاهــا  و  بــوده  پوشــي  چشــم  و 
برخوردهائــي نیــز در مــورد مبــارزه 
بــا اینگونــه مشــاغل آنهــم در متــن 

ــه  ــاي منتهــي ب ــا خیابان ه شــهر ی
ــا  ــهر ب ــي ش ــن اصل ــز و میادی مراک

ــرد. ــت شــهرداري مي گی مدیری
افزایــش دستفروشــان در ســطح 
بــودن  مریــض  از  نشــان  شــهر 
افزایــش  ایــن  دارد.  اقتصادمــان 
ــاً در همــه ي  دستفروشــان را تقریب
خیابانهــا و گذرگاه هــاي شــهر مــي 
ــوان مشــاهده کــرد. دستفروشــان  ت
ــه  ــي ک ــت های ــه صــورت وان چــه ب
ــاي  ــا کااله ــه ي خیابان ه در گوش
عرضــه  مشــتریان  بــه  را  خــود 
مي کننــد و چــه بــه صــورت چــرخ 
کــردن  پهــن  و  گاري  و  دســتي 
بســاط در گوشــه ي پیــاده روهــا روز 
ــش هســتند.  ــال افزای ــه روز در ح ب
ــاره و  ــه یکب ــه ب ــت ک ــوم نیس معل
طــي مدتــي نســبتاً کوتــاه ایــن 
همــه دســتفروش از کجــا پیدایشــان 
شــده اســت، امــا وجــود ایــن تعــداد 
دســتفروش کــه روز بــه روز نیــز در 
ــه  ــاز ب ــتند. نی ــش هس ــال افزای ح
بررســي دارد. دریــک بررســي جامــع 
علمــي مي تــوان بــراي دستفروشــي 
عوامــل زیــر را متصــور دانســت. 
بیــکاري و از دســت دادن شــغل، 
بیــکاري فصلــي، مهاجرتهــاي فصلي 
و نیــز دشــواریهاي کارهــاي بدنــي از 
جملــه عواملــي هســتند کــه فــرد را 
ــن شــغل کاذب مي کشــانند. ــه ای ب

فعلــي  شــرایط   در  متاســفانه 

اجتماعــي و فرهنگــي جامعــه ي 
فرهنگــي  آداب  از  بســیاري  مــا 
ارزشــمند بــه فراموشــي ســپرده 
شــده انــد و در عمــل در رفتارهــا و 
رویکردهــاي فکــري و عملــي مــردم 
شــوند.  نمــي  مشــاهده  چنــدان 
اینکــه کار کــردن جوهــر انســان 
و  فرهنگ هــا  همــه ي  در  اســت 
بــاور  و  پذیــرش  مــورد  جوامــع 
اســت. امــا توزیــع نامناســب ثروتهــا 
ــبب  ــه س ــغلي ک ــاي ش و فرصت ه
امکانــات  و  ثــروت  اســت  شــده 
جامعــه در دســت عــده یــي معــدود 
جمــع شــود، بســیاري از افــراد را بــه 
ســمت این تفکــر ســوق داده اســت 
کــه چــرا بایــد بــه خــود ســختي کار 
بدنــي را راه دهنــد، وقتــي کــه مــي 
ــول  ــانتري پ ــاي آس ــد از راهه توانن
ــت  ــي اهمی ــد. ب ــت بیاورن ــه دس ب
ــي و  ــاش و سختکوش ــتن ت پنداش
ــاي  ــول از راهه ــت آوردن پ ــه دس ب
ســهل و آســان متاســفانه در جامعــه 
ــه  ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــا در ح ي م
افــراد  اســت.  فراگیــر  فرهنگــي 
ــانترین  ــد از آس ــي دهن ــح م ترجی
بــا  تــا  کننــد  اســتفاده  راههــا 
کمتریــن تــاش و زحمــت بــه پــول 
ــرایطي  ــن ش ــد. در چنی دســت یابن
دستفروشــي بــه عنــوان یکــي از 
ســهل تریــن کارهــا رواج پیــدا مــي 
کنــد تــا افــراد مســئولیتي در قبــال 
رفتــار و کاالهــاي خــود نداشــته 

ــند. باش
ــه  ــان ب ــه ي دستفروش ــاً هم تقریب
دستفروشــي بــه عنــوان امکانــي 
بــراي امــرار معــاش خــود و خانــواده 
شــان نــگاه مــي کننــد. آنان خــود را 
ناگزیــر از انجــام ایــن کار مي داننــد 
هــر چنــد بــه دستفروشــي بــه 
عنــوان یــک شــغل معتبــر کــه 
ــر  ــت نظ ــد بس ــه آن امی ــوان ب بت
ــه اي  ــه گون ــان ب ــب آن ــد. اغل ندارن
بیــکار یــا شــغل هــاي پیشــین خود 
را از دســت دادنــد. بســیاري از آنــان 
ترجیــح مــي دهنــد بــه جــاي تجمع 
در یــک بازارچــه بــه همیــن صــورت 
پراکنــده در گذرگاههــا بــه کار خــود 
ادامــه دهنــد. آنــان چنین شــرایطي 
را بــراي کســب درآمــد مفیدتــر 
اغلــب  همچنیــن  مي داننــد. 
مســئولین امــور شــهري حاضــر 
ــان در  ــاله دستفروش ــرح مس ــه ط ب
بــاره ي موضــوع فــوق نبودنــد، زیــرا 
مســئله ي دستفروشــي را بســیار 

ــد. ــي دانن ــز م ــش برانگی چال

صادق برقی
کارشناش ارشد ارتباطات

بـه گـزارش گروه دریافتی نشـریه بـه نقل از اداره فرهنگ وارشـاد اسـامی 
عجـب شـیر: بـا فـرا رسـیدن ایـام اهلل دهه مبـارک فجـر نمایشـگاه صنایع 
دسـتی  و نقاشـی در محـل مجتمـع فرهنگـی هنـری عجب شـیر بـر گزار 

می گـردد.
در ایـن نمایشـگاه بیـش از 80 عنـوان اثـر در رشـته های نقاشـی ـ  معرق 
ـ منبـت ـ سـفال ـ حکاکـی روی مـس و... از آثـار 15 نفـر از  هنرمنـدان 
واحـد هنرهـای سـنتی و صنایع دسـتی عجب شـیر  در معـرض دید عاقه 

مندان قـرار گرفته اسـت
گفتی اسـت  نمایشـگاه صنایع دسـتی  توسـط آموزشـگاه  صنایع دسـتی 
عجـب شـیر وبـا همکاری اداره فرهنگ وارشـاد اسـامی و انجمـن هنرهای 
تجسـمی  برگـزار می گـردد و عاقه مندان می تواننـد از مورخه93/11/12 
الـی93/11/22 همـه روزه از سـاعت 9 صبـح الـی 19 عصـر جهـت بازدید 

بـه نگارخانـه اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامی عجب شـیر مراجعـه نمایند.

هفتـه فرهنگـی فرصتی مناسـب بـرای نشـان دادن قابلیت هـای فرهنگی و 
هنـری شهرسـتان عجب شـیر می باشـد

بـه گـزارش  اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی عجب شـیر : ابراهیـم طاهری 
عمومـی  فرهنـگ  شـورای  جلسـه  در  شـیر  عجـب  شهرسـتان  فرمانـدار 
شهرسـتان عجـب شـیر کـه روز سـه شـنبه مورخـه 93/10/16 بـا هـدف 
برگـزاری هفتـه فرهنگی عجب شـیر وتصمیم گیـری  در خصوص برگزاری  
یـک جشـنواره فرهنگـی بـا گسـتره سراسـری در شهرسـتان عجـب شـیر 
در محـل فرمانـداری عجـب شـیر برگـزار گردیـد بـا اعـام این خبـر افزود 
برگـزاری هفتـه فرهنگـی و جشـنواره فرهنگـی سراسـری در عجـب شـیر 
مـی توانـد بـه شناسـاندن پتانسـیل هـا و ظرفیـت هـای فرهنگـی و هنری 
شهرسـتان معرفـی اسـتعدادهای هنری هنرمنـدان و آثار تاریخـی و جاذبه 
هـای گردشـگری  و هویـت تاریخـی و فرهنگـی  و مذهبـی  شهرسـتان 
منجـر گـردد خواسـتار همـکاری  همه دسـتگاه های اجرایی شهرسـتان در 

برگـزاری ایـن برنامـه هـای فرهنگی شـد.
طاهـری خاطرنشـان کـرد: هفتـه فرهنگـی شهرسـتان ها موجب می شـود 
تـا خاءهـای فرهنگـی مناطـق نیـز شناسـائی شـود و اولویـت بنـدی الزم 
صـورت گیـرد تـا در فرصـت مقتضـی موانـع و مشـکات رفـع و شـرایط 

مناسـبتری بـرای عرضـه خدمـات فرهنگـی بـه وجـود آید.
در ادامه : فرهاد جبارپور رییس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامی عجب شـیر  
ضمـن اشـاره بـه ظرفیت  ها و توانمندی هـای بالقوه این شهرسـتان در ابعاد 
گوناگـون فرهنگـی اظهار داشـت: برگـزاری برنامه های ایـن چنینی فرصتی 
مطلـوب بـرای عرضـه ی آثـار فرهنگی به شـمار می آیـد که این امـر خطیر 
با همیاری و پشـتیبانی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـتان آذربایجان شـرقی  

بـه نحو شایسـته ای عملیاتی خواهد شـد.

جاذبه هاي توریستي عجب شیر
صنعـت گردشـگري مقولـه اي اسـت کـه بایـد از 
فنـاوري هـاي روز دنیـا برخـوردار باشـد، چرا که 
ایـن صنعـت راهي اسـت به سـوي توسـعه پایدار 
خـاص،  حـوزه اي  یـا  منطقـه اي  خودکفایـي  و 
امـا متأسـفانه ایـن صنعـت در مقایسـه بـا دیگـر 
فاصلـه  حـوزه،  ایـن  در  افتـاده  جـا  کشـورهاي 

دارد. زیـادي 
هرچنـد که درطي سـالهاي اخیـر اقدامات مهمي 
در ایـن راسـتا صـورت گرفته اسـت اما نسـبت به 

پتانسـیل عظیمـي کـه این کشـور و اسـتان آذربایجـان شـرقي دارد، هنوز 
بـه حـد نصـاب هاي روز دنیا نرسـیده و این موضوع شـاید ضربـه اي مهلک 
بـه فرهنـگ غني این مملکـت مي توانـد وارد کند. جامعه اي کـه به تعبیر 
احمـد کسـروي توصیف می شـود: »بدبخت ملتـي که تاریخ خـود را نداند، 
تیـره بخـت تـر از آن، ملتي کـه عاقمند بـه دانسـتن تاریخ خود نباشـد.« 
ولـی مـا بـه ایـن جملـه کوتاه بـا نگاهـي دیگر مـي اندیشـیم، یعنـي اینکه 
ملـت جامعـه ایرانـي بخصـوص آذري ها با فرهنـگ این مرز و بـوم به تاریخ 
خـود بیشـتر مي بالنـد و جویاي حـوادث تاریخي فرهنگ خود مي باشـند. 
پـس ضرورتـي اورژانسـي الزمـه کار اسـت وآن اینکـه مسـئوالن شـهري و 
نهادهـاي سـازمان یافتـه بـا پیش قدمـي مي توانند بـا سـاختاري جدید بر 
مبنـاي اصول صنعت گردشـگري و با جـذب نیروهاي کارآمـد و متخصص، 
راهگشـاي مسـیر ایـن صنعت باشـند و قطعـاً اگر ایـن موضوع به سـرانجام 
خـوب دسـت یابـد بي شـک دروازه هـاي علمـي این عرصـه با آغوشـي باز 

