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روزانهم

  

              جالل خوش چهره

رئیس جمهوری در نشست رسانه ای دیروز )دوشنبه 
24آذر( خــود پیام هــای روشــنی را بــرای مخالفان 
داخلــی خود از یک ســو و جامعه جهانــی و به ویژه 

اعضای گروه برجام از سوی دیگر داد.
»حسن روحانی« در نشست با شماری از خبرنگاران 
داخلی و خارجی کوشید مخالفان داخلی خود را به 
تعامل سازنده با دولت دعوت کرده و در این حال 
بــرای آنــان تبییــن کند کــه میــان تحریــم و جنگ 

اقتصادی تفاوت شکلی و ماهوی وجود دارد.
به اعتقاد روحانی، آنچه نظام سیاســی و مردم را در 
ســال های اخیر دچار مشکل کرده، تحریم نیست. 
او گفت؛ تحریم ها ســابقه ای طوالنی به اندازه چهار 
دهه گذشته داشته و به زعم او مردم و نظام سیاسی 
در این مــدت بــا آن همزیســتی داشــته اند. آنچــه 
اوضاع را خاصه در سه ســال گذشــته سخت کرده، 
جنگ اقتصادی تحمیلی اســت که دولت »دونالد 
ترامپ« بانی آن بوده است. اگرچه رئیس جمهوری 
ابراز خوش بینی کرد که تحریم ها به شکل قهری رو 
به پایان اســت و با تغییر دولــت در ایاالت متحده، 
کشور شاهد وضعی متفاوت ازگذشته خواهدیافت، 
اماهمچنــان مخالفت های داخلی بــا او و دولتش 
را مانع عبور از وضع کنونی دانســت. رئیس جمهور 
روحانی از مخالفانش که اکنون بیش از همه جا در 
مجلــس یازدهم تمرکز یافته اند، خواســت که باور 
کنند کشــور در حال جنگ اقتصادی است. از این رو 
مخالــف خوانی ها نباید به تضعیف موضع دولت 
بینجامــد که جلــودار جبهه جنگ اقتصــادی و نیز 
طرف رسمی گفت وگو با طرف های خارجی است. به 
عبارت روشــن تر، روحانی مواضع مخالفان داخلی 
خود را به نادیده گرفتن عامدانه و یا ساده انگارانه 
واقعیت هــا متهم کــرد و آنان را  بــا مخالفان نظام 

سیاسی هم سو دانست.
رئیس جمهور روحانی در نشست مطبوعاتی خود، 
بــرای جامعه جهانــی، اعضای باقیمانــده در گروه 
برجام و به تلویــح اما ملموس؛ دولت آینده ایاالت 

متحده پیام روشنی داد. ...
ادامه در صفحه دو
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باقیمانده 
جاده ابریشم در تبریز 

بازسازی می شود

ضرورِت
 بازنگری مزد برای

 نیمه دوم سال

سرخط خبرها

تبـریـزی ها تبـریـزی ها 
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تیتر وار

اردوغان 
به جو بایدن ِگرا داد!

تمام بارها
 بر دوش طبقه کارگر

فاصله زیاد تبریز 
با گذشته های هنری 

شــعرخوانی اردوغــان، تصادفــی نبــوده اســت، 
بــه نظــرم فشــار ملــی گرایانــه باعــث شــده تا 
ایدئولــوژی  جایگزیــن  ترکــی  ناسیونالیســم 
اســامگرایانه اردوغان شــود و سیاســت خارجی 
ترکیه در ســال های اخیر براســاس همین مساله 

تغییر شکل دهد

براســاس آمارهای رســمی، تا اولین روزهای ســال 
جــاری، حــدود یک میلیون نفــر از کارگران شــاغل 
کشــور از کار بیــکار شــده اند؛ ایــن گــروه، کارگرانی 
هستند که در ادبیات اقتصادی، »رسمی« محسوب 
می شــوند یعنی بیمه دارنــد و در صــورت بیکاری، 

می توانند از مزایای مقرری بیکاری استفاده کنند

یک تبریز پژوه با بیــان اینکه وضعیت فعلی هنر 
در سیستم مدیریتی جامعه را مناسب نمی دانم، 
گفــت: نه تنها با کشــورهایی کــه روزی جیره خوار 
هنــری شــهر تبریــز بودنــد و االن بــرای خــود، 
رویدادها و آکادمی های بزرگ هنری دارند، بلکه با 

گذشته های خود نیز فاصله بسیاری داریم
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در رفع تحریم ها یک ساعت 
هم نباید تاخیر کنیم

نظامیان نباید نامزد 
انتخابات 1400 شوند

موسوی تبریزی:مقام معظم رهبری:

           مهرداد خدیر

 نشســت خبری دیــروز رییــس جمهوری 
شــفاف ترین  و  صریح تریــن  می تــوان  را 
کنفرانــس رســانه ای او طــی تمــام ایــن 
ســال ها دانســت و شــگفتا کــه دولت در 
دشــوارترین و تنگ تریــن موقعیــت هم 
قرار دارد و درصدد گشــایش اســت و هر 
چند برخی نوش دارو بعد از مرگ سهراب 
بدانند امــا اتفاقــا همین را می خواســت 

بگوید که سهراب نمرده است!
زمان مصاحبه ها معموال مناسبتی دارند. 
یا هفتۀ دولت اســت یا سالگرد انتخابات 
یا سالروز پیروزی انقاب یا پس از توافقی 
مهــم. 24 آذر امــا ظاهــرًا هیچ مناســبتی 

نداشت اما: 
ریاســت  رســمیت  از  قبــل  ســاعاتی  اوال 
جمهــوری جو بایدن بــا آرای الکتورال بود 
و از ایــن نظر می توان آن را بــه منزلۀ پیام 
رســمی تلقی کرد تا تصور نشــود مصوبۀ 

اخیر مجلس، گفتمان غالب است.
ثانیا واکنش به مصوبۀ مجلس و پاســخ 
زیرکانــۀ رییس جمهــوری که اجــازه نداد 
او را متهــم به اجــرا نکردن قانــون کنند و 
البــد بر اســاس آن خــواب زندان بــرای او 
ببینند. بلکه گفت بر اســاس عنوان طرح 
- راهبرد رفــع تحریم ها- آیین نامۀ اجرایی 

می نویسند.
 ســوم این که اگر خبر دســتور رهبری برای 
بررســی مجدد لوایــح اف.ای.تــی.اف در 
مجمع درست باشد، روحانی نفسی گرفته 

و امیدوار است حرکتی انجام دهد.
در مجمــوع امــا هم زمانِی آن با رســمیت 
شکســت دونالد ترامپ قابل توجه بود. 
اتفاقی که قاعدتًا صدا و سیما را هم ناچار 
می ســازد ســرانجام و پس از 40 روز قبول 
کند کــه ترامپ رفتنی اســت و عجالتًا قرار 
نیســت ادعای تقلب او ثابت یا در آمریکا 
انقاب شود و جو بایدن رییس جمهوری 

منتخــب و آینــدۀ ایاالت متحــده خواهد 
بود.

با این همه مضمونی که در سخنان دیروز 
رییــس جمهــوری بارها تکرار شــد و لحن 
محکمی هم بــرای آن به کار گرفت »تولید 
روزانــه 2 میلیــون و 300 هزار بشــکه نفت 
در روز و حتمّیت فروش آن در سال 1400« 
بود و چند مرتبه هم گفت شــدنی اســت 
و دســتور آن را به وزارت نفــت صادر کرده 

است.
فروش این نفت در خارج به رفع تحریم ها 
بستگی دارد و رفع تحریم ها هم به مذاکره 
در چارچــوب برجــام در صورت بازگشــت 

آمریکا با فرمان بایدن.
فروش در داخل هم مستلزم عرضۀ اوراق 

پیش فروش نفتی است.
تأکیــد روحانــی بر این کــه 5 ماه از ســال 
آینــده همچنان خــود او رییس جمهوری 
اســت یعنــی قصد نــدارد بودجــه چنان 
آبستن باشــد که وضع حمل آن به دولت 
بعــد موکول شــود بلکه از همــان ابتدای 

1400 باید رخ نشان دهد.
مجلســی ها البته در پی طرح خودشــان 
هســتند و بــه تعبیــر روحانــی طرح های 
ترجیــح  دولــت  لوایــح  بــر  را  خودشــان 
می دهند و همین امروز هم کلیات اصاح 

ساختاری بودجه را تصویب کردند.
واقعیت این است که بسیاری از ابزارها که 
در اختیار رییسان جمهور و نخست وزیران 
در دنیاســت در ایــران در اختیــار رییــس 
جمهــوری  نیســت. نه صــدا و ســیما، نه 
نیــروی انتظامــی و نــه دادگســتری امــا 
پــول و بودجــه هســت و ایــن را محمود 
احمدی نــژاد به نیکی دریافتــه بود چنان 
که شــورای پول و اعتبار و ســازمان برنامه 
ارایــۀ الیحــۀ بودجــه را  را منحــل کــرد و 
معمواًل آن قــدر به تأخیــر می انداخت که 

نمایندگان نتوانند دست کاری کنند و ...
ادامه در صفحه دو

روحانی 99 می خواهد 
»ایمون زاید« 90 باشد؟!
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صفحه  2

چرا امام »فرمان چرا امام »فرمان 
هشت ماده ای« را هشت ماده ای« را 

صادر کرد؟صادر کرد؟

ابهام بزرگ آماریابهام بزرگ آماری
بســیاری از کارشناســان 
عمومی  افــکار  همچنین  و 
باتوجــه به مشــاهدات و 
اطرافیانشان  و  خود  تجربه 
این آمار را واقعی نمی دانند 
و در آن تشــکیک می کنند. 
حاال داده های مرکز آمار که 
به استناد گواهی صدور فوت 
کشور  احوال  ثبت  سازمان 
است نشان می دهد که آمار 
ویروس  قربانیــان  واقعی 
چیزی  آن  از  بیــش  کرونا 
طور  به  تاکنون  که  اســت 
است اعالم شده  رســمی 

 تعداد واقعی قربانیان کرونا در ایران چقدر است؟ تعداد واقعی قربانیان کرونا در ایران چقدر است؟

روزنامه سرخاب در شمال غرب کشور 
نماینده فعال می پذیرد

سازمان جذب آگهی ها 
شماره تماس: 041-35553538  

0939 304 3510
شماره تماس:  67-9 77 56 66 -021   

0912 183 8537

پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R
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کاهش
 آمار کرونا نباید 
فریب مان دهد

درخواست برای لغو درخواست برای لغو 
دورهمی شب یلدادورهمی شب یلدا

حر ف اول
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ادامه از صفحه یک
 او گفت: دولتش هیچ فرصتی را برای شکستن تحریم ها و 
پایان جنگ اقتصادی از دست نمی دهد؛ حتی به ساعت 

یا هفته.
روحانی عوامل چهارگانه ای را در مشــکات جاری کشــور 
برشــمرد. او گفت؛ مشکات ســاختاری، مدیریتی، جنگ 
اقتصادی و هم ســویی مخالفان و معارضان سبب وجود 
مشــکاتی اســت که اکنون کشــور بــه آن دچار اســت. در 
نگاه او مشــکات ســاختاری و مدیریتی ریشــه دار بوده و 
برای رفع آن باید چاره متناســب را اندیشید. در این حال 
او بر دو عامــل دیگر به عنوان متغیرهــای اصلی و فوری 
تأکید کرد. رئیس جمهوری، جنگ اقتصادی و همکاری یا 
هم سویی مخالفان و معارضان را اصلی ترین مانع برون 

رفت کشور از مشکات دانست. از این رو در وهله نخست 
او خواســتار تعامل ســازنده با مخالفانش در قوای دیگر 
براســاس قانون اساســی شــد. روحانی برخــی مخالفان 
دولت  را به تاش برای استمرار تحریم ها متهم کرد و گفت: 
»دولت مقابل این خواست می ایستد.« او افزود:» اجازه 
نمی دهیــم کــه پایــان تحریم ها را بــه تأخیــر بیندازند.« 
رئیس جمهور روحانی در این حال این هشــدار را به افکار 
عمومی داد که اعام پیش شــرط برای بازگشت به برجام 
با ترکیب 1+5  مانند آنچه برخی دریافت خسارت از اعمال 
تحریم ها در سه سال گذاشته می خوانند،  سنگ اندازی در 

مسیر پایان و یا شکستن تحریم ها در آینده نزدیک است.
مطبوعاتــی  نشســت  در  رئیس جمهــوری  ســخنان 
دوشــنبه سرشــار از خوش بینــی بــه فرایند پیــش رو به 
رغــم واقعیت هــای جــاری بــود. امــا آیــا بایــد اظهارات 
رئیس جمهوری را به گونه ای تفسیر کرد که مانند گذشته 
کانــون توجــه و وزن خــود را در »برجــام « خاصه کرده 
است؟ آیا هم ســویی  مخالفان دولت با معارضان نظام 
پایان می یابد؟ تعامل قوای سه گانه در مسیری جز آنچه 
اکنون هســت، خواهد شــد؟ موانع بازگشــت به برجام 
چیســت و چه احتماالتــی را می توان برای آن برشــمرد؟ 
آیا جامعه جهانی پیــام روحانی را دریافت خواهند کرد؟ 

واقعیت ها چه می گویند؟
خبرآنالین

خبرآنالین- محسن رهامی، فعال سیاسی 
اصاح طلــب می گوید: احزاب اصاح طلب 
بر طرح اولیه تشکیل نهاد اجماع ساز توافق 
دارند امــا انتخاب 10 نفر شــخص حقیقی و 
میزان اختیاراتشان هنوز جای بحث دارد که 

در حال رایزنی و گفت وگو است.
 چند روز پیش بود که فرج کمیجانی، رئیس 
دوره ای شــورای هماهنگی جبهه اصاحات 
از تازه تریــن مصوبــه ایــن شــورا مبنــی بــر 
تشکیل نهادی اجماع ساز خبر داد که جبهه 
ای مرکب از احزاب اصاح طلب خواهد بود 
که تــا انتخابــات 1400 مســوولیت تصمیم 
گیــری در جریان اصاحات را با تایید رییس 

دولت اصاحات عهده دار خواهد شد.
از آنجــا کــه وزارت کشــور در نامه اخیر خــود خطاب به 
احــزاب تصریــح کرده اســت که یــک حــزب نمی تواند 
همزمان در دو ائتاف انتخاباتی حضور داشــته باشــد، 
بنابراین نهاد اجماع ســاز تنها ائتافی است که فعالیت 

اصاح طلبان در انتخابات 1400 را راهبری می کند.
طبق توضیحات او، تعداد 10 نفر از شخصیت های ملی 
دارای مقبولیــت فراگیــر اجتماعــی و غیرحزبی جریان 
اصاحات نیز به عنوان عضو مشاور در این نهاد اجماع 
ســاز جدید اصاح طلبان دعوت خواهند شد که شیوه 
انتخــاب این افــراد پــس از تدوین به تصویب شــورای 

هماهنگی جبهه اصاحات می رسد.
۱۰ نفری که محل اختالف و بحث در جریان 

اصالحات شدند
حاال امــا محســن رهامی، فعال سیاســی اصــاح طلب 
می گوید که نحوه انتخاب این 10 نفر و میزان اختیاراتشان 

اکنون محل بحث و اختاف است.

به گفتــه او، اختــاف دیگر بحــث حمایــت از کاندیدای 
نهایی در انتخابات 1400 اســت؛ اینکه به شیوه انتخابات 
سال ۹2 از کاندیدای اجاره ای حمایت شود یا تمرکز فقط 
روی معرفــی و حمایــت از یــک کاندیــدای اصاح طلب 

باشد.
حجت االســام محســن رهامی در این بــاره گفت: طبق 
تصمیمی که گرفته شــده این نهاد اجماع ســاز 30 عضو 
دارد و 10 نفــر هم شــخصیت حقیقی و قرار اســت چیزی 
شبیه شورای عالی سیاســتگذاری اصاح طلبان تشکیل 
شــود. اما اینکه این 10 نفر از چه طریق و با چه سازوکاری 

انتخاب شوند، جای بحث است.
خاتمی وارد میدان می شود؟

وی بــا بیــان اینکه چند نظــر در این رابطه وجــود دارد، 
افزود: برخی می گویند 5 نفر را آقای خاتمی معرفی کند 
و ۶ نفر را شــورای هماهنگی جبهه اصاحات؛ بعضی هم 
معتقدنــد 10 نفر را شــورای هماهنگی جبهــه اصاحات 
معرفــی کند و آقــای خاتمی آنها را تاییــد کند به هرحال 

نحــوه انتخاب ایــن 10 نفر محل بحث اســت 
و ورود اشــخاص حقیقــی به این نهــاد هنوز 

قطعی نشده است.
این فعال سیاســی اصاح طلب خاطرنشان 
کــرد: بــه هرترتیــب کلیت مجموعه، شــامل 
نهــادی حــدودا 40 نفــره اســت، 30 دبیرکل 
احــزاب اصــاح طلــب و 10 شــخص حقیقی. 
شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان هم 
اینگونــه بود امــا نهایتا کار آن متوقف شــد و 
مشکاتش همچنان در اینجا هم جای بحث 
دارد بــه همیــن دلیل هنــوز به جمــع بندی 

نرسیده است.
رهامی تصریح کرد: احزاب اصاح طلب عضو 
شــورای هماهنگی اصاحــات اما بر طرح اولیه تشــکیل 
ایــن نهــاد اجمــاع دارند امــا انتخــاب آن 10 نفــر و میزان 
اختیاراتشــان هنوز جای بحــث دارد که در حــال رایزنی و 

گفت وگو است.
احتمال گرایش اصالح طلبان به انتخاب 

کاندیدای میانه رو در ۱۴۰۰
وی با اشاره به موضوع دیگر مورد اختاف اصاح طلبان، 
گفت: چگونگی نحــوه ورود به انتخابات هم اکنون جای 
بحث اســت، اینکــه در صــورت رد صاحیــت کاندیدای 
اصاح طلب به ســوی افــراد میانه رو و معتــدل رفت یا 
خیر، چون برخی احزاب با این موضوع مخالف هســتند 
و می گوینــد نبایــد به ســوی کاندیدای اجــاره ای رفت و 
این بحث به صورت جدی مطرح اســت که به روش سال 
۹2 عمل کنیم یا فقط کاندیــدای اصاح طلب معرفی و 
حمایت شــود بنابراین اســتراتژی قطعی اصاح طلبان 
دربــاره انتخابات ریاســت جمهوری 1400 قطعی نشــده 

است.

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل22

ش

پاسخ عراقچی 
به »قصه پردازی ها« 
ایســنا- معاون سیاســی وزیر امورخارجه ایران 

روایتی از سفر اخیر خود به عمان منتشر کرد.
ســیدعباس عراقچــی نوشــت: »پــس از ســفر 
دو روزه بــه کابل،  بــه منظور برگــزاری هفتمین 
اجاس کمیته مشــورت های راهبردی جمهوری 
اســامی ایران و ســلطنت عمان یک ســفر چهار 

ساعته به عمان داشتم.
ســاعت ۸ صبح وارد شــدم،  ۹ صبــح ماقات با 
آقای بدر البوســعیدی وزیر امــور خارجه عمان،  
ســاعت 10 شــروع کمیته مشــورت های راهبردی 
تــا ســاعت 12:30 و امضای یادداشــت تفاهم،  و 
ســاعت 13 پرواز با هواپیمایی تابان ایر به سمت 

شیراز و سپس تهران.
 سفری فشرده و بسیار مفید. در میان کشورهای 
حوزه خلیج فــارس روابط ایران با عمان همواره 

از ویژگی و اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
ضمنــا، قصه پردازانی کــه از ماقات های خیالی 
صحبت می کنند ظاهرا درک درســتی از شــرایط 

کنونی ندارند.«
به گــزارش ایســنا ، امــروز برخــی از ســایت ها و 
شبکه های تلگرامی مدعی شده بودند که یکی از 
اهداف  ســفر  عراقچی به عمان  دیــدار با یکی از 
نمایندگان بایدن رییس جمهور منتخب آمریکا  

در این کشور عربی بوده است.

موسوی تبریزی:

نظامیان
 نباید نامزد انتخابات 

1400 شوند
جماران- آیت ا... سیدحســین موسوی تبریزی 
دادســتان کل در ســال های ابتدایــی انقــاب و 
رئیس پیشــین خانه احزاب با بیان این مطلب 
گفت: »وصیت نامه حضــرت امام هنوز موجود 
اســت و ایشــان بســیار روشــن فرمــوده اند که 
نظامیان در حوزه سیاست و سیاست بازی ورود 
نکننــد. هر انســانی می تواند سیاســی باشــد و 
این حق اوســت؛ ولی دخالت در سیاســت با کار 
نظامی، امنیتی و حفاظتی داشتن اوضاع کشور 

را برهم می ریزد.«
در  حســاس  شــرایط  آن  در  امــام  افــزود:  وی 
وصیتنامــه خــود، این موضــوع را آورده اســت. 
ایشان درک درســتی از ضررهایی که این مسأله 
برای جامعه اســامی دارد، داشــته است. بسیار 
مهم اســت کســانی که خــود را مطیــع نظرات و 
دیدگاه هــای حضرت امام می داننــد به وصیت 
نامه ایشان عمل کنند. اگر به عین وصیت نامه 
امام عمل شود، بســیاری از مسائل ما نه تنها در 
قبال نظامیان بلکه در رابطه با مسائل دیگر نیز 

حل خواهد شد.

نماینده چابهار:

یا توئیتر  رفع فیلتر 
کنید یا نمایندگان هم 

استفاده نکنید
ایســنا- نماینــده مــردم چابهــار با اشــاره به 
این ضــرب المثل که رطب خــورده منع رطب 
چون کنــد؟ا ظهار کرد: یا توئیتــر را برای مردم 
رفــع فیلتر کنید یا خودتان هم از آن اســتفاده 

نکنید.
معین الدیــن ســعیدی نماینده مــردم چابهار 
در تذکــر شــفاهی جلســه علنی امــروز مجلس 
گفت: تشــنگی کودکان جنوب اســتان سیستان 
و بلوچســتان را بشــنوید، آن آب هوتــک را هنوز 
انقابــی  نماینــدگان  نکردیــد؟  جــان  نــوش 
کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه، محرومیت و 
مظلومیت تاریخی استان سیستان و بلوچستان 
را فراموش نکنید و در عمل پیرو امامی باشید که 
فرمود عدل یعنی گذاشــتن هرچه در ســر جای 

خودش.
وی افزود: نماینــدگان مجلس با وضع قانون از 
کجا آورده ای جلوی بسیاری از حیف و میل های 
مســئولین را بگیریــد، همچنیــن یــا توئیتــر را 
بــرای مردم رفع فیلتر کنید یــا خودتان هم از آن 
اســتفاده نکنید، رطب خورده منــع رطب چون 

کند؟
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان 
اضافه کرد: دشــمنان ملت بداننــد پیوند میان 
مردم و نظام هرگز گسستنی نیســت؛ این آرزو را 

به گور خواهید برد.

رهامی: انتخاب 10 نفر محل اختالف در جریان اصالحات است
جایگاه سیدمحمد خاتمی در استراتژی اصالح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰

اخبارنظر

اردوغان به 
جو بایدن ِگرا داد!

 
شعرخوانی اردوغان علیه ایران 

برنامه ریزی شده بود

ادامه از صفحه یک
 یک بار هم سی دی خالِی الیحۀ بودجه را به نمایندگان داد!
روحانی به زبان روشــن و صریح دارد می گوید ســال دیگر 
باید روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشیم. به 
خارج یا به داخل و نمایندگان به جای تصویب طرح های 
مورد نظر با عنــوان اصاح بودجه باید راه فروش نفت به 
خارج را باز کنند که همانا مذاکره در چارچوب برجام و رفع 
تحریم هاســت و اگر هم بــه داخل تصویــب قانونی برای 

اوراق نفتی نیاز دارد.
شاید گفته شود از قراین پیداســت که مجلس بنا دارد در 
بحث بودجه نیز مثل تعهدات هسته ای سر به سر دولت 

بگذارد امــا آن روحانی کــه دیروز دیدیم انــگار می خواهد 
در این چند ماه آخر جبــران کند و گل های برتری را به ثمر 

رساند و قدر ابزار بودجه را می داند.
چــون این تصور وجود دارد که روحانــی و دولت او به 
تیم پرســپولیس گرایش دارند شاید بتوان این تشبیه 
را بــه کار برد که روحانی در 7 ماه آخر می خواهد همان 
کاری را انجام دهد که »ایمون زاید« در 10 دقیقۀ پایانی 
دربــی مشــهور 74 و در بهمــن ۹0 انجــام داد و دو گل 

خورده را با سه گل پاسخ داد.
سیاست البته مثل فوتبال نیســت اما این روحانی که  آذر 
13۹۹ می بینیم انگار خیلی دوست دارد مثل »ایمون زاید« 
در بهمن ۹0 باشد منتها در سطح ملی و نه در برابر باشگاه 

دیگر.
* مثال فوتبالی برای تلطیف و ایضاح است و با استناد به 

تصور گرایش فوتبالی رییس و برخی اعضای دولت.
 عصر ایران

روحانی 99 می خواهد »ایمون زاید« 90 باشد؟!

پیام دوگانه روحانی

تنش هــا بیــن ترکیه و ایران بر ســر ماجــرای آذربایجان و دســتگیری چندین 
شــهروند ترکیه ای که با یــک کارتل مواد مخدر ایرانی ارتباط داشــتند و به آدم 

ربایی یک ایرانی در استانبول متهم شدند، در حال افزایش است.
هنگامــی که رجــب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه شــعر ســروده شــده 
توســط یک شــاعر آذری را در هنگام بازدید رســمی از باکو در 10 دســامبر برای 
جشــن پیروزی آذربایجان بر ارمنستان در قره باغ، خواند، تنش ها بین تهران 

و آنکارا کلید خورد.
این شعر چنین مضمونی داشــت: "آن ها رود ارس را جدا کردند و آن را با شن 
پــر کردند. من از تو جدا نخواهم شــد آن هــا ما را به زور از هم جــدا کرده اند. " 
رودخانــه ارس که از ترکیه سرچشــمه می گیرد به عنوان یــک مرز طبیعی بین 

آذربایجان و منطقه آذربایجان ایران عمل می کند.
یک روز پس از ســخنرانی اردوغان، ایران ســفیر ترکیه در تهــران را احضار کرد 
تا نارضایتی خود را نســبت به این شــعرخوانی اردوغان اعام کند. وزارت امور 
خارجــه ایران گفت که ســخنان وی غیر قابــل قبول و مبهم بوده و خواســتار 
توضیــح در مــورد آن شــد. محمد جــواد ظریــف وزیر امــور خارجه ایــران در 
توییتی نوشــت: این شعر به جدا کردن اجباری مناطق شمال ارس از سرزمین 
مادری شان ایران اشــاره دارد. آیا اردوغان متوجه نشده بود که حق حاکمیت 

جمهوری آذربایجان را تضعیف می کند؟
عمــر چلیک، ســخنگوی ارشــد حــزب حاکــم عدالت و توســعه اردوغــان، در 
12 دســامبر بــا حملــه به مقامــات ایرانی گفــت: ما زبان زشــتی را کــه برخی از 
سیاستمداران ایرانی علیه رئیس جمهورمان به کار برده اند، محکوم می کنیم. 
آن ها راه خود را گم کرده اند چرا که رئیس جمهور ما همیشــه ایران را به عنوان 

یک همسایه، دوست و برادر نامیده است.
وزارت خارجه ایران در پی تماس تلفنی بین ظریف و مولوت چاووش اوغلو، 
همتای ترک وی اعام کرد که ســو تفاهمات برطرف شــده است. روز دوشنبه، 
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران اعام کرد، "براساس تجربه شخصی من و 
شــناختم از آقای اردوغان، غیرممکن است که ترکیه تمامیت ارضی ما را هدف 
قرار دهد. به نظر من، به دنبال گفتگو و اظهارات بین وزرای خارجه دو کشور، 

می توانیم موضوع را مختومه بدانیم. ".
در 14 دســامبر، کانــال خبری دولتی تــی آر تی ترکیــه گزارش داد که ســازمان 
اطاعــات ملی ترکیه، 11 نفر را که با یــک کارتل مواد مخدر ایرانی مرتبط بودند 
دســتگیر کرده اســت. دستگیرشــدگان به آدم ربایی یک ایرانی متهم شــدند، 
فردی که با وعده کمک مالی از تبعید در سوئد به استانبول آورده شد. سپس 

او را از آن طرف مرز به ایران برده و در آنجا بازداشت شد.
علنی سازی این ماجرا که برای اولین بار توسط یک مقام ترکیه ای به واشنگتن 
پست درز کرد، نشان می دهد که ترکیه مشتاقانه در حال تاش برای مقابله با 

ایران برای ایجاد پل هایی ارتباطی با دولت جو بایدن است.
ترکیه و ایران به عنوان دو کشور شیعه و سنی به لحاظ سنتی با یکدیگر رقیب 
بوده اند. فیردوز رابینســون، تحلیلگر مســتقر در لندن و سردبیر پیشین میز 
بی بی سی در آسیای مرکزی، گفت: ترکیه و ایران با وجود رقابت تاریخی خود، 
با سنت های قوی کشورداری و جوامع چند ملیتی، همیشه تعادل ظریفی را در 
روابط دو جانبه خود حفظ کرده اند. به عنوان مثال در ماجرای جدایی طلبی 

کردها، آن ها همکاری با هم را انتخاب کردند.
پس چــه چیزی تغییر کرده اســت؟ بــاال بردن نقاط مشــترک با واشــنگتن و 
اسرائیل ممکن است یکی از دالیل باشد. رابینسون فکر می کند که شعرخوانی 
اردوغــان، تصادفی نبوده اســت، به نظرم فشــار ملی گرایانه باعث شــده تا 
ناسیونالیسم ترکی جایگزین ایدئولوژی اسامگرایانه اردوغان شود و سیاست 

خارجی ترکیه در سال های اخیر براساس همین مساله تغییر شکل دهد.
حمایت نظامــی ترکیه از آذربایجان که در کمک به بازگرداندن ســرزمین های 
اشغال شــده توســط نیرو های ارمنی آن هم بعد از دهه ها اشغال، موضوعی 
تعییــن کننده بود. آلین اوزینیان، تحلیلگر سیاســی مســتقر در ایروان، موج 
احیاگر شوونیســم را در ترکیه که با درگیری بین آذربایجان و ارمنستان شدت 
گرفته، بررسی می کند. وی به المانیتور گفت: رسانه های اجتماعی جایی است 
که این مــوج در خالص ترین و معتبرترین حالت خود بروز می کند، زیرا مردم 
می تواننــد نفرت خود را بدون آشــکار کــردن هویت واقعی خــود بروز دهند. 
اوزینیان، یک ارمنی تبار اهل استانبول که در معرض چنین سواستفاده هایی 
قرار گرفته، معتقد اســت که پیروزی آذربایجان در داخل کشــور برای اردوغان 
بســیار مفید بــوده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: او خــود را در قامت منجی 
آذربایجــان و پیــروز رقابــت با روســیه معرفــی کرد. نبایــد فرامــوش کرد که 

طرفداران اردوغان در آذربایجان هم کم نیستند.
وی افزود: هرکســی کــه مخالف این جنگ بوده باشــد از آن بــه عنوان خائن 
و وطــن فروش یاد می شــود. آنقدر نفــرت در فضای مجازی علیــه منتقدان 
جنگ و صلح جویان پخش شــده و برخی از آن ها واقعًا به ســطوح ناپسندی 
رســیده اند. از هدف قرار دادن عمدی گرفته تا درخواســت مجازات عمومی و 
دســتگیری بخشــی از مطالبات ملی گرایان از منتقدان اســت. به یاد دارم یک 

مفسر را دیدم که می گفت همه ما منتقدان باید تیرباران شویم!
حمیدرضا عزیزی، عضو موسســه امور بین الملــل آلمان، گفت: از آغاز جنگ، 
نخبگان سیاســی ایــران و مردم در مــورد نحــوه واکنش تهران بــه این جنگ 
اختــاف نظر داشــتند. از یــک طرف، گروهــی بحــث می کردند که بــه دلیل 
ماحظــات مذهبی و فرهنگــی، ایران باید حامــی باکو باشــد و گروهی دیگر 

نظری مخالف داشتند.
عزیــزی ادامــه داد: فشــار های وارد شــده توســط آذری هــای ایــران در قالب 
گردهمایی هــای عمومــی در حمایت از باکــو نیز عامل مهمی بــود که دولت 
ایران را بیشــتر به این سمت سوق داد که طرف آذربایجان را بگیرد. گروه دوم 
اســتدالل کردند که پس گرفتن قره باغ توسط باکو، از لحاظ ژئوپلتیک ضربه 
جــدی به ایران وارد می کنــد و این به معنای حضور فزاینده ترکیه و اســرائیل 
در قفقاز جنوبی اســت که به عنوان عمق استراتژیک فرهنگی و تاریخی ایران 
در نظر گرفته می شــود. اقدام ترکیه در استقرار مزدوران سوری در قره باغ یکی 

دیگر از نگرانی های مهم ایران بود.
وی اضافه کرد: به همین ترتیب، اشــاره کوچک توسط اردوغان به آذربایجان 
ایران که به نظر من عمدی نبوده کافی بود تا دولت ایران مورد انتقاد شــدید 
منتقدان حمایت از باکو قرار بگیرد. آن ها اعتقاد دارند که بدترین ســناریو در 
مورد آنچه که آن ها جاه طلبی های توسعه طلبانه اردوغان می دانند در شرف 

وقوع است.
انتخاب

           مرضیه امیری

داده های مرکز آمار نشــان می دهد، در زمســتان ســال 
۹۸ و بهــار امســال یعنی بعد از شــیوع کرونا بیشــترین 
آمــار فوت شــدگان مربوط به گــروه جمعیتــی 15 تا ۶4 
ســال بــوده اســت. تعداد کســانی کــه در بهار امســال 
فوت شــده اند، 20درصــد بیشــتر از تعــداد فوت هــای 

ثبت شده در بهار سال گذشته است.
بعد از اعام شیوع ویروس کرونا در ایران یعنی از زمستان 
سال گذشته تاکنون، ستاد ملی کرونا روزانه آمار مربوط به 
فوت شدگان و مبتایان به این ویروس را منتشر می کند، 
امــا بســیاری از کارشناســان و همچنیــن افــکار عمومی 
باتوجه به مشــاهدات و تجربه خود و اطرافیانشان این 
آمــار را واقعــی نمی دانند و در آن تشــکیک می کنند. حاال 
داده هــای مرکز آمــار که به اســتناد گواهی صــدور فوت 
ســازمان ثبت احوال کشور است نشــان می دهد که آمار 
واقعی قربانیان ویروس کرونا بیش از آن چیزی است که 

تاکنون به طور رسمی اعام شده است.
مرکز آمار به تازگی و برای اولین بار گزارشی تحت عنوان 
»وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران« منتشر کرده که در 
آن اطاعاتــی مربوط به بخش های جمعیت، ســامت، 
اشتغال، تفریح و آموزش موجود است. طبق داده های 
بخش جمعیت این گزارش در بهار امسال 110هزار و 350 

نفر از جمعیت ساکن در ایران فوت شده اند.
اثر شــیوع ویروس کرونا به طور مشــخص در داده های 

مرکز آمار مشــهود اســت و نکتــه ای که بیــش از همه به 
چشم می خورد این است که گرچه دولت شیوع ویروس 
کرونــا را نیمه دوم زمســتان ســال گذشــته اعــام کرد، 
اما نرخ مــرگ در پاییز همان ســال نیــز اوج گرفته بود، 
به طوری که تعداد فوت شــدگان پاییز ســال گذشته در 
مقایســه با پاییز ســال ۹7 حدود 10درصد افزایش پیدا 
کرده بود. در زمســتان همان ســال تعداد فوