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»بــذارش الی در صنــدوق عقــب، ببندش«. 
می گذارد و می بندد. لنــگ از الی در صندوق 
عقــب مثال افتــاده روی پالک ایــران-۹۹ ال ۹۰ 
نقــره ای امــا بــا یــک نیــش گاز، بــاد آن را باال 
می زنــد. خــودرو می پیچــد داخــل خیابــان 

ایرانشهر و غیب می شود.
»اســپری شــفاف بــزن روی نمــره، دوربیــن 
نمیگیره«. اســپری می زند؛ اتفاقا دوربین هم 

خوب می گیرد.
»ببین، دو تــا آدامس بچســبون روی دو تا از 
نمره هــات، حلــه«. آدامس ها انــگار دوامی 

ندارند. می افتند. حل نیست
»میدونی چیــکار کــن؟ بعد از ســاعت ۹، یه 
مســافر قبول کن، بعــدش دیگه هــر چقدر 
خواســتی میتونی بچرخی توی خیابون«. اما 

معلوم نیست فایده ای داشته باشد.
راهکارهــا، یکــی از یکــی بهتــر و خالقانه تــر. 
مردمانی زرنگ، شــجاع، باهوش و جســوریم 
کــه این همــه نبــوغ را بــرای فرار از یک ســری 
محدودیت جزئی، صــرف می کنیم. اصرار به 
مانــدن در خیابان داریم، پافشــاری می کنیم 
روی دور زدن قانونی که خودمان هم بخشی 
از ذینفعان اجرای آن هستیم و آموزش دهان 
بــه دهان ایــن راهکارهــا و تکثیر ســریع آنها 
آنقدر عجیب اســت که خودمان هم باورمان 

نمی شود.
چکاره ایــم؛  بــود  معلــوم  اول  روز  همــان  از 
نیمه بــاز  کرکره هــای  بــا  کــه  روزی  همــان  از 
مشــغول کاســبی مان بودیم و انگار نــه انگار 
کــه ممنوعیت هــا بخاطــر یک بحران اســت 
که اگــر رعایت نکنیــم فاجعه ای بــزرگ را رقم 
خواهــد زد. چــک داشــتیم، اجاره داشــتیم، 
بدهی داشــتیم، هزار و یک بدبختی داشــتیم 
اما خوبی اش این بود که همه مان همه اینها 
را داشــتیم و باید بخاطر هــم، همه مان همه 
اینهــا را تحمل می کردیم امــا تحمل نکردیم، 

تحمل نمی کنیم  ...
ادامه در صفحه دو

حر ف اول

                احمدرضا هدایتیماجنگرامیبریم؟
یکی از مشــکالت سیستم اداری کشــور، عدم پاسخگویی 
مســئولین آنهــا در قبــال کم کاری هــا، تاخیــر در اجرای 
برنامه ها، عدم اجرای درســت وظایف و مسئولیت ها و 
گاهی حتی جرائم و تخلفاتی است که مجموعه دستگاه 

یا مدیران و کارکنان آن مرتکب می شوند.
کار به جایی رســیده که مســئولین برخی از دســتگاهها 
خیلی راحت در پاسخ به مطالبات ارباب رجوع و یا سوال 
خبرنــگاران در مورد مشــکالت و نواقص کاری دســتگاه 
ذیربط از جمله در مورد مشــکالتی مانند؛ علت افزایش 
خســارات ناشــی از ســیل و زلزله یا علت کمبود و گرانی 
ناشــی از واردات و صادرات بی رویه و یا توزیع نامناســب 
کاالهای اساسی، از خود سلب مسئولیت نموده و عامل 
بروز مشکل و نقص کاری خود را مستقیم و یا غیرمستقیم 
به سایر دستگاه ها نسبت می دهند. متاسفانه سیستم 
کنترلی و نظارتی برخی از دستگاه ها هم که تقریبا به طور 
کامــل نقــش و وظیفه خــود در ایــن زمینــه را فراموش 
کرده انــد و در حال حاضر رســانه ها به خصوص رســانه 
ملی این نقــش را بر عهده گرفته اند. این ســوال مطرح 
اســت که چــرا مســئولین به راحتــی و بــدون هیچ گونه 
نگرانی از عواقب کارشان، از پذیرش خطای خود اجتناب 

می نمایند.
به نظر می رســد علــت را باید در چند موضوع جســتجو 
کرد: ضعف سیستم کنترلی و نظارتی که می شود گفت در 
برخی از بخش ها یا اصاًل وجود ندارد یا به شدت ضعیف 
اســت و یا بعضًا خودش خواســته یا ناخواســته در بروز 

مشکالت و ناهنجاری ها نقش دارد.
به عبارت دیگر در حــال حاضر به علل مختلف از جمله 
ضعف در این بخش، دســتگاه ها چندان نگران کنترل و 
نظارت و برخورد جدی مقامات ماموفق یا سایر دستگاه 
ذیربط با نواقص و معایب و تخلفات کاری خود نیستند. 
به خصوص این که قباًل در بسیاری از موارد، برای برخورد 
با تخلفات افــراد خاطی، تنها به جابجایی آنها در همان 
ســطح مســئولیتی و بلکه در جایــگاه باالتر اکتفا شــده 
اســت. خالءهای قانونی برای برخورد با قصور و تقصیر 
مســئولین و کارکنان و یــا عدم اجرای درســت قوانین و 
مقررات موجود نیز، سبب تشدید این مشکل شده است. 
البته طی یکی دو سال گذشته با ابتکار رئیس محترم قوه 
قضائیه، برخورد با قصور و تقصیر مسئولین و متولیان 
دستگاه های دولتی ذیربط در مسائل کلی و کالن مثل؛ 
حوادث طبیعی یا خصوصی سازی غیراصولی، در دستور 
کار قوه قرار گرفته اســت. با این حال شایسته بود که اواًل 

این اقدام )برخورد با خاطیان( توســط تمام بخش های 
ذیربــط در قوای ســه گانه صورت می پذیرفــت و تانیًا به 
تمــام موارد ُخــرد و کالن تعمیــم می یافت و ثالثــًا مردم 
نیز با آگاهی از حقوق خود برای شــکایت از دستگاه های 

متخلف، به کاهش و رفع این مشکل کمک می کردند.
بی شــک تحقق این موضوع )برخــورد جدی با قاصرین 
و مقصرین( می تواند در رعایت اصول شایسته ســاالری 
موثر واقع شود و به خاطر ترس از مجازات، تا حد زیادی 
مانع از پذیرش مســئولیت  توسط کسانی شود که فاقد 

شرایط الزم برای قبول آن مسئولیت هستند. 
نامشــخص و یــا مبهــم بــودن نقــش و وظیفــه برخی 
دســتگاه ها و همچنین جابجایی غیرمنطقی و نابجای 
وظایف دســتگاه ها مشــکل دیگری اســت کــه از دیرباز 

وجود داشته و در سال های اخیر تشدید شده است.
ایــن مشــکل در پــاره ای از موارد نــه تنها باعث شــده تا 
انجــام برخــی از امــور مــورد غفلت قــرار گیــرد و متولی 
مشخصی نداشته باشد، بلکه متقاباًل سبب شده تا گاهی 
شــاهد موازی کاری و یا تداخل کاری های متعدد توســط 
دســتگاه های ذیربط در موضوعات مختلف باشــیم. با 
این حال مشکل اصلی در این گونه موارد این است که اگر 
نتیجه اقدام مثبت و مطلوب باشد دستگاه های ذیربط 
تالش می کننــد، موضوع را در حیطه اختیارات دســتگاه 
اعالم و به نام خود ثبــت کنند و چنانچه نتیجه مخرب و 
نامطلوب باشد، ســعی می کنند تا قصور و تقصیر خود 
را بر عهده دیگران بگذارند. پراکندگی مراجع تصمیم ساز 
و حتی تصمیم گیرنده در بخش اجرایی نیز عامل دیگری 
اســت که معمواًل منجر به سلب مسئولیت وحتی ایجاد 
اختالف بین دســتگاه ها می شــود و در نتیجه یا کار اصاًل 
انجام نمی شود و یا به شکل ناقص و در حد رفع تکلیف 

توسط دستگاه های مختلف صورت می پذیرد.
یکی از عوامل بســیار مهم بروز این مشــکل، عدم اتخاذ 
تدابیر الزم برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه هایی است 
که به اشکال مختلف در انجام یک کار مشخص، ذینفع یا 
ذیربط هستند و بعضًا باید با مشارکت یکدیگر آن کار را 
انجــام دهند. نمونــه این ناهماهنگــی را گاهی می توان 
در رابطه با اقدامات پیشــگیرانه برای کاهش خســارات 
ناشی از حوادث طبیعی و یا نحوه کمک رسانی به آسیب 
دیــدگان حوادثــی مانند؛ ســیل و زلزله مالحظــه کرد و 
نمونه هماهنگ آن نیز در خدمات رســانی به مســافران 
نــورزی یا مســافران تعطیالت تابســتانی که هرســال با 
مســئولیت و مدیریت متمرکز نیــروی انتظامــی برگزار 
می شود، ...                                     ادامه در صفحه دو

مدیرانیکهخودرابهکسیپاسخگونمیدانند
      

تیتر وار

مدل رای پستی در
انتخابات1400 اجرا شود

خروش ارس چنین
 می سراید

قانون برای همه یکسان 
نیست

یک فعال سیاســی با بیان اینکه از هم اکنون باید 
خود را بــرای برگزاری انتخابات در شــرایط وجود 
کرونــا آماده کنیــم، گفــت: ممکن اســت حرف و 
حدیثی در رای پستی وجود داشته باشد اما به هر 

حال بهتر از تجمع افراد در پای صندوق رای است

کارشــناس مســائل ترکیه درباره اظهــارات اخیر 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهــور ترکیه گفت: 
قطعه شــعری که رجب طیب اردوغــان را به زبان 
آورد؛ معنی فارســی آن بدین شرح اســت: ارس را 
جدا کردند/با سنگ و شن سیر کردند )پر کردند(/
من از تــو جدا نمی شــدم/با زور جــدا کردند /ای 

الچین جان الچین/من قربانت شوم الچین

گر قرار بــر لغو بازی بود چــرا اجازه داده شــد کاروان 
ذوب آهن به تهران سفر کند تا هزینه  زیادی را متحمل 
شــود؟ ماجــرای لغو بــازی پرســپولیس و ذوب آهن 
عمیق تر از این هاســت و باید در این رابطه مسئوالن 
ســازمان لیگ پاســخگو باشــند چرا که طی دو هفته 

گذشته ضربه سنگینی به ذوب آهن وارد شده است
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زخم پروژه های نیمه تمام تبریز بر تن اعتماد عمومی؛

 تیشه به ریشه سرمایه اجتماعی  تیشه به ریشه سرمایه اجتماعی 
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صفحه 4

مرزی بودن
 یک استان نباید مانع 

سرمایه گذاری شود

مردم نتیجه 
سکوت خود را در مجلس 

یازدهم می بینند

فعال سیاسی :نماینده مردم ارومیه:

ناگفتههایآذربایجان
اززباناستاندار

از دست های پشت پرده  مانع اجرای یک پروژه 
تا ناکام ماندن خط تولید خودروی سواری در تبریز

عالقه مردم به پروژه های عمرانی زیاد است و مسئوالن به این باور رسیده اند که برای اثبات کارآمدی خودشان، باید به جای حوزه های فرهنگی 
و زیرساختی، دست به اجرای پروژه های عمرانی بزنند.روشن است که نبود یا کمبود اعتبار، اصلی ترین علت نیمه کاره ماندن پروژه های عمرانی 

در سطح کشور است. در عین حال سوال این است که با علم به این وضعیت اقتصادی، چرا پروژه هایی آغاز شده است که نیمه کاره مانده و 
همچنان این روند ادامه دارد؟

صفحه  3
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ادامه از صفحه یک
ماه هاســت که پارک ها و مراکز تفریحی را بسته اند تا بلکه 
این موج بگذرد و باز همه بتوانیم راحت برویم پارک، راحت 
تفریح کنیم، راحت خرید کنیم، راحت مهمانی برویم، دست 
بدهیم، گپ بزنیم. همین دریاچه چیتگر یا دریاچه خلیج 
فارس، بیخ گوش پایتخت، تهران بزرگ، بارها و بارها بسته 
شد اما درهای بام لندش که مرکز خرید و پاساژگردی های 
از سر بی حوصلگی است، همیشه باز است و بخاطر همین 
مرکز، مــوج آدم هاســت کــه در خیابان »موج« به ســمت 
بام لند و دریاچه سرازیر می شود. بقیه جاها هم همینطور.

هر لحظــه فراموش می کنیم کــه قانون یعنــی قانون و با 
قانــون مدام شــوخی می کنیم؛ شــوخی های زشــت. دیگر 
دارد یک ســال می شــود که این مهمان ناخوانــده به این 
کره خاکی پا گذاشته. عجیب اســت که انگار هر جای دیگر 
از ایــن ســیاره، همــه یک جورهایــی عــادت کرده اند ولی 
هنوز هــم برای اجرای قانون باید به ما التماس کنند. باید 

نمکی و حریرچی و زالی و مردانی و محرز و ســتاد و قرارگاه 
و خبرگزاری و تلویزیون و فالن و فالن، ۲۴ ســاعت از هفت 
روز هفته را حرص بخورند و هشــدار بدهند و توصیه کنند 
و الری بگوید متاســفانه امروز انقدر نفر مبتال شــدند و این 
عدد سه رقمی تعداد کشته هایمان است و مراقب باشید و 
مراقب باشید، تا فقط در حد چند دقیقه به یاد بیاوریم که 
اژدهایی به نام کرونا هنوز باالی سرمان است و بعد، بشویم 
همان آدم فراموشکار قبلی و برویم سراغ راهکارهای نوین 
دور زدن قانــون. این سرمســتی ناشــی از پیــروزی و غلبه 
بر قانــون، یک روزی کار دســتمان می دهد. شــاید هم کار 
دستمان داده است و خودمان نمی دانیم. این »ما« یعنی 

همه؛ یعنی من و شما و مسئول و مقام و رئیس ...
معلوم نیســت این ماجرا چقدر درســت باشــد اما حکایت 

ظریفی اســت. می گویند در میانه جنگ جهانی دوم، وقتی 
لندن زیر بمباران نازی ها بود، چرچیل قرار جلسه ای بسیار 
مهم داشــت و بخاطر اشتغال به کارهای دیگر، چند دقیقه 
مانده به جلسه به راننده اش گفت مرا فوری به محل جلسه 
برســان. راننده مســیر کوتاه ولــی ورود ممنــوع را انتخاب 
کرد. وســط خیابان ناگهان افســر راهنمایی  قبض جریمه 
در دســت، دســتور توقف داد. راننده گفت: »این ماشــین 
نخست وزیر است. ایشان به جلســه محرمانه ای می رود و 
باید سر ساعت به جلسه برسد«. افسر با خونسردی گفت: 
»هم ماشین و هم نخست وزیر و هم من وظیفه مان را خوب 
می شناسیم.« پلیس جریمه را صادر کرد و دستور دور زدن 
به راننده داد. وقتی راننده مشــغول دور زدن شد، چرچیل 
سیگار برگش را روشن کرد و گفت: »جنگ را می بریم، چون 
قانــون حاکم اســت و خیابان هــای لندن به رغــم بمباران 
سنگین دشمن با قانون اداره می شود.« به نظر شما، ما هم 
جنگ را می بریم؟                                                                                                  ایسنا

رویداد2۴- یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: با 
توجه به اینکه مردم نتیجه ســکوت خــود را در مجلس 
یازدهم می بینند، بعید اســت کــه در انتخابات آتی هم 

این سکوت را تکرار کنند.
 محمــود میرلوحــی دربــاره آخریــن تحــوالت جریان 
سیاســی اصالح طلبــی پیرامــون انتخابات ســال ۱۴۰۰ 
گفــت: من مدتی قبل پیش بینی کــردم که تا پایان ماه 
آذر یا اواســط دی ماه جریان اصالحات بتواند روی یک 
ســازوکار روشــنی برای انتخابات به جمع بندی برسند. 
البته هنوز مشــخص نیســت که ایــن ســازوکار همان 
ســاختار شــورای عالــی سیاســتگذاری خواهد بــود یا 
مجموعه و ســاختار جدیدی مورد توافــق قرار خواهد 
گرفــت. وی افــزود: من معتقدم جریــان اصالح طلب، 
یک جریان گســترده ای اســت که می تواند در شــرایط 
کنونی جامعه، ظرفیت مناسبی برای شناسایی، بازتاب 
و پیگیری مطالبــات مردم ایجاد کند و نقطه اتکای این 
ظرفیت دیدگاه این جریان مبنی بر پیگیری اصالحات 

در درون نظام و در چارچوب قانون اساسی است.
این فعال سیاســی اصالح طلب در ادامه اظهار داشت: 
در مقابل ایــن رویکرد جریان اصالح طلــب دو جریان 
دیگــر فعال هســتند، یــک جریان کــه راضــی از وضع 
موجــود اســت، همیــن جریــان اصولگرا هســتند که 
حتی اگر می بینیم در جا هایــی اعتراضاتی را هم مطرح 
کــرده و انتقاد می کنند آن هم از این زاویه اســت که چرا 
مــا در آن جایــگاه حضور نداریــم، در غیــر اینصورت با 
قوه قضاییه، صداوسیما و سایرنهاد ها همراهی دارند و 
بخــش عمده انتقادات خود را خطاب به دولت مطرح 

می کنند. یک جریان دیگر هم وجود دارد و آن برانداز ها 
شامل سلطنت طلب ها و منافقین هستند که در دوره 
حضور ترامپ شاهد بودیم که چقدر به رفتار های او دل 
بسته بودند و در زمین او فعالیت کردند تا بتوانند کاری 
از پیش ببرند، اما خوشبختانه ترامپ هم سرنگون شد.

وی ادامه داد: جریان اصالح طلب در برابر آن ها فعالیت 
دارد و معتقدند که باید اشکاالت موجود را در چارچوب 

قانون اساسی پیگیری کرد و به مرحله انجام رساند.
میرلوحی در پاســخ بــه اینکه گفته می شــود اصالحات 
دیگر قادر به جلــب آرا و اقبال مردم نخواهد بود، بیان 
داشــت: علیرغم این صحبت ها که شــنیده می شود و 
به نظر می رســد که مردم با صنــدوق رای قهر کرده اند، 
امــا اکنون هم که مــردم با صنــدوق رای قهــر کرده اند 
شــرایط به گونه ای نیســت که در مقابل آن جریانی که 
طی سه انتخابات در ســال های ۹۲ تا ۹۶ به آن ها پاسخ 
»نه« داده اند، رضایت وجود داشــته باشــد. همچنین 
مــردم در مقابــل برانــدازان کــه در ســال های ۹۶ تا ۹۸ 
تالش کردند اعتراض شان نسبت به شرایط اقتصادی 

را به ســوی شــعار های براندازانه منحرف کنند، واکنش 
منفی نشــان دادند و بیشتر جنبه نارضایتی اقتصادی 
مطرح شــد. وی ادامه داد: لذا با توجه به این پیشــینه 
در ســال های اخیر اگر جریان اصالحــات بتواند خود را 
به روز رســانی کرده و با مانیفســت جدیــد و روزآمد که 
منطبق بر خواســته های به روز مردم باشد، وارد عرصه 
شــود قادر خواهد بود که ســهم و نقش خود را داشته 
باشد. البته این مساله مستلزم این است که انتخابات 
به صورت مشــارکتی برگزار شــود، اما اگــر در انتخابات 
آتــی هم مانند انتخابات ۹۸ هدف صرفًا نتیجه باشــد، 
مشخص است که مردم پای صندوق های رای نخواهند 
آمد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که مردم نه با 
زور و نه با خواهش و تمنا حاضر به حضور پای صندوق 
رای نیســتند. در نتیجه این مهم اســت حتی اگر اجرای 
خواســته مردم امکان پذیــر نبود حداقل به خواســت 

آن ها توجه شود.
این فعال سیاســی در پایان گفت: مردم اکنون مجلس 
فعلــی را می بینند و متوجه هســتند که ســکوت آن ها 
چــه بازتابی داشــته اســت و نتیجــه اش این شــده که 
آقــای قالیبــاف بــا کمتــر از ۲ میلیــون رای در مقابــل 
رئیس جمهوری که ۲۴ میلیون رای از مردم گرفته است، 
می گوید من نماینده مردم هستم و بعید هم نیست که 
در انتخابات ۱۴۰۰ به عنوان مثال ۵ میلیون رای کســب 
کنند و طی چهار ســال پس از آن بگویند که ما منتخب 
مردم هســتیم و رای مردم را داریم. در نتیجه بعید است 
که با توجه به مجلس کنونی، مردم در انتخابات آتی هم 

تصمیم به سکوت بگیرند.

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل22

ش

چاووش اوغلو: 

شعریکهاردوغانخوانددر
ارتباطباقرهباغوالچینبود

 ایرنــا- مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه شــنبه شــب 
در تمــاس تلفنی با محمدجواد ظریف وزیــر امور خارجه ایران بر 
روابط نزدیک و دوســتانه آنکارا - تهران و سیاســت قطعی حسن 

همجواری ترکیه با ایران تاکید کرد.
در این تماس تلفنی وزیر امورخارجه ترکیه اطمینان داد که رئیس 
جمهوری ترکیه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و سرزمینی ایران 
احترام کامل گذاشــته و نســبت به حساســیت های پیرامون شعر 
قرائت  شده نیز مطلع نبوده و آن را صرفا در ارتباط الچین و قره باغ 

می دانسته و به همین دلیل آن را در مراسم باکو خوانده است.
چــاووش اوغلو تاکید کرد که شــعر فوق به قره باغ تعلــق دارد و 

رییس جمهور در آن هیچ اشاره ای به ایران نکرده است.
وزیــر امور خارجه  ایــران نیز در این گفت وگــوی تلفنی با تاکید بر 
اهمیت روابط دوســتانه و احترام دو کشور و نیز روابط صمیمانه 
میــان رئیس جمهوری ترکیــه و مقامات عالی جمهوری اســالمی 
ایران، ابراز امیدواری کرد روابط دو جانبه در بستر اعتماد متقابل 

بیش از پیش گسترش یابد.

مدلرایپستی
درانتخابات۱۴۰۰اجراشود

ایســنا- یک فعال سیاســی با بیان اینکه از هم اکنون باید خود را 
برای برگزاری انتخابات در شــرایط وجود کرونا آماده کنیم، گفت: 
ممکن است حرف و حدیثی در رای پستی وجود داشته باشد اما به 

هر حال بهتر از تجمع افراد در پای صندوق رای است.
محســن رهامی، با بیان اینکــه در قانون انتخابــات غیر از حضور 
فیزیکی رای دهندگان، راه دیگری برای اخذ رای پیش بینی نکرده 
است، اظهار کرد: در حال حاضر مشخص نیست که خطر بیماری 
کرونا تا چه زمانی ادامه می یابد و اگر این شرایط ادامه یابد، ممکن 

است موجب کاهش مشارکت در انتخابات شود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه این مدل از رای گیری در زمان قبل 
از انقالب هم در ایران اجرا شــده اســت، تصریح کرد: ممکن است 
حرف و حدیثی در رای پســتی وجود داشــته باشــد اما به هر حال 
بهتــر از تجمع افــراد در پای صندوق رای اســت البته باید نظارت 

جدی بر این مدل رای گیری انجام شود.
رهامی همچنین خاطرنشان کرد: راه دیگر این است که سامانه ای 
تعریف شــود تا افراد در روز رای گیری براســاس کد ملی خود وارد 
سامانه شده و رای دهند. البته ممکن است زیرساخت های فضای 
مجازی  جــواب ندهد چون در یک روز حــدود۴۰ میلیون نفر وارد 
ســایت می شوند. بنابراین رای پســتی عملیاتی تر است.سازمان 
ثبت احوال هم آمار همه افراد را دارد و نمی شود با شناسنامه فرد 

فوت شده یا چند بار با یک نام رای داد.
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره بــه اجرایی شــدن این دو مدل در ســایر 
کشــورها، اظهار کرد: در هر دو مدل امکان وجود درصدی از خطا وجود 
دارد البته در رای حضوری هم امکان خطا وجود دارد. به هر حال ما باید 
خود را از هم اکنون برای برگزاری انتخابات در شــرایط وجود کرونا آماده 
کنیم. این فعال سیاســی با بیــان اینکه تاخیر در برگــزاری انتخابات هم 
راه پیشنهادی دیگر اســت، گفت: معموال این شیوه در زمان وقوع جنگ 
انتخاب می شــود و مثال ســه ماه انتخابات به تاخیر می افتد اما وقتی ما 
نمی دانیم که آیا ســه ماه دیگر بیماری کرونا وجود دارد یا برطرف شده 
اســت، نمی توانیم انتخابات را به تاخیر بیاندازیم.ســایر کشورها هم به 
سمت تاخیر در برگزاری انتخابات نرفته اند.افزایش تعداد روزهای اخذ 
رای هــم کمکی به رفع نظر کرونا نمی کند، چــون موجب تجمع افراد در 

شعب اخذ رای در روز پایانی می شود.

تاسیسمرکزروسی-ترکی
نظارتبرآتشبسقرهباغ

ایلنا- رئیس جمهوری آذربایجان از تٔاســیس مرکز ترکی - روســی 
نظارت بر آتش بس قره باغ در منطقه »آغ دام« این کشور خبر داد.
»الهام علی اف« رئیس جمهوری آذربایجان از تٔاسیس مرکز ترکی 
- روســی نظارت بر آتش بس قره باغ در شــهر »آغ دام« این کشــور 

خبر داد.
خبرگــزاری »آذرتــک« اعــالم کــرد کــه وی در دیــدار در دیــدار بــا 
نمایندگان فرانســه و آمریکا در گروه مینســک گفت کــه در حال 
حاضــر در مرحله تاســیس مرکز نظارت بــر آتش بس در منطقه 

آغ دام آذربایجان هستیم.
»میخائیل بوکارنیکوف« ســفیر روســیه در جمهــوری آذربایجان 
و »آندره کاســپرژیک« نماینــده رئیس گروه مینســک نیز در این 

نشست حضور داشتند

میرلوحی: مردم نتیجه سکوت خود را در مجلس یازدهم می بینند

قالیبافباکمتراز۲میلیونرایمیگویدمن
نمایندهمردمهستم

اخبارنظر

   

کاکایی:شعرخوانی اردوغان سیاسی و باهدف بود/سیاست 
خارجی ترکیه به سمت قوم گرایی می رود

خروشارسچنینمیسراید...

خبرآنالین- مصوبــــه مجلــــس یازدهــــم که هــدف 
نهایى آن لغــــو اجراى پروتــــکل الحاقــــى اســــت، در 
همان ســاعات اولیه تاثیــر خود را روى بازارها گذاشــت 

و قیمت دالر را تــا کانال ۲۶ هــزار تومان باال بــرد.
مجلس یازدهم با شــعار حمایت از معیشــت مردم روى 
کار آمــــده، اما در چند ماهى که از فعالیت آن می گذرد، 
نه تنها هیچ اقدامى برای این شــعار خود نکرد، بلکه با 
ایــن مصوبه عمال معیشــت مردم را به طور مســــتقیم 
بیــــش از پیش به خطر انداخته اســــت. این در حالى 
اســت که دولــت به صراحــت با این مصوبــه مخالفت 

کرده اســت.
آن طــــور که شــــرفى عضو هیئــــت نمایندگان اتــاق 
بازرگانــى فــارس می گویــد: متاســفانه آن قــدر اقتصاد 
ایــران ضربه پذیر اســــت  که با یک حرکت سیاســى به 

انفعال کشــیده می شود.
ســهراب شــــرفى در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکــه در 
شــرایط فعلى اقتصاد کشــور ایــران به دلیل سیاســى 
بودن به ســرعت تحت تاثیر جــزر و مد هاى بین المللى 
و اتفاقات قــــرار مى گیــرد، مى افزاید: اگرچه بنــــد ناف 
اقتصــاد کشــــور بــه شــــعارها و عملکردهــا و رفت و 
آمدهــاى سیاســى متصل اســت، بنابرایــن اتفاقات و 
افزایــش و کاهش نرخ ها در این شــرایط امرى اجتناب 
ناپذیــر اســت و در نهایت باعث می شــود که جامعه به 

ایــن رخدادهــا واکنش نشــان دهــد.
او می افزاید: بى شــک نبود یک سیستم نرم افزارى و مغز 
افزارى در اقتصاد ســبب شــده تا با مشکالت متعددى 

مواجه شویم.
رئیس خانه صمت فارس با اشــاره به اینکه تصمیمات 
خلق الساعه و جزیره اى دولت سبب شده تا هر اتفاقى 
کــه در هر گوشــه دنیا رخ دهد به ســــرعت بــر اقتصاد 
کشــــور تاثیر بگذارد، تصریح می کند: تمام این عوامل 
ســــبب شــــده تا اقتصــاد ایران بــا بحــران ژرف نگرى 

مدیران اقتصادى مواجه شود.
دولت هیچ برنامه خاصى در حوزه کنترل نرخ 

تورم ندارد
او با اشــاره به اینکه در حــال حاضر دولت هیچ برنامه 
خاصى در حوزه کنترل نرخ تورم ندارد و مدیریت منابع 

نتوانســته موفق عمل کنــد، می گوید: عــدم مدیریت 
منابع در حوزه هاى مختلف سبب شده تا اقتصاد کشور 
ضربــه پذیر شــود به طورى کــه تمام این مــوارد ارتباط 

تنگاتنگى با نداشتن دانش کافى بدنه دولت دارند.
عضو اتاق بازرگانى فارس در ادامه با اشــاره به اینکه در 
حال حاضر نمى توان انتظار زیادى از مجلس داشــــت  
می افزاید: ذکر این نکته ضرورى اســــت که با گذشــــت 
بیــش از چند مــاه از فعالیــت دور یازدهــم مجلس اما 
شــاهدیم که هنــوز تکلیف خانه ملت بــا جامعه و حتى 
پارلمان هم مشــخص نیســت، این در حالى اســت که 
هنوز مجلس نتوانســته در یک هدف معین گام بردارد.

فعالیت هاى مجلس یازدهم احساسى است
شرفى با اشــاره به اینکه متاســفانه عملکــرد اقتصادى 
مجلس یازدهم نســــبت به ادوار گذشته بســــیار کمتر 
اســت بیــان می کند: بــه نظــر می رســــد فعالیت هاى 

مجلس یازدهم بیشتر احساسى است تا کاربردى.
رئیــــس خانه صمــــت فارس بــــا بیــان اینکــــه هنوز 
جامعــــه  بــا  را  تکلیف شــــان  مجلــس  نماینــــدگان 
اقتصــادى، کارآفرینــان ومشــکالت اصولــى اقتصادى 
مشخص نکرده اند می افزاید: در حــــال حاضر هیــــچ 
صــدا و گفتمانى از مجلس شــنیده نمى شود به طورى 
که شــواهد بیانگر این موضوع اســت که مجلس یازدهم 

توانایى برای عبور اقتصــاد کشور، از بحران  ندارد.
عضو اتــاق بازرگانى فارس با اشــاره به اینکه متاسفانه 
مجلس یازدهم با گذشــت چند مــاه از فعالیتش هنوز 
یک گام کوچک نتوانســــته بــردارد، می افزاید: مجلس 
یازدهم حتى نتوانســــته تورم را مهار کنــــد؛ بنابراین تا 
زمانى که مجلس بــــا چنین رویکردى فعالیت داشــته 

باشــد نمى توان انتظار بهبود را داشته باشیم.
رئیس کمیســیون گردشــگرى اتــاق بازرگانى فــارس با 
اشــــاره به اینکــه وقت خریدن مجلس براى یکدســت 
کــردن دولت در انتخابــــات آینده به هیچ وجــه قابل 
پذیرش نیســــت، می گوید: در حال حاضر نمى توانیم 
براى رقم خوردن یک ســــرى اتفاقات در آینده نســبت 

به مسائل بــى تفاوت باشــیم.
رئیس خانه صمت فــــارس در ادامه با اشــاره به اینکه 
مدت زیادى طول مى کشــد تا دولت بعدى شکل بگیرد 

ادامه می دهــد: نباید فراموش کرد که زمان از دســــت 
رفته را بــه هیچ وجه نمى توان بازگرداند به طــــورى که 
نبایــد تمام امکانات و زمان ها را براى فرصت ســوزى به 

کار گیریم.
پذیـرش برجـام باعـث شـد بسـیارى از دستورات 

را بپذیریم
علــــى رضا پــاک فطــرت نماینده شــــیراز و زرقــان در 
مجلــــس هم در گفــــت و گو با ایلنا با اشــــاره به اینکه 
متاســفانه پذیرش برجام در 7 ســال گذشته باعث شد 
بســیارى از دســــتورات را بپذیریم، می افزاید: این مهم 
سبب شد تا دیگر کشورها گستاخ تر شوند و کشور ایران 

را در بخش سیاسى تضعیف کردند.
نماینــده شــــیراز و زرقــان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکه 
متاســفانه دیگــر کشــورها، ایــــران را به بدترین شــــکل 
تحریم کردنــــد می گوید: در حال حاضر کشــور ایــران به 

هیچ عنوان نمــى تواند به دیگر کشورها نفت صادر کند.
وى با اشــاره به اینکه دیگر کشورها اجازه بازگشت ارز به 
تجارایرانى را نمى دهند می گوید: متاسفانه کوتاه آمدن 

مجدد معنى جز ذلت ندارد.
تحریم ها تاثیرى در کاهــش و افزایش نرخ دالر ندارد

عضو کمیســــیون عمــران مجلس با اشــاره بــه اینکه 
تحریم ها چندان تاثیرى در کاهــش و افزایش نرخ دالر 
ندارد، می گوید: بى شــک مشــکالتى که در داخل کشــور 
وجــود دارد باعث شــدند تا نــرخ دالر افزایش و کاهش 

یابد.
عضو مجمع نماینــدگان فارس با اشــــاره به اینکه دالر 
در دســتان دولت است به طورى که دولت می تواند در 
شــرایط فعلى با وارد کردن دالر به بازار نــرخ آن را به زیر 
۲۰ هــزار تومان کاهش دهد، مى افزاید: اما متاســــفانه 

دولت این اقــدام را انجام نمى دهد.
پــاک فطرت با اشــــاره به اینکه دولت متاســــفانه در 
زمان هایى که قرار اســــت به مردم مســائلى را عنوان 
کنــد اقــدام بــه کاهــش و افزایــش نــرخ دالر می کند 
می گوید: به نظر می رســد کشــــور در مسائل سیاسى 
تنــد حرکت می کنــد و منافع کشــــور را فــداى منافع 
شــــخص و جناح می کند که این امر یک خیانت بزرگ 

به کشــور است.

مجلس یازدهم توانایى عبور اقتصــاد کشور، از بحران ندارد

فعالیتهاىنمایندگانبیشتراحساسىاست

ماجنگرامیبریم؟

            ابوالفضل خدائی
یک کارشــناس مســائل ترکیه به خبرآنالین گفت: این شعر با هدف از 
سوی اردوغان خوانده شــده است و ممکن است نوعی فرصت طلبی 
از موقعیــت زمانی و مکانی بــرای بیان و طرح یک مفهــوم ذهنی بوده 

باشد.
ســیامک کاکایی کارشــناس مســائل ترکیه درباره اظهارات اخیر رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهــور ترکیه گفت: رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهوری ترکیه روز جمعه در باکو و طی مراسم رژه پیروزی قطعه شعری 
را به زبان آورد که معنی فارسی آن بدین شرح است: ارس را جدا کردند/

با سنگ و شــن ســیر کردند )پر کردند(/من از تو جدا نمی شدم/با زور 
جدا کردند /ای الچین جان الچین/من قربانت شوم الچین.

 قسمتی از آن مربوط به آراز یا ارس بود که قطعه فولکلوریک محسوب 
می شــود. داســتان آن به مردمــان دو ســوی ارس برمی گــردد و گفته 
می شــود به دوران جنگ های روس با ایران مربوط اســت. این شــعر را 
نیز می توان یک حسرت نامه درباره سرزمینی دانست که از خاک ایران 
جدا شــده است. در این مراســم رجب طیب اردوغان همچنین قطعه 
شــعری را درباره قره باغ خواند که بخشی از آن مربوط به شاعر مشهور 

آذربایجانی بختیار وهاب زاده است. «
کاکایی با اشــاره به نوع شــعر خوانــی اردوغان افــزود: » مهمتر از همه 
و صرفنظر از این اشــعار مشــی شــخص اردوغان در مراســم مختلف 
اســت که گاهی از اشعار و اســتعاره های ادبی اســتفاده می کند. پیش 
تر در مناســبت هایی هم اشــعار فارســی خوانده اســت و خود ســبکی 
در ســخنوری رجــب طیب اردوغان اســت و تازگــی ندارد. امــا آنچه که 
در شــبکه های اجتماعی، رســانه های جمعی، افکار عمومــی و در بین 
سیاســتمداران مــورد توجه قرار گرفت قطعه شــعر دربــاره آراز یا ارس 
بــود که اردوغان با حــرارت و تهییج کنندگی ویــژه ای خواند و تصاویر 
تلویزیونی هم نشــان داد که الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان را 
هم تحت تاثیر قرار داد. برداشت ها از این شعر اینگونه بود که انتخاب 
و خوانش این قطعه شــعر نه از جنبه ادبی بلکه باری سیاســی داشته 
است و به سرعت در ایران نخست با واکنش افکار عمومی در شبکه های 
اجتماعی و سپس در سطوح سیاسی مواجه شد و توئیت دکتر ظریف 
وزیــر امورخارجه ایران جلوه دیگــری به آن داد و نهایتــا برآیند کلی به 
منزلــه دخالت در امور ایران قلمداد شــد که و تمامیــت ارضی ایران را 
نادیده گرفته است. واکنش ها و حواشی نسبت به این موضوع موجب 
شــد تا وزارت امور خارجه ایران سفیر ترکیه را احضار کند. اقدامی که در 

ادامه متقابال از سوی ترکیه نیز انجام شد.«
این کارشــناس مســائل ترکیه در تحلیل چرایی این تحوالت بیان کرد: » 
الزم است نگاهی به سیاست خارجی ترکیه در سالهای اخیر داشته باشیم و 
بررسی کنیم که آیا خوانش این گونه از اشعار امری تصادفی و یا یک روش 
هدفمند بوده که از سوی رئیس جمهوری ترکیه به کار گرفته شده است. 
اگر از منظر تقویت ملی گرایی در سیاست داخلی و خارجی سالهای اخیر 
ترکیه به انتخاب و خوانش شعری رئیس جمهوری ترکیه بنگریم، بی درنگ 
برداشــتی سیاســی مبتنی بر رگه های قوم گرایی به ذهن می رسد. از این 
دیدگاه، این شعر با هدف از ســوی اردوغان خوانده شده است و ممکن 
اســت نوعی فرصت طلبی از موقعیت زمانی و مکانــی برای بیان و طرح 
یک مفهوم ذهنی بوده باشــد. الزم است که گفته شود درسالهای اخیر در 
پی ائتالف جناح ملی گرای حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی با حزب 
عدالت و توســعه، رویکردهای ملــی گرایانه این حــزب و دولت ترکیه پر 
رنگ تر شده است. چنانچه یک جنبه مهم حمایت های ترکیه از جمهوری 
آذربایجان در جنگ قره باغ در این بســتر قابل فهم اســت. با بررسی این 
موضوع از منظر دیگر و با نــگاه به رویکرد نظامی گرایانه و ماجراجویانه 
ترکیه در منطقه در می یابیم که سیاست خارجی این کشور سمت و سوی 
جدیدی پیدا کرده اســت. حضور نظامی ترکیه در لیبی، اشغال بخشی از 
خاک سوریه، حضور نظامی در شمال عراق، امضای قراردادهای نظامی 
با برخی کشــورها مانند قطر و پایگاه هایی که این کشور در شمال آفریقا 
دارد همگی نمونــه بارز این ماجراجویی ها هســتند. در آخرین مورد نیز 
می توان به حمایت تمام قد ترکیه از جمهوری آذربایجان در بازپس گیری 

مناطق اشغالی از ارمنستان اشاره کرد.«
 این کارشــناس در ادامه با اشاره به مرام و مسلک رئیس جمهور ترکیه 
و روحیه جنگ طلبی او در ادامه بیان داشــت: »اردوغان در مراســم رژه 
پیــروزی در باکو همچون یک فرد پیروز در این ســخنرانی شــرکت کرد 
و تالش داشــت برای تهییــج افکار عمومــی یا مخاطبان خــود در این 
مراسم، از اشــعار و موضوعات حماسی اســتفاده کند. بر این اساس از 
شــعرخوانی رجب طیب اردوغــان در این مراســم می توانیم دو مفهوم 
را اســتنباط کنیم: در ترکیــه و در نتیجه سیاســت های اردوغان هویت 
خواهی رشــد بیشتری نســبت به گذشــته پیدا کرده و به قوم گرایی در 

صحنه بیرونی آن توجه بیشتری شده است.
 مســاله دیگر که باید بدان اشــاره داشت این اســت که اشعار شاعران 
دارای مضامیــن مختلــف از جملــه، دینــی، عاطفی، ادبی، سیاســی و 
ســرزمینی اســت. از همین رو ارس یک نماد ســرزمینی به شمار می رود 
و حساســیت ها به چنین مســائلی امــری طبیعی بوده اســت که از آن 
بــه نوعی مداخلــه در امور ارضی ایران برداشــت شــده و واکنش افکار 
عمومی بســیار هیجانی و پرســرعت تر از محافل سیاسی بوده است و 

دامنه حساسیت ها در داخل ایران از این جنبه مهم به شمار می آید.«
سیامک کاکایی کارشناس مسائل ترکیه در نهایت به خبرآنالین گفت: 
»شــاید مهمتریــن پیــام واکنش هــای تند جامعــه ایرانی به ســخنان 
اردوغان این باشد که مفاهیم حتی در سروده های فولکوریک دارای بار 
معنایی و تاریخی اســت و نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. شاید 
هم از عالی ترین مقام ترکیه انتظار نمی رفت که نســبت به حساسیت 
و مالحظات مردمان کشــور همســایه و دیوار به دیوار خود بی تفاوت 
باشد. آن هم همسایه ای با پیشــینه تاریخی که دست کم در ۴۰۰ سال 
اخیر تقابلی نداشته اند. ایران و ترکیه دو کشوری مهم منطقه از روابط 

پایدار و دیرینه ای برخوردار هستند؛
در موضوع چشم انداز روابط ترکیه و ایران تالش برای تقویت مناسبات 
امــری ضــروی اســت و بایــد بــه انگاره ها و حفــظ حرمــت هویت ها و 
اصل همجواری اهتمام ویژه ای داشــت که بــه نوبه خود حائز اهمیت 
اســت. پیوستگی و پیوندهای عمیق دو کشــور و پایداری روابط همگی 
مزیت هایی هســتند که باید به آن تکیه کرد. انتظار می رود که مقامات 
ترکیه روشــنگری بیشتری داشته باشــند تا این وضعیت در آینده تکرار 

خبرآنالین نشود که خروش ارس چنین می سراید.«

مدیرانیکهخودرابهکسی
پاسخگونمیدانند

ادامه از صفحه یک
 قابــل رؤیــت اســت.  البتــه ســایر عوامــل ماننــد؛ کم توجهی بــه اصل 
شایسته ساالری، ضعف اطالع رســانی، فقدان ساز و کار الزم برای استفاده 
بهینــه از ظرفیت هــای موجــود، ضعــف در برنامه ریــزی بلندمــدت و 
پیامدنگر، ضعــف در آموزش های بدو خدمت و حین خدمت، ضعف در 
تعییــن و اجــرای اولویت ها و امثال آن نیز در بروز این مشــکالت بی تأتیر 
نیستند، اما در نهایت و مثل همیشه علت اصلی و نهایی همه این موارد 
را باید به ضعف سیستم آموزشی و پرورشی در کادرسازی و تربیت نیروی 

الفانسانی تراز انقالب مربوط دانست.
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              بهنام عبداللهی- آناهیتا رحیمی

مهر- هزاران پروژه عمرانــی نیمه تمام، همان جای 
زخم هایی اســت که برخی مسئوالن روی تن اعتماد 

عمومی و سرمایه اجتماعی بر جای گذاشته اند.
۸۰ هــزار کار نیمــه تمــام کشــور روی زمیــن مانــده 
اســت. این عدد بــرای رانندگان تاکســی کــه هرروز 
در مسیرشــان بــا دههــا پــروژه ناتمام مواجــه اند، 

ملموس است.
روشــن اســت که نبود یا کمبود اعتبار، اصلی ترین 
علت نیمه کاره ماندن پروژه های عمرانی در سطح 
کشور است. در عین حال سوال این است که با علم 
بــه این وضعیــت اقتصادی، چــرا پروژه هایــی آغاز 
شده است که نیمه کاره مانده و همچنان این روند 

ادامه دارد؟
یکــی از علــل شــور و شــوق مســئوالن بــرای آغــاز 
از  جــذاب  ویترینــی  ســاختن  جدیــد،  پروژه هــای 
عملکــرد خــود اســت. عالقه مــردم بــه پروژه های 
عمرانی زیاد است و مسئوالن به این باور رسیده اند 
که بــرای اثبــات کارآمدی خودشــان، بایــد به جای 
حوزه های فرهنگی و زیرســاختی، دســت به اجرای 

پروژه های عمرانی بزنند.
هیاهــو  از  دور  بــه  همیشــه  آنچــه  میــان  ایــن  در 
شکســته و از بین رفتــه، اعتماد عمومی اســت. اگر 
امــروز در بســیاری از موضوعــات، مــردم از دولت و 
دســتورالعمل های آن پیروی نمی کننــد، بی ارتباط 
بــا همیــن پروژه هــای نیمــه تمام نیســت. آنهــا از 
وعده هایی که داده شــده و پروژه هایی که آغاز و به 

سرانجام نرسید، خسته شده اند.

بدترین بالی سیاسی برای دولت
یک دکترای جامعه شناســی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر گفت: »رشــوه ، رانت، روابط مداری، بی قانونی، 
ضعف کنترل و نظارت از جمله دیدگاه هایی اســت 
که در مردم شکل گرفته و البته بدترین بالی سیاسی 

برای دولت است.«
امان اله قرایی مقدم، بر نظریات جامعه شناســانی 
همچون فرانســیس فوکویاما و جیمزکلمن اشاره 
کــرده و افــزود: »از دســت رفتن ســرمایه داخلی و 

خارجــی در ایران از ســایر نتایجی اســت کــه در این 
میــان پدیدار می شــود و بدین ترتیب، ســرمایه به 

خطر می افتد.«
بــه تعبیر ایــن جامعه شــناس، با بی اعتمــادی به 
وجــود آماده، مــردم نیز اعتمــاد خود را نســبت به 
مسئوالن از دست داده و در نتیجه بدترین ضربه از 
حیث سیاسی، اقتصادی، روحی و روانی شکل گرفته 

است.
با عدم تکمیل پروژه ها نیمه تمام شکاف بین 

دولت و مردم بیشتر می شود
او بر عمیق تر شــدن شــکاف بین دولت و مردم هم 
اشــاره کرده و به خبرنگار مهر گفــت: »عدم تکمیل 
پروژه های نیمه کاره، روابط مداری و مســئله رقابت 
در ســرمایه را مطــرح می کند کــه در نتیجه بدترین 

نارضایتی اجتماعی را به دنبال دارد.«
قرایی مقدم دولت را مقصر اصلی دانسته و افزود: 
»این مســئله همه جوانب را در برمی گیرد و دولت 
مقصــر اســت؛ زمانی کــه دولت طرحــی را تصویب 
کــرده اما بودجه ای بــرای آن اختصــاص نمی یابد، 
طبیعی است که عمر یک پروژه چندین ساله شود.«
قرایــی مقدم، با بیــان اینکه در این بــاره بیش ترین 
آسیب متوجه جوانان اســت، ادامه داد: »وقتی برای 
اجــرای پروژه ای نیــروی کار جــذب اما پــس از مدت 
کوتاهی پروژه متوقف می شــود، آسیبی که جوانان از 

حیث اقتصادی و اجتماعی می بینند، بســیار شدید 
است.«

حدود ۵ درصد از کل پروژه های نیمه تمام 
کشور در آذربایجان شرقی

مصطفــی بهنیــا، دبیر کمیســیون بهبــود فضای 
کســب و کار اتاق بازرگانی تبریز هــم این موضوع 
را تأیید کرده و از بیکار شــدن چهــار میلیون کارگر 
فصلی در نتیجه ناتمام ماندن پروژه های عمرانی 

خبر داد.
اینجا در آذربایجان شرقی، معاون عمرانی استاندار 
پیش تــر از وجــود ۱۸۶۰ پروژه نیمه تمــام خبر داده 
بود. یعنی حدود پنــج درصد از کل پروژه های نیمه 

تمام کشور در این استان است.
در این بــاره، احمدعلیرضــا بیگی، نماینــده مردم 
تبریز، آذرشــهر و اســکو در مجلس شــورای اسالمی 
در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: »طی ســال های 
گذشــته در جهت جذب اعتبــارات در رتبه های آخر 
قرار داشتیم که این مسئله، ناشی از ضعف و یکی از 

علل نیمه کاره ماندن پروژه ها است.«
او اضافــه کــرد: پروژه هــای عمرانــی نیمــه تمام در 
سراسر ایران زیاد اســت و اعتبارات اختصاص داده 

شده در این راستا متناسب با نیاز نیست.
تــورم، عامل دیگری اســت کــه علیرضابیگــی بر آن 
تأکید، و از عدم توجه به این موضوع مهم اقتصادی 

انتقاد کرده و افزود: »بودجه عمرانی از ســال ۱۳۹۲ 
نســبت به بودجــه ســال ۱۴۰۰، ۹۶ درصد اســت که 
بــه هیچ عنــوان با تــورم انطبــاق ندارد و بــا چنین 
هزینه هایــی هیچ پیشــرفت عمرانی در کشــور رخ 

نمی دهد.«
طی ســال های گذشــته در جهت جذب اعتبارات در 
رتبه های آخر قرار داشــتیم که این مســئله، ناشی از 
ضعف و یکی از علل نیمه کاره ماندن پروژه ها است
بــه گفته نماینــده مردم تبریز، اســکو و آذرشــهر در 
مجلس شورای اسالمی، از طرفی سخت گیری که در 
نوبه خود قابل تأمل اســت در واگــذاری پروژه های 
عمرانــی بــه بخش خصوصــی مطرح می شــود که 
در واقع مــا در موضوع جذب ســرمایه گذار چندان 

توفیقی به دست نیاورده ایم.
علیرضابیگــی توضیــح داد: »اگــر از مســئولین امر 
ســوال کنیــم که در حــوزه جذب ســرمایه گــذار چه 

اقداماتی انجام داده اند، دست خالی هستند.«
به گفته بیگی، شــکاف میان مردم و دولت، از نتایج 
طبیعی کارهای نیمه تمام اســت و از این رو »منابع 
ارزشــمند باید در اولویت تخصیــص هزینه ها قرار 
گیــرد اما متأســفانه چنیــن اتفاقــی رخ نمی دهد و 
یکــی از عوامل اصلی ایجاد گسســت بیــن مردم و 

مسئولین است.
بیگی یادآور شــد که اگر منابع در مســیری که مردم 
تمایل دارند، هزینه شود تأثیرات و اثربخشی بسیار 

بیشتری به دنبال خواهد داشت.
حاال مردم از هر مراسم کلنگ زنی در هرکجای استان 
و شهر هراس دارند. آنها به این باور رسیده اند که این 
کلنگ زنی ها بیش تر از آنکه رفع مشکالت را به دنبال 

داشته باشد، دردی بر دردهای قبلی اضافه می کند.
تحریم هــای ناجوانمردانــه و کمبود اعتبــار، چیزی 
اســت که مســئوالن بــا آن کارهای نیمه تمــام خود 
را توجیــه کرده اند؛ اما مســئله اصلــی حرکت های 

تبلیغاتی است.
اگر مســئوالن جدید، به جای شــروع پروژه های تازه 
همان پروژه هــای نیمه تمام قبلــی را تکمیل کنند، 
در چشم مردم مســئول کارآمدتری جلوه می کنند. 
و البته این توصیف زیبــا را نباید فراموش کنند که: 

»کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد.«                                         مهر

همنوا- معــاون اداره نظام پرداخــت بانک مرکزی 
گفــت: چک هــای جدیــد از تاریــخ ۲۰ دی در اختیار 
مردم قــرار می گیرد و ایــن چک هــا دارای بارکد، کد 

صیادی ۱۶ رقمی و تاریخ اعتبار خواهند بود.
 به نقــل از صداوســیما، آمنه نادعلــی زاده معاون 
اداره نظام پرداخت بانک مرکزی در ارتباط تصویری 
با استودیو پخش خبر ۲۱ شنبه شب شبکه یک سیما 
افــزود: ایــن طرح بــه تعویــق نیفتاده بلکــه بانک 
مرکــزی تصمیم به اجرای تدریجــی این طرح دارد و 
باید فرهنگ سازی انجام شود و زیرساخت ها آماده 

و مردم بتوانند با سامانه ها ارتباط برقرار کنند.
وی ادامــه داد: زمان هــای تعییــن شــده بــا مجــوز 
قانونی صادر شــده است مثاًل برای چک الکترونیک 
بــا دســتورالعمل بانک مرکزی یک زمان مشــخص 
اعالم شده و همچنین برای راه اندازی سامانه صیاد 
کــه نقل و انتقال چک در آن ثبت می شــود زمان دو 

ساله را مد نظر قرار گرفته است.
نادعلــی زاده گفت: بانــک مرکزی بــرای اجرای این 
طــرح از زمانی کــه مد نظر قانــون گــذار بود،آماده 
اســت، ولی اجرای طرح در ســامانه صیاد مســتلزم 
تغییرات در دســته چک ها می باشــد تــا متفاوت از 
گذشــته شــود و مردم نگران چک های قدیمی خود 

نباشند.
وی با بیان اینکه ســامانه در تاریخ ۲۲ آذر ماه آماده 
بوده اســت هم افــزود: اپلیکیشــن های بانکی هم 
آمــاده رونمایی بودند کــه امروز بانــک مرکزی این 

رونمایی را انجام داده است.
معاون اداره نظــام پرداخت بانــک مرکزی تصریح 
کرد: قرار اســت چک هایی را در ســامانه صیاد ثبت 
کنیم که تفاوتــی با چک های قبلــی دارد یعنی روی 
این چک ها تاریخ اعتبار ثبت می شــود و توزیع این 
چک ها از طریق بانک ها مستلزم زمان خواهد بود و 
همچنین اطالع رسانی ها کامل شود و مردم بیشتر 
آگاه شــوند و از تاریخ ۲۰ دی بتوانند چک هایی که از 
ویژگی هــای جدید برخوردار هســتند و دارای تاریخ 

اعتبار هستند را دریافت کنند.
نادعلــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضر 
چک های جدید در شــبکه بانکی توزیع نشده است 
گفت: چک های جدیــد از تاریخ ۲۰ دی ماه در اختیار 

مردم قرار می گیرد.
وی افــزود: در چک هــای جدید تا تاریخ مشــخص، 
قابلیت صدور وجود دارد و این تاریخ هم سه سال 
بعد از دریافت دســته چک است و این چک ها باید 
در سامانه صیاد ثبت شوند. چک های جدید دارای 

بارکد، کد صیادی ۱۶ رقمی و تاریخ اعتبار می باشد.
وی دربــاره ارزیابی اعتبار و دارایی افراد در این طرح 
گفت: افراد دارای یک ســری دارایی و درآمد هستند 

که مجموع این ها می تواند سقف اعتباری شخص را 
رقم بزنند که دستورالعمل و فرمول های مربوط به 
آن در بانک مرکزی تدوین شــده و به دستورالعمل 
حســاب جاری الحاق شــده اســت که مقرر شده در 
شورای پول و اعتبار تصویب شود و پس از تصویب 
در شورای پول و اعتبار، سقف اعتبار به شکل گام به 
گام و تدریجــی در جامعه ابالغ خواهد شــد تا مردم 
بتوانند از ســقف اعتباری خود اطالع پیدا کنند و در 

محدوده سقف اعتباری خود چک صادر کنند.
معــاون اداره نظــام پرداخــت بانک مرکــزی افزود: 
شــرایط صــدور و انتقــال چــک تغییــر مشــخصی 
نداشته اســت و این شــرایط مقرر شــده به صورت 
الکترونیــک در ســامانه صیــاد ثبــت شــود و صادر 
کننده چــک می تواند به بانک خــود مراجعه کند و 
از طریــق درگاه های نوین از قبیــل اینترنت بانک یا 
همراه بانک، که بانک در اختیارشان قرار می دهد به 

سامانه صیاد دسترسی داشته باشند.
نادعلــی زاده ادامــه داد: اپلیکیشــن های بانکــی را 
معرفــی کردیــم که در حــال حاضــر مــردم از َآن ها 
اســتفاده کننــد و مــردم می تواننــد بــا نصــب این 
اپلیکیشــن و از طریق منوی موجودیت چک و ثبت 

چک وارد سامانه صیاد شوند.
وی گفت: صادر کننده چــک می تواند چک خود 
را از طریق ثبت در اپلیکیشــن یــا درگاه هایی که 
بانــک در اختیارش قــرار می دهد انجــام دهد و 
مراحــل صــدور چــک را بــه صــورت الکترونیکی 

تکمیل کند.
نادعلــی زاده ادامه داد: گیرنــده چک هم می تواند 
از بانک خودش راه های دسترســی به سامانه صیاد 
را دریافــت کند و یا اینکه می تواند به اپلیکیشــن ها 
مراجعه کند و اســتعالم ثبت بگیرد و اطالعات برگه 
چــک با ثبت آن در ســامانه صیــاد را تطبیق دهد و 
اگــر تمام موارد صحیح بود؛ مراتــب تأیید خود را به 

سامانه صیاد اعالم می کند.
وی درباره دســته چک های قدیمی هم گفت: دسته 
چک های قدیمی با شــرایط قبلی صــادر و پردازش 
می شــوند و این دســته چک ها هم به تدریج جمع 
آوری خواهد شد و دسته چک های جدید جایگزین 

می شود.
معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: 
از بانک ها خواســته شــده که از طریق شعب بانکی 
برای افرادی که امکان اســتفاده از این ســامانه ها را 

به صورت الکترونیکی ندارند، سرویس داده شود.
نادعلــی زاده افزود: بانــک مرکــزی تمهیداتی را در 
نظر دارد کــه از طریق پیامک امــکان ثبت و انتقال 
چک در سامانه صیاد را برای مشتریانی که از گوشی 

هوشمند استفاده نمی کنند هم فراهم کند.

ســرخاب- رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی 
گفــت: در راســتای بازگشــت واحدهــای تولیــدی 
مشکل دار به چرخه تولید، حدود۱۰ واحد در دستور 
کار دادگستری استان بوده و حداقل ظرف یک ماه 
آینــده دو واحــد دیگر بــه چرخه تولیــد بازخواهند 

گشت.

موســی خلیل الهی در حاشــیه افتتاح واحد بســته 
بندی و سورتینگ محصوالت کشاورزی »درسا تجارت 
قهرمان«، با بیــان اینکه از جمله برنامه های تحولی 
قــوه قضائیــه، حمایــت از تولیــد و ســرمایه گذاری 
مشــروع اســت، اظهار کــرد: اصوال بر اســاس قانون 
کارخانــه پس از ورشکســتگی بایــد تعطیل و پلمب 

شده و به چرخه مزایده وارد می شد.
وی افــزود: با توجه به اینکه تعطیلی واحد تولیدی 
موجــب پاییــن آمــدن ارزش کارخانه و عــدم ایجاد 
اشــتغال می شــد، واحــد مــورد نظــر بــا مدیریت 
دادگســتری اســتان به یک ســرمایه گذار به عنوان 

مســتاجر واگذار شــد تا پس از رفع مشکالت مالی از 
طریق مزایده به فروش برسد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: خوشبختانه 
با تالش های انجام شده، امروز شاهد احیای دوباره 
چندین واحد تولیدی در استان هستیم که در برخی 

موارد حتی منجر به صادرات نیز شده است.
وی افزود: واحد بســته بندی محصوالت کشــاورزی 
افتتاح شــده از جملــه این موارد بــوده که به لحاظ 
مشــکالت مالی و اقتصادی از اوایل ســال ۹۴ دچار 
مشــکل و بحران شــده بود، اما پس از مطرح شدن 
در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری اســتان، 

مشــکالت بانکی و طلبکاران شــخصی حل و فصل 
شــده و با تصفیه بدهی بیش از ۱۲۰ نفر از طلبکاران 
تنها مســایل بانکی باقی مانده که به دنبال حل آن 

هستیم.
به نقل از روابط عمومی دادگســتری اســتان، خلیل 
الهی  با تاکیــد بر اینکه نباید اجــازه دهیم حتی یک 
نفــر بیکار شــده و واحــد تولیــدی تعطیل شــوند، 
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 7۵ نفــر در این 
مجموعه در حال فعالیت هستند و یکی از اقدامات 
بسیار خوب و قابل توجه در این واحد جذب تمامی 
کارکنان از طریق کمیته امداد امام خمینی)ره( است.

زخم پروژه های نیمه تمام تبریز بر تن اعتماد عمومی؛

کلنگزنیحسابنشدهتیشهبرریشهسرمایهاجتماعیمیزند

اعالمزمانرونماییازچکهایجدید
دارندگان چک سقف اعتباری می گیرند

بازگشتبهچرخهتولید۲واحدصنعتی
آذربایجانشرقیتوسطدادگستری

ش

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی:

مرزیبودنیکاستان
نبایدمانعسرمایهگذاریشود

ایسنا- نماینــده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی گفت: تغییر رویکرد 
در جذب سرمایه گذاران نیاز اصلی توسعه استان است.

حجت االسالم سید سلمان ذاکر افزود: تغییر رویکرد در جذب سرمایه گذاران 
نیاز اصلی توسعه استان است که در سال های اخیر این تغییر صورت گرفته 

است.
وی با اشــاره به اینکه امنیتی بودن ارومیه مانع جذب سرمایه گذاران در این 
شهر شده است، یک دیدگاه غلط است، تصریح کرد: آذربایجان غربی یکی از 
باامنیت ترین استان های مرزی کشور است و مرزی بودن نباید مانع سرمایه 

گذاری و تخصیص اعتبار به این استان شود.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی خاطر نشــان کرد: خالء اصلی در 
جذب ســرمایه گذاران در استان به کم کاری مسئوالن مربوطه برمی گردد که 

باید تقویت شود.
وی با اشــاره به اینکه باید نقش ســازمان های ســرمایه گذاری صنایع و شستا 
دراســتان تقویت شود، اظهار کرد: تنها مورد سرمایه گذاری صنایع بزرگ کشور 
در استان سرمایه گذاری در طالی زرشوران است که باید این میزان افزایش یابد.
حجت االســالم ذاکر یاد آور شد: ۲تفاهم نامه برای جذب سرمایه گزاران برای 

ایجاد  و مونتاژ  صفرتا صد خط تولید خودرو در ارومیه منعقد شده است.
وی ادامــه داد: باتوجــه به وجود معادن  غنی ســنگ در اســتان ، ایجاد یک 
شهرک تخصصی ســنگ بری برای جلوگیری از خام فروشی این ثروت و برای 

توسعه استان یک ضرورت است.

قطعیبرقدرآذربایجانشرقی
نخواهیمداشت

 
نصر- معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان شــرقی با تاکید 
بر ضرورت برق رسانی در فصل ســرما، گفت: سوخت مورد نیاز نیروگاه های 

استان باید تامین و از قطعی برق جلوگیری شود.
جواد رحمتــی در کارگروه اضطــراری کاهش آلودگی هوا، افــزود: با قطعی برق، 
وسایل گرمایشی نیز از کار خواهند افتاد که این در فصل سرما قابل قبول نیست.

وی ادامــه داد: بــا توجه به کمبــود گاز در شــرایطی که مصرف گاز در کشــور 
افزایش یافته، نیروگاه های اســتان متناسب با سهمیه ابالغی از سوی کمیته 
مدیریت ســوخت نیروگاه های کشور بر اســاس مصوبه شورای عالی امنیت 

ملی فعالیت خواهند کرد.
رحمتی اظهار کرد: تا زمانی که از ســوی این کمیته مشخص شده و به نسبت 
سهمیه تعیین شده، در زمان های اضطراری به صورت محدود در نیروگاه ها 
از سوخت مازوت یا گازوییل استفاده شود تا کمبود گاز در کشور جبران شود.

آذربایجان شرقی به تولید ساالنه حدود ۲ هزار مگاوات برق با مشکل تامین 
ســوخت گاز برای نیروگاه های خود در فصل ســرما مواجه است؛ استفاده از 
مازوت در زمســتان برای نیروگاه های استان در ســال های قبل، انتقاد مردم 
و طرفداران محیط زیســت اســتان از این روال به دلیل آالیندگی های زیست 

محیطی ناشی از آن را به دنبال داشته است. 
مردم و مســووالن آذربایجان شــرقی می گوینــد اگر قرار اســت نیروگاه ها در 
فصل ســر برای مدت مشــخصی مــازوت اســتفاده کنندف این امــر باید به 

صورت برابر و عادالنه برای همه مناطق کشور اعمال شود.

۲۰۰خانوادهدرصفدریافت
فرزندخواندهدرآذربایجانشرقی

ایســنا- مدیــرکل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی از واگــذاری ۴۱ کــودک بی 
سرپرست به فرزندخواندگی طی هشت ماه گذشته خبر داد و گفت: امسال 
تعداد واگذاری کودک بی سرپرســت به فرزندخواندگی در اســتان نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته است، همچنین ۲۰۰ خانواده پشت نوبت دریافت 

فرزند خوانده هستند.
 فــرگل صحــاف، با بیان این کــه از ابتدای ســال جــاری روال فرزندخواندگی 
توسط سازمان بهزیستی تغییر یافته است، اظهار کرد: تمامی افراد متقاضی 
کــه پنــج ســال از زندگی مشــترک خــود را ســپری کــرده  و صاحــب فرزندی 
نشده اند، می توانند به سامانه بهزیستی مراجعه و نسبت به ثبت درخواست 

فرزندخواندگی اقدام کنند.
وی با اشــاره به ســامانه ی فرزندخواندگی بهزیســتی که جهت رعایت حال 
متقاضیان راه اندازی شــده اســت، افــزود: حفظ نوبت متقاضیــان و اجرای 
شــفاف شــرایط طبــق دســتورالعمل های بهزیســتی در ســامانه، تعــداد 
متقاضیــان واقعی، گروه ســنی، ثبت تمامی اطالعات فــردی زوج و زوجه در 
سامانه، مشخص شــدن جنســیت فرزندخوانده و غیره از جمله مزایای راه 
اندازی این ســامانه اســت که براســاس آن می توان احقاق حق هر متقاضی 
را بــه طور واضح بررســی کرد. وی با بیان این که ســاالنه می توانیم ۲۴ الی ۳۰ 
فرزند به فرزندخواندگی واگذار کنیم، گفت: فرزندخواندگی شامل کودکانی 
می شود که طبق تشــخیص دادگاه، سرپرســتی و حضانت آن ها برعهده ی 

بهزیستی باشد.
مدیرکل بهزیســتی استان تاکید کرد: بهزیســتی تنها فرزندانی که حضانت 
آن هــا از طریــق دادگاه بــه بهزیســتی واگــذار شــده  را می تواند بــه عنوان 

فرزندخوانده در اختیار خانواده های متقاضی قرار دهد.
وی ادامه داد: کودکانی که بدسرپرســت بوده یا والدینشــان در کمپ های 
تــرک اعتیاد به ســر می برند یا به دلیــل اختالفات خانوادگی به بهزیســتی 
سپرده شده اند، به عنوان امانت توسط بهزیستی نگهداری می شوند و تنها 

با تشخیص دادگاه به والدین خود بازگردانده می شوند.
صحــاف با بیان این کــه افزون بر ۲۰۰ نفر پشــت نوبتــی فرزندخواندگی در 
آذربایجان شــرقی وجود دارد، گفت: بیشترین درخواســت ها برای نوزادان 

زیر دو سال است.   
 وی افزود: شــیرخوارگاه بهزیستی احسان تبریز ساالنه افزون بر ۲۰۰  کودک 
را پذیــرش کرده و در حال حاضر ۵۰ الی ۶۰ کودک در شــیرخوارگاه نگهداری 
می شــود، ولی شــاید از بین این کــودکان تنها ســه نفر واجد شــرایط برای 

واگذاری به عنوان فرزند خوانده هستند.

اخبار
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رویداد2۴ - نکته مهمی که پشت پرده شعرخوانی 
جنجالی اردوغــان در باکو بود، تالش رئیس جمهور 
ترکیه برای استفاده از همه سمبل های پان ترکیسم 

و نئو عثمانیسم برای ایجاد ترکیه بزرگ است.
  واکنش هــا بــه شــعرخوانی جنجالــی اردوغــان در 
باکــو همچنــان ادامــه دارد. رجــب طیــب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه روز پنجشــنبه گذشــته مهمان 
افتخاری الهــام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در 
رژه نظامــی باکو به مناســبت پیــروزی آذربایجان بر 
ارمنســتان در درگیری های اخیر بود. رییس جمهور 
ترکیه در این مراســم ترانه ای درباره رود ارس خواند 
که بــا واکنــش تنــد و گســترده ای در کشــور همراه 
بود. تبعات این شــعرخوانی همچنــان ادامه دارد. 
دفتر ریاســت جمهوری ترکیه بیانیــه ای در این باره 
صــادر کــرد و اظهــارات مقام های ایرانی نســبت به 
این شــعرخوانی را محکوم کرد. ظریف در توییتی به 
اردوغان تاخته و نســبت به این اظهــارات از رئیس 

جمهور ترکیه انتقاد کرده بود. 
نکته مهمتری که پشــت پرده این شــعر بود، تالش 
اردوغــان بــرای اســتفاده از همــه ســمبل های پان 
ترکیســم و نئو عثمانیســم برای ایجــاد ترکیه بزرگ 
اســت. ایــن موضــوع، از یک رویکــرد کلــی از وجود 
مفهــوم »دو کشــور، یک ملــت« میــان آذربایجان و 
ترکیــه حکایــت دارد که بیــش از همــه از زبان رجب 
طیــب اردوغــان و الهام علی اف شــنیده می شــود. 
نئو عثمانی گرایی نیز یک جنبش سیاســی-مذهبی 
است که بر اســاس آن یک خلیفه ترک باید در صدر 
قرار بگیرد و بــا جنبش قومی-زبانی پان ترکیســیم 
متفاوت است. نئو عثمانی گرایی به دنبال ایجاد یک 
امپراتوری جایگزین دولت-ملت است. آنچه جالب 
توجه اســت این اســت که اردوغان بــا ترکیبی از پان 
ترکیســم و نئو عثمانی گرایی به دنبال توسعه نفوذ 

ترکیه در خارج از مرز های حقوقی این کشور است.
اردوغان به دنبال بســط این ایده درون ســوریه نیز 
بوده اســت. با پا پس کشــیدن عربســتان سعودی 
و امــارات از ســوریه، ترکیه تنها بازیگر منطقه  اســت 

کــه رســما در ســوریه مانــده و از نیرو هــای مخالف 
اســد حمایت می کند. او در ظاهــر مدعی حمایت از 
انسجام ملی ســوریه تحت یک دولت رسمی است، 
امــا در واقع بانک های ترکیه را به طور غیر قانونی در 
شمال ســوریه راه اندازی کرده و ارز لیر ترکیه در این 
مناطق به ارز رایج تبدیل شده است. پرچم ترکیه بر 
فراز ســاختمان های دولتی سوریه به اهتزاز در آمده 
و سیســتم آموزشی ترکیه در مدارس سوریه تدریس 

می شوند.
نئــو عثمانــی گرایــی در آرزوی بازگشــت امپراتــوری 
عثمانــی یــا دســت کــم توســعه نفــوذ ترکیــه در 
ســرزمین هایی اســت که پیش تر به ایــن امپراتوری 
تعلق داشــتند. امپراتوری که از الجزایــر تا مصر و تا 
سومالی و یمن و سوریه و عراق بسط قدرت داشت. 
با ایــن فرضیــه اردوغان از پان ترکیســم بــه عنوان 
بهانــه ای برای بســط نفــوذ ترکیه در ســرزمین های 

عثمانی سابق استفاده می کند.

خطر احیای استراتژی عثمانی برای جهان
نشریه تایم پیشتر به خطر استراتژی احیای عثمانی 
بــرای جهــان پرداختــه اســت و در گزارشــی تعریف 
جدید اردوغــان از خود بــه عنوان خلیفــه عثمانی 
و ســلطان را زیر ســوال برده و گفته باید دســتور کار 
سیاسی اردوغان رابه گونه ای مورد تحلیل قرار دهیم 
کــه بفهمیم چه خلیفــه ای در واقع مد نظر اوســت؛ 
او به دنبال احیای ســلیم اول، نوزدهمین ســلطان 

امپراتوری عثمانی است.
تایم در این باره می نویســد: ســلیم ۵۰۰ سال پیش 
در ســال ۱۵۲۰ درگذشت. در زمان حیات او امپراتوری 
عثمانــی از یــک امپراتــوری و قــدرت منطقــه ای به 

امپراتوری جهانی تبدیل شــد. ســلیم برای اردوغان 
نقش اندرو جکســون بــرای آمریکا را بــازی می کند. 
شخصیتی در گذشته که به عنوان سمبلی برای حال 
به کار می رود. سلیم نمونه ای را به ترکیه ارائه کرده که 
با آن می تواند به قدرت اقتصادی و سیاســی جهان 
تبدیل شــد و نفوذش را از واشــنگتن تا پکن بســط 
دهد و در این میان کســانی که در داخل و خارج این 

قدرت را به چالش می کشند در هم بشکند.
در ادامــه این گــزارش آمده اســت: با الگوبــرداری از 
ســلیم، اردوغان امروز از اســالم به عنــوان یک منبع 
سیاسی و فرهنگی قدرت استفاده می کند. پدیده ای 
حیاتی از گذشــته درخشــان عثمانی کــه ارذوغان با 
کمــک آن به دنبال اقامه دعوی علیه نخبگان غالب 

سکوالر در ترکیه است.
تایم نوشته باید نگران درس هایی باشیم که اردوغان 
از ســلیم می گیــرد. این وضعیت می توانــد بازنمای 

یک مثال تاریخی از سیاســت مدار قدرتمندی باشد 
که چندین جنــگ منطقه ای بــه راه انداخت و همه 
اقلیت هــای مذهبی را نابــود کرد و انحصــار منابع 

اقتصادی جهان را در دست گرفت.
به نوشــته تایم، ماجراجو یی های اردوغان در لیبی، 
ســوریه، یمن و آذربایجان را باید در این قالب مورد 
تحلیل قرار داد. از ســوی دیگر او در داخل ترکیه نیز 
همه اقلیت ها، از شیعه تا کرد و روشنفکر و مسیحی 
و روزنامه نــگار و زنان و چپ گرایان را ســرکوب کرده 
و فرقــه اهل تســنن اخوانــی را در مرکز دســتور کار 
داخلی ترکیه قرار داده اســت. این وضعیت ترکیه را 
در یک معادله با حاصل جمع صفر با رقبایش نظیر 
عربستان سعودی و ایران در مساله کنترل بر منطقه 
و ادعای رهبری اســالم در جهان قرار داده و در آینده 

نیز بیشتر قرار خواهد داد.
در ادامه این گزارش تایم نوشــته که اردوغان درست 

مانند سلیم است چرا که او نیز قدرت سیاسی جهانی 
را برای ترکیه میسر کرده اســت. از سال ۱۵۱7 تا پایان 
جنگ جهانی اول، امپراتــوری عثمانی جغرافیایی را 
در دســت داشــت که ســلیم در جنگ های پی در پی 
به دســت آورده بود. عثمانی بر خاورمیانه و شــرق 
مدیترانه حکمرانی می کرد. در سال ۱۵۱7 عثمانی ها 
رقیــب اصلــی خــود را در منطقــه شکســت دادند. 
امپراتوری مملوک در قاهره از عثمانی شکست خورد 
و ســرزمین های خاورمیانه تا شمال آفریقا به دست 
عثمانی افتاد. این شکســت جغرافیای عثمانی را تا 

دو برابر وسعت بخشید.
تایــم می نویســد: همین مســاله عثمانــی را به یک 
قدرت سیاسی و نظامی و یکی از بزرگترین دولت ها 
در جهــان تبدیل کرد. عثمانی به یکی از اصلی ترین 
راه هــای تجارت بین اروپا و آســیا تبدیل شــده بود. 
جمهــوری ترکیه بخش زیادی از این قــدرت را بعد از 
فروپاشی عثمانی به ارث برده است. در شرایطی که 
بیشتر رهبران ترکیه مدرن سعی کردند از این میراث 
عثمانی و اســالم به هوای تبدیل شدن به یک کشور 
غربی سکوالر و مدرن فاصله بگیرند، اردوغان اولین 
کســی بود که از بازگشت به گذشته و میراث اسالمی 

عثمانی حرف زده است.
بــه نوشــته تایــم، در این جاســت که ســلیم به یک 
تصویر کلیدی برای نوع حکمرانــی اردوغان تبدیل 
می شــود. شکســت مملوک ها در قاهره، عثمانی را 
به یک امپراتوری اســالمی بزرگ تبدیل کــرد. با این 
پیروزی سلیم اولین سلطان عثمانی شده بود که بر 
مکه و مدینه حکومت می کرد بنابراین عنوان خلیفه 
مســلمین نیــز بــه او اطالق شــد. اگر ســلیم اولین 
سلطانی بوده باشد که عنوان خلیفه را نیز برای خود 

داشته، اردوغان هم اولین رییس جمهوری است که 
می خواهد به چنین عناوینی دست پیدا کند.

برای ایــن که بدانیــد واقعا چــه در ذهــن اردوغان 
می گذرد کافیســت به نامی که او بر روی سومین پل 
تنگه بوسفور گذاشته توجه کنید. او نام سومین پل را 
سلیم گذاشت. اردوغان هزینه زیادی برای بازسازی 
مقبره ســلیم و دیگــر یادمان هــای دوران حکومت 
او کرده اســت. او بعد از پیــروزی در رفراندوم قانون 
اساســی سال ۲۰۱7 که نقش مهمی در بسط قدرت او 

داشته اول از همه به مقبره سلیم رفت.
در ادامه این گزارش آمده است: اردوغان و دیگر هم 
حزبی های اســالمگرای او، خود را نــوادگان عثمانی 
می خواننــد. اردوغان در این شــجره نامه بلندی که 
پشــت ســر خود دارد تعمدا نســل پدران موســس 
جمهوری ترکیه از ۱۹۲۳ را نادیده می گیرد تا به زمانی 
برگردد که عثمانی ها با برند سیاســت اهل تســنن 
بر جهان حکم رانی می کردند، به روز های جنگ های 
سلیم و ســرکوب های داخلی که به قدرت سرزمینی 
و ثروت هنگفت عثمانی ها منجر شد. بازآفرینی این 
برنامه سیاسی مشــابه ســلیم می تواند چشم انداز 
خطرناکــی برای ترکیــه و خاورمیانــه و در واقع برای 

جهان باشد.
تبدیل ترکیه به عثمانی نیازمند خشــونت، درگیری 
و سانســوری اســت که اردوغان نشــان داده حاضر 
است برای رسیدن به هدفش همه آن ها را عملیاتی 
کند. درسی عبرتی که از تاریخ می گیریم این است که 
بازگشــت به عظمت گذشته چه از سوی ترکیه باشد 
چه ایاالت متحده آمریکا، و انتخاب شــخصیت های 
تاریخی جنجــال برانگیز بــه عنوان الگــوی تاریخی 

نتیجه ای جز تفرقه و نفرت پراکنی نخواهد داشت.

             لیال حسین زاده 

استاندار آذربایجان شرقی می گوید: عده  ای  نمی خواهند پروژه 
نفلین ســینیت عملیاتی شــود؛ اما با تغییری کــه در مدیریت 
ایمیــدرو انجــام گرفتــه مطمئن هســتم اجرایی شــدن پروژه 

تسریع خواهد شد.
 این دفعه که به ســراغ محمدرضا پورمحمدی رفتیم پر از گله و 
شــکایت بودیم و ناراحت. پنج هزار نفر دو سال پیش که به هر 
زحمتــی بود با قرض و فروختن طــالی اهل عیال ۴۰ میلیونی 
جور کرده و خیرسرشــان خواسته بودند صاحب یک خودروی 
آبرومند شــوند حاال دو سال بعد از موعد تحویل خودروها کل 
سرمایه شان به باد فنا رفته بود و صنعت خودروی آذربایجان 
»آذیکو« می گفت خودرو ندارم؛ بیایید ودیعه تان را پس بگیرید 

و شما را به خیر و ما را به سالمت. به همین راحتی!!
مســئله کمبود آب تبریز و تابســتانی که دوان دوان می آمد تا 
در این شــرایط کرونایی برایمان خط نشان بکشد و بالتکلیفی 
سدهای شهید مدنی و شهریار و پروژه نفلین سینیت که دیگر 
جای خود داشتند، هم خیلی کالفه مان کرده بود. آخِر سر بلند 
شــدیم و رفتیم تا همه اینها را از اســتاندارمان بپرسیم که دیگر 

دولت داشت تمام می شد و فرصتی باقی نبود.
 و آنچــه در ادامــه می آید ماحصل گفت وگوی یک ســاعته ما با 

محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی است:
با جدیت پیگیر موضوع مالباختگان »آذیکو« هستم

آقــای دکتــر اجــازه بدهیــد مصاحبــه را بــا مهمترین 
ســوالمان که مربوط به بیــش از ۵ هزار نفــر مالباخته 
شــرکت »آذیکو« و پیش فــروش خوردورهــای ام جی 
و عدم تحویل ایــن خودروها بعد از گذشــت حدود دو 
ســال از موعــد تحویل اســت آغــاز کنیــم. حضرتعالی 
دهم شــهریورماه به این شــرکت 10 روز مهلت دادید تا 
مشــتریانش را تعیین تکلیف کند ولی با وجود گذشت 
100 روز از ایــن مهلت خبری نشــده اســت. باالخره این 

ماجرا به کجا ختم می شود؟
طبق اعالم شــرکت صنعــت خــودروی آذربایجــان، ۲۰۰ نفر از 
افرادی که برای خرید خودرو از این شــرکت ثبــت نام کرده اند 
اهل اســتان و مابقی از ســایر نقاط کشــور هســتند که پرونده 
موضــوع نیز در محاکــم قضائی تهران در جریــان بوده و حکم 
تعقیب هم صادر شــده اســت. در این ارتباط ما دو جلســه در 
تبریز و تهران با حضور مدیران شــرکت آذیکو تشکیل دادیم و 
تعهداتی را بر عهده اینها گذاشتیم که در زمان مقرر باید انجام 
می دادند ولی متاسفانه به تعهدات خود عمل نکردند و باعث 

تجمع اعتراضی مالباختگان شدند.
شرکت آذیکو برای حل مسئله پیشنهاد داشت افرادی که ثبت 
نــام و ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده انــد ۱۰۰ میلیون تومان 
بگیرنــد و رضایت دهند یا اینکه خودرویــی تحویل بگیرند که 
حدود 7۰۰ میلیــون تومان قیمت دارد که اکثــر ثبت کنندگان 
عالقــه یا توانایی خرید این نوع خودرو را نداشــتند و در نتیجه 
متقاعــد نشــدند؛ ضمن اینکه مــا اصال مطمئــن نبودیم این 
تعداد خودرو در شرکت موجود باشد. با این اوصاف مسووالن 
شرکت را احضار کرده و اخطار دادیم تا ۱۰ روز ثبت نام کنندگان 
را تعیین تکلیف و مسئله را حل کنند؛ در غیر اینصورت برخورد 

خواهیم کرد.
برخورد اســتانداری هم به این شکل بود که به دستگاه قضائی 
اعالم کردیم شــرکت آذیکــو با وجود نجابتی که مــردم به خرج 
داده و تا کنون صبــر کرده اند به تعهدات خود عمل نمی کند؛ 
در نتیجه الزم است نسبت به توقیف اموال شرکت اقدام شود؛ 

بعد از این باقی ماجرا را باید از دستگاه قضا پیگیری کنیم. آنچه 
مســلم است شــرکت آذیکو در این ماجرا خطاکار است؛ چرا که 
به تعهدات خــود عمل نمی کند. مردم به اندازه کافی حوصله 
بــه خرج داده و صبر کرده اند و منطقی نیســت فردی که با ۴۰ 
میلیون تومان قصد خرید یک خــودروی ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیونی را 
داشــته به او بگویند این نوع خــوردرو را نداریم و از خودروهای 

یک میلیاردی ما بخرید.
شــاید شــگرد شــرکت این باشــد کــه طرف هایشــان از خرید 
خــودروی یــک میلیاردی ناتــوان بــوده و بگویند ودیعــه ما را 
بازپس دهید و انصراف دهند و ماجرا به همین راحتی خاتمه 
یابد. بنده با جدیت پیگیر این قضیه هســتم و دســتگاه قضا 
قاعدتــا می تواند حکم توقیف اموال صــادر و از طریق مزایده 

اموال اینها را واگذار و مطالبات مردم را پرداخت کند.
ناکام ماندن خط تولید خودروی سواری در تبریز

نزدیک به 20 ســال اســت اســتانداران مختلف و وزرای 
صمت وعده راه انــدازی خط تولید خودروی ســواری را 
در تبریز می دهند؛ ولی ایــن وعده هیچ گاه رنگ تحقق 

نمی گیرد. نظر شما در این ارتباط چیست؟
تولیدکننــدگان خودروی مختلفی مثل ســایپا، ایــران خودرو 
و آذهایتکــس در اینجــا فعال هســتند و اگر خط ســوم تولید 
خودرو را مطرح کردیم می خواســتیم یک خودرو با مشخصات 
و خــط مونتاژ جدیــد خارجــی را در تبریز راه انــدازی و در طول 
زمــان بومی ســازی کنیــم. در مقطعی این هــدف در خصوص 
تولید خودروهای هیبریدی پیش رفت و یک ســرمایه گذار هم 
اعالم آمادگی کرده بود که به سرانجام نرسید. دلیل عمده این 
اتفاق هم تحریم ها بود که ورود سرمایه از خارج و ارائه الیسنس 
تولید خودروی جدید را با این شــرایط غیرممکن می ساخت و 

متاسفانه به جایی نرسید.
بزرگراه سهند- تبریز قطعا 26 آذرماه افتتاح خواهد شد

طبق وعده ای کــه حضرتعالی داده اید گویا قرار اســت 
بزرگــراه ســهند- تبریز  چنــد روز دیگر یعنــی 26 آذرماه 
جاری با حضــور وزیر راه و شهرســازی افتتاح شــود؛ از 
طرفی رئیــس کل دادگســتری اســتان اعالم کــرده اگر 
اســتانداردهای الزم بزرگراه به طور کامل رعایت نشــده 
باشد اجازه افتتاح را نخواهند داد. این بحث باالخره به 

کجا رسید؟
بزرگــراه ســهند- تبریز قطعــا ۲۶ آذرمــاه افتتاح خواهد شــد. 
آســفالت لوپ رمپ ها و پایه های عالئم نیز درســت شــده و در 
این چنــد روز نصــب می شــود. در دره ها و پرتگاه های مســیر 
بجای هندریل و گاردیل ها از نیوجرســی استفاده شده است. 
در نتیجه هیچ گونه نگرانی از لحاظ ایمنی و رعایت استانداردها 
وجــود نــدارد؛ ســایر تجهیــزات مثــل دوربین هــا و تجهیزات 
روشــنایی در شب نیز که بســیار گران قیمت هستند به تدریج 

خریداری و نصب خواهند شد.
اصل این اســت که مشــکل دسترســی ۱۴۰ هزار نفری که روزانه 
تــردد می کننــد و ارتباطات اینهــا بویژه با شــهرک هایی که در 
آزادراه تبریز- ســهند واقع شده اند حل شــود که در همین ماه 

تحقق می یابد.

دست های پشت پرده ای که مانع اجرای نفلین سینیت 
سراب می شود!

 اخیرا فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا در سفری که به تبریز داشت 
از دســت های پنهان و پشــت پــرده ای که مانع اجرایی شــدن 
پروژه نفلین سینیت سراب می شود صحبت کرد. به نظر شما 

منظورشان از این صحبت ها چه بود؟
برای خود ما هم ســوال است که چرا پروژه ای که تمام مراحل را 
طی کرده و با دســتور رئیس جمهور عملیات اجرائی آن شروع 
شــده فقط با تغییر جزئی در شــکل تولید باید به صفر برسد. 
این پــروژه قبال با ظرفیت تولید ۲۰۰ هــزار تن مصوبه دولت را 
گرفتــه بود و حاال که به ســه بخش 7۰ هزار تنی فازبندی شــده 
ماجرا طوری مطرح می شود که گویی می خواهیم از صفر شروع 

کنیم.
به نظر می رســد عده  معــدودی که به دنبال منافع شــخصی 
هســتند نمی خواهنــد نفلین ســینیت عملیاتی شــود و ادعا 
می کنند پروژه غیراقتصادی اســت؛ در حالی شــرایط کشــور با 
گذشــته فرق کرده و نفلین یک محصول اســتراتژیک است که 
وجود آن چنــدان با دخل و خرج و هزینــه فایده قابل توجیه 
نیســت. این معدن ۵ میلیــارد تنی ظرفیت بی نظیری اســت 
که باید از آن اســتفاده کنیم. با تغییری که در مدیریت شــرکت 
ایمیــدرو انجــام گرفــت مطمئن هســتم اجرایی شــدن پروژه 
تســریع خواهد شــد. کارهای مربوط به اخــذ مصوبه دولت و 

ترک تشریفات مجدد را نیز انجام می دهیم.
انتقال آب ارس به تبریز حداقل سه سال طول می کشد

 باالخره قرارگاه خاتم االنبیا اجرای پروژه انتقال آب ارس 
به تبریز را به عهده گرفت. اما اجرای این پروژه چند سال 
طول خواهید کشــید. با این اوصاف برای حل مشــکل 
کمبود آب تبریز برای تابستان آینده و وضعیت قرمز آن 

چه تمهیداتی اندیشیده اید؟
در ابتدا باید دعا کنیم خدا شــر این کرونا را از ســرمان کم کند! 
افزایش میزان مصرف عمدتا به خاطر شــرایط کرونایی است. 

معموال در فصول گرم ۵ تا ۶ درصد افزایش مصرف رخ می داد؛ 
اما امســال به دلیل شــیوع کرونا ۳۸ درصد میــزان مصرف آب 

افزایش یافت.
 همانطور که اشاره کردید انتقال آب ارس یک پروژه میان مدت 
اســت و به سرانجام رســیدن آن حداقل سه سال طول خواهد 
کشید. بنابراین ما یک سری برنامه کوتاه مدت برای مواجهه با 
بحران آبی در نظر گرفته ایم که یکی از آنها اصالح مســیر انتقال 
آب ســد نهند اســت و می خواهیم ظرفیت این ســد را ۳۰ تا ۴۰ 
درصد افزایش دهیم. بدین ترتیب ۱۵ درصد از آب شرب تبریز 
که از سد نهند تامین می شد به ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می یابد.
گزینه برداشــت آب از مســیر ســد قلعه چای عجب شیر را هم 
داریــم و می توانیم بخشــی از مصرف را از این مســیر و از طریق 
خط انتقال زرینه رود تامین کنیم. با این اقدامات تصور می کنم 
در تابستان ۱۴۰۰ مشکلی نداشته باشیم؛ ولی در کنار همه اینها 

باید اصالح الگوی مصرف را جدی بگیریم.
از طرف دیگر ســدی که اخیرا در بســتان آباد افتتاح شد بخش 
عمــده ای از آب شــرب هشــترود، چاراویمــاق و بســتان آباد و 
بخشی از آب صنایع شرق تبریز را تامین خواهد کرد؛ حدود ۲۰ 
حلقه چاه جدید نیز در دست احداث است. در نتیجه نیاز آبی 
صنایع کاهش خواهد یافت و سهم آب شرب شهروندان بیشتر 

می شود.
آخر و عاقبت سدهای شهید مدنی و شهریار

 آقــای رئیــس جمهور در مراســم افتتاح ســد کلقان در 
بســتان آباد قول دادند در همین ســال جــاری بودجه 
مــورد نیاز تکمیل تعدادی از ســدهای اســتان از جمله 
شهید مدنی و شــهریار را اختصاص دهند آیا این وعده 
تحقق یافته اســت و این ســدها در طــول دولت فعلی 

می توانند به بهره برداری برسند؟
ســد کلقان را که در بســتان آبــاد افتتاح کردیم بنــده از رئیس 
جمهور درخواســت کردم ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبــار مورد نیاز 
تکمیل ســه ســد گردیان، شهید مدنی و شــهریار را که باالی ۹۰ 

درصد پیشــرفت فیزکــی دارند اختصــاص دهنــد. در همان 
جلســه موضوع را از آقای اردکانیان پیگیر شــدند. ایشــان هم 
گفت اگر آقای نوبخت کمک کنند می توانیم این  اعتبار را تامین 

کنیم.
امســال حدود ۳۵۰ میلیــارد تومان به این ســدها اختصاص 
داده اند کــه ۱۰۰ میلیارد تومان آن به گردیــان اختصاص داده 
شــده و ما بخشــی از این اعتبــار را برای ســدهای خداآفرین و 
قیزقلعه ســی هزینه می کنیم تا در ســال جاری به بهره برداری 

برسند.
برای هرکدام از ســدهای شهریار و شــهید مدنی نیز امسال 7۰ 
میلیاردی در نظر گرفته شــده ولی کفایت نمی کند و در نتیجه 
تکمیل اینها در ســال جاری امکان پذیر نخواهد شد. اما اگر در 
ســال ۱۴۰۰ اعتبار در نظر گرفته شده را تخصیص دهند هر دو 

سد می توانند به بهره برداری برسند.
پیشرفت 80 درصدی خط ریل بستان آباد به تبریز

 یکــی از مهمتریــن اتفاقاتی که در مورد پــروژه راه آهن 
بســتان آباد بــه تبریــز می تواند بیفتد وصل ایســتگاه 
خاوران به تبریز اســت. ایــن اتفاق مبــارک کی خواهد 

افتاد!؟
راه آهــن میانــه- تبریــز روند پیشــرفت مطلوبی دارد و ســال 
گذشته طلسم آن شکسته شــد و از میانه به بستان آباد رسید. 
خــط ریل بســتان آباد به تبریــز هم باالی ۸۰ درصد پیشــرفت 
دارد. در این محور دو عملیات ســنگین پیش رو داریم که یکی 
پل باسمنج به طول یک کیلومتر و ۱۰۰ متر است و عرشه گذاری 
آن هــر ۱۰ روز یک مورد با روش جدید پوشــین انجام می شــود؛ 
دیگری خود ایســتگاه اســت که بــه خوبی پیش مــی رود و اگر 
شرایط فصلی همراهی کند حداکثر اوایل سال بعد تا ایستگاه 

خاوران به بهره برداری خواهد رسید.
افتتاح چهار ایستگاه خط یک مترو به دست رئیس 

جمهور
 چندین سال اســت گفته می شود خط یک متروی تبریز 
تکمیــل و افتتاح می شــود امــا همچنان در حــال اجرا 

است. این خط کی باالخره تمام می شود؟!
عمــده کارهای خط یک تمام شــده و چهار ایســتگاه این خط 
در ۲7 آذرماه به شــکل ویدئوکنفرانس به دست رئیس جمهور 
افتتاح خواهد شــد. در حال حاضر مباحث و مســائل مربوط 
به خط ۲ و ۳ جدی تر هستند. مترو بویژه در ایستگاه مرکزی تا 
۳۰ متر به عمق زمین می رود و پروژه بسیار پرهزینه و پرزحمتی 
اســت. اما کارهایــی که در مورد این پروژه در ۱۵ ســال گذشــته 

انجام نگرفته بود در دو سه سال گذشته انجام گرفت.
باالخره مشــکالت و محدودیت های مالی هســتند. نزدیک به 
7۰۰ میلیــارد تومان بــه پیمانکار بدهی داشــتیم و در مقطعی 
خواســتند TBM ها را خارج کنند و ببرند؛ اما حمایتی که دولت 
سال گذشته در قالب اوراق خزانه اسالمی و به شکل نقدی کرد 
قابل توجه بود و حاال مشــکالت مالی پروژه به حداقل رسیده. 
بهرحــال پروژه بخوبی پیش مــی رود و امیدواریم بزودی الاقل 

خط یک آن تکمیل شود.
فارس
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ایســنا- روح هللا زم مؤســس و گرداننده رسانه معاند 
آمدنیــوز بامــداد امــروز در تهــران اعــدام شــد و این 
موضوع بــار دیگر موضوع اعــدام در ایــران را در میان 

کاربران فضای مجازی داغ کرد.
 بــه ایــن بهانه بــد نیســت نگاهی داشــته باشــیم به 
تشــریفات اعــدام، قصاص و سنگســار در ایــران. این 
تشــریفات در دســتورالعملی به نام »آیین نامه نحوه 
اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص 
نفس و عضــو و جرح، دیات، شــالق، تبعید، نفی بلد، 
اقامــت اجبــاری و منع از اقامت در محــل یا محل های 
معین« آمده که ۲7 خرداد ۹۸ با امضای ســیدابراهیم 
رئیســی رئیس قــوه قضاییــه تصویب شــد. البته این 
آیین نامه قبل از آقای رئیســی هم وجود داشــت اما در 

این دوره بروزرسانی شد.
شــاید خواندن متن این آیین نامه و کلمات آن برای همه 
کمی دشــوار باشــد. به همیــن دلیل، ســعی کردیم آنچه 
را درباره تشــریفات اعــدام در این آیین نامه آمده اســت، 
بــه زبان ســاده بیــان کنیم. البتــه در این نوشــتار، نظری 
دربــاره اصل مجــازات اعــدام و همچنین روند رســیدگی 
به پرونده های منتهی به صدور حکــم اعدام نمی بینید و 
صرفا با چند اصطالح و آنچه در طول چند ساعت پایانی 
مرگ محکومان به اعدام می گذرد، کمی آشنا خواهید شد.

انواع مجازات های قانونی مرگ در ایران
بــه همه مجازات هــای مرگ یا به قول قانون »ســالب 
حیــات«، در عــرف می گوینــد »اعــدام« اما اعــدام در 
معنــای خاص، صرفا بــه مجازات مرگــی می گویند که 
مجــرم به دلیــل ارتــکاب یکی از حــدود ماننــد تجاوز 
جنسی، لواط، محاربه و افساد فی االرض به آن محکوم 
شــده اســت و نــام خــاص ســایر مجازات هــای مرگ 

عبارتست از: قصاص نفس، سنگسار و صلب.
قصاص نفس به زبان ســاده یعنی اگر کسی را بکشی، 
کشــته خواهی شــد. البتــه بــه همین ســادگی ها هم 
نیســت و اثبات قتل، نــوع قتل، تســاوی در دین و ... 
از جمله شرایطی اســت که اگر همه این شرایط وجود 
داشــت و مانعی مثل رابطه پدر و فرزنــدی بین قاتل 

و مقتول نبود، قاتل به دلیل قتل، قصاص می شود.
سنگســار مربوط به زمانی است که یک زن شوهردار یا 
یک مرد زن دار، مرتکب عمل زنا شــود. پس اگر کســی 
متأهل باشــد و با شــخص دیگری عمل کامل جنسی 
انجام دهد - نه رابطه نامشــروع و بوســه و چت و ... - 
با جمع شــرایط قانونی محکوم به سنگســار می شود. 
یعنی آنقدر به سمت او سنگ پرتاب می کنند تا بمیرد. 

اسم دیگر سنگسار، »َرْجْم« است.
یکی از باورهای نادرســت درباره این مجازات آن است 
که فقط زنی که شــوهردار اســت و مرتکب زنا می شود 
بــه این مجازات محکــوم خواهد شــد در حالی که این 
موضوع کامال غلط است و مرد متأهل هم ممکن است 
در صورت زنا، سنگســار شــود. به مرد زن دار می گویند 

»محصن« و به زن شوهردار می گویند »محصنه«.
از مجازات هــای قانونــی  امــا مجــازات صلــب، یکــی 
مربــوط به جرم محاربه اســت. محاربه یعنی کســی با 
بیرون کشــیدن ســالح )گرم و ســرد آن فرقی نــدارد(، 
مــردم را بترســاند. اگر جرم این فرد با شــرایط مقرر در 
قانــون ثابت شــود، قاضــی می تواند حکــم به صلب 
دهد. صلب یعنی همان به صلیب کشــیدن. دست و 
پای محکــوم را به چیزی صلیب مانند می بندند و ســه 
روز او را رها می کنند. اگر محکوم ُمرد که هیچ، اگر نمرد 
مــی رود پی زندگی اش. بنابراین کســی کــه محکوم به 

صلب می شود، ممکن است نمیرد.

کلیات تشریفات اجرای مجازات های مرگ
قصــاص نفس بــا درخواســت اولیای دم یعنــی ورثه 

مقتول به جز همسر، پس از گرفتن اجازه از رئیس قوه 
قضاییه انجام می شود.

قبل از اجرای حکم، پزشــک قانونی یا پزشــک معتمد 
در حضور کســی که قاضی اجرای حکم اســت، محکوم 
را معاینه می کند و اگــر مانعی برای اجرای حکم وجود 
نداشــت، نظرش را اعالم می کنــد. اگر از نظر وضعیت 
جســمی، مانعی بــرای اجــرای حکم نبود، بــه محکوم 
می گوینــد اگــر درخواســت مالقــات بــا کســی را دارد 
بگویــد. اگر مانــع خاصی وجود نداشــته باشــد، فرد 
مورد درخواســت اعدامــی، به زندان دعوت می شــود 
تــا ترتیب مالقــات داده شــود. اگر محکوم بــه اعدام، 

خارجی باشد، برای او از مترجم استفاده می شود.
ســاعاتی قبل از اجرای مجازات و ترجیحًا شب پیش از 
اجرای حکم، اگر محکوم بخواهد، می تواند از خدمات 
مذهبی اســتفاده کنــد یعنی یک فرد آگاه به مســائل 
مذهبــی کــه معمــوال روحانی اســت یا اگر نبــود خود 
قاضــی اجــرای حکم، پیــش اعدامــی مــی رود و به او 
تفهیم می کند که اگر توبه یــا وصیتی دارد، بگوید. اگر 
محکوم، مسلمان نبود، آداب دینی و مذهبی مطابق 
مقــررات دیــن و مذهب خودش توســط رهبــر دینی 
مربوط یــا نماینــده او انجام می شــود. البتــه اگر هم 
نبــود، مانع اجرای حکم نیســت و محکوم، به هر حال 

اعدام می شود.
بعد از کارهــای اولیه، محکوم را به محــل اجرای حکم 
می برنــد. اگــر خوراکی یــا نوشــیدنی خواســت، باید 
برایــش فراهــم کننــد مگــر اینکــه پزشــک قانونی به 
مصلحت نداند یا قاضی اجرای حکم تشخیص بدهد 
که این درخواست برای تأخیر انداختن در اجرای حکم 
اســت. به هر حــال باید درخواســت اعدامــی، نرمال 

باشد.
فرض کنید کســی که دارد اعدام می شــود درخواست 
کباب بــره یــا مثــال مخلــوط شــیرموز و آب انبــه کند. 
آنوقِت صبح که حکم را اجــرا می کنند، از داخل زندان 
کــه معمــوال هــم در حاشــیه شهرهاســت، چه کســی 
می خواهد برای محکوم کباب بره یا شــیرموز انبه تهیه 
کند؟ خالصه اینکه درخواست باید در حد آب و چای و 
بیسکوییت و کیک و کلوچه و غذای معمولی باشد که 

بتوان آن را فراهم کرد.
پس از خواندن حکم توســط منشــی دادگاه با صدای 
بلند، حکم را اجرا می کنند و تمام. مجازات های اعدام 
و قصــاص نفــس بــه صــورت حلق¬ آویــز و از طریق 
طناب دار یا به شیوه دیگری باید باشد که کمترین آزار 
را برای محکوم داشته باشد. گرچه آیین نامه از »شیوه 
دیگر« هم حرف زده اما در ایران علی الحســاب همان 
شــیوه طناب دار رایج اســت و اعــدام از طریق تزریق 
مواد کشــنده یا اســتفاده از صندلــی الکتریکی و این 

خارجی بازی ها را نداریم.
شــکل قضیه هم اینطوری است که طناب را به صورت 
حلقه شده که قطعا همه شــکلش را دیده اند از جای 
محکمی آویــزان می کنند، بعد کله محکوم را داخل آن 
حلقه می کنند به شکلی که طناب دور گردنش سفت 
شــود. سپس دو کار می توان انجام داد؛ یا زیر پایش را 

خالی کنند و یا طناب را بکشند باال.
معمــوال در زندان هــا زیر پــا را خالــی می کننــد اما اگر 
اجــرای حکــم اعــدام در جــای عمومی یا بــه اصطالح 
در مــالء عام باشــد، معموال طنــاب دار را بــا جرثقیل 
باال می برند تــا هم فرد بمیرد و هم اینکه همه جســد 
او را ببیننــد. خالصــه اینکه مــردن اعدامی در شــیوه 
حلق آویز، بر اثر شکســتن گردن و قطع شدن ناگهانی 
نخاع اتفــاق می افتد و محکوم بعــد از اعدام هم چند 
ثانیه همچنان دســت و پایش تــکان می خورد که این 
به دلیل واکنش های غیرارادی اعصاب اســت و بعد از 

مدتی آرام می گیرد.

اگــر دادگاه زمان خاصــی را برای اجــرای حکم تعیین 
نکرده باشــد، محکوم بایــد همزمان با طلــوع آفتاب 
اعدام شود. خیلی ها می پرسند چرا؟ بعضی در جواب 
می گویند اجرای حکم حیــن طلوع آفتاب در روایات و 
احادیث آمده اســت اما به هر حال صرف نظر از اینکه 
اولین بار چه کســی گفته اســت اعدام بایــد در هنگام 
طلوع آفتاب باشــد، االن اینطوری است. ضمن اینکه 
هر ســاعت دیگری هم در قانون مقرر می شــد، ممکن 

بود باز عده ای بگویند چرا این ساعت؟
مأمــور اجرای حکــم باید قبــل از اجرای حکــم، آالت و 
ادوات مثــل طناب و گره آن را بررســی کند تا مطمئن 
شــود که محکم اســت و آمادگــی اجرای حکــم را دارد. 
نکتــه مهم این اســت که اســتفاده از هر وســیله ای به 
جز آنچه که بــا آن می توان حکم را اجرا کرد، به گونه ای 
که موجب شــکنجه،  عذاب دادن یا قطعه قطعه کردن 
اعضــای بدن محکوم شــود، ممنوع اســت. عــالوه بر 
این بایــد کار اعدام را به کاردان ســپرد؛ یعنی یک فرد 
آموزش دیده کــه در کمال آرامش و بدون خشــونت، 

حکم را اجرا کند.
یکــی دیگــر از نکات مهم این اســت کــه افــراد کمتر از 
هجده ســال نبایــد در محل اجرای حکــم حضور پیدا 

کنند مگر اینکه قاضی اجرای حکم اجازه بدهد.
اگر قاضی اجرای حکم تشــخیص داد، مقامات زندان 
یا مأموران انتظامی باید فیلم یا عکس مراســم اجرای 
مجــازات را تهیــه کننــد تــا در پرونده محکــوم، ثبت و 

نگهداری شود.
حــاال اگر فرد اعدامی برای آنکه یــک کار خیر هم انجام 
داده باشــد، داوطلــب اهــدای عضــو، قبل یــا بعد از 
اجرای مجــازات بود و مانع پزشــکی هم بــرای اهدای 
عضــو وجــود نداشــت، تکلیف چیســت؟ فعــال هیچ 
کاری نمی توانــد بکنــد چون ایــن کار باید بر اســاس 
دستورالعملی باشــد که این دستورالعمل هنوز تهیه 
نشده و سر آن بین پزشکان و حقوقدان ها دعواست. 
دکترها می گویند این اتفاق نباید بیفتد، بعضی دیگر 
از پزشکان و تعدادی از حقوقدان ها می گویند مگر چه 

اشکالی دارد؟
اما یــک اتفاق دیگــر هم ممکن اســت بیفتــد که قبال 
هیچکس احتمال آن را نمی داد اما هشــت سال پیش 
ایــن اتفــاق رخ داد و مدتی فکر همه را مشــغول کرد. 
ماجــرا از این قرار بــود که صبح ۲۵ مهر ســال ۹۲، یک 
زندانی ۳۵ ســاله  به نام علیرضا ممقانی که ســال ۸۹ 
بــه اتهام حمل و نگهداری حدود یک کیلوگرم شیشــه 
دستگیر شده بود، اعدام شــد اما کارمند سردخانه ای 
که جســد علیرضــا در آنجا بــود، بعد از چند ســاعت 
به صــورت کامال اتفاقی متوجه شــد کاور جســد، بخار 
کرده و این شروع یک جنجال جدید در تاریخ قضایی 

ایران بود.
اعدامــی، زنــده شــده بود و کســی نمی دانســت حاال 
باید چــه کار کرد. البته بعــد از اظهارنظرهای فراوان، 
نهایتا صادق آملی الریجانی رئیس وقت قوه قضائیه 
از پیشــنهاد عفو برای علیرضا خبــر داد و گفت: »نظر 
اینجانب بر پیشنهاد عفو فرد مذکور از مجازات اعدام 

با یک درجه تخفیف است.«
این ماجرا نهایتا در آیین نامه اجرای احکام پیش بینی 
شــد. االن اگر بعد از اجرای مجازات، اعدامی زنده شد، 
دیگــر خبری از بخشــش نیســت و حکم دوبــاره اجرا 
می شــود تا مطمئن شــوند کــه محکوم، مرده اســت. 
اگر حکم اعدام باشــد که قطعا اجرا می شــود و اگر هم 
قصاص باشد، برای اجرای مجازات نیاز به درخواست 

مجدد اولیای دم است.
اما کفن و دفن اعدامی چگونه است؟ دقیقا مثل بقیه 
آدم ها. پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط 
پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی 

قانونی می شــود تا بــه خانواده یا بســتگان فردی که 
اعدام شده تحویل داده شود. اگر هم کسی را نداشت 
یا کسی دنبال جسدش نیامد، طبق مقررات شرعی و 
قانونی دفن می شود و هزینه هایش را هم بیت المال 

می دهد.

نحوه اجرای سنگسار
ایــن  همیــن اول قضیــه بگوییــم کــه مدت هاســت 
مجازات در ایران اجرا نشــده اســت.  اساسا در قانون 
مجازات اســالمی مصوب ســال ۹۲، یک روزنه ای برای 
اجرانشــدن این مدل از مجازات مــرگ و تبدیل آن به 
اعدام معمولی باز شــد که احتماال االن از همین روزنه 

استفاده می شود.
ماده ۲۲۵ این قانون، مجازات سنگسار را برای آدم های 
متأهل پیش بینی کرده اما گفته اگر این مجازات قابل 
اجرا نبود، بــا پیشــنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه 
قضائیه می توان در صورتی که جرم با شــهادت شهود 
ثابت شده باشد، به صورت معمولی اعدام را اجرا کرد 
)یعنی همان حلق آویز( و اگر هم شهادت شهود نبود، 
بی خیال اعدام بشــوند و به زن یا مــردی که زنا کرده، 

صد ضربه شالق بزنند و تمام.
در مورد سنگســار هم همان اجرای مراســم مذهبی و 
وصیــت و ... که گفته شــد، وجود دارد؛ بــا این تفاوت 
کــه به محکوم قبــل از اجرای حکم، نحوه غســل میت 
و کفن پوشــیدن و ... یادآوری می شود. در این شیوه، 
مــرد را تــا نزدیکی کمر و زن را تا ســینه در گــودال قرار 
می دهنــد؛ طوریکــه دســت ها خــارج از گــودال و آزاد 
باشد. بزرگی ســنگ هایی که به محکوم می زنند نباید 
به اندازه ای باشــد که با یکی دو ســنگ کشــته شــود. 
کوچکی آن هم نباید به اندازه ای باشــد که دیگر نتوان 

به آن گفت »سنگ«.
چه کســی ســنگ اول را می زند؟ اگر جرم بــا اقرار خود 
محکوم یا علم قاضی ثابت شــده باشد، ابتدا قضات 
صادرکننده حکم سنگ می زنند و سپس دیگران و اگر 
با شهادت شــهود ثابت شده باشــد،  اول شهود، بعد 
قضــات صادرکننده حکــم و پس از آن دیگران ســنگ 

می زنند.
یکــی از اتفاقاتی که احتمال وقوع آن خیلی کم اســت 
اما به هر حال وجود دارد، فرارکردن محکوم از گودالی 
است که در آن قرار داده شده است. اگر محکوم بتواند 
فرار کند، سرنوشــتش به این بســتگی دارد که زنای او 
چگونه ثابت شــده باشــد. اگر با شــهادت ثابت شده 
باشــد، فرارش بیهوده بوده زیــرا او را برمی گردانند و 
مجــددا حکم را اجــرا می کنند اما اگر با علــم قاضی یا 
اقرار ثابت شده باشد، می تواند خوشحال باشد چون 
در ایــن صورت از سنگســار نجــات پیدا کــرده و دیگر 

حکمش اجرا نمی شود.

نحوه اجرای مجازات صلب
در اجرای صلب کــه گفتیم یکی از مجازات های مربوط 
به جرم محاربه اســت، محکوم را در فضای باز به چوبه 
دار که شبیه صلیب اســت آویزان می کنند؛ طوری¬که 
پشت به صلیب و رو به قبله باشد و پاهایش مقداری 
از زمین فاصله داشته باشد. هم¬چنین دست هایش 
را بــه دو چوبــه افقی و پاهایــش را به چوبــه عمودی 
می بندند و به مدت ســه روز تحت حفاظت و مراقبت 
مأموران به همان حال رها می کنند. البته نحوه بستن 

محکوم نباید طوری باشد که موجب مرگش شود.
منظور از ســه روز، ســه روز و دو شــب داخل آن است و 
با غــروب آفتاب روز ســوم،  محکوم از چوبــه دار پایین 
آورده می شــود. اگــر فوت مصلــوب زودتر از ســه روز 
محرز شود، جســد برای انجام مراســم مذهبی و کفن 
و دفــن پایین آورده می شــود اما اگــر مصلوب پس از 

سه روز فوت نکرده باشد، قطعا بدن یا شانس خیلی 
خوبی داشــته و در این صورت او را رها می کنند. حتی 
اگر نیازمند خدمات پزشــکی باشــد، اقدامات درمانی 

برای او ممنوع نیست.

نحوه اجرای مجازات قصاص  نفس
اما معمول ترین مجازات مرگ که بیشتر از همه درباره 
آن شــنیده ایم و خوانده ایــم، قصــاص نفس اســت. 
در ایــن مورد، همه چیز مثل اعدام معمولی اســت؛ با 
ایــن تفاوت که قاضی اجرای حکم مکلف اســت پیش 
از اجــرا، تمام تالش خــود را به کار بگیرد کــه خانواده 
مقتول رضایت بدهند تا اعدام اتفاق نیفتد و ماجرا با 

یک پایان خوش به سرانجام برسد.
حــق  مقتــول  خانــواده  نبــود،  کار  در  رضایتــی  اگــر 
دارنــد خودشــان مســتقیما حکــم را اجرا کننــد یعنی 
با دســت های خودشــان چهارپایه را از زیــر پای قاتل 
بکشــند یا اگــر دلــش را نداشــته باشــند می توانند از 

شخص دیگری بخواهند که این کار را انجام دهد.

ماجرای چند بار اعدام یا قصاص چیست؟
گاهــی در خبرها می شــنویم کــه فردی مثال بــه دو بار 
اعدام یا ســه بار قصاص محکوم شــده اســت. برخی 
تصور می کنند دو بار اعدام یا قصاص یعنی محکوم را 
یک بار به دار می کشــند، او را پایین می آورند و دوباره 
دار می زننــد. ایــن تصور کامــال غلط اســت. اعدامی، 
یویو نیســت کــه او را بــاال و پایین کنند. ضمــن اینکه 
وقتی کســی را یک بار دار می زنند، دیگر جانی در بدن 
ندارد که بخواهد دوباره و ســه باره اعدام شود. دو بار 
قصاص زمانی اســت که فــردی مرتکب قتــل دو آدم 

شده باشد.
او یــک بار به اتهــام قتل یکــی از این دو نفــر و یک بار 
هم به اتهام قتل دیگری به قصاص محکوم می شــود. 
فایــده اش چیســت؟ فــرض کنیــد خانــواده یکــی از 
این دو مقتــول، رضایت بدهد. در ایــن صورت قاتل 
نمی تواند برود دنبــال کارش چون از دو بار قصاص، 
فقط یک بارش منتفی شــده و هنوز یک سهمیه دیگر 
دارد. یــا مثــال فــرض کنید کســی هــم مرتکــب تجاوز 
جنســی شــده و هم اقدام به محاربه کرده است. این 

فرد به دو بار اعدام محکوم می شود.
اگر مثال عفو شــود و محاربه را ببخشــند، به دلیل این 
جــرم دیگر اعدام نمی شــود اما هنوز یــک اعدام بابت 
تجــاوز جنســی طلــب دارد. گاهــی هم ممکن اســت 
اعدام و قصاص، مخلوط باشــد. مثال فردی به یک زن 
تجاوز جنســی کرده و بعد او را کشــته اســت. در اینجا 
ممکن اســت با پول یا در راه رضای خــدا، خانواده آن 
زن از قصاص گذشــت کنند و از این جهت قاتل اعدام 
نشــود اما ســهمیه اعــدام او بابت تجاوز ســر جایش 

هست.

آیا همه چیز همینقدر ساده است؟
قطعــا خیر. آنچه خواندید خالصه ای از فشــرده ترین 
مباحثــی اســت کــه دربــاره مجــازات اعــدام در ایران 
می شــد در این مجال کوتاه بیان کرد و فقط شکل کار 
بود. تحقیقات، رسیدگی، صدور حکم، فرجام خواهی، 
اعاده دادرســی و ... روندهایی بســیار فنی و پیچیده 
است که مجازات های مرگ، باید این روند را طی کنند 
و اصوال صدور حکم اعدام و اجرای آن به این راحتی ها 

نیست.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه می بینیــد گاهــی فردی 
چندین سال اســت به قول زندانی ها »زیر تیغ« است 
و حکم اعدام دارد اما مجازات نمی شــود. حساســیت 
این مجازات بسیار باالست چون برگشت ناپذیر است 

و نمی توان گفت »ببخشید، اشتباه شد«.

تشریفات اعدام در ایران؛

ساعاتپایانیمحکومبهاعدامچگونهمیگذرد؟
ماجرای چند بار اعدام چیست؟

ســرخاب- رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
آذربایجان شــرقی ســرمایه گذاری ریالی و ارزی بخش 
خصوصی را برای اتمام پروژه های جهش تولید استان 
به ترتیب ۱۰ هزار و ۵۹ میلیارد تومان و ۱۹ میلیون و ۱۴۲ 

هزار دالر اعالم کرد.
هماهنگــی  جلســه  در  امــروز  ظهــر  بهبــودی  داود 
تفاهم نامــه پیشــبرد پروژه هــای جهش تولیــد اظهار 
کــرد: ایــن تفاهم نامــه فیمابین محمدباقــر نوبخت، 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور و محمدرضا 
پورمحمدی اســتاندار آذربایجان شرقی منعقده شده 

است.
وی افــزود: هــدف این تفاهم نامــه اجــرا، تکمیل و به 
بهره برداری رســاندن ۴۱ پروژه جهش تولید در استان 

آذربایجان شرقی است.
بهبــودی بــا اشــاره بــه منابــع مالــی الزم بــرای اتمام 
پروژه هــای جهــش تولید اســتان، توضیــح داد: مبلغ 
۱۱ میلیــارد تومان از محــل اعتبارات ردیــف ۲۹ جدول 

پرداختی ها تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود 
7۲ میلیــارد تومان در قالب کمک هــای فنی و اعتباری 
به منظور تامین یارانه ســود تسهیالت و چهار میلیارد 
تومــان از طریق اعتبــارات بودجه اســتانی آذربایجان 

شرقی در قانون بودجه ۱۳۹۹، تامین خواهد شد.
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجان 
شــرقی افزود: همچنین ۲۵۴ میلیارد تومان تسهیالت 
ســرمایه در گــردش از محــل منابــع داخلی موسســه 
عامل، ۶۱۵ تســهیالت ســرمایه ثابــت از منابع داخلی 
موسســه عامل طرح هــا و 7۲ میلیــارد تومــان نیز در 
قالــب کمک های فنی اعتباری به منظــور تامین یارانه 

سود تسهیالت قرار است پرداخت شود.
بــه نقــل از روابط عمومی ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی آذربایجان شــرقی، بهبودی سرمایه گذاری ریالی 
و ارزی بخش خصوصی را نیــز در این ارتباط به ترتیب 
۱۰ هزار و ۵۹ میلیارد تومان و ۱۹ میلیون و ۱۴۲ هزار دالر 

اعالم کرد.
وی از بانک هــا و دســتگاه ها درخواســت کــرد آخرین 
اقدامــات انجام گرفته در خصــوص پروژه های جهش 
تولیــد را در اســرع وقــت ارســال نماینــد و پیگیر عقد 
قرارداد با واحدهای معرفی شــده تفاهم نامه جهش 

تولید باشند.

بهبودی اعالم کرد:

سرمایهگذاری۱9میلیوندالریبخشخصوصیدرپروژههایجهشتولید
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آگهی مزایده عمومی
مرحله دّوم - نوبت دّوم

شهرداری ورزقان در نظر دارد تعدای از قطعات با کاربری تجاری- مسکونی خود به شرح ذیل را از طریق مزایده به متقاضیان 
واگذار نماید متقاضیان جهت کسب  اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده می توانند همه روزه تا تاریخ  قبول  پیشنهادات 

در ساعات اداری به شهرداری ورزقان مراجعه  و یا با شماره تلفن 44554476 تماس حاصل فرمایند.

ـ 308 م.الف 194ـ99
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/24

متراژ)مترمربع( قیمت پایه بر مبنای هرمترمربع آدرس کاربری قطعه ردیف

28/000/000 ریال 35/16 خ امام)ره( باالتر از بانک مسکن تجاری شماره8 1

26/000/000 ریال 35/20 خ امام)ره( باالتر از بانک مسکن تجاری شماره10 2

28/000/000 ریال 35/20 خ امام)ره( باالتر از بانک مسکن تجاری شماره11 3

29/000/000 ریال 35/20 خ امام)ره( باالتر از بانک مسکن تجاری شماره12 4

30/000/000 ریال 35/20 خ امام)ره( باالتر از بانک مسکن تجاری شماره13 5

1/600/000 ریال 223 خیابان شهداء - کوچه بن بست شهید حاجی زاده مسکونی شماره 2 6

1-متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی 5% قیمت پایه کل  متراژ هر قطعه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 
7091340534 نزد بانک ملت شعبه ورزقان واریز نمایند.

2ـ تاریخ قبول پیشنهادات از تاریخ 99/9/16 تا آخر وقت اداری  99/10/04 می باشد  
3-  تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح مورخ 99/10/06 می باشد . 

4-  به پیشنهادات مبهم  و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5ـ شرکت کنندگان بایستی فیش واریزی بابت سپرده را در یک پاکت و قیمت پیشنهادی را در یک پاکت دیگر قرار داده و پس 

از الک مهرتحویل دبیرخانه  شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند.
6ـ هزینه های انتشار آگهی  برعهده برندگان مزایده خواهد بود.

7ـ تاریخ انتشار نوبت اول 99/9/16
8ـ تاریخ انتشار نوبت دوم 99/9/24 

شهردار ورزقان - رستم سلیم زاده

آگهی مناقصه عمومی
مرحله اّول - نوبت اّول

 شهرداری ورزقان در نظر دارد اجرای عملیات احداث پل هوائی عابر پیاده )بطول 45 متر – عرض 2 متر و ارتفاع 
5 متر(  در خیابان حضرت امام ره ورزقان و همچنین خط کشی معابر سطح شهر بطول 4/27 کیلومتر را از طریق 
مناقصه عمومی و بر اســاس فهرست بهاء راه و باند سال 99 به شرکتها و پیمانکاران واجد الشرائط و دارای رتبه 
بشــرح و شــرائط ذیل واگذار نماید شــرکت کنندگان می توانند در مدت مقرر همه روزه در ســاعات اداری جهت 

کسب اطالع بیشتر به شهرداری مراجعه  و یا با شماره تلفن 44554476 -041 تماس حاصل فرمایند.
1-اعتبار اولیه اجرای پل هوائی مبلغ 3360 میلیون ریال.

2-اعتبار اولیه خط کشی معابر 836 میلیون ریال
3-تهیــه ضمانتنامه بانکی از یکــی از بانک های معتبر به ترتیب بمبلغ168000000ریــال و 41800000 ریال بعنوان 

ضمانتنامه شرکت در مناقصه.
 4- تاریخ قبول پیشــنهادات از تاریخ 99/9/24 تا آخر وقت اداری  99/10/14 می باشــد و تاریخ بازگشائی پاکت ها  

ساعت10 صبح 
  مورخ 99/10/15 می باشد  

5-به پیشنهادات مبهم  و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-پیشــنهاد دهندگان بایستی اسناد مربوط به شرکت و ضمانتنامه بانکی را در پاکت الف  و قیمت پیشنهادی را 
در پاکت ب گذاشته و همه پاکتها را در یک پاکت مجزا قرار داده و پس از امضاء والک  ومهربه  دبیرخانه  شهرداری 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
7- شهرداری در رد و قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختاراست.

8- شهرداری میتواند با اطالع قبلی 25% درصد حجم پروژه را افزایش و یا کاهش دهد.
 9- هزینه نشرآگهی بعهده برنده مناقصه  میباشد.

10-  چاپ مرحله  اول - نوبت اول 99/9/24 و مرحله اول – نوبت دوم 99/10/3
شهردار ورزقان - رستم سلیم زاده

ـ 308 م.الف 210ـ99
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/03

م.الف: 185- 99ـ 308 
رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم محترم حسین پور دارای شناسنامه شماره4 به شرح پرونده  به کالسه9900655    از این مرجع  درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان طاوس حسین پور کالن به شناسنامه58 در تاریخ1399/01/14در اقامتگاه دائمی خود درگذشته  ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر به اشخاص زیر می باشد:
خواهــر زینــب              حســین       روســتایی       حــوزه        1316/9/  20         4 پــور         حســین  محتــرم  1ـ 
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتــی  درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماید تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه  بــه ایــن مرجــع  تقدیــم  دارد و االگواهــی صــادر خواهــد شــد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  ورزقان

ایسنا- ســخنگوی قرارگاه ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا به تشــریح مصوبات جدید ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا پرداخــت و گفــت: 
پیشــنهاد دقیق ما برقراری ممنوعیت تردد 
از ســاعت 18 و همچنیــن تعطیلــی اصناف 
از ســاعت 18 اســت در 29 و 30 آذر است. این 
تصمیم گیری هــای  از  پــس  محدودیت هــا 
بیشــتر در تمام شهرهای قرمز، نارنجی و زرد 

اجرای خواهد شد.
دکتر علیرضا رئیســی، گفت: هفته گذشــته 
مصوبه ای در ارتباط با منع تردد در شهرهای 
قرمز و نارنجی از 9 شــب تا 4 صبح داشــتیم 
که در آن قید شــده بود ایــن محدودیت در 
شــهرهای بــاالی 200 هزارنفــر جمعیت اجرا 
شــود، با بررســی مجدد ایــن محدودیت به 
شــهرهایی با جمعیت کمتــر از 200 هزار نفر 
هم تعمیم پیدا کرد. بحث اقدام و عملیاتی 
کــردن محدودیت ها فشــار زیــادی به ناجا 
وارد می کنــد و االن در هر شــهر نارنجی فارغ 
از جمعیتشــان محدودیت تردد 9 شب تا 4 

صبح اعمال می شود.

پیشنهاد منع تردد و تعطیلی مشاغل 
در شب یلدا از ساعت 18

وی افــزود: پیشــنهاد دیگــری کــه امــروز در 
ســتاد مطرح شــد بحث منع تردد و کاهش 
فعالیت کســب و کار از ســاعت 18 به بعد در 
روزهای شنبه و یک شــنبه )29 و30 آذر( بود، 
چرا که نگرانی های بســیار جدی در رابطه با 
برگزاری دورهمی و شب نشــینی در این شب  
وجود دارد. موضوع دیگر این بود که وزارت 
ارتباطــات در صورت امکان برای شــب یلدا 
تســهیالتی ارائــه دهــد. همچنیــن افزایش 
برنامه های ســرگرم کننده صدا و سیما برای 
شــب یلدا از تاکیــدات مــا بــود. امیدواریم 
موضوع برگزاری مجازی دورهمی های شــب 
یلدا و پرهیز از تجمعات جدی گرفته شــود. 
پیشــنهاد دقیق ما برقراری ممنوعیت تردد 
از ســاعت 18 و همچنیــن تعطیلی اصناف از 
ســاعت 18 اســت. این محدودیت ها پس از 
تصمیم گیری های بیشــتر در تمام شهرهای 
قرمــز، نارنجــی و زرد اجــرای خواهد شــد و 

اطالع رسانی درمورد آن انجام خواهد شد.
حمل ونقل عمومی؛ معضلی در کالنشهرها

وی با اشاره به معضل حمل و نقل عمومی، 
اظهار کــرد: این موضوع یکی از مشــکالت و 
معضالت ما در کالنشهرها بویژه در پایتخت 
اســت. برای اضافه کردن وســیله به ناوگان 
حمــل و نقل عمومــی مصوبه پیشــنهادی 
داشــتیم که تاپایان ســال 4000 اتوبوس به 

ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شود.
نگرانی از خیز مجدد بیماری در دی و بهمن

از  بعــد  اکنــون  داد:  ادامــه  رییســی 

شــاهد  شــد  ایجــاد  کــه  محدودیت هایــی 
بــه  ورودی  هســتیم،  نســبی  آرامــش  یــک 
بیمارســتان ها و مــوارد مــرگ و میر کاهش 
یافته اســت. از هفته قبل تــا االن هزار مرگ  
کرونایی کم شــده است، یعنی 1000 خانواده 
از داغدار شدن نجات یافتند. اگر پروتکل ها 
رعایت نشــود بــه طور قطــع آمار افزایشــی 
خواهد شــد چون رفتار ویروس به ما نشان 
داده اســت به محض عــدم کنترل آمــار باال 
می رود. سرد شدن هوا، دورهمی خانوادگی 
کــه بیــش از 50 درصــد بســتری های فعلی 
بیمارســتان ها مربــوط بــه این افراد اســت  
ادامه دار باشد سبب می شــود در اواخر دی 
و اوایل بهمن ماه پیک مجدد داشته باشیم. 
گاهــی در اوج بحــران هســتیم  می گوییم ای 
کاش زودتــر کاری کرده بودیم امــا اکنون در 
شرایط نسبتا مساعدی هستیم که اگر رعایت 
نکنیــم در دی مــاه و بهمن مــاه خیز مجدد 

خواهیم داشت.
وی بــا اشــاره به آثار هوای ســرد بــر بیماری 
کرونا، گفت: سازمان بهداشت جهانی اعالم 
کرده اســت طــی 6 هفته گذشــته در جهان، 
مــوارد مرگ و میــر کرونا 60 درصــد افزایش 
یافته اســت. این نشــان دهنده تاثیر هوای 
ســرد و ارتبــاط آن با بیماری اســت. البته اثر 
ســرما به این شکل است که در این ایام افراد 
در محیط های بســته و با تهویــه نامطلوب 
کنــار یکدیگر قــرار می گیرند و ایــن موضوع 

شیوع بیماری را افزایش می دهد.
رییســی تاکید کــرد: نبایــد فرامــوش کنیم 
اصناف و کسبه در این فشار اقتصادی کسب 
و کار خود را تعطیل کردند تا سالمتی برگردد 
و حیف اســت با دورهمی و شب نشینی این 
دستاورد را از دست دهیم. از اسفندماه سال 
قبل با بیماری کلنجار می رویم. در سیزده بدر 
و عیــد رعایــت کردیــم و در اردیبهشــت ماه 
اوضاع بســیار خوبی داشــتیم. پــس از آن با 
ســاده انگاری بیماری خیز شــدید داشــتیم 
و اکنــون تــازه کادر درمان زمــان پیدا کردند 
نفســی بکشــند. البته هنوز موفقیت کامل 
حاصل نشــده اســت و باید تا زمانی که هوا 
سرد است دورهمی ها را به حداقل برسانیم.
ســخنگوی قــرارگاه ســتاد ملــی مقابلــه با 
کرونــا، اظهــار کــرد: البتــه همیــن االن هم 
بیــش از 200 نفر در روز جان خود را از دســت 
می دهنــد کــه تنهــا یک عــدد نیســت بلکه 

عزیــزان یک خانواده هســتند که می توان با 
رعایت پروتکل ها جلوی این اتفاق را گرفت. 
می دانیم ماسک زدن کار ساده ای نیست اما 
خوشــحالیم که امروز دیگر در میان مردم جا 

افتاده است.

لزوم استفاده از تجارب سایر کشورها در 
مدیریت کرونا

وی با اشــاره با آمــار جهانی کرونــا، تصریح 
کرد: اروپا و آمریکا در حوزه سالمت و اقتصاد 
از  ولــی  هســتند  پیشــرفته ای  کشــورهای 
طرف دیگر میزان رعایــت پروتکل ها در این 
کشورها سبب تجربه شرایط سخت برایشان 
شده اســت. اکنون آلمان مرگ باالتر از 525 
نفــر در روز را تجربه می کنــد و یا آمریکا مرگ 
روزانــه بیش از 3000 هزارنفــر را تجربه کرده 
است. این در حالی است که کشورهای ژاپن، 
کره جنوبی، ســنگاپور، تایوان، تایلند و... در 
کنترل بیمــاری موفق بودنــد و علت آن هم 
قانون پذیری باالی مردم اســت. کره جنوبی 
با ابزار مسئولیت اجتماعی و قانون پذیری و 
سیستم دیجیتال به موفقیت کنترل بیماری 
رســیده اســت. ما هم پا به پای دنیــا به فکر 
دولت الکترونیک بودیم اما اجرایی نکردیم 
و در مرحلــه عمــل بــه دلیل زیرســاخت ها 
نداشــتیم.   توفیــق  ســرمایه گذاری  عــدم  و 
 sars همچنین این کشورها تجربه مدیریت
و mers را داشتند و این موضوع هم عاملی 
برای موفقیت در کنترل بیماری است. گاهی 
چاره ای جز محدودیــت و جریمه نداریم اما 
با ادامه دار شدن روند بیماری نمی توان این 

شیوه را ادامه داد.
فرهنگســازی  و  اطالع رســانی  افــزود:  وی 
مناســبی تاکنون صورت گرفته است و مردم 
می داننــد بایــد در خانــه بمانند. ماســک، 
فاصله گــذاری اجتماعی، کاهش تــردد و... 
تاکنــون بارهــا اطالع رســانی شــده اســت. 
بــودن در یک فضای بســته با تعــداد افراد 
زیــاد احتمــال ابتــال بــه بیمــاری را افزایش 
می دهد. در دورهمی های خانوادگی کســی 
ماســک نمی زنــد و تصــور می کننــد کســی 
از عمــه یــا خالــه اش بیمــاری را نمی گیــرد. 
در دورهمی هــا بیشــتر صحبــت می کنیم و 
احتمال انتقــال ویروس افزایــش می یابد. 
ایــن در حالی اســت که دورهمی هــا عموما 
بیــش از یــک ســاعت طــول می کشــد و در 

تمــام مــدت در فضای بســته نشســته ایم.

جهش ویروس عاملی برای افزایش 
سرعت انتقال آن

رییسی ادامه داد: جهش های ژنی مختلفی 
قــدرت  و  داده  رخ  کوویــد19  ویــروس  در 
ســرایت و انتقــال آن افزایش یافته اســت و 
بــه همین دلیل ســنین پایین تر هــم درگیر 
بیمــاری می شــوند چــون حجم بیشــتری از 
ویــروس آزاد می شــود و میزان چســبندگی 
آن بیشــتر اســت. ایــن تصور کــه به محض 
تزریــق واکســن ایمنی ایجاد می شــود اصال 
درست نیســت. کشــورهایی مانند آمریکا و 
انگلیس واکسیناســیون را آغاز کردند ولی با 
آغاز تزریق واکسن زنجیره بیماری بالفاصله 
قطع نمی شود، مدتی زمان می برد تا ایمنی 
در بدن ایجاد شــود، مدتی زمــان می برد تا 
ایمنی در بــدن افراد ایجاد شــود و از طرفی 
واکســن هم به میزان مشــخصی اثربخشی 
دارد. مــا هنــوز تجربه و مطالعــه ای نداریم 
کــه مثال یک ســال بعد از تزریق واکســن چه 
اتفاقی می افتد چون واکسیناسیون تازه آغاز 
شده است. ضمن امیدواری نسبت به قطع 
زنجیره بیمــاری و واکسیناســیون همچنان 

باید رعایت پروتکل ها را جدی بگیریم.

محدودیت های هوشمند عامل اصلی 
مدیریت بیماری

رییسی ادامه داد: ستاد ملی مقابله با کرونا 
از حدود 4 هفته قبل تصمیم بســیار خوبی 
گرفت که آنهم هوشمندسازی محدودیت ها 
بود یعنی اگر بر اساس شاخص ها و معیارها 
در سطح یک شــهر ببینیم بیماری می تواند 
به ســایر نقاط هم منتقل شــود، ســریعا به 
ســراغ این شــهرها خواهیم رفت. حدود دو 
هفته قبل 34 شهر قرمز داشتیم و مستقیما 
به ســراغ آنهــا رفتیــم، از این تعداد 7 شــهر 
وضعیت بســیار بحرانی تری داشتند، پس از 
اعمال محدودیت ویژه و اجرای 100 درصدی 
محدودیت ها موفق شــدیم اوضاع را کنترل 
کنیم. در این بین فرمانداران، اســتانداران و 

مقامات استانی بسیار به ما کمک کرده اند.

سهم باالی استان های شمالی در تعداد 
شهرهای قرمز

وی افــزود: اکنــون 12 شــهر قرمــز داریم که 

عمــده ایــن شــهرها در دو اســتان اســت. 
هفته گذشته فقط 4 اســتان اردبیل، گیالن، 
مازندارن و گلســتان هنوز در وضعیت قرمز 
باقی مانده بودند که خوشــبختانه اردبیل و 
گلســتان از وضعیت قرمز خارج شدند و دو 
اســتان گیالن و مازندران هنــوز در وضعیت 
قرمز هســتند. در بین همین دو استان هم 
مازندارن 5 شــهر قرمز و گیالن 4 شــهر قرمز 
دارد بنابراین برای خارج کردن این استان ها 
از وضعیت قرمز اولویت ما کم کردن بیماری 
در شهرهای قرمز است. در استان مازندارن، 
آمل، بهشهر، رامسر، گلوگاه و نکا و در استان 
گیالن، آســتارا، بندر انزلی، رودســر و توالش 
اســتان  در  زرین دشــت  همچنیــن  اســت. 
فارس، بافق در اســتان کرمان و گمیشان در 
اســتان گلســتان هم وضعیت قرمــز دارند. 
در میان این 12 شــهر قرمز، 5 شــهر آســتارا، 
توالش، گلوگاه، آمل و نکا وضعیت صعودی 

بیماری را تجربه می کنند.
رئیســی تاکید کــرد: اکنون رونــد بیماری در 
گیالن صعودی اســت. در مازندارن هم روند 
صعودی متوقف شده است اما هنوز شاهد 

آغاز روند نزولی نیستیم.

رعایت 8۷ درصدی پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم

وی دربــاره رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
گفت: میانگیــن رعایت پروتکل ها 87 درصد 
است و فوق العاده خوب رعایت شده است. 
همکاری مردم در محدودیت هایی که اعمال 
شد باالتر از 90 درصد است. اکنون در سطح 
کشــور 12 شهر در وضعیت قرمز، 231 شهر در 
وضعیت نارنجی و 205 شهر در وضعیت زرد 

بیماری کرونا قرار دارند.

سهم موثر نیروی انتظامی در اعمال 
محدودیت ها

وی درخصــوص تردد خودروهــا، بیان کرد: 
تــردد خودروهــای بیــن شــهری 31 درصــد 
کاهش یافته اســت. تصادفات خسارتی 46 
درصد و فوتی 42 درصد کاهش یافته است. 
نیروی انتظامی بســیار به ما کمک می کند و 
روزانــه حدود 11 هزار نفــر در نیروی انتظامی 
فعالیــت می کنند و تا االن بیــش از 200 هزار 
نیرو برای کنترل ترددها مشارکت داشته اند. 
بر اســاس جریمــه ای کــه نیــروی انتظامی 

گزارش داده اســت تاکنون 600 هزار جریمه 
بــرای تردد 9 شــب تا 4 صبح صــورت گرفته 
اســت. همچنین به دو میلیون خودرو که در 
حال خروج از شــهرها بودند تذکر دادند که 
ســفر نروند و 772 هزار نقض محدودیت را 
شناســایی کردند که عالوه بر جریمه مجبور 
به بازگشــت کردنــد. در عین حــال 52 هزار 
جریمه در شهرهای نارنجی و 60 هزار جریمه 

تردد هم در شهر قرمز صورت گرفته است.

طرح محله محور »شهید سلیمانی« در 
چه مرحله ای است؟

وی دربــاره طــرح شــهید ســلیمانی، گفت: 
روزانه زیر 70 هزار تست روزانه انجام می شود 
ولــی پیشــرفت بســیار خوبــی داشــته ایم. 
مشــکلی در تامین کیت نداریم ولی مشکل 
در انجــام تســت  اســت چــون بــار مراجعه 
بــه مراکز کمتر شــده اســت، قســمت بزرگ 
فعالیــت مــا ســنجش اطرافیان فــرد کرونا 
مثبت است. در ســازماندهی و اجرا تا هفته 
قبــل در مرحلــه اســتقرار بودیــم و تاکنون 
723 هــزار خانواده آســیب پذیر کرونا تحت 
پوشــش گروه های حمایتی ما قــرار گرفتند. 
حدود 500 هزار مراقبت تاکنون انجام شده 
اســت و روز گذشــته حــدود 22 هزار تســت 
ســریع از اطرافیان افراد کرونا مثبت در درب 

منازل گرفته شد.
وی درباره وضعیت قرنطینه بیماران، گفت: 
8300 تخــت قرنطینه شــامل مهمانســرا و 
هتل ها آمــاده داریم، تقریبا ســه روز اســت 
که این اقدام آغاز شــده اســت و اکنون 357 
نفر االن در این قرنطینه ها هستند. درمورد 
سالمندان هم برنامه مفصل و علمی داریم. 
حدود 8 میلیون نفر سالمند داریم . و بررسی 
کردیم ســالمندانی که 4 فاکتور دارند بیشتر 
مــورد توجه قرار گیرند: کســانی که باالی 75 
سال هستند، کسانی که تنها زندگی می کنند، 
افراد دارای معلولیت هســتند و ســالمندی 
که یکــی از اطرافیانش کرونا مثبت اســت را 
شناسایی کردیم و تســهیالت ویژه برایشان 
قائــل شــدیم. کســانی که ایــن 4 فاکتــور را 
داشته باشند در میان کل سالمندان حدود 
یــک میلیــون و 200 هزارنفر هســتند. در هر 
محله شاید 40 نفر از این سالمندان سکونت 
داشــته باشند که مراقب ســالمت شناسایی 
کرده و به تیم هــای حمایتی معرفی می کند 

تا سالمند نگران خروج از منزل و... نباشد.
وی کــه در یــک برنامــه تلوزیونــی صحبت 
می کــرد، با تاکیــد بر لزوم تــرک دورهمی ها 
بویژه در شب یلدا، گفت: خواهش می کنیم 
مردم نکات بهداشــتی را رعایــت کنند. برای 
یک ســاعت گفــت و گــو کــردن می توانند از 

تلفن همراه استفاده کنند.

پیشنهاد منع تردد و تعطیلی مشاغل در شب یلدا از ساعت ۱۸

 افزایش قدرت انتقال کرونا

آگهی مناقصه عمومی
مرحله دّوم - نوبت اّول
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قانونبرای
همهیکساننیست

 تبعیض آشکار در لیگ برتر

گزارش

ایســنا- تصمیم ســازمان لیگ به لغو دیدار دو تیم 
پرســپولیس و ذوب آهن حواشــی زیادی را به وجود 

آورده است.
به طور رسمی از سوی ســازمان لیگ اعالم شد دیدار 
دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن لغو شد. این در حالی 
اســت که کاروان ذوبی ها در تهران حضور داشتند و 
مسئوالن این تیم طی روزهای گذشته بارها در رابطه 
بــا ابتالی بازیکنان ذوب آهن صحبــت کردند و برای 
لغو این بازی به ســازمان لیگ درخواســت دادند اما 

لغو بازی از سوی مدیران سازمان لیگ رد می شد.
اگــر قرار بر لغو بــازی بود چرا اجازه داده شــد کاروان 
ذوب آهن به تهران سفر کند تا هزینه  زیادی را متحمل 
شــود؟ ماجرای لغو بــازی پرســپولیس و ذوب آهن 
عمیق تر از این هاست و باید در این رابطه مسئوالن 
ســازمان لیگ پاسخگو باشــند چرا که طی دو هفته 

گذشته ضربه سنگینی به ذوب آهن وارد شده است.
محرومیت رحمان رضایی و شکست ذوبی ها در بازی 
با شهرخودرو به دلیل ابتالی بیشتر بازیکنان این تیم 

به کرونا از جمله این موارد است.
*قانونی که سر و ته ندارد

چگونــه می شــود دیــدار ذوب آهن و شــهرخودرو با 
آن همــه بازیکــن مبتــال بــه کرونــای ذوب آهن لغو 
نشــود اما  برای بازی این تیم مقابل پرسپولیس که 
چند بازیکن شــان با منفی شدن تست کرونای شان 
برگشتند تا تیم شرایط بهتری پیدا کند، لغو می شود؟ 
آیــا قانون بــرای همه تیم هــای لیگ برتری یکســان 

است؟
قانون تعریف شده ای در این رابطه وضع شده است 
اما کارشــکنی نه برای باشــگاه هایی مثل ذوب آهن 
بلکه برای مســئوالن باال دســتی که همیــن قانون را 
وضــع کرده اند، صورت می گیرد. تبعیض آشــکارا در 
لیگ برتر این روزها صدای پیشکسوتان و فوتبالی ها 

را درآورده است.
رحمان رضایی پس از مصاحبه اش در همین رابطه 
تا اطالع ثانوی محروم شد. او پس از شکست این تیم 
مقابل شــهر خودرو گفت " آیا قانون گذاران چیزی از 
فوتبال ســر در می آورند؟ فکر کنم فوتبــال را با "ط" 
می نویســند. آن ها چه می دانند تمرین چیســت؟ 
آن ها هیچ آشنایی با مسائل فوتبال ندارند که چنین 
قانونی گذاشتند. آن ها نمی دانند سرمربی نمی تواند 
با ۱۵ بازیکن از ۳۵ بازیکنش کاری کند. از دیروز تا امروز 
۱۲ بازیکن ما که در اردو حضور داشتند، کرونا گرفتند. 
افراد قانون گذار در خانه نشستند و قانون گذاشتند 

و شعوری از فوتبال ندارند. "
صحبت هــای رحمان رضایــی باعــث محرومیت او 
شــد اما با گذشــت یک هفته می توان به این مساله 
پرداخــت که با چه قانونی یک دیدار لغو می شــود و 
یک دیــدار نه. آیا تبعیض بین تیم هــای لیگ برتری 

آشکار نیست؟

هادیدرنیمهنهایی
وفیناللیگبرتر
کشتینمیگیرد

تسنیم- بعد از آنکه پرویز هادی در دور برگشت لیگ 
برتر آزاد، تیم بازار بزرگ را در رقابت ها همراهی نکرد، او 
در مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ نیز کشتی نخواهد 

گرفت.
پرویز هــادی بــرای حضور در لیــگ برتر کشــتی آزاد 
امسال با تیم بازار بزرگ قرارداد بست. او در دور رفت 
در اردوی این تیم حضور داشت اما با توجه به اینکه از 
او در کشــتی های روز اول استفاده نشد، محل اردوی 

این تیم را ترک کرد.
در فاصله دور رفت و برگشــت لیگ برتر، مســابقات 
انتخابــی تیم ملی نیز برگزار شــد کــه پرویز هادی با 
وجود تمرینات بســیار خوب و منظمی که پشت سر 
گذاشــته بود مغلوب امین طاهری شــد و شــانس 
حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۰ صربستان )که البته 

در ادامه نیز لغو شد( را از دست داد.
او در دور برگشت لیگ برای بازار بزرگ کشتی نگرفت 
و امیرحسین زارع و مجتبی گلیج در ۱۲۵ کیلوگرِم این 
تیم مقابل حریفان حاضر شــدند. در همین رابطه 
او در اردوی بازار بزرگ در مرحله نیمه نهایی و نهایی 
مســابقات حضور ندارد و قرار نیست در این مرحله 

هم برای این تیم کشتی بگیرد.
باید دید او چه تصمیمی در آینده اتخاذ خواهد کرد، 
درحالیکه پیش از این بارها عنوان کرده بود هدفش 
بعد از کسب مدال برنز جهان در سال ۲۰۱۸، حضور و 

کسب مدال در المپیک توکیوست.

            عرفان حاج بابایی

 ســتاره های فوتبــال ایــران روزهــای خوبــی را در نقــاط 
مختلف جهان سپری می کنند.

بــدون شــک بیرانوند منتظــر همین یک فرصــت بود تا 
خودش را نشان بدهد.بدون تکه پاره کردن تعارف های 
مرسوم او مقابل تاتنهام ستاره بود.اگر تا پیش از این بازی 
نــام علی بیرو با مهار پنالتی رونالدو در خبرهای فوتبالی 
جهان مرور می شد بدون شــک حاال جایگاه دیگری دارد.

آن از هجوم هواداران آنتورپ زیر پســت اینستاگرامی این 
باشــگاه که عکس بیرانوند را پســندیده بودند و این هم 
از خبرنــگاران بلژیکی که درباره اش نوشــته اند:»زیاد در 
تیم ما نمی ماند،او درخشــان است و به زودی به تیم های 
بزرگتــری می رود.«علیرضا بهانه شــد.بهانه بــرای اینکه 
عملکرد لژیونرهای ایرانی در فوتبال اروپا بررســی شود.

اینکــه ایــن روزها کجــا هســتند،چه کار می کننــد و اصال 
درخششــی که داشــته اند چه بازتاب هایــی را در فوتبال 
قاره ســبز داشــته اســت.عملکرد خوب چهره هایی مثل 
طارمی،آزمون،ســردار و ... باعث شــده تا مربیان شان در 
تیم های مختلف، روی آن ها حســاب کنند و ســتاره های 

ایرانی هم به خوبی پاسخ این فرصت را بدهند.
به بهانه درخشــش لژیونرهای فوتبال ایــران طی مدت 
اخیــر، مروری داشــته ایــم بر عملکــرد آن هــا در تیم های 

باشگاهی شان.

پرچم در دست بیرو، سردار و طارمی
ابتدای هفته گذشــته بود که ســردار آزمون با پیراهن 
زنیت ســن پترزبــورگ عملکردی فوق العــاده از خود 
به جای گذاشــت با ثبت هتریکی عالــی مقابل اورال، 
خــود را بــا ۹ گل زده بــه صــدر جــدول گلزنــان لیگ 
روســیه رســاند. آزمون که در پایان مســابقه تیمش با 
اورال جایــزه بهترین بازیکن زمین را هم دریافت کرد، 
هتریــک خود را به کادر درمان ایران در بیمارســتان ها 
تقدیــم کرد تا بیش از پیش در بیــن هواداران فوتبال 

محبوب شود.
همزمان با درخشــش سردار در روسیه، مهدی طارمی 
هم در پرتغال روز به روز بیشــتر شایستگی های خود را 
ثابت می کند. طارمی در دیدار یکشــنبه شــب تیمش 
مقابــل تیم تونــدال در لیگ پرتغال، در شــب برد ۳-۴ 
تیمــش، گل چهــارم پورتــو را بــه ثمــر رســاند و نمره 

مطلوب 7.۶ را برای خود ثبت کرد.
اوج کار لژیونرهــای ایرانــی طــی روزهای اخیــر اما پنج 
شنبه شب و در شهر لندن در چارچوب رقابت های لیگ 
اروپا اتفاق افتاد. تیم فوتبال آنتورپ بلژیک در شرایطی 
به مصاف تیم تاتنهام رفت که ســرمربی تیم بلژیکی در 
این مســابقه برای اولین بــار، علیرضــا بیرانوند دروازه 
بان ایرانی خود را به بازی گرفت و فرصت را به شــماره ۱ 
تیمش داد. بیرانوند هم در این مسابقه برای آنتورپی ها 
سنگ تمام گذاشــت و علی رغم دو گلی که دریافت کرد 
و در آن مقصر هم نبــود، ۸ مهار توپ را به نام خود ثبت 
کــرد و بارها مهاجمان نامــی تاتنهام را ناکام گذاشــت. 
بیرانوند توانســت در پایــان مســابقه، بهترین بازیکن 
تیمش شــود و امیدوار به اســتمرار حضورش در دروازه 

آنتورپ باشد.
 

جهانبخش هنوز در برزخ
علیرضا جهانبخش هر زمان که برای برایتون به میدان 
رفتــه با تمام قوا برای تیمش بــازی کرده اما گراهام پاتر 
هنــوز او را به عنوان بازیکنی کلیــدی برای تیمش قبول 
نــدارد. جهانبخش حدود یک ماه به دلیل مصدومیت 
از فهرســت نفرات برایتــون دور بود و حاال در بازگشــت 
خود، همچنان به عنوان بازیکن ذخیره و برای دقایقی 
کوتاه در ترکیــب تیمش به میدان می رود. او هفته قبل 
مقابل ســاوتهمپتون ۹ دقیقه، مقابل برنلی 7 دقیقه و 

مقابل لیورپــول ۱۹ دقیقه به میدان رفــت و کار خاصی 
هم از پیش نبرد.

بلژیکی ها همچنان پرتالش
کاوه رضایی ستاره خط حمله تیم شارلوا پس از گلی 
که در دیدار دوســتانه تیم ملی ایران مقابل بوســنی 
به ثمر رســاند، جای ثابــت خود را در ترکیب شــارلوا 
حفظ کرد اما تیمش ســه باخت پیاپی داد و کاوه هم 
در ایــن مدت موفق به زدن گلی برای تیمش نشــده 

است.
علی قلی زاده هم تیمی کاوه در شارلوا هم مثل خود او در 
بازی های اخیر شــارلوا مهره ثابت تیمش بوده اما او هم 

نتوانسته مانع نتایج ضعیف شارلوا شود.
میــالد محمــدی هم کــه در تیم گنــت بــازی می کند، طی 
بازی های اخیر حضور ثابتی در ترکیب تیمش داشــته اما 

گل یا پاس گلی را به نام خود ثبت نکرده.

عابدزاده و علیپور در تالش برای اثبات خود
امیر عابدزاده با درخشش های پیاپی خود به گلر شماره 
یک تیم ماریتیمو تبدیل شــده اما علی علیپــور هنوز راه 
درازی بــرای ســتاره شــدن در پرتغــال دارد. علیپــور طی 
بازی هــای اخیر دقایــق اندکی به عنــوان بازیکن ذخیره 
بــرای ماریتیمو بازی کرده و باید به تالش خود در فوتبال 

اروپا همچنان ادامه دهد.

لژیونرهای قدیمی کجا هستند؟
کریم انصاری فرد که یکی از باسابقه ترین لژیونرهای 
فوتبــال ایران اســت، ایــن روزها در باشــگاه آاک آتن 
یونان حضور دارد و توانســته طی ۸ بازی ای که برای 
تیمش در ســوپرلیگ یونان انجــام داده ۴ گل به ثمر 

برساند که آمار قابل قبولی به حساب می آید.
رضــا قوچان نژاد هــم در تیم زووله هلنــد در ۶ بازی 
که بــرای تیمش به زمین رفته دو گل به ثمر رســانده 
و ســعید عــزت اللهی هم کــه در تیم وایلــه دانمارک 
حضور دارد، در ۱۱ بازی ابتدایی ســوپرلیگ دانمارک از 
مردان اصلی تیمش بوده و دو گل هم برای وایله به 

ثمر رسانده و شرایط خوبی در دانمارک دارد.
همچنین ســامان قدوس پس از پایانــی تلخ در تیم 
آمیان فرانســه، این روزها در تیم برنتفــورد انگلیس 
حضور دارد و در ۱۳ مسابقه تیمش در چمپیونشیپ، 
۵ بار برای تیمش بازی کرده اما هنوز نتوانسته گل یا 

پاس گلی را به نام خود ثبت کند.
 

از بقیه چه خبر؟
صادق محرمی مدافع راســت ســابق تیم پرسپولیس که 
مدتی اســت در تیم دیناموزاگرب کرواســی بازی می کند و 
بــه مهره ثابت این تیم مشــهور کروات هم تبدیل شــده، 
قراردادش را روز گذشــته با این تیم تمدید کرد تا فعال در 

فوتبال اروپا ماندگار باشد.
دو مدافع وسط تیم ملی هم شــرایط متفاوتی با یکدیگر 
دارند. مرتضی پورعلی گنجی از بازیکنان ثابت تیم شنزن 
چین است اما مجید حسینی در ترابوزان اسپورت چندان 
مــورد اعتمــاد ســرمربی تیــم نیســت و باید بــه فکر تیم 

جدیدی برای خود باشد.
همچنیــن ایرانی های شــاغل در لیــگ قطر مثــل روزبه 
پژمــان  ترابــی،  مهــدی  محمــدی،  مهــرداد  چشــمی، 
منتظری،امیــد ابراهیمــی و رامین رضاییــان هم همگی 
از جملــه بازیکنــان تاثیرگذار تیم خود هســتند و اکثرا به 

صورت ثابت برای تیم های خود به میدان می روند.
اللهیــار صیادمنش اما طی هفته گذشــته بــه پدیده جوان 
لژیونرها تبدیل شــد. او که اســتقالل را به مقصد فنرباغچه 
ترک کرده بود، توسط باشگاه ترکیه ای به تیم زوریای اوکراین 
قــرض داده شــد و در دیدار هفته گذشــته تیمــش مقابل 
لسترســیتی توانســت در دقیقه ۸۴ تــک گل پیروزی بخش 

تیمش را به ثمر برساند و نام خود را بر سر زبان ها بیندازد.

لژیونرها در فوتبال اروپا چه کارنامه ای دارند؟

بیرو،سردار،طارمیوپرچمباالیایران

تســنیم- کمک بــه موقع بــه صاحبان مشــاغل در حوزه 
ورزش قطعــًا می توانــد تاثیــر بســیار زیــادی بــر تــداوم 
فعالیت های بدنــی میان اعضــای جامعه در ایــن دوران 

سخت شیوع ویروس کرونا ایفا کند.
بیش از یک ســال از شــیوع ویروس کرونا در دنیا گذشته و 
ایــن اتفاق باعث شــده تا بخش های مختلــف در جوامع 
از جمله اقتصاد، سیاســت و ... تحــت تاثیر این وضعیت 
قرار بگیرند. ورزش نیــز از دایره این بخش ها خارج نبوده، 
به طوری کــه رویدادهــای مختلفی لغو شــدند، اردوهای 
بسیاری برگزار نشدند و همه مسابقات تا همین چند هفته 
قبل بدون حضور تماشــاگر برگزار شد که این مسئله ضرر 

زیادی را به تیم ها و باشگاه ها وارد کرد.
در کشــورمان نیــز همیــن وضعیــت را در ورزش شــاهد 
بودیم. تعطیلی تمرینــات و اردوها و همچنین اعزام های 
برون مرزی ضربه های زیــادی به حوزه قهرمانی وارد کرد و 
باعث شد ملی پوشان در رشته های مختلف از آمادگی دور 
شوند. البته همانطور که عنوان شد، بسیاری از مسابقات 
بین المللــی و جهانــی و حتــی المپیــک و پارالمپیک لغو 

شدند تا حسرت کمتری در دل ملی پوشان بماند.
کرونا در حوزه ورزش همگانی هم تاثیر منفی بسیار زیادی 
گذاشــت. از همان ابتدا که این ویروس در ایران شیوع پیدا 
کرد، با دســتور ســتاد مبارزه بــا کرونا، تقریبــًا همه اماکن 
ورزشی و سالن ها و باشگاه ها تعطیل شدند که این مسئله 
خســارت مالی زیادی را به صاحبان آنها و مربیان شــاغل 
در آنها وارد کرد. همین خســارت مالی خیلــی زود صدای 
معترضان را باال برد و آنها درخواست هایی مبنی بر جبران 

بخشی از این وضعیت را کردند.
طبق تصمیمات اتخاذ شــده از سوی مســئوالن رده باالی 
ورزش، مقــرر شــد کــه کمک های مالــی و پرداخــت وام در 
دستور کار قرار بگیرد تا انگیزه های ادامه فعالیت در بخش 
خصوصی از بین نرود و آنها به عنوان بازوان اصلی کمک به 

ورزش در کنار این بخش باقی بمانند.
نصــرهللا پریچهــره سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان تهران که در واقع مسئولیت اصلی ورزش پایتخت 
را بر عهــده دارد، با اشــاره به اینکه پرداخت تســهیالت به 
همه باشگاه های متضرر با رعایت قوانین و مقررات تعلق 
می گیــرد، گفت: »بــا این تعطیلی ها و ضربه ســنگینی که 
به باشــگاه ها وارد شــده، تعلق وام به آنها یک امر ضروری 
اســت. بر همین اســاس برنامه ریزی الزم بــرای ثبت نام در 
ســامانه کارآ صورت گرفت. در این ســامانه به ازای هر فرد 
بیمه  شده ای که در باشگاه باشد، به ازای هر نفر ۱۶ میلیون 
با ســود ۱۰ تا ۱۲ درصد پرداخته می شــود. تا االن نزدیک به 
۳7۰ نفر در این ســامانه ثبت نام کرده اند که وام به نیمی از 
آنها تعلق گرفته و پرداخت به سایر افراد نیز در حال بررسی 
اســت تا ایــن کار صورت بگیــرد. دومین مورد تســهیالتی 
که در نظر گرفته شــده، مربوط به درخواســتی اســت که از 
وزارت ورزش داشــته ایم تا بتوانیم از وجوه اداره شده برای 
باشــگاه هایی که در حــوزه قهرمانی و همچنیــن برگزاری 

مســابقات اســتانی دخیل بوده اند و به همین دلیل هم 
درآمدزایی کمتری داشته اند، طلب وام کنیم. یک تسهیالت 
نیز نیز ویژه باشگاه ها وجود دارد که می توانند با مجوز از وام 
بهره ببرند. در واقع آن مواردی که در اداره ضمن مشمول 
موضوع آسیب های کارگاهی می شوند و شرایط این بخش 
را داشته باشــند، می توانند با دریافت معرفی نامه از اداره 

کل اقدام به استفاده از تسهیالت کنند.«
همچنین محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه 
و واترپلو عنوان کرد: »دربــاره ضرری که اهالی ورزش های 
آبی متحمل شدند، مکاتبه ای با وزیر ورزش و جوانان انجام 
دادم. در همین راســتا و به دســتور وزیــر ورزش و جوانان، 
آقای نیکوخصال با وزیر تعاون جلسه ای برگزار کرد و وامی 
مصوب شد که به استخرداران، ناجی و مربیان داده شود. 
ما پیگیر هســتیم و امیدوارم به زودی اجرایی شود. ناجیان 
غریق ما آسیب بســیار جدی خوردند و به دلیل مشکالتی 
که برای ناجیان غریق پیش آمده اســت، باید به آنها کمک 

کنیم. ما به شدت پیگیر بازگشایی استخرها هستیم.«
موضوع آســیب به ناجیان غریق، مسئله ای بود که مهدی 
مستجاب الدعوه سرپرست فدراسیون این رشته نیز به آن 
اشــاره کرد و گفت: »ویروس کرونا، زندگی ناجیان غریق را 
به مخاطره انداخته اســت چون از این طریق زندگی خود 
را تامیــن می کنند و برخی از ایــن راه امرار معاش می کنند. 

امکان حضــور این افراد در محیط هــای آبی چه به صورت 
تفریحــی و چــه به صورت تخصصــی در اســتخرها وجود 
ندارد که قاعدتا حق الزحمه ای که برایشــان درنظر گرفته 
شــده و یــا قــراردادی که بســته اند قابلیــت اجرا نــدارد و 
حقوقی نخواهند داشت. پیش بینی هایی از طرف دولت 
و پیگیری از طرف وزارت ورزش برای مربیان و برای منجیان 
غریق انجــام داده ایــم. وام هــای حمایتی برای این قشــر 
زحمتکــش، امدادرســان و خدماتــی حــوزه ورزش درنظر 
گرفته شده تا جبران خدماتی به نوعی صورت گیرد که از آن 
وام ۱۶ میلیونی که قول داده بودند بخشی را برای ناجیان 
غریق درنظر گرفته شــده که دستورالعمل استفاده از این 
وام متعاقبا توسط دستگاه موردنظر که این اقدام را انجام 

می دهد ابالغ خواهد شد.«
این چنین شرایطی که ورزش با آن دست به گریبان است، 
قطعًا اتخاذ تصمیمات صحیح و انجام کمک های به موقع 
از ســوی مســئوالن ورزش می تواند تاثیر بســیار زیادی بر 
تــداوم فعالیت های بدنی میان اعضــای جامعه ایفا کند. 
یکی از مســائلی که باعث نگرانی شده، خطرات مربوط به 
کم تحرکی و عدم ورزش و چاقی در دوران شیوع کرونا است. 
به همین دلیل هم باید توجه ویــژه ای به ورزش همگانی 
شود تا کشورمان طی ســال های آینده مجبور به پرداخت 

هزینه های گزاف و سنگین برای درمان افرود نشود.

دستورزشراقبلازغرقشدنبگیرید!

ایســنا- عقب افتادن رقابت های انتخابی جام جهانی 
در قاره آسیا از مهر و آبان ۹۹ به فروردین و خرداد ۱۴۰۰، 
احتمــال حضور هواداران در دیدار برابر عراق و بحرین 

را تقویت کرده است.
به تعویق افتادن انتخابی جام جهانی در قاره آســیا در 
ماه های اخیــر یک خبر خوشــحال کننده بــرای اهالی 
فوتبــال در ایــران و کادرفنی تیم ملی بود چــرا که حاال 
می توان امیدوار به برگزاری بازی های دشــوار با عراق و 

بحرین در حضور هواداران تیم ملی باشند.
بــا توجه به برگزاری بازی های حســاس ایران در خرداد 
۱۴۰۰ )شــش ماه بعد(، انتظار می رود با بهبود شــرایط 
ایمنی در جامعه در برابــر ویروس کرونا و تهیه و توزیع 
واکســن کرونا در کشــورهای مختلف، دولت ایران هم 

امکان برگزاری مســابقات فوتبال با حضور تماشاگران 
را صادر کند.

شــاگردانش  و  اســکوچیچ  دراگان  صــورت  ایــن  در 
می توانند در بازی برگشــت مرحلــه دوم انتخابی برابر 
دو تیــم عراق و بحرین، امیدوار به کســب ســه امتیاز با 
حمایت هواداران باشند و با پشت سر گذاشتن بحران 
ماه های گذشته، به عنوان صدرنشین مجوز حضور در 

مرحله بعد را به دست آورند.
حرف اینفانتینو به کرسی ننشست

 پــس از لغو چند باره رقابت هــای انتخابی جام جهانی 
در نخستین هفته های شــیوع ویروس کرونا در جهان، 
قرار بود مسابقات انتخابی مهر و آبان سال جاری برگزار 
شــود که در چنین شــرایطی، امکان حضور تماشاگران 

در ورزشــگاه وجود نداشــت. با این حال اظهارنظری از 
سوی جیانی اینفانتیو به نگرانی ها درباره از دست رفتن 

امتیاز میزبانی ایران در این مرحله دامن زد.
رئیس فدراســیون جهانی فوتبال مدت قبل از برگزاری 
ادامه رقابت های انتخابی بــه صورت یکپارچه حمایت 
کــرده بــود تا بــه این شــکل، تکلیــف تیم هــای حاضر 
در قطــر ۲۰۲۲ زودتر مشــخص شــود اما ایــن موضوع 
مصداق بارز تبعیض در اعمال حق میزبانی ایران برابر 
رقبای خود بود چرا که تیم ملی در دور رفت ســه بازی از 

چهار بازی خود را در خارج از خانه برگزار است.
بــا این وجــود، ایــن طــرح اینفانتینــو قرار نیســت در 
مرحلــه دوم انتخابی جام جهانی اجرایی شــود چرا که 
کنفدراســیون فوتبال آســیا طی روزهای گذشته تقویم 

بازی های معوقــه در انتخابی جام جهانــی را اعالم کرد 
و ایــران در فروردیــن و خــرداد باید بازی هــای خود را 

انتخاب کند.
در چنین شــرایطی، تیم ملی قادر است بازی های خود 
مقابــل هنگ کنگ، بحرین و عراق را در ورزشــگاه آزادی 
برگــزار کند و بــا بهره منــدی از امتیــاز میزبانــی خود، 
حداکثر امتیازات باقی مانده در این مرحله را به دست 

آورد.
تیم ملی به ترتیــب بازی های خود را در ۵ و ۱۰ فروردین 
و ۱7 و ۲۵ خــرداد برگــزار خواهــد کرد و با کســب ۹ تا ۱۲ 
امتیاز از بازی های باقی مانده خود به عنوان تیم اول یا 
یکی از تیم های دوم قادر مجوز حضور در مرحله نهایی 

انتخابی جام جهانی را به دست می آورد.

تیمملیفوتبالباتماشاگرانازعراقوبحرینپذیراییمیکند؟



)کثیراالنتشــار( کشــور  شــمالغرب  گســـتره  بــا  روزنامــه 
صاحب امتیاز:  شــرکت مطبوعاتی ســخن نگاران طوبیمدیرمســوؤل: سیدرضا علوی

سردبیر: کریم جمالی  زیرنظر شورای سیاستگذارینشانی دفتر مرکزی: تبریز، شریعتی جنوبی، 
کوچه ارک، پالک  2۴نشانی دفتر تهران: تهران میدان انقالب- جمالزاده جنوبی پالک ۱۴۶  -طبقه سوم  
واحد ۶ -کدپستی۱3۱38۶۴۱85 تلفن:  02۱-۶۶۴9۱۶0۱  0۴۱- 35553538چاپ:پرنیان

میثاق نامه اخالق حرفه ای روزنامه نگاران در سایت روزنامه سرخاب    رتبه نشریه در طرح رتبه بندی نشریات: چهار sorkhab.irhttp://www.sorkhab.ir email:sorkhab.ir@gmail.com @tooba_online

ُسرخاب کهن محله ای است در تبریز که خزینه ادب، عرفان و هنر ایرانی است

روزانهم

روزنامه سرخابسال چهاردهمشماره   3731    دوشنبه 24  آذر  ماه 1399

اذان صبح: 0۶:00:11
طلوع آفتاب: 07:33:13

اذان ظهر: 12:19:3۶

غروب آفتاب: 17:0۵:۵3
اذان مغرب: 17:2۶:۵7

نیمه شب شرعی: 23:33:02

سخن روزسخن روز
بدان، خدایى که گنج هاى آسمان و زمین در دست اوست، به تو اجازه درخواست داده

 و اجابت آن را به عهده گرفته است، تو را فرمان داده که از او بخواهى تا عطا کند
 درخواست رحمت کنى تا ببخشاید

و خداوند بین تو و خودش کسى را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند
امام علی )ع(  – نهج البالغه

مهر- مدیرکل تبلیغات اســالمی آذربایجان شــرقی 
گفت: ســوگواره شــعر و مرثیه تبریز در آستانه تبدیل 

شدن به بزرگترین اتفاق فاطمی عرصه هنر است.
حجت االسالم و المسلمین حسن شعبانی در گفتگو 
با خبرنگاران گفت: با توجه به برگزاری موفق سه دوره 
این ســوگواره توسط گروه متعهد، پویا و جوان آئینه، 
قطعــًا این نهال فاطمی در ســال های آتــی پربارتر و 
شکوفاتر خواهد شد و تبریز به عنوان پایتخت تشیع 
ایران، بنیان گذار بزرگترین همایش فاطمی در عرصه 

هنر خواهد بود.
وی ضمــن تقدیــر از تولیــدات اخیــر ایــن گــروه در 
فضای مجازی گفت: امــروزه فضای مجازی با غفلت 
مســئوالن و دولت مردان تبدیل به پایگاهی بســیار 
حســاس و مهم برای جوالن ضدفرهنگی دشــمن در 

جنگ نرم شده است.
وی تاکید کرد: می بایست با موقعیت شناسی دقیق 
و تولیــد محتــوای مطلوب و همســو بــا آرمان های 
اســالم و انقــالب بــه مقابلــه بــا این حربه دشــمن 
برخاست. متأســفانه علی رغم وجود شبکه انسانی 

متخصــص و متعهــد، عــدم بــه کارگیری زبــان هنر 
در انتقــال مفاهیم دینــی و انقالبــی، نقطه ضعف 

همایش ها و مراسم ها است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی اســتان در آستانه برگزاری 
چهارمیــن دوره ســوگواره شــعر و مرثیــه ی فاطمی 
تبریز اظهــار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری موفق 
ســه دوره این ســوگواره توســط گروه متعهــد، پویا و 
جوان آئینــه، قطعًا ایــن نهال فاطمی در ســال های 
آتی پربارتر و شــکوفاتر خواهد شــد و تبریز به عنوان 
پایتخت تشــیع ایران، بنیان گــذار بزرگترین همایش 

فاطمی در عرصه هنر خواهد بود.
حجت االسالم و المسلمین شعبانی در ادامه با تاکید 
بــر به کارگیری بیان هنری در انتقــال مفاهیم دینی و 
خاصه زبان شــعر افزود: رســایی و پویایی سیره اهل 
بیت علیهــم الســالم باید در تــک تک آثــار هنری به 
جامعه امروزی منتقل شوند، و در این عرصه شعر به 
عنوان مهمترین و شکوفاترین هنر اسالمی، بهترین 

وسیله برای بیان این مفاهیم ارزشمند است.
وی در پایــان ضمن اشــاره به فرمایشــات و منویات 
و  شــعر  و  هنــر  موضــوع  در  انقــالب  معظــم  رهبــر 
اهمیت تولیدات فضــای مجازی در عرصه هنر دینی 
خاطر نشــان کرد: گــروه فرهنگی مذهبــی آئینه طی 
ســال های اخیر چه در فضای حقیقی و چه در فضای 
مجــازی با دقــت و ریزبینــی هنرمندانه چــه از لحاظ 
فضاسازی های فیزیکی و چه از حیث مضمون پردازی 
و محتوای باکیفیــت به جایگاه ویژه ای دســت یافته 
اســت که ان شــاء هللا با توجهات و عنایــات خاصه 
اهــل بیت علیهم الســالم، به همین منــوال و قدرت 

ادامه خواهد یافت.

شعر

سوگوارهشعرتبریزدرآستانهتبدیلبه
بزرگتریناتفاقفاطمیعرصههنر

عکس:   مهز- مینا نوعی

منظر

تجمعمردمتبریزمقابلکنسولگری
ترکیهدرواکنشبهاظهاراتاردوغان

مردم تبریز در محکومیت اظهارات اردوغان بعد از ظهر امروز شــنبه در مقابل کنســولگری 
ترکیه تجمع کردند.مردم شهر تبریز امروز با حضور در مقابل کنسولگری ترکیه و با سر دادن 
شعارهایی مخالفت خود را با اظهارات اردوغان اعالم کردند. تجمع کنندگان با افشای نقش 
پشــت پرده اســرائیل در موضع ضد ایرانی اردوغان بر تمامیت ارضی ایران و پرهیز از دامن 
زدن به مواضع ایرانشهری مبنی بر ادعای ارضی نسبت به جمهوری آذربایجان تاکید کردند. مهــر- علیرضا تابــش مدیرعامل بنیاد 

سینمایی فارابی درباره حواشی به وجود 
آمــده بــرای فیلــم ســینمایی »مســت 
عشــق« بــه کارگردانــی حســن فتحــی 

توضیحاتی ارائه کرد.
بنیــاد  مدیرعامــل  تابــش  علیرضــا   
سینمایی فارابی شب گذشــته ۲۱ آذرماه 
در گفتگــو بــا محمدرضــا مقدســیان در 
برنامه رادیویــی »نمای نقره ای«، درباره 
مشــکالت حقوقی پیش آمده برای فیلم 
سینمایی »مست عشــق« به کارگردانی 
حســن فتحی کــه به صورت مشــترک با 

کشور ترکیه تولید شده توضیحاتی ارائه کرد.
وی در این گفتگــوی تلفنی درباره این فیلم توضیح داد: با 
همه احترامی که به سازندگان »مست عشق« قائل هستم 
باید بگویــم که ما پیــش از تولید ایــن فیلــم، مذاکراتی با 

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان داشتیم و گفتیم می توانیم 
به آن ها مشورت هایی در حوزه مذاکره و حتی ابعاد حقوقی 
این کار مانند انعقاد قــرارداد بدهیم، مطلقًا منظورمان از 
گفتن این حرف داشــتن آورده مالی برای بنیاد ســینمایی 

فارابــی نبود، بلکــه حرفمان درباره مشــورت هایی بود که 
به عنوان یک نهاد سینمایی می توانستیم ارایه بدهیم ولی 

متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی افزود: اگر واقعًا قرارداد 
»مست عشق« دقیق تر نوشته و امضا می شد شاهد این 
اتفاقات و اختالفات بین طرفین نبودیم ولی ســازندگان 
»مست عشق« پیشــنهاد ما را رد کردند بعد از اختالفات 
پیش آمده هم بنده با دســتگاه دیپلماسی وزارت خارجه 
صحبــت و پیگیــری تلفنــی هم کــردم ولی خوشــبختانه 
ارتباط ســازندگان این فیلم هم برقرار شــد و خودشــان 

کارشان را پیگیری می کنند.
تابش در پایان بیان کرد: ما باید قبل از انعقاد قراردادها 
به ویــژه در موضوعــات این چنینی بیشــتر مراقبت کنیم 
چون وجه فرهنگی این فیلم برای ســینمای ایران تعیین 
کننده اســت. بــا این اوصاف صاحبان »مســت عشــق« 
نخواســتند مــا در موضــوع ورود کنیم و چــون این فیلم 
تولید شده در بخش خصوصی است دیگر بخش دولتی 
نمی تواند ورود کند مگر اینکه شکواییه ای بین طرفین رد 
و بدل شود، دستگاه دیپلماسی تأثیرگذاری خود را داشته 

باشد و پیگیری کند.

ایســنا- احمد اکبرپور بــا بیان این کــه خالقیت 
امــری انتزاعــی نیســت، می گوید: نویســنده در 
لحظــه خلــق بــه خالقیت فکــر نمی کنــد، بلکه 
حین نوشــتن فرم جدید و متناســب با متن را به 
کار می گیرد. اگر نویســنده ادای متفاوت بودن را 

دربیاورد سریع لو می رود. 
این نویســنده ادبیات کودک و نوجــوان، درباره 
اعتقــادی مبنی بــر نبــود و یا کمبــود خالقیت و 
نوآوری در نوشــتن کتاب های کــودک و نوجوان 
اظهــار کــرد: من ایــن موضــوع را قبول نــدارم و 
جمله های این شــکلی درست نیست؛ قاعدتًا در 
آسیا ما نویسندگان بسیار خوب و عالی ای داریم 
و به لحاظ کتاب های کودک از خیلی از کشورهای 
آسیایی جلوتر هســتیم. یعنی ما خالقیت داریم. 
تصویرگران ما نیز جوایز جهانی می گیرند. به هر 
حال طبیعی است که ما انتظار بیشتری داریم اما 
این که گفته شود خالقیت نداریم، درست نیست.

او دربــاره این کــه ممکــن اســت کتاب هایــی که 
خالقیت ندارند در بازار تعدادشــان بیشتر از آثار 

نویســندگان خالق ما باشــد، توضیــح داد: بله، 
نویسندگان بازاری نویس بیشــتر از نویسندگان 
خالقه  ما هســتند. نسل جدید نویســندگان ما 
بسیار خالق و به روز هســتند. ما نویسنده هایی 
داریــم به دنبــال تغییر فرم ها هســتند و شــکل  

نوشتن را عوض می کنند. 
اکبرپــور خاطرنشــان کرد: مــا در ســال حداقل 
۲۰ کتــاب خیلــی خــوب داریــم. از طــرف دیگر از 
۱۰۰ کشــور دیگر هرکــدام ۲۰ کتاب خــوب ترجمه 
می شــود، خــب کتاب هــای خــوب مــا در میــان  
آن ها گم می شــود. مــن نمی گویم ایــن موضوع 
نباشــد. ما سال هاســت شــعار حمایــت از کاالی 
ایرانی می دهیم و به مردم می گوییم کاالی ایرانی 
بخرنــد، اما چرا کتاب را یک کاال نمی دانیم؟ کتاب 
هم یک کاالی ایرانی خوب است و در سال حداقل 

۲۰ کتــاب خــوب تولیــد می شــود. مطبوعــات و  
نهادهای داخلی هم باید از تألیف حمایت کنند، 
در غیــر این صورت کتاب های خــوب ما در حجم 
ترجمه گم می شــود و باید شــرایط ویــژه ای برای 

تألیف درنظر گرفته شود.
این نویســنده ســپس درباره گاردی که نســبت 

بــه خالقیت و نوآوری وجــود دارد، با بیان این که 
همیشــه کار خالقــه در اوایــل کار بــا واکنش بد 
مواجــه می شــود، گفــت: واقعیت این اســت که 
خالقیت در عرصه نوشتن ادبیات کودک برخالف 
کتاب های بزرگســال به کار تیمی نیاز دارد نه یک 
شــخص؛ اگر کتاب تصویر خالقه نداشــته باشد 
هرچقــدر هم نویســنده خــالق باشــد کار خراب 
می شود، به همین ترتیب در بخش های دیگر. در 
واقع خالقه نوشــتن یک پروسه  سلسله وار است 
و نبایــد آن را محدود کرد؛ نویســنده، تصویرگر، 
گرافیست، ناشر و..  باید خالق باشند. نویسنده 
بخشــی از یک کتاب خالقه اســت و سهمی را باید 

برای تصویرگر و ناشران و دیگران درنظر گرفت.
اکبرپــور درباره این که آیا خالقیت حد و مرزی هم 
باید داشــته باشــد، توضیح داد: قاعدتا نوشتن 

غیرخالقه نداریم. اگر نویســنده می تواند چیزی 
خلق کند، کار خالقه کرده است و اگر کپی کند هم 
مشخص اســت.  اگرچه تأثیرگذاری وجود دارد و 
متن های قبلی به متن های بعدی کمک می کند 

اما نویسنده باید دائم در حال خالقیت باشد. 
او در ادامــه اظهار کرد: خالقیت انتزاعی نیســت 
و این گونــه نیســت کــه نویســنده بگویــد مــن 
می خواهم خالقیت داشــته باشــم. نویسنده در 
لحظــه خلق بــه خالقیت فکــر نمی کنــد. بله در 
حین نوشــتن فرم جدید و متناســب با متن را به 
کار می گیرد. اگر نویســنده آگاهانه بخواهد ادای 
متفــاوت بودن را دربیاورد ســریع لو مــی رود. در 
واقــع کار ایجــاب می کند کــه نویســنده از فرمی 
اســتفاده بکند یا نه. ادا و اطــوار نتیجه ای ندارد.  
اما بــا این حال نویســنده بــرای ادا و اطــوار هم 
تجربه کــرده  اســت و نباید خیلی ایــراد بگیریم. 
از طرف دیگــر این که بگوییم فالن نویســنده ادا 
درآورده اســت به ذهن خوانی نیــاز دارد که امری 

غیراخالقی است.

سینما

یادداشت

عکاساهریدرهشتمینرقابتبیوآرتکرهجنوبی

اگرنویسندهادادربیاورد،لومیرود

تئاتر

دو نمایــش برتــر مجــوز حضــور در  فــارس- 
جشنواره فجر را خواهند گرفت

از ۱۹ آثــار نمایشــی متقاضی حضور در بیســت و 
هشتمین جشنواره تئاتر استان اردبیل 7 نمایش 

برگزیده و به این جشنواره راه یافتند.
با پایان یافتن مهلت ارسال آثار متقاضی حضور 
در ششمین جشنواره تئاتر استان اردبیل، تعداد 
۱۹ اثر نمایشــی از شهرســتانهای اردبیــل، گرمی، 
پارس آباد و خلخال توســط دبیرخانه دریافت و 

مورد بازبینی قرار گرفتند.
از تعداد ۱۹ اثر نمایشی، نمایش های زیر به بخش 
رقابتی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان 

اردبیل راه یافتند: 
۱- ســیمرغ نوشــته  محمود مهدوی به کارگردانی 

اکبر صادقی، گروه تئاتر فروغ از اردبیل
۲-  آقای رییس جمهور نوشــته  هلــن خانزاده به 
کارگردانی یاشار منوچهری،گروه تئاتر آران هنر از 

پارس آباد
۳- دیدن این نمایش جرم نیست نوشته کامران 
پورناجی بــه کارگردانی حســن رهنمــا آذر، گروه 

تئاتر سایا از اردبیل
طارمــی   محســن  نوشــته   بزنــه  بــارون  ۴-اگــه 

کارگردانی گروهی ، گروه تئاتر سایا از اردبیل
۵- ســتاره هایی به رنگ تاول نوشته و کارگردانی 

فاطمه عظیمی از اردبیل
۶- بــودن در کمــال نبــودن نوشــته و کارگردانی 

مجید برجعلیزاده از خلخال
7-پریشــانی ســوار بر بــاد تــا بیکرانه ها نوشــته  
رضا آشــفته به کارگردانی محمد تقی خســروی از 

خلخال
هیــأت بازبینــی نیــز متشــکل از ســعید نوریان، 

سیداصغر سعادت و کریم عظیمی ججین بود.
نمایــش پریشــانی ســوار بــر بــاد تــا بیکرانه ها 
منتخب ششمین جشــنواره تئاتر خلخال بدون 
مرحلــه بازبینی به بخش رقابتــی و داوری نهایی 

راه یافته است.
بــه گزارش خبرگــزاری فــارس، ایــن نمایش ها از 
تاریــخ ۲۵ لغایــت ۲7 آذرمــاه مــورد داوری قــرار 
داوران  توســط  نمایــش  دو  و  گرفــت  خواهنــد 
جشــنواره انتخاب و به دبیرخانه جشنواره تئاتر 

فجر معرفی خواهند شد.

راهیابی
هفتاثربهجشنواره
تئاتراستانیاردبیل

 هنر

ایســنا- اثر عکاس خبرگزاری ایســنا منطقــه اردبیل به نمایشــگاه گروهی 
مجازی هنرهای تجسمی»سرچشمه هنر« باغ موزه قصر تهران راه یافت.

یک اثر با عنوان بقعه شــیخ حیدر در مشگین شهر از علی انوار به نمایشگاه 
گروهی مجازی هنرهای تجسمی»سرچشــمه هنر« باغ موزه قصر تهران راه 

یافت.
در این نمایشــگاه آثاری از هنرمندان سراســر کشور حســام حاجی پور، گلناز 
احمدی، شــیما اســکندری، ســید علــی ریحانی شــرق، زهره وحدانــی، آریا 
پســیان زاده، لیال فرهنگ فر، مهســا تابان فر، مهناز علیشــاهی، بهرامشــاه  
محمودی، پیام شــیرزادی، ســید احمــد قاری پور، افســانه نصیری، پریســا 
مسلم پور، سارا موسی زاده، نرجس بیکیان، مهدیه منافی، بهادر محمدپور، 
علــی انــوار، نرجــس نکوییــان، یکتا حســینی، فــروغ  زاده صادق، یاســمن 
افشارنیا، مهسا آذر، زینب یوسف زاده، فاطمه موسوی، نازلی نظری، مرتضی 

سمندری خطایی و امیر باپیرزاده به نمایش در آمده است.
در این نمایشــگاه بیش از ۵۰ اثر از ۳۰ هنرمند سراســر کشــور در زمینه های 
نقاشــی و عکس به نمایش گذاشته شده است که عالقمندان جهت بازدید 
http:// از آثار این نمایشــگاه می توانند ۲۱ لغایت ۲7 آذرماه ۱۳۹۹ به آدرس

qasr.ir/virtualexhibition  مراجعه نمایند.
علی انوار از سال ۱۳۸7 فعالیت عکاسی خبری خود را آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ 
تاکنون بــه عنوان عکاس و خبرنگار در خبرگزاری ایســنا فعالیــت دارد. وی 
تاکنون در جشنواره ها و نمایشگاه های مختلف ملی و استانی صاحب مقام 

برتر شده است.

راهیابیاثرعکاساردبیلیبه
نمایشگاهمجازیسرچشمههنر

ایســنا- رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اهــر از 
درخشــش عکاس اهری در هشتمین رقابت بیو آرت کره 

جنوبی خبر داد.
الیاس ممی پور، اظهار کرد: "محمدرضا بهمرام" عکاس 
اهری جایزه مشارکت هشتمین رقابت بیو آرت با موضوع 

ویروس و انسان ها را از کشور کره جنوبی دریافت کرد.
وی افزود: هشتمین جشنواره عکس بیو آرت که با عنوان
 ۸th Gwacheon Bio-Art International  The
Contest"،Virus and Human در سال ۲۰۲۰ در کشور 
کره جنوبی همزمان با شــیوع کرونا برگزار شد، عکاسانی 
از سراســر دنیا آثار خود را با موضوع ویروس و انســان ها 

به این جشنواره ارسال کردند.
وی افزود: پس از پایان داوری، محمدرضا بهمرام عکاس 
اهــری توانســت با عکــس "بیــم و امید" در ایــن رقابت 

جایزه مشارکت را دریافت کند.
رئیس فرهنگ و ارشاد اســالمی اهر گفت: بهمرام، عضو 
انجمن عکاسان ایران و ســه سال متوالی رئیس انجمن 
هنر عکاســی این شهرستان بوده و ســابقه تدریس هنر 
عکاســی در هنرســتان و موسســات آزاد هنری را داشــته 

است.
محمدرضــا بهمــرام، مدال طــالی فیاپ، مقام شایســته 
تقدیر از چهل و چهارمین جشــنواره بین المللی اسپانیا، 

مقام دوم هفتمین جشنواره سراسری عکس خانه دوست 
در بخــش زیارت های نــوروزی، دیپلم افتخار از جشــنواره 
فرهنگی هنــری مهر مادر بــرای مقــام دوم در بخش تک 
عکس، مقام اول در بخش مجموعه عکس ملی هفتمین 
ســوگواره عاشــورایی، مقــام اول جشــنواره ملــی عکس 
وحدت، برگزاری ســه دوره نمایشــگاه انفــرادی و دارنده 
اولین کتاب عکس ویژه ارســباران با عنوان جلوه هایی از 

زندگی عشایر ارسباران را در کارنامه خود دارد.
همچنیــن، وی دبیــر اجرایــی اولیــن جشــنواره عکس 
از  مختلــف  جشــنواره های  در  داوری  و  ارســباران  ســال 
جمله اولین مســابقه عکس جشــنواره فرهنگی ورزشی 
عشایر هارنا، جشــنواره عکس استانی ساقه های طالیی 
و دومین جشنواره عکس سراســری ارسباران را بر عهده 

داشته است.

واکنش »فارابی« به حواشی »مست عشق«

دستگاهدیپلماسیپیگیریمیکند

عکس