از ایـن قضیه اسـتقبال خواهندکرد.
حـال بـراي آشـنایي بـا یکـي از ایـن شـهرهاي داراي پتانسـیل در زمینـه 
گردشـگري، بـه نگاهـي مختصـر اکتفـا مي کنیـم بـه یکـي از شـهرهاي 
مهمي کـه در حـوزه اسـتان آذربایجان شـرقي داراي جاذبه هاي توریسـتي 
فراوانـي اسـت. شـهر باسـتاني عجـب شـیر در ادوار گذشـته دسـتخوش 
حـوادث گوناگونـي قـرار گرفتـه اسـت. موقعیـت جغرافیایـي، آب و هوایش 
لحـاظ  از  هرکـدام  کـه  بیشـماري  روسـتاهاي  وجـود  مهمتـر  همـه  از  و 
موقعیـت فرهنگـي، کشـاورزي و دامـداري، مي توانند در ردیـف بهترین ها 
قلمـداد شـوند چـرا کـه با جـذب توریسـت مي توان بـراي افـراد بومي این 
شهرسـتان اشـتغال زایـي ایجـاد کـرد. به یقیـن وجـود مناطـق تاریخي از 
جملـه قلعـه باسـتاني ضحـاک کـه متأسـفانه بـا ضحاک هشـترود اشـتباه 

گرفتـه مي شـود، مي توانـد یکـي از ایـن پتانسـیل ها باشـد.
منطقـه  ایـن  تاریخـي  اهمیـت  از  اي  ذکرگوشـه  بـا  بي شـک می تـوان 
اسـتراتژیک بـه نقـش بسـزاي یکـي از دولت هـاي مقتـدر زمـان باسـتان 
در ایـن ناحیـه را چنیـن برشـمرد، دولتـي کـه بـه نـام ماننایـي خـود را به 
تثبیـت رسـانده بـود. مانناها دولتـي مقتدر بودنـد که در مقابل »آشـور« و 
»اورارتـو« دو قـدرت برجسـته زمـان خـود قـد علم مي کـرد و بـا تلخي و 
شـیریني هاي جنگ هـاي مختلـف زوبین هـاي خـود را با خون دشـمنان 
خـود جـا مي داد! و یقیناً توسـعه و پایـداري هر دولتي بسـتگي به نیروي 
نظامـي و علـم سیاسـت آن دولـت دارد. اگـر گزینـه اول را در نظـر بگیریم 

بایـد بـه اسـتحکامات نظامـي یـا معماري دژهـاي آن زمـان اشـاره کنیم.
قلعـه ضحـاک عجـب شـیر به غیـر از دژهـاي مختلفي کـه در ایـن منطقه 
وجـود دارنـد، از قلعـه هـاي شـاخص منطقـه اسـت. ایـن قلعـه در 25 
کیلومتـري جـاده عجـب شـیر بـه هـرگان، چسـبیده بـه شـرق روسـتاي 
بارازلـو واقـع شـده اسـت. از نظـر موقعیـت جغرافیایـي، ایـن اثـر در عرض 
   ”5/23  ’08/0  46o   37   32’   7/32”  و طول جغرافیایيo  جغرافیایي
و ارتفـاع 1980 متـري از سـطح دریـا قـرار گرفتـه اسـت. از نظـر موقعیت 
طبیعـي، قلعـه از سـمت شـمال بـه سـلمان کوه)سـامان چاي( و از سـمت 
جنـوب بـه راه فرعـي روسـتاهاي اطـراف رودخانـه قلعـه چـاي و از سـمت 
شـرق بـه روسـتاي بارازلـو و از سـمت غـرب بـه روسـتاي ینگجـه محدود 
مي شـود. ایـن قلعـه داراي سـه حصار داخلـي– میاني و بیروني مي باشـد. 
ورودي قلعه از سـمت شـمال شـرقي اسـت و داراي انبارهاي متعددي است 
کـه بیشـتر آنهـا در شـرق و جنوب قلعـه قـرار گرفته اند. مصالح بـکار رفته 
در معمـاري قلعه، الشـه سـنگ و آجر اسـت. این قلعه ظاهـراً در دوره هاي 
متعدد بازسـازي شـده اسـت کـه از دوره هـزار اول و دوره اسـامي آثار آن 

به چشـم مي خورد.

در قسـمت شـمالغرب قلعـه سـاختماني بـه شـکل برجـک دیـده بانـي از 
دوره اسـامي بـه ابعـاد 3/20 * 1/80 متـر دیـده مي شـود، مصالـح بـکار 
رفتـه در پـي این بنا از الشـه سـنگ و دیوارهـاي آن از آجـر چهارگوش به 
ابعـاد 20 * 20 سـانت بـا مـاط آهـک مـي باشـد. قلعـه هم اینـک داراي 
چهـار بـرج بـوده و در آن آب انبارهایـي بـراي جمع آوري آب بـاران و برف 
وجـود دارد کـه از سـطح کـوه کانالهایـي بـه شـکل ناوداني و بصـورت لوله 
کشـي از خـود سـنگها حفـر کرده انـد تا آب جـاري را به داخـل آب انبارها 
هدایـت نماینـد. نکتـه جالب توجه اینکه در قسـمت شـمالي کوهـي به نام 
سـلمان کـوه مـي باشـد کـه آثـاري از ایجاد کانـال آب بـه جا مانده اسـت 
کـه حـدوداً مسـافت 25 کیلومتـر را طـي کرده و بـه قلعه متصل مي شـده 
اسـت و دلیلـش شـاید وجـود چندیـن چشـمه آب در کـوه سـلمان مـي 
باشـد. پـس مـي بینیم کـه از نظر معمـاري و فرهنگـي به جایـگاه مطلوبي 
رسـیده بودنـد. حـال مي تـوان بـا برنامه هاي سـنجیده این پتانسـیل هاي 
فرهنگـي را بـه دیگـر جوامع بشـري انعـکاس داد و این نیاز بیشـتر در بین 
سـازمان هاي دولتـي، شـهرداري، میراث فرهنگي و ... جـاي دارد و خاصه 
اینکه این اثر ارزشـمند اما شناسـانده نشـده به سـال 1386 توسـط میراث 
فرهنگـي  و گردشـگري به شـماره 22544 در ردیف طویل آثـار ملي ایران 

قـرار گرفت.
بهروز محمودی قلندری
کارشناس میراث فرهنگی

 بـه گـزارش گروه دریافتی نشـریه 
بـه نقـل از  روابط عمومی شـرکت 
 ، شـرقی  آذربایجـان  اسـتان  گاز 
اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
گفـت: بـه میمنـت دهـه فجـر و 
برخـورداری  سـطح  بـردن  بـاال 
روسـتاهای اسـتان ، 120 روسـتا 
برخـوردار  طبیعـی  گاز  نعمـت  از 

خواهنـد شـد.
ولـی الـه دینـی گفـت: در سـالی 
کـه مقـام معظـم رهبـری سـال » 

اقتصـاد و فرهنـگ ، بـا عزم ملـی و مدیریت جهـادی« اعام کـرده  با عزم 
و همـت و تـاش و مدیریـت جهـادی کارکنـان خدوم شـرکت گاز اسـتان 
120 روسـتای اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا تحـت پوشـش قـرار دادن 9 

هـزار خانـوار روسـتایی از نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار خواهنـد شـد . 
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان افـزود : در حـال حاضـر یـک میلیـون و 
300 هـزار مشـترک وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد یـک میلیـون و 341  
مشـترک شـهری و 290 هـزار و 659 مشـترک روسـتایی اسـت کـه 100 
درصـد خانـوار شـهری و 80 درصـد خانوار روسـتایی از نعمـت گاز طبیعی 

بهـره مند هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه بـا به بهـره بـرداری رسـیدن 120 روسـتای در ایام اهلل 
دهـه فجـر جمع روسـتاهای بهـره برداری شـده اسـتان تا پایان سـال 93 
بـه 1279روسـتا خواهـد رسـید افـزود : سـهم تعـداد روسـتاهای افتتـاح 
شـده در سـالجاری معـادل 16 درصـد کل تعداد روسـتاهای اسـتان از بدو 
تأسـیس بـه خـود اختصـاص داده اسـت و رکـوردی جدیـد بـر افتخـارات 

شـرکت گاز اسـتان بـه ثبـت خواهد رسـید .
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گفـت : برابر اعـام آمار منتهی بـر دی ماه 
امـور سیسـتم هـای مدیریـت اطاعـات شـرکت ملـی گاز ایران ، شـرکت 
گاز اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا اجـرای بیـش از 702 کیلومتـر شـبکه 
گاز شـهری و روسـتایی در سـالجاری جـزو شـرکت هـای برتـر در  امر گاز 

دارد. قرار  رسـانی 

افتتاح و بهره برداری از 120 روستای استان آذربایجان شرقی 
همزمان با ایام اهلل دهه فجر

آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون نیمسال دوم 93-94 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد عجب شیر

رئیـس واحـد عجـب شـیر رشـته هـای ایـن واحـد دانشـگاهی را در مقطع 
کارشناسـی: مهندسـی رباتیک،  مهندسـی برق-قدرت،  مهندسـی عمران, 
مهندسـی معمـاری،  مدیریت جهانگردی،  مدیریت بازرگانی،  حسـابداری،  
مترجمـی زبـان انگلیسـی،  تربیت دبیـر زبان انگلیسـی و اقتصـاد بازرگانی 
و در مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته: مهدسـی معمـاری،  مهندسـی عمـران،  
مهندسـی تکنولـوژی سـاختمان،  مهندسـی مکانیـک خـودرو،  مهندسـی 
تکنولوژی قالبسـازی،  مهندسـی تأسیسـات حرارتی و برودتی،  مهندسـی 
سـاخت و تولیـد ماشـین ابـزار،  مهندسـی نـرم افـزار کامپیوتر،  مهندسـی 
بـرق و قـدرت،  مهندسـی عمـران نگهـداری و بهـره برداری سـد و شـبکه،  
مهندسـی الکترونیـک،  آمـوزش زبـان انگلیسـی،  حسـابداری،  مدیریـت 
بازرگانـی،  و در مقطـع کاردانـی پیوسـته: حسـابداری،  الکترونیـک،  بـرق 
صنعتی،  تأسیسـات الکتریکی،  نقشـه کشـی معماری،  نرم افزار کامپیوتر،  
مکانیـک خـودرو،  سـاخت و تولیـد،  قالبسـازی،  ماشـین ابـزار،  کارهـای 
عمومی سـاختمان و در مقطع کاردانی ناپیوسـته: معماری سـنتی،  عمران 
،  آب و فاضـاب،  الکترونیـک و ابـزار دقیق،  نرم افـزار کامپیوتر،  معماری،  

بـرق صنعتـی،  حسـابداری اعـام کرد.
وی افـزود: واحـد دانشـگاهی عجـب شـیر هـم اکنون بـا درجه دانشـگاهی 
متوسـط دارای یـک رشـته در مقطـع دکتـری مدیریـت بازرگانـی گرایـش 
مدیریـت بازاریابـی و یـازده رشـته در مقطـع کارشناسـی ارشـد شـامل: 
بانکـداری اسـامی،  مهندسـی معمـاری ،  مهندسـی مکانیـک گرایـش 
تبدیـل انرژی،  مهندسـی برق گرایـش الکترونیک،  مهندسـی مکاترونیک، 
روانشناسـی تربیتـی، علـوم تربیتـی گرایـش آمـوزش و پـرورش ابتدایـی، 
آمـوزش و بهسـازی منابـع انسـانی، تحقیقـات آموزشـی، اقتصـاد اسـامی، 
مدیریـت بازرگانـی گرایـش بازرگانی بیـن المللی در حال تبدیـل به یکی از 
قطـب هـای تحصیات تکمیلی در جنوب اسـتان آذربایجان شـرقی اسـت.

دکتـر بیگـی در پایان خاطرنشـان کرد: فرزندان شـهدا،  آزادگان و جانبازان 
بـاالی 25 درصـد مـی تواننـد بـا اخـذ مجوزهـای الزم از بنیـاد شـهید و 
امـور ایثارگـران،  بصـورت رایـگان در دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد عجـب 
شـیر تحصیـل کننـد. همچنیـن متقاضیان گرامـی می توانند جهت کسـب 
اطاعـات بیشـتر از وب سـایت ایـن دانشـگاه بـه آدرس زیـر بازدیـد کنند: 

www.ajabshiriau.ac.ir
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سالم من یک خبرنگارم؛ 
ممنون می شوم اگر نظر خود را راجع به ترمینال مسافربری بفرمایید.

صـدای مـردم
09143010573

دوشنبه 13 بهمن ماه 93 - سال اول - شماره 3 - 300 تومان

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     مقاالت

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

با نام آوران

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.

   خزان عمر
بهارم رفته می آید خزان آهسته آهسته                   

 به پیری رو نهاد عمرجوان آهسته آهسته
خموشی و صبوری را رها باید نمود ای دل    

رسید ایام  فریاد و فغان آهسته آهسته
برونم کن به تندی از نیام ارداد می خواهی   

که صیقل یافته تیغ بیان آهسته آهسته
سمند طبع سرکش چون سر از پایش نمی داند  

گرفته از من شیدا عنان آهسته آهسته
عنان اسب قدرت را به دستت داد اگر دنیا    

  مشو مغرور و آنرا هم بران آهسته آهسته
برو ای روبه مکار ترک صحنه کن اکنون    
که جوالن می کند شیر ژیان آهسته آهسته

زمین و اهل آن با تو چنان برخورد خواهد کرد
شود گریان بحالت آسمان آهسته آهسته

                                                                          
 جهان محبی

 

وصف دوست
به دفتر دل اگر وصف دوست قانون است 
دلیل چیست که ظاهر پرست مظنون است
دریغ  و درد که عاقل  به جمع ما پیوست
اگر چه حلقه ی  ما جایگاه  مجنون  است
هر آنکه  مست نشد ره  نیافت  بر دل ما
ز دور خلوتیان  هوشیار  بیرون  است 

ترانه و غزل و شعر عاشقانه ی من
به یمن زلف پریشان دوست موزون است
سخن ز طره ی گیسوی یار بی ثمر است
که حسن  دلبر ما  از شمار افزون  است

 
احمد الماسی هروان

دکتر عبداله مرادی در سـال 1321 در شهرسـتان عجب شـیر 
در یـک خانـواده مذهبـی چشـم بـه جهـان گشـود. تحصیات 
ابتدایـی و راهنمایـی را در شـهر خـود و دوره متوسـط را در 
شـهر مراغـه ادامـه داد و بـه اخـذ دیپلـم موفـق شـد، سـپس 
بـه خدمـت نظـام وظیفـه اعـزام و پـس از فراغـت از آن بـه 
اسـتخدام آمـوزش و پـرورش درآمـد. وی همزمـان بـا تدریس 
و فعالیـت هـای آموزشـی به تحصیـات دانشـگاهی ادامه داده 
و موفـق گردیـد مـدرک مهندسـی را در دوره کارشناسـی و 
کارشناسـی ارشـد دردانشـگاه تبریز اخذ نمایـد و دکتری خود 
را از دانشـگاه دولتـی باکـو در سـال 1393 بـا موفقیـت فـارغ 

التحصیـل می شـود.
مـرادی مسـئولیت هـای مختلـف را در آمـوزش و پـرورش بـر 
عهـده داشـت وی 9 سـال رئیـس آمـوزش و پـرورش ناحیه 3 
و 3 سـال رئیـس هنرسـتان کشـاورزی تبریـز را در کارنامـه 
آمـوزش عالـی و  خـود دارد و مـدرس دانشـگاه هـا، مراکـز 

می باشـد. هنرسـتان ها 
دکتـر مـرادی مختـرع برترجهان درآلمـان تحت نظر سـازمان 
متحـدVIP و IFIA در سـال 2011 و مختـرع برتـر چیـن 
تحت نظر IFIA در سـال 2009 هسـتند. وی اختراع سـاخت 
دسـتگاه دیمـکاری زیـر خاکی جهـان در اداره ثبـت اختراعات 
کشـور و اختـراع سیسـتم هـای آبیـاری تزریقـی گیاهـان را 
بـرای اولیـن بـار در جهـان در اداره ثبت و اختراعات کشـور به 
ثبـت رسـانده اسـت و عضـو رسـمی انجمـن مخترعین کشـور 
مـی باشـند. وی مختـرع چندیـن طـرح و چندیـن سـال در 
مدیریـت اجرایـی، دسـتی بـر آتـش نویسـندگی دارد و کتـاب 
هـای: »فنـاوری نویـن در زراعـت«، »تولید محصـوالت زراعی 
هنرسـتان های کشـاورزی کشـور« را به رشـته تحریر درآورده 
اسـت و بیـش از 9 مقاله خارجی 5 مقالـه داخلی را در مجات 

معتبـر به چاپ رسـانده اسـت.
مـرادی محقـق برتـر آمـوزش و پـرورش و معلـم نمونه اسـتان 
در سـال 1391 و عضـو مولفیـن کتب درسـی وزارت آموزش و 
پـرورش و مولف کتاب درسـی کشـاورزی کشـور بوده، ایشـان 
رزمنـده جبهـه های دفاع مقـدس و بسـیجی فرهنگی منتخب 
ایران در سـال 1388 هسـتند. وی نامزد دریافت نشـان لیاقت 
از ریاسـت جمهور، کسـب 200 لـوح تقدیر از مقامات اسـتانی 
و کشـوری و جـزء سـی زنـده نـام مفاخـر کانشـهر تبریـز در 
سـال 1388 بـا انتخـاب شـهردار و شـورای اسـامی تبریـز را 

درافتخـارات خـود افزودند.
دکتر مرادی داور علمی کشـور در جشـنواره خوارزمی از سـال 
1388 تاکنـون و در حـال حاضر رئیس دانشـکده سـما سـهند 
دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد تبریـز بـه فعالیـت فرهنگی خود 

می دهند. ادامه 

ما عجب شیری ها مهمان نوازیم
نگاهی به پدیده زشت  تکدّی گری در عجب شیر 

گدایـی ، درخواسـت کمـک و یـاری کـه گاه بـا سـماجت تمـام در کوچـه 
و خیابـان و بـا سـوء اسـتفاده از احساسـات و عواطـف انسـانی برای کسـب 

درآمـد اسـت . و ایـن مقولـه مصادیـق مجرمانـه دارد .
در کشـور مـا در قانـون مجـازات اسـامی، تکـدی گـری جـرم بـوده و 
ارگانهایـی بـرای رسـیدگی و سـاماندهی این پدیده زشـت موظف شـده اند 

کـه بـا آنهـا برخـورد نمایند .
اکنـون بـرای همگان مسـلم اسـت کـه تکـدی گری شـغلی سـازمان یافته 
اسـت و بصـورت بانـدی عمـل مـی نماینـد. و این را مـی دانیم کـه نیازمند 
واقعـی دسـت سـؤال بـه سـوی کسـی دراز نخواهد کـرد بجز خـدای خود، 
بنابرایـن اکثـر گدایانـی کـه در معابـر مشـاهده مـی شـوند نیازمنـد واقعی 

. نیستند 
بـرای مقابلـه بـا مجرمین متکـدی ، مردم و مسـئولین حتما و باید  دسـت 
در دسـت هـم عمـل نمـوده و آن را ریشـه کن یـا حداقل کم رنگ سـازند.

مـردم فهیـم مـا خود مـی دانند کـه متکدیان از مسـئولیت هـای اجتماعی 
ماننـد عـوارض و مالیـات بـر درآمـد و .... معـاف هسـتند و در تولیـد ، اعـم 
از علمـی و عملـی نقشـی ندارنـد و سـربار جامعـه می باشـند  . بایـد چاره 
جویـی کـرد  و ایـن طـور بـه نظـر مـی رسـد گزینـه اصلـح ایـن اسـت که 
جامعـه مـا کمـک بـه آنهـا را وظیفه شـرعی و انسـانی  و یا رفع مسـئولیت 
و فـرار از دادگاه وجدانـی خویـش نداننـد و صدقـات و نـذورات شـان را از 
راههـای معقـول و سـازمانهای مسـئول و یـا صنـدوق هـا و تشـکل هـای 

مردمـی بـه دسـت نیازمنـدان واقعـی تحقیق شـده برسـانند  .
، آمـوزش و پـرورش ،  ، بهزیسـتی  امـا نهـاد هایـی ماننـد شـهرداری  و 
سـازمان های فنـی و حرفـه ای  و نیـروی انتظامـی موظـف و مسـئولند 
کارهایـی از قبیـل ایجـاد  اشـتغال  ، جمـع آوری متکدیـان و هدایـت آنها 
بـه سـمت مراکـز بهزیسـتی  ، فنـی و حرفـه ای  و آمـوزش بـه فرزنـدان و 

بزرگسـاالن آنـان رادر اولویـت کاری خـود قـرار دهنـد .
 و در ایـن بیـن روحانیـون و وّعـاظ  نقش راهنما  و ارائـه دهنده راهکارهای 
مذهبـی طبـق شـریعت بـا اسـتفاده از نظـر ائمـه اطهـار و فقهـای دیـن  و 
سـوق مـردم به سـوی سـازمانها و صندوق هـای خیریه مسـاجد و هیات ها 
و سـایر تشـکل هـای مـردم نهـاد  را دارنـد  . کـه واجـب اسـت بـه این امر 

مهـم اهتمام  ویژه داشـته باشـند .
اهالی شهرسـتان عجب شـیر  در تمامی فصول سـال به واسـطه ی پادگان 
آموزشـی ، مرکـز گردشـگری قلعـه چـای و ... میهمانانـی از اقصـی نقـاط 
کشـور را پذیرا هسـتند و به میهمان نوازی شـهره اند . ومتکدیان حرفه ای 
غیـر بومـی بـه این مقوله آگاهـی کافی دارند زیـرا آنان روانشناسـان قهاری 
می باشـند و در روزهـای خاصـی بصـورت گروهـی در شـهر پخـش و بـا 
اسـتفاده از شـیوه هـای ترحـم برانگیـز خیلـی راحت به خواسـته هایشـان 

. می رسند 
و کام آخـر : بیاییـد دسـت در دسـت هـم بـا همـت مسـئولین شـهری 
مخصوصـا شـورای شـهر کـه امیـدوارم بـا تصویـب راهـکار و التـزام سـایر 
نهادهـا  و نظـارت بـر عملکـرد شـان  از ایـن انحـراف اجتماعـی جلوگیری 

کـرده و بـر زیبایـی شـهرمان بیفزاییـم . 
رها

شـورای  جلسـه  در  شـنبه  روز  جبـارزاده  اسـماعیل    
برنامه ریزی اسـتان که با محوریت بررسـی سـند تدبیر توسـعه 
شهرسـتان جلفـا و منطقـه آزاد ارس برگـزار شـد، اظهـار کرد: 
مزایـده معـدن مـس مسـجد داغی بـه معنـای نادیـده گرفتن 
ضوابـط محیط زیسـت نیسـت، بلکه یکی از شـرط هـای انجام 
ایـن مزایـده رعایـت مقـررات محیـط زیسـت از طـرف برنـده 

اسـت. مزایده 
وی اضافـه کـرد: برگـزاری مزایـده ایـن معـدن بـه ایـن دلیـل 
برگـزار مـی شـود کـه متولی آن مشـخص شـود و متولـی باید 

ضوابـط و مقـرارت محیـط زیسـت را رعایـت نماید.
جبـارزاده همچنیـن بـه تصویـب جداگانه سـند تدبیر توسـعه 
شهرسـتان جلفا و منطقه آزاد ارس اشـاره کرد و گفت: استقرار 
فرمانـدار شهرسـتان در هـادی شـهر و مرکزیـت شهرسـتان با 
جلفـا ارتباطـی با سـند توسـعه نـدارد و همـکاری خوبـی بین 

منطقـه آزاد و فرمانـداری ایـن شهرسـتان وجود دارد.
وی افـزود: همچنین تمام دسـتگاه های اجرایی اسـتان بسـیج 
شـده انـد تـا منطقـه آزاد ماموریت خـود را در منطقـه به نحو 

انجـام دهد. مطلوبی 
وی خاطرنشـان کرد: سـند تدبیر توسعه اسـتان با هدف جهت 
دهـی بـه توسـعه منطقـه تهیـه و تدویـن شـده کـه امیدواریم 
فرمانـداران پیگیـر اجـرای برنامـه هـا و اهداف سـند باشـند و 
معاونـت برنامـه ریزی نحـوه اجـرای سـند را مانیتورینگ کند.

داود بهبـودی معـاون برنامه ریزی اسـتاندار آذربایجان شـرقی 
نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه تصویـب سـند تدبیر توسـعه 
تمـام شهرسـتان هـای اسـتان گفـت: جلسـه هـم اندیشـی به 
منظـور بهـره منـدی از نظرات افـراد صاحب نظر اسـتان که در 
تصمیـم گیـری های حضور نداشـتند در 20 بهمـن برگزار می 
شـود و بـه همیـن جهـت، فایل مصوبـات به منظورنظرسـنجی 
در سـایت اسـتانداری و دیگـر دسـتگاه های اجرایی قـرار داده 

شـده است.
در جلسـه امـروز شـورای برنامـه ریـزی اسـتان همچنیـن بـا 
طـرح گردشـگری بنـدر رحمانلـو عجـب شـیر بـه وسـعت 60 
هکتـار بـا اشـتغالزایی 570 نفر به طور مسـتقیم و یـک هزار و 

800 نفـر بـه طـور غیـر مسـتقیم موافقت شـد.

فروپاشی و انقالب نتیجه محتوم سرکوب و نشنیدن صدای مردم استهیچ گاه از ضوابط و مقررات محیط زیست عدول نخواهیم کرد

نخسـتین جلسـه  تبریـز  فرمانـداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه    
هماهنگـی برنامـه هـای گرامیداشـت دهـه فجـر در سـال 93 بـه ریاسـت 

فرمانـدار تبریـز برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت معـاون سیاسـی و اجتماعـی فرمانـداری ضمـن تشـریح 
خاصـه عملکـرد دسـتگاههای اسـتان در گرامیداشـت دهه فجر سـال 92 
اظهـار داشـت: از طریـق کمیتـه هـای تخصصـی 754 برنامـه بـه دبیرخانه 
واصـل شـد کـه 84 طـرح عمرانـی بـه ارزش 4960 میلیارد ریـال از جمله 

ایـن طرحهـا بودند.
سـعید برزگـر همچنین با اشـاره بـه ظرفیت بـاالی دانشـگاهها و آموزش و 

پرورش خواسـتار تشـکیل کمیته مسـتقل دانشـجویی شد.
در ادامـه فرمانـدار شهرسـتان تبریـز با تبریـک والدت پیامبر اسـام اظهار 
امیـدواری کـرد با الهـام از منش پیامبر در مسـیر انقاب جامعـه ای پیامبر 

پسـند را تشـکیل دهیم.
وی بـا اشـاره بـه عوامـل دگرگونـی جوامـع بـه سـیر تکاملـی تاریخ اشـاره 
کـرد و افـزود: چنانچـه حاکمان شـناخت از نیازهای جامعه داشـته باشـند 
و مهندسـی فرهنگـی در جامعـه شـکل بگیـرد جوامـع بـی نیـاز از انقـاب 

خواهنـد بـود و دگرگونـی بـا رونـد تدریجـی و آرام صـورت می گیـرد.
رحیـم شـهرتی فر با اشـاره به انقاب اسـامی ایـران ناتوانی و عـدم تمایل 
بـه شناسـایی خواسـتهای مردمـی و نیز ضعف حاکمـان در پاسـخگویی به 
مطالبـات جامعـه را از جملـه دالیـل انقـاب ذکـر کـرد و گفـت: دولتهایی 
نظیـر قاجـار و پهلوی به ضرب و زور شمشـیر متکی بودند و نمی توانسـتند 

خواسـتهای مـردم را اجابت کند.
وی تصریـح کـرد جامعـه ایـران جامعـه ای دینـی اسـت و حاکمـان آن 
رژیمهـا نـه تنها به خواسـت اکثریـت مردم توجهی نداشـتند بلکـه با پروژه 

هایـی دیـن سـتیزانه در جامعـه دخالـت می کردنـد.
وی ادامـه داد وقتـی جامعـه رونـد اصـاح تدریجـی را طـی نکـرد و قانون 
منطبـق بـا واقعیـات جامعـه اجـرا نشـد، مطالبـات مـردم انباشـته شـده و 

جامعـه بـه سـمت دگرگونیهـای انقابـی پیش مـی رود.
فرمانـدار همچنیـن افـزود: حاکمـان در سـال 57 بـر ایـن تصـور بودند که 
جامعـه را کنتـرل میکننـد و در ایـن توهـم بودند کـه ایران جزیـره آرامش 
اسـت و بـه سـمت دروازه تمـدن پیـش مـی رود؛ امـا در نتیجـه اختنـاق و 
سـرکوب عوامـل دولتـی و زندان و شـکنجه و تبعید رهبـران فکری جامعه، 
بـا جرقـه ای در برخـی شـهرهای کشـور نظیـر قـم و تبریـز شـعله هـای 
دگرگونـی در جامعـه خودنمایـی کـرد و کمتـر از یک سـال رژیمـی که در 
سـایه سـرنیزه و سـاواک و سـرکوب خـود را ژانـدارم منطقـه می خوانـد از 

هـم فرو پاشـید.
رییـس سـتاد دهه فجر شهرسـتان با اشـاره به هنر رهبـری انقاب حضرت 
امـام)ره( تصریـح کـرد: حضرت امـام چنان ارتبـاط صادقانـه و تنگاتنگی با 
مـردم برقـرار کـرد که تمام اقشـار از خـرد و کان و زن و مرد از هر گوشـه 
ای از ایـران بـه صحنـه آمدنـد و انقابـی را بـه ثمر نشـاندند کـه مهمترین 

شـاخصه اش تکیـه بر آحاد مردم اسـت.
وی در ادامـه بـه تشـریح وظایـف امـروز مدیـران و مسـئوالن در جامعـه 
پرداخـت و گفـت: بـه برکت بیـش از 35 سـال تـاش و کار در زمینه های 
گوناگـون پیشـرفت چشـمگیری در حـوزه هـای گوناگـون داشـته ایم. وی 
پـروژه هـای نظیر اصـاح نظام سـامت را از جملـه این خدمات دانسـت و 
افـزود بایـد همچنـان بـا تکیه بـر مسـیر انقـاب و توانمندیهـای داخلی به 

کارمـان ادامـه دهیم.
فرمانـدار شهرسـتان تبریـز بـا اشـاره به توطئـه های جدیـد در برابـر ایران 
بـه دخالـت قدرتهـای جهانـی در کاهـش قیمـت نفت اشـاره کـرد و تاکید 
نمـود بایـد بـا درایـت و تدبیـر از پتانسـیل هـای داخلـی اسـتفاده کنیـم و 
توجـه ویـژه ای بـه اقتصـاد مقاومتی کـه توصیه اکیـد مقام معظـم رهبری 

اسـت داشـته باشیم.
وی بـا اشـاره بـه نقش و جایـگاه مردم در حفـظ و صیانت از دسـتاوردهای 
انقـاب گفـت: انتظـارم ایـن نیسـت کـه دسـتگاهها صرفـا بـه فکـر افتتاح 
پـروژه باشـند. بایـد با تشـریح واقعیـات جهت گیـری اصلی اقتصـاد جامعه 
را بـه هدایـت سـرمایه هـای فکری و انسـانی و مادی مـردم در جهت تولید 
و اشـتغال سـوق دهیـم. بایـد بـه جـای خـواب سـرمایه در بانکهـا و هزینه 
بـرای تشـریفات روزمـره و سـفته بازی ، سـرمایه هـا را به سـمت اقتصادی 

بـا سـرمایه هـای ملی بـدون واهمـه از تحریـم ها سـوق دهیم.
وی در ادامـه دهـه فجـر را بزرگتریـن جشـن ملـی و اعتقـادی ایرانیـان 
دانسـتند و وعده دادند بهمن امسـال همچون سـالهای گذشـته راهپیمایی 
بزرگـی در تبریـز صورت خواهد گرفت و جهانیان شـاهد پیوند ناگسسـتنی 
مـردم و آرمانهـای انقـاب خواهنـد بـود و ایـن عالـی تریـن شـکل نمایش 

حمایـت مـردم از نظام اسـت.
وی از دسـتگاهها دعـوت کـرد تقسـیم کار کمیتـه هـا را با تاکیـد بر تبیین 
دسـتاوردهای انقـاب در دسـتور کار خـود قـرار داده و از صاحـب نظـران 
حـوزه هـای اجتماعـی و اقتصـادی در خواسـت کـرد از روشـها و ایده های 
جدیـد ارتبـاط بـا مـردم بهـره ببرنـد تا مـردم علـی الخصوص نسـل جوان 
کـه انقـاب را درک نکـرده انـد در جریـان عظمـت و ایثارگریهای شـهدای 

انقـاب و حرکـت مـردم قـرار گیرند
در پایـان بـا تشـکیل 20 کمیتـه مقـرر شـد دسـتگاههای مسـئول برنامـه 

هـای خـود را بـه دبیرخانـه سـتاد ارسـال نمایند.

  بـه گـزارش گـروه دریافتی نشـریه بـه نقل از ایرنـا، ابراهیـم طاهری 
روز شـنبه در جلسـه شـورای برنامـه ریـزی این شهرسـتان افزود: در سـند 
چشـم انـداز توسـعه ایـن شهرسـتان، بـرای همـه طـرح هـا و طـرح هـای 
عمرانـی برنامـه ریزی شـده و مسـئوالن باید خـود را با این سـند هماهنگ 

. کنند
وی اظهـار کـرد: این سـند در راسـتای سیاسـت هـای دولت تدبیـر و امید 
و متناسـب بـا نیـاز و ظرفیـت های شهرسـتان با رویکـرد اسـتفاده از منابع 

مردمـی و بخـش خصوصی تدوین شـده اسـت.
فرمانـدار عجب شـیرادامه داد: سـند تدبیر توسـعه عجب شـیر شـامل سـه 
هسـته کلیـدی توسـعه صنایع و فراوری مـواد معدنی، اصاح الگوی کشـت 

و آبیاری و توسـعه مناطق گردشـگری اسـت.
طاهـری بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای اجـرای ایـن سـند بیـش از هفـت هزار 
میلیـارد ریـال اعتبـار پیـش بینی شـده اسـت، افـزود: برای خدمت بیشـتر 
بـه مـردم و حل مسـایل و مشـکات آنان گام های اساسـی برداشـته شـده 
و فعالیـت هـای فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصادی بر محور سـند توسـعه این 

شهرسـتان انجام می شـود.
وی اضافـه کـرد: اشـتغال پایـدار و توسـعه فرهنگـی و اجتماعـی، نیـاز پایه 
مدیریـت روسـتایی و مولفه اساسـی در توسـعه متـوازن این مناطق اسـت.

فرمانـدار عجـب شـیر اظهـار کـرد: مناطـق روسـتایی کانـون هـای مولـد 
جامعـه هسـتند و مدیـران اجرایـی بایـد در مهارت کسـب و کارهـای نوین 
روزآمـد کـردن خدمـات روسـتایی و بهبـود زیرسـاخت هـای اقتصـادی و 

تولیـدی سـهم و جایـگاه روسـتاها را در چرخـه توسـعه تقویـت کننـد.
طاهـری ادامـه داد: آبـاد کـردن روسـتاها و رونـق اقتصـادی و رفاهـی بـا 
مشـارکت مـردم موجب ماندگاری جمعیت روسـتایی، رونـق تولید و ارزش 
افـزوده بـاال و کاهـش آسـیب هـای ناشـی از مهاجرت هـای بی رویـه را در 

دارد. پی 
وی گفـت: اشـتغال زمانـی ارزش دارد کـه مسـتمر و پایـدار باشـد و بتواند 
تولیـدات روسـتایی را بـا ارزش افـزوده باالتر ارائـه دهد و اثرگـذاری آن در 

تحقـق رشـد اقتصـادی نمایان باشـد.
طاهـری افـزود: بـاروری ظرفیت هـای محلـی در حوزه گردشـگری، صنایع 
دسـتی و اسـتعدادهای فرهنگـی اصلـی مهـم در مدیریـت روسـتاها اسـت 
و بایـد بـا شناسـایی پتانسـیل هـای مناطـق روسـتایی در زمینـه تولیـد و 
درآمدزایـی بـه عنـوان پـل ارتباط بین مسـئوالن شهرسـتانی و اسـتانی در 

تدویـن برنامـه ریـزی هدفمند گام برداشـت. 

 تحقق سند تدبیر و توسعه عجب شیر نیازمند تالش
مضاعف مسئوالن و مردم است

 ناکارآمدی پیمانکاران عامل اصلی رکود طرح
 های ملی عجب شیر است

 نماینـده مـردم مراغـه و عجـب شـیر در مجلـس شـورای اسـامی از عدم 
بدلیـل  تکمیـل طـرح هـا و پـروژه هـای ملـی شهرسـتان عجـب شـیر 

ناکارآمـدی پیمانـکاران انتقـاد کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، مهـدی دواتگـری ظهـر یکشـنبه در بازدیـد از 
طـرح های ملی شهرسـتان عجب شـیر بـا انتقـاد از وضعیت نامناسـب این 
طـرح هـا گفـت:  مهم تریـن عامل عقـب ماندگی و عدم تکمیـل طرح های 

ملی شهرسـتان عجـب شـیر، ناکارآمدی پیمانکاران اسـت.
 وی اظهـار داشـت: در حـال حاضر، احداث بیمارسـتان جدید عجب شـیر، 
پایـاب سـد قلعـه چـای و کنـار گـذر غربـی ایـن شهرسـتان دچـار وقفه و 

رکود شـده اسـت.
نماینـده مـردم مراغـه و عجـب شـیر در مجلس شـورای اسـامی با اشـاره 
بـه آخریـن وضعیـت بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( ایـن شهرسـتان ادامه 
داد: پیمانـکار جدیـد ایـن بیمارسـتان تـا یـک ماه آینـده انتخاب می شـود 

و قـرارداد مربـوط بـه پیمانـکار قبلی، لغو شـده اسـت.
وی در همیـن راسـتا ابـراز داشـت: در بودجـه سـال 94، 450 میلیارد ریال 

بـرای تکمیـل بیمارسـتان جدید عجب شـیر در نظر گرفته شـده اسـت.
دواتگـری بـا انتقـاد مجـدد از عملکـرد پیمانـکاران طرح های ملـی تصریح 
کـرد: پیمانـکاران ناکارآمـد و عملکـرد ضعیـف آن هـا باعـث شـد که فقط 
37 میلیـارد ریـال از 73 میلیـارد ریـال اعتبار تخصیصی جذب شهرسـتان 

عجب شـیر شـود.

وی افـزود: امـروز در ابعاد کان کشـور شـاهد نقش آفرینـی آذربایجان 
هسـتیم امـا بـا ایـن وجـود معتقـدم نقـش تبریـز، بایـد در ابعـادی بسـیار 

گسـترده تر و موثـر از وضعیـت فعلـی باشـد.
شـهردار تبریـز ادامـه داد: تبریز باید نقش ملـی، فرامنطقـه ای و بین المللی 
خـود را در مـواردی کـه برنامـه ششـم توسـعه در خصـوص شـمال غـرب 

کشـور، مـورد تاکید قـرار داده، ایفـا کند.
وی تاکیـد کـرد: صـرف منابـع مالی در حـوزه فرهنگ، هزینه نیسـت؛ بلکه 
سـرمایه ای اسـت که در سـایر حوزه های زیرسـاختی شـهر، موثر و گره گشا 

واقع خواهد شـد.
نجفـی متذکـر شـد: بر این اسـاس نقـش محتوایـی سـازمان های تخصصی 
تابـع شـهرداری، اساسـاً بایـد با سـایر دسـتگاه های مشـابه که در سـاختار 
دولتـی فعالیـت می کننـد؛ متفاوت بـوده و با اولویت رسـالت شـهرداری  در 

شـاخص های زندگـی شـهروندی، تدویـن و اجرا شـود.
شـهردار تبریـز گفـت: چشـم اندازمان بایـد بـا در نظـر داشـتن خط مشـی 

مشـخص و در چارچـوب برنامـه مـدون شـهرداری تبریـز، باشـد.

تحقق جایگاه تبریز به عنوان قطب فکری و فرهنگی کشور در برنامه ششم توسعه
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س: بـا معرفـی مختصـر از بیمـه البرز فعالیـت های بیمـه البز در اسـتان آذربایجان 
شـرقی را بیان بفرمایید؟

ج: شـرکت بیمـه البـرز بـه عنـوان یکـی از موفق تریـن شـرکت هـای بیمه کشـور، 
در سـال گذشـته نیـز توانسـت خـود را بـه عنـوان مشـتری مدارترین بیمه کشـور 
معرفـی کنـد، بیمـه البـرز کـه در بـازار سـرمایه، کارایـی عملیاتـی و فـن آوری 
اطاعـات سـرآمد صنعت بیمه کشـور بـوده و بارها مورد قدردانی مسـئوالن کشـور 
قرارگرفتـه اسـت،  تاکنـون 9 سـال متوالـی موفـق بـه کسـب رتبـه اول مشـتری 
مـداری در بیـن بانـک ها و شـرکت های بیمه ای شـده و 2 سـال نیـز در بین تمام 
دسـتگاه هـای اجرایی کشـور ایـن مقام را کسـب کرده اسـت. بـا افتتاح سـاختمان 
جدیـد بیمـه البـرز در روز والدت حضرت اکـرم)ص( و امام جعفر)ع( همزمان شـده 
بـود کـه امیـدوارم به برکـت این روز مبـارک بیمه البـرز بتواند روز بـه روز وضیعت 
بهتـری نسـبت بـه گذشـته بخصوص درخدمت رسـانی به مشـتریان داشـته باشـد. 
سـاختمان جدیـد در 6 طبقـه و بـا فضایی بیـش از 2500 متر مربع بـه منظور ارائه 
خدمـات و سـرویس بهتـر و شایسـته و جلـب رضایـت بیمـه گـذاران افتتـاح شـده 
اسـت. هم اکنون بیمه البرز با 2 شـعبه و 94 نماینده فعال در سـطح اسـتان آماده 

خدمـت رسـانی به مـردم عزیز اسـتان آذربایجان شـرقی اسـت.
س: درجلسـه افتتـاح شـعبه بیمـه البـرز از دو بیمـه نامـه امیـد آفریـن و بیمه تولد 

اشـاره شـده اسـت لطفـٌا در این مـورد صحبـت بفرمایید؟
ج: هـم اکنـون 2 طـرح نوین و انحصاری بیمه ای توسـط این شـرکت بـه بازار بیمه 
عرضـه شـده اسـت. بیمـه های امیـد آفریـن و تولد جزو طـرح های بیمه ای اسـت 
کـه بـرای اولیـن بـار در ایـران و بـه صـورت انحصـاری در اختیـار مشـتریان بیمـه 
البـرز قـرار می گیـرد . بـر همیـن اسـاس بیمـه امیـد آفرین بیمـه ای بـرای جبران 
هزینه هـای درمـان سـرطان و بیمه تولـد نیـز بیمه نازایـی و نابـاروری زوجین های 

جوان اسـت .
بیمـاری سـرطان اتفاقـی تلـخ، امـا بشـدت واقعی اسـت و شـاید کمتر کسـی چاره 
کار را چشـم فـرو بسـتن و نادیـده گرفتـن آن بدانـد. سـرطان شـایع تریـن علـت 
مـرگ در افـراد زیـر 75 سـال و دومیـن عامـل مـرگ پـس از بیمـاری هـای قلبی 
و عروقـی در جمعیـت باالی75سـال اسـت. براسـاس آمارهـای رسـمی، هـر سـاله 
تعـداد قابـل توجهـی درجهـان مبتـا بـه سـرطان مـی شـوند. بررسـی هـا نشـان 
مـی دهـد آمـار سـرطان در کشـور مـا نیـز بسـیار نگـران کننده اسـت و هر سـاله 
میـزان ابتـا بـه آن افزایـش می یابـد بیماری سـرطان دیگـر یک بیمـاری ال عاج 
نیسـت؛ بلکـه بـا پیشـرفت های علمی صـورت گرفتـه امکان درمـان انواع سـرطان 
میسـر شـده اسـت. ولی از هزینه های بسـیار سـنگین درمـان نیز نمی توان چشـم 
پوشـی کـرد. هزینـه هایی کـه در صورت نداشـتن تامین مناسـب در مقابل آن، می 
توانـد درمـان را بـه تعویـق انداختـه و زمـان طایی تشـخیص و درمـان زود هنگام 
را بسـوزاند. خوشـبختانه بیمـه البـرز بـه سـامتی مـردم شـریف ایران می اندیشـد 
و بیمـاری سـرطان را بیمـه می کنـد دیگـر نگـران فردا نباشـند. برای نخسـتین بار 
در کشـور اسـت کـه شـرکت بیمـه ای برای یـک بیماری خـاص، پوشـش بیمه ای 
ارائـه می کنـد که همیـن موضوع، آثـار روانی مثبتـی در جامعه ایجـاد خواهد کرد.

س: شرایط استفاده از بیمه امید آفرین به چه صورت است؟
ج: نکتـه مهمـی کـه بـرای اسـتفاده از این بیمـه باید در نظر داشـت، این اسـت که 
اعتبـار ایـن بیمـه نامـه از یـک سـال بعـد از صـدور آغار مـی شـود و در واقـع این 
بیمـه نامـه یـک سـال دوره انتظـار دارد. حـق بیمـه این طـرح می تواند بـه صورت 
نقـدی و هـم اینکـه در اقسـاط 5 سـاله از بیمـه گـذار دریافـت شـود. دریافـت این 
بیمـه نامـه در شـرایط عـادی نیـاز به معاینـات و آزمایش هـای غربال گیـری ندارد 
و تمـام مـردم ایـران که زیر 60 سـال سـن دارند مـی توانند تا پایان عمـر از مزایای 

ایـن طـرح بیمـه ای بهره مند شـوند.
س: بیمه تولد بر چه اساسی شکل گرفته است؟

ج: بـا توجـه بـه تحقیقـات اخیـر بـه طـور متوسـط از هـر 5 زوج ایرانـی یـک زوج 
احتمـال نابـاروری دارد و ایـن زوج هـا بـرای بـارور شـدن نیـاز بـه یـک سـری 
مداخـات پزشـکی دارنـد که متاسـفانه بسـیار پـر هزینـه می باشـند. در واقع بیمه 
تولـد هدیـه ای اسـت از طـرف بیمه البرز، بـه تمام زوج هـای جوان ایرانی اسـت تا 

آینـده بـه طـور سـرزده خوشـبختی و آرزوهـای آنـان را تخریـب نکند.
س: بیمه تولد به چه کسانی شامل می شود؟

ج: ایـن بیمـه نامـه مخصـوص زوج هـای جـوان اسـت کـه بـرای اولیـن بـار ازدواج 
کـرده باشـند و بیـش از 4 مـاه از تاریـخ رسـمی ازدواج و ثبـت آن در یکـی از دفتر 
خانـه هـای رسـمی ازدواج نگذشـته باشـد. همچنیـن بـرای اسـتفاده از ایـن بیمه، 

سـن زوجـه کمتر از 40 سـال باشـد.

 و بـدون هیـچ چشم داشـتی در مسـیر رسـالتی کـه بـر عهـده دارد گام 
برمـی دارد، بـه این امیـد که افکار عمومـی را متوجه واقعیـات و رخدادهای 
اجتماعـی نمایـد بـه همیـن منظور گفت وگویـی را با مهندس سـید صادق 
موسـوی خبرنـگار باسـابقه ترتیـب دادیم که خاصـه آن به قرار زیر اسـت.

س: در آغـاز ضمـن تشـکر، بـه عنـوان مدخـل گفتگـو شـمه ای از زندگـی 
علمـی و فرهنگـی، سـوابق کاری و مدیریتـی خـود اشـاره ای بفرماییـد؟

ج: اینجانـب سـید صـادق موسـوی در سـال 1336 در عجـب شـیر در یک 
خانـواده مذهبـی متولـد شـدم. بـا توجـه بـه اینکـه از کودکـی بـه کارهای 
فرهنگـی و روزنامـه نـگاری عاقـه فراوانـی داشـتم  هـر چـه سـنم بیشـتر 
می شـد ایـن عاقـه هـم بیشـتر می شـد.در دوران ابتدایـی و دبیرسـتان 
بـه روزنامـه نـگاری دیـواری روی آوردم. در سـال 1342 کـه وارد دبسـتان 
قطـران شـدم شـروع کـردم بـه مطالعـه کتـاب هـای موجـود در کتابخانـه 
دبسـتان و همـکاری نزدیک بـا پیک دانش آمـوزی را درکارنامـه خود دارم 
و گزارش هایـم در آن چـاپ مـی شـد. در دبسـتان قطـران بـه علـت اینکه 
نقاشـی هایـم خـوب بـود بـا یکـی از دوسـتانم » اسـماعیل بابـک« شـروع 
بـه انتشـار روزنامـه دیـواری نمودیـم و در آن سـالها بـا موسسـه اطاعـات 
شـروع بـه همـکاری در مجـات دختران، پسـران و مجله جوانـان کردم که 

گزارش هـای مربـوط را می نوشـتم.
در سـال 1349 وارد دبیرسـتان رازی شـدم و بـه علـت عاقـه زیـادی کـه 
بـه ورزش مخصوصـاً فوتبـال داشـتم شـروع بـه همـکاری نزدیک بـا مجله 
دنیـای ورزش نمودم که تمام گزارشـات ورزشـی شهرسـتان را در هر هفته 
انجـام مـی شـد بـه مجله فوق ارسـال می کـردم. و در همان سـال  فعالیت 
هـای رشـته فوتبـال را گسـترش و ورزش فـوق را در محـات، دبیرسـتان 
و درشـهرادامه می دادم. و گزارشـات ورزشـی شـهرعجب شـیر را در مجله 

دنیـای ورزش بـه چاپ می رسـاندم. 
در دبیرسـتان رازی بـا کمـک بعضـی از دوسـتان اقـدام بـه نشـر روزنامـه 
دیـواری نمودیـم و عاقه ای که به نقاشـی داشـتم در دوره های مسـابقات 
آموزشـگاهی اول شـدم که جـا دارد در این رابطه یادی از آقـای توتونچیان 
و اسـماعیل بابـک کـه همـکاری نزدیـک در انتشـار روزنامه دیـواری با من 
داشـتند بکنـم . در سـال 1355 تـا نزدیکـی انقـاب گـزارش هـا تبدیل به 
انتقادهـا شـد. و همـکاری نزدیک بـا دو روزنامـه، اطاعـات و کیهان جهت 
تهیـه گزارشـات در شـهر تبریـز را شـروع کـردم کـه از آن جملـه چـاپ 
مقـاالت انتقـادی در مجلـه دنیـای ورزش و گزارشـات اولیـن تظاهرات ضد 
رژیـم در دانشـگاه  تبریـز بـود کـه در روزنامـه کیهـان آن زمـان بـه چـاپ 
رسـاندم کـه سرپرسـتی روزنامـه کیهـان در آذربایجان شـرقی گزارش های 
فـوق  را بـا مسـئولیت اینجانـب کـه هـر گونـه عواقبـی داشـته باشـد بـه 
چـاپ می رسـاند. و کلیـه گزارشـات انقـاب در عجـب شـیر را بـه همـراه 
تصویـر توسـط اینجانـب تهیـه و گزارش می شـد و گزارش تسـخیر پادگان 

بیمه تولد و امید آفرین در البرز

خبرنگار با سابقه عجب شیر:  
روشن ساختن افکار عمومی و باالبردن سطح معلومات

  نخسـتین مسـابقه رباتیـک دانـش آمـوزی توسـط شـرکت مهندسـین آسـا شـیز آذربایجـان، با همـکاری اداره آمـوزش و پـرورش و آموزشـگاه فنی 
حرفـه ای آزاد قائـم برگزارشـد. بـا حضـور 62 تیـم از دانـش آمـوزان مقاطـع ابتدایی و مهد کـودک در مورخـه 93/11/2 در اداره ارشـاد شهرسـتان عجب 
شـیر و بـا حضـور تعـدادی از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی، فرمانـدار محترم، رئیـس اداره آموزش و پـرورش و دیگر مسـئوالن مدارس شهرسـتان، اولیا 

و دانـش آمـوزان منطقه برگزارشـد.
دانـش آمـوزان بـا اسـتفاده از روبات های دسـت سـاز خود بـا یکدیگربه رقابـت پرداختند. در پایان این مراسـم از شـرکت کنندگان تجلیل شـد و به تمامی 

اعضـای شـرکت کنندکان در مسـابقه گواهی حضـور در دوره و تندیس های یاد بـود اهدا گردید.

کلیـه عاقـه منـدان جهـت شـرکت ثبـت نام در دوره هـای فوق الذکـر می توانند بـا شـماره تلفن هـای    09141765446 و  37620000  تماس حاصل 
نمـوده و یـا بـه آدرس هـای، 1- عجب شـیر- اتوبان والیت باالتر از اداره برق جدید طبقه اول سـاختمان عالمی- شـرکت مهندسـین آسـا شـیز آذربایجان، 

2- عجـب شـیر- خیابـان امـام روبروی دبیرسـتان عصمتیه کوچه دیندار- آموزشـگاه آزاد فنـی وحرفه ای قائم مراجعـه فرمایید.

توسـعه  و پیشـرفت جوامـع حاصـل اتصـال حلقـه هـای توسـعه علمـی، 
توسـعه صنعتـی و توسـعه اقتصادی اسـت. بـا اتصـال زنجیروار دانشـگاه به 
عنـوان متولـی توسـعه علمـی و صنعـت بـه عنـوان عامـل توسـعه صنعتـی 
می تـوان نتایـج بسـیار مثبتـی در زمینـه توسـعه اقتصـادی به بـار آورد که 
کشـور را هـر روز بـه سـمت پیشـرفت و پویایـی حرکـت خواهـد داد ایـن 
توسـعه و پیشـرفت توانایـی هـای بالقـوه را به بالفعـل تبدیل خواهـد کرد و 
هـر روز باعـث تولیـد علـم و نـگاه سـازنده و مبتکرانه در زمینـه علم خواهد 
شـد. دانشـگاه بـا تولید علم و فنـاوری روح تـازه ای به صنعت می بخشـد و 
بـا تحـول صنعت و مسـلح شـدن به دانش و علم روز، کشـور به سـوی خود 
کفایـی و توسـعه اقتصـادی گام هـای موثـر بـر خواهـد داشـت. بـه همیـن 
منظـور گفـت و گویـی را بـا مهنـدس راد مـرد رئیـس دانشـگاه پیـام نـور 

ترتیـب دادیـم کـه خاصـه آن به قـرار زیر اسـت.
س: لطفا خودتان را برای خوانندگان نشریه معرفی بفرمایید؟

ج: بنـده سـعید رادمـرد متولـد شهرسـتان عجب شـیر هسـتم و تحصیات 
ابتدایـی، راهنمایـی و متوسـطه را در شهرسـتان عجـب شـیر گذرانـده ام و 
تحصیـات دانشـگاهی و تکمیلـی خود را در رشـته حقـوق قضایی و حقوق 
عمومـی بـه پایـان رسـانده ام و در حـال حاضر نیـز عضو هیـات علمی تمام 

وقـت دانشـگاه پیـام نور عجب شـیر در رشـته حقوق هسـتم. 
س: بـا معرفـی مختصـری از دانشـگاه پیـام نـور، از کادر اداری و علمـی 

دانشـگاه بیـان بفرماییـد؟
ج: دانشـگاه پیـام نـور شهرسـتان عجـب شـیر در سـال 1385 بـا تـاش و 
پشـتکار مسـئولین منطقـه و همچنیـن به همت خّیـر بزرگوار جنـاب آقای 
مهنـدس کلینـی مدیرعامـل محتـرم شـرکت نـوش ایـران و نایـب رئیـس 
محتـرم اتـاق بازرگانـی اسـتان آذربایجان شـرقی در فضایـی نزدیک به یک 
هکتـار تاسـیس شـده اسـت و در حـال حاضر نیز بـا 10 نفر اعضـای هیات 
علمـی تمـام وقـت و 7 نفـر کادر اداری بـه فعالیـت خود ادامه مـی دهد. در 
طـول ایـن مـدت نیـز جنـاب آقایـان مهنـدس فرهـاد باغبانی، دکتر قاسـم 
کریـم نـژاد، و مهنـدس حسـین خوشـوقتی مسـئولیت ایـن دانشـگاه را بـر 

عهـده داشـته انـد و در حـال حاضـر نیز حقیـر در خدمتتان هسـتم.
س: در حـال حاضـر چـه رشـته هایـی در چه مقطعـی در دانشـگاه پیام نور 

عجب شـیر وجـود دارد؟
مهندسـی  روانشناسـی،  حقـوق،  چـون  هایـی  رشـته  حاضـر  درحـال  ج: 
و  مدیریـت  مهندسـی  کشـاورزی،  اقتصـاد  مهندسـی   ، کشـاورزی  علـوم 
آبادانـی روسـتاها، مهندسـی منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت، مدیریـت 
بازرگانـی، مدیریـت صنعتـی، مهندسـی مدیریت پـروژه، آب و هواشناسـی، 
افـزار(،  کامپیوتر)نـرم  مهندسـی  کامپیوتـر،  علـوم  طبیعـی،  جغرافیـای 
مهندسـی کامپیوتر)سـخت افـزار(، الهیـات )فقـه و مبانی حقوق اسـامی(، 
الهیات)فلسـفه وکام اسـامی(، الهیـات) تاریـخ و فرهنگ تمدن اسـامی( 
مقطـع  در  زهکشـی،  و  آبیـاری  مهندسـی  و  علـوم  صنایـع،  مهندسـی   ،

دارد. کارشناسـی وجـود 
س: چند نفر دانشجو در حال تحصیل در دانشگاه مشغول هستند؟

ج: 876 نفـر کـه البته بـا در نظر گرفتن ورودی های نیمسـال دوم جمعیت 
دانشـجویی به 1000 نفر و حتی بیشـتر از آن خواهد رسـید.

س: آیا تحصیات تکمیلی در دانشگاه پیام نور عجب شیر وجود دارد؟ 
ج: در حال حاضر خیر

س: چـه اقداماتـی جهـت اخـذ مجـوز در مقطـع کارشناسـی ارشـد صورت 
اسـت؟ گرفته 

ج: در حـال حاضـر بـا عنایـت بـه مصوبـه شـورای گسـترش آمـوزش عالی 
اخذ رشـته در مقطع کارشناسـی ارشـد دشـوار شـده بطوریکه بایسـتی در 
رشـته مـورد تقاضـا حداقـل 2 نفـر عضو هیـات علمی تمـام وقت بـا مرتبه 
اسـتادیاری در رشـته مـورد درخواسـت وجـود داشـته باشـد کـه نظـر بـه 
اینکـه اعضـای محتـرم هیات علمـی این واحد در شـرف ارتقـا مرتبه علمی 
مـی باشـند و از زمـان حضـور بنـده در ایـن دانشـگاه نیـز که حـدود هفت 
مـاه مـی گـذرد از اسـاتید هیـات علمی دیگـر دانشـگاهها کـه دارای مرتبه 
علمـی دانشـیاری و اسـتادیاری مـی باشـند دعـوت بـه همـکاری شـده و 
مـدارک مـورد نیـاز در چند رشـته جمع آوری شـده و در حـال طی مراحل 
مـی باشـد امیدواریـم در آینـده نزدیک این دانشـگاه در مقطع کارشناسـی 

ارشـد نیـز دانشـجو بپذیرد.
س: چنـد درصـد از دانشـجویان دانشـگاه دختران و پسـران را تشـکیل می 

دهند؟
ج: 65  درصـد دانشـجویان را دختـران و 35 در صد را پسـران تشـکیل می 

دهند.
س: آیا تاکنون فارغ التحصیل داشته اید؟

ج: بله ـ  بیش از 460 نفر
س: نقش دانشگاه را در پیشرفت و توسعه شهر چگونه ارزیابی می کنید؟

ج: در تمامـی کشـورها معمـوالً دانشـگاهها و مراکز علمی بیانگر شناسـنامه 
و شـخصیت هر شـهری هسـتند به گونه ای که جایگاه و شـان یک شـهر را 
دانشـگاه های آن تعریـف می کننـد، در ایـن مقطـع نیـز دانشـگاه و نخبگان 
دانشـگاهی هسـتند کـه مـی توانـد بـا آسـیب شناسـی کارشناسـانه حـوزه 
ارائـه برنامـه هـای کارشناسـانه و راهبـردی موجبـات  هـای مختلـف بـا 

پیشـرفت بیشـتر از پیـش شهرسـتان را فراهـم آورند.

س: بنظـر شـما بـرای پیشـرفت جامعـه از نظـر علمـی و فرهنگـی از قشـر 
دانشـجو چـه انتظاری هسـت؟

ج: بـا توجـه بـه اینکـه دانشـجویان قشـر برگزیـده جامعـه هسـتند لـذا 
مهمتریـن نقـش را در پیشـرفت جامعـه می تواننـد داشـته باشـند کـه در 
ایـن راسـتا دانشـجویان بایـد بـه سـاح علـم و ایمـان مجهز شـوند تا نقش 
ارزنـده ای در اداره کشـور درآینـده داشـته باشـند و انتظـاری کـه هسـت 
اینکـه اعتقـادات و باورهـای دینـی دانشـجویان بایـد بـه گونه ای باشـد که 
معنـای واقعـی جمهوری اسـامی ایرانی و دانشـگاه اسـامی ایرانی داشـته 
باشـد و بـا توجـه بـه اینکـه دانشـگاه پیـام نـور نیـز دانشـگاهی اسـت کـه 
باهویـت ایرانـی- اسـامی بـرای ایفـای نقـش و مسـئولیت خـود در جهت 
تحکیـم جایـگاه علمـی و پژوهشـی در میـان دانشـگاه های بـاز و آموزش از 
راه دور دنیـا تـوأم با گسـترش رشـد و تعالی تقـوی و فضائل انسـانی، ارتقاء 
علمـی و پژوهشـی و بـا شـعار آمـوزش بـرای همـه، همـه جـا و همـه وقت 
در راسـتای سیاسـت های کان جمهـوری اسـامی ایـران در سـطح ملّـی و 
جهانـی اهتمـام مـی ورزد از دانشـجویان ایـن دانشـگاه نیـز انتظـار می رود 
کـه همسـو بـا سیاسـت هـای کان جمهـوری اسـامی ایـران و در جهـت 
پیشـرفت جامعـه از نظـر علمی و فرهنگی در راسـتای تحقق سیاسـت های 

کلـی علـم و فنـاوری اباغـی از سـوی مقـام معظـم رهبـری گام برداند.
س: مهمترین برنامه های پیش روی شما چه می باشد؟

ج: با توجه به اینکه رسـالت دانشـگاه نسـل سـوم تبدیل شـده به دانشـگاه 
کار آفریـن می باشـد و بـا عنایـت بـه اینکـه مقـام معظـم رهبـری نیـز بـه 
یافتـه هـا و تحقیقاتـی کـه منجـر بـه کارآفرینـی در کشـور کردنـد مکـرراً 
تاکیـد می نماینـد در اولویـت اول از اهـداف بنـده ارتبـاط بـا شـرکت های 
فـارغ  بیـن دانشـجویان و  ایجـاد روحیـه کارآفرینـی در  و  بنیـان  دانـش 
دانشـگاه  و  صنعـت  بیـن  ارتبـاط  برقـراری  دوم  وهلـه  در  و  التحصیـان 
می باشـد. بـا عنایـت به اینکـه در حـال حاضر دانشـگاه ها از نظـر جمعیت 
دانشـجویی در وضعیـت خوبی نیسـتند لـذا افزایش تعداد دانشـجو از طریق 
افزایـش رشـته مخصوصـا در دوره تحصیـات تکمیلی از اهـداف دیگر بنده 
می باشـد. در زمینـه عمرانـی نیـز بـا توجـه بـه وجود فضـای کافـی احداث 

فـاز دوم سـاختمان دانشـگاه در اولویـت می باشـد.
س: چـه رشـته هـای جدیـدی در سـالهای آینـده بـه رشـته هـای موجـود 

دانشـگاه افـزوده خواهد شـد؟
ج: رشـته هایـی چـون حسـابداری، مترجمـی زبـان انگلیسـی، مدیریـت 

جهانگـردی در اولویـت مـی باشـد.
س: سخن آخر اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید؟

ج: برخـودم وظیفـه می دانـم کـه از همـه کسـانی که بـرای حقیـر زحمت 
کشـیده اند باالخـص از اولیـن معلمـان زندگـی ام؛ پـدر و مـادرم بزرگـوارم 
خالصانـه و خاضعانـه تقدیر و تشـکر نمایم و سـر تعظیم در مقابلشـان فرود 
مـی آورم کـه در طـول زندگـی همیشـه یار و یـاور و پشـتیبان و چـراغ راه 
بنـده بـوده انـد و مسـیر رشـد و پیشـرفت حقیـر را فراهـم نمـوده انـد، اگر 
موفقیتـی بـوده بعد از لطـف خداوند منان مدیـون این عزیـزان و بزرگواران 

 . هستم
همچنین تقدیر و تشـکر می کنم از مسـئولین وقت شهرسـتان که موجبات 
تاسـیس ایـن واحـد دانشـگاهی را فراهـم آورده انـد باالخص هیـات محترم 
مؤسـس دانشـگاه و علـی الخصـوص جنـاب آقـای مهنـدس کلینـی کـه با 
سـاخت  و اهـداء سـاختمان دانشـگاه موجبـات ایـن امـر را فراهـم نمـوده 
انـد بطوریکـه بنـده و مجموعـه داشـگاه پیـام نور مدیـون همـت واالی این 
بزرگوار می باشـیم و نیز تشـکر و سپاسـگزاری می کنم از مسـئولین سـابق 
دانشـگاه جنـاب آقـای مهنـدس فرهـاد باغبانـی، جنـاب آقای دکتر قاسـم 
کریـم نـژاد و جنـاب آقای مهندس حسـین خوشـوقتی که زحمـات زیادی 
در جهـت رشـد و پیشـرفت همـه جانبـه ایـن مجموعـه متحمـل شـده اند 
بطوریکـه بـا زحمـات ایـن بزرگواران هسـت کـه این دانشـگاه به ایـن نقطه 
رسـیده اسـت و امیـدوارم کـه در ادامـه راه بنـده را از تجربیـات ارزنـده و 
سـازنده خودشـان بهره منـد سـازند. همچنیـن تقدیـر و تشـکر می کنم از 
ریاسـت محتـرم دانشـگاه پیام نور اسـتان جنـاب آقای دکتـر مجید واحدی 
کـه عنایـت خاصـی به ایـن دانشـگاه دارنـد و از همـکاران محتـرم اداری و 
اعضـای محتـرم هیـأت علمـی دانشـگاه پیـام نـور عجـب شـیر که بـا تمام 
تـوان در خدمـت مجموعـه بـوده و در جهت اعتـای این دانشـگاه صادقانه 
تـاش می کننـد و همچنیـن از نماینـده محتـرم شهرسـتان کـه پیگیـر 
مسـائل و مشـکات دانشـگاه بـوده و هسـتند و فرماندار محترم کـه از هیچ 
کوششـی در جهـت پیشـرفت ایـن مجموعـه دریـغ نمی کننـد و همچنین 
از اعضـای محتـرم شـورای شـهر و شـهردار محتـرم کـه تـا کنـون در کنار 
مـا بوده انـد و از هیـچ کمکـی دریـغ نکـرده انـد و در آخـر هم پیشـرفت و 
اعتـای نظـام مقـدس جمهوری اسـامی ایران و نیـز ارتقاء جایـگاه جهانی 
کشـور در علـم و فنـاوری و تبدیـل ایـران بـه قطـب علمـی و فنـاوری را از 

درگاه خداونـد سـبحان آرزومندم. 

دانشجویان باید به سالح علـم و ایمــان مجــهز شونـد

عجب شـیر در دیمـاه سـال 1357 بـا تصویر به روزنامه ها ارسـال می شـد.
 و بعـد از انقـاب بـه علت مشـکات پیش آمده و مشـکات کاری و زندگی 

از فعالیـت روزنامـه نگاری فاصله گرفتم به کار و تحصیل مشـغول شـدم. 
و در حـال حاضـر در فصـل نامـه هـای پیـام ارک مربـوط به سـازمان نظام 
مهندسـی و پیـام آبادگـران مربـوط به انجمـن پیمانـکاران عمرانی اسـتان 
فعالیـت دارم. و بـه عنوان مدیر عامل شـرکت سـاختمانی دیـزج کار و عضو 
هیئـت مدیـره انجمـن پیمانـکاران عمرانـی اسـتان و نایـب رئیس شـورای 

انتظامـی نظـام مهندسـی اسـتان فعالیـت می کنم. 
س: شـما از چـه زمانی شـروع بـه کار خبرنـگاری کردیـد و بفرمایید که در 

حـال حاضـر با کدام نشـریات فعالیـت دارید؟
ج: من در سـال 1342 که وارد دبسـتان قطران شـدم شروع به فعالیت های 
فرهنگـی نمـودم کـه شـروع آن بـا پیـک دانـش آموزی بـود. که رسـمیت 
آن بـا فعالیـت در مجلـه دنیـای ورزش از سـال 1349 آغـاز مـی  رود و در 
سـال 1357  کارت خبرنـگاری مجلـه دنیـای ورزش را دریافـت نمـودم وبا 
روزنامـه اطاعـات وکیهان همکاری داشـتم وخبرهـای فرهنگی و اجتماعی  
شهرسـتان عجب شـیر را در آن روزنامه ها به چاپ می رسـاندم. و در حال 
حاضـر بـا فصـل نامـه پیـام ارک » مجله نظـام مهندسـی اسـتان« و مجله 
پیـام آبـاد گـران » انجمـن پیمانـگاران عمـران اسـتان« که بصـورت فصل 
نامـه انتشـار مـی یابـد  فعالیـت مـی نمایـم. ایـن فصـل نامه ها مشـکات 

امـور مهندسـی و پیمانـگاری اسـتان را مطـرح می کنند.
س: با چه روزنامه هایی فعالیت داشتید؟

ج: بـا روزنامـه هـای اطاعات، کیهـان ، مجله دنیـای ورزش و مجله جوانان 
داشتم. همکاری 

س: لطفاً اولین خبری که به چاپ رساندید بفرمایید چه موضوعی بود؟
ج: اولیـن خبرهـا بیشـتر در حـوزه فرهنگـی و ورزش بـود کـه در مجـات 
اطاعـات دختـران، پسـران و جوانان دنیـای ورزش، با تیتـر» ورزش عجب 
شـیر در دوران سـیاه اختنـاق«،» ورزشـکاران عجب شـیر دسـت بـه عبای 
شـهر فرهنگـی شـده انـد«،» ماشـین سـازی متوقـف شـد« و... بـه چـاپ 

رساندم.
س: بیشترین گفتگو شما با اهالی هنر بوده یا شخصیت های دیگر؟

ج: گفتگـوی مـن در قبـل از انقاب بیشـتر در حوزه ورزش و مشـکات آن 
در شهرسـتان عجـب شـیر بـود که بـا مسـئولین مربـوط انجـام دادم. و در 
دوران انقـاب فریـاد مـردم قهرمان پرور عجب شـیر را به گوش مسـئولین 
مـی رسـاندم و یکـی از آن خبرهـا بـا تیتـر»4 شـهید عجـب شـیر«) در 
جریـان تظاهـرات و راه پیمایی هایـی کـه در مـاه محـرم در عجب شـیر بر 
پـا شـد، درگیریهایـی بوجود آمـد چندین کشـته و مجروح بهمراه داشـت، 
تاکنـون چهـار تـن از شـهدای شـهر عجب شـیر بنام های حسـن قاسـمی، 
عبدالرضـا هالـی، یحیـی فرخی، و حاجی غامرضا شناسـایی شـده اند.( را 
در روزنامـه هـای اطاعـات به چاپ رسـاندم و مصاحبه من بعـد از پیروزی 
انقـاب بـا اولیـن اسـتاندار اسـتان آذربایجان شـرقی آقای مهنـدس مقدم 

مراغـه ای بود.
س: از سـایر فعالیـت هـای علمـی و فرهنگـی تـان در حـوزه هـای مختلف 

بـرای مـا بگویید؟
ج: فعالیـت هـای فرهنگـی مـن از بـدو ورود به دبسـتان بـا انتشـار روزنامه 
دیـواری دبسـتان قطـران و دبیرسـتان رازی شـروع می شـود کـه همزمان 
بـا مجـات و روزنامـه هـا هـم فعالیـت مـی کـردم. و در حـال حاضـر بـا 
فصـل نامـه های پیـام ارک و پیام آبادگـران ادامه می یابد. در سـال 1357 
نمایشـگاه های کتـاب و اطـاع رسـانی در رابطه با انقاب در عجب شـیر و 

در پـادگان عجـب شـیر و سـایر شـهر های اطـراف تشـکیل می دادیم.
س: انگیزه شما برای فعالیت کارهای فرهنگی چیست؟

ج:  روشـن سـاختن افکار عمومی و باالبردن سـطح معلومات و دانش مردم، 
دلیلـش بیشـتر احسـاس مسـئولیت اسـت کـه انگیـزه در من ایجـاد کرده 
. بـه نظـر بنـده امـروزه بـا بـه وجـود آمـدن ایـدۀ دهکـده جهانی کـه دنیا 
هـم بـه آن سـو حرکـت می کنـد الزم اسـت که ملت هـا و اقـوام مختلف ، 
قبـل از هـر چیـز با چنـگ و دندان در حفـظ فرهنگ و اصـول زندگی خود 
کوشـا و فعـال باشـند. بـدون توجه بـه فرهنگ جامعـه نمی توان توسـعه را 
در خدمـت انسـان قـرار داد. فرهنگ که شـامل تمامی ارزش هـا، اعتقادات، 
آرمـان هـا، آداب و رسـوم، باورهـا و الگوهای یک ملت می شـود، نخسـتین 

و اصلی ترین سـرمایه و منبع همیشـه جوشـان انسـان اسـت. 
س: بـه نظـر شـما سـؤال پرسـیدن سـخت تـر اسـت یـا حـواب دادن بـه 

سـؤال؟
ج: مـن در طـول سـال هـای کار خبریـم گفـت و گـو هـای فراوان داشـتم 
کـه هرکـدام از ایـن گفـت وگو هـا، خاطره هـا دارم بـه نظرم جـواب دادن 
سـخت تـر اسـت چـون ممکن اسـت طـرف نسـبت بـه موقعیتی کـه دارد 
جـواب دهـد ممکـن اسـت  همـان سـؤال را بعد از چند سـال دیگـر جواب 

بدهد. دیگـری 
س: شـما غیـر از فعالیـت هـای فرهنگـی، درکارهـای عمرانی هم مشـغول 
هسـتید.علت و انگیـزه روی آوردن شـما بـه کارهـای عمرانـی چـه بـوده 

است.؟
ج: بایـد عرض کنـم برای پیشـرفت و توسـعه کشـور، عشـق و عاقه ای که 
بـه آبادانـی کشـورم داشـتم رشـته راه و سـاختمان و عمـران را انتخـاب 
کـردم. فـارغ التحصیل رشـته مهندسـی عمـران هسـتم و در همان رشـته 
فعالیـت خـودم را شـروع کردم، بدون تردید رشـته مهندسـی عمـران یکی 
از رشـته هـای پـر اهمیـت و جـذاب و پایـه گـذار توسـعه پایدار در کشـور 
می باشـد. مسـلماً بـدون عمران و آبادانی در کشـور رونـد محرومیت زدایی 
شـکل نخواهـد گرفت و پیشـرفت سـریع جوامـع و نیازهای روز افـزون آنها 
بـه انجـام طرحهـای مختلـف عمرانی بسـتگی دارد. بدان جهت هر سـاله از 
چهره های مانـدگار در عرصـه سـازندگی و فرهنگـی و تأثیرگـذاران عمران 
و آبادانی آذربایجـان در همایـش روز مهنـدس تقدیـر بـه عمـل می آید که 
اینجانـب عضـو کمیته مزبور جهت برگـزاری همایش و انتخـاب چهره های 

مانـدگار از طـرف انجمـن پیمانکاران و انجمن مشـاوران اسـتان هسـتم.

جناب آقای ناصر شکارچی

نوید مسرت بخش انتخاب شایسته 
حضرتعالی را به عنوان مشاور مدیر 

عامل باشگاه فرهنگی ورزشی دبیری 
تبریز را تبریک و تهنیت عرض مینماییم
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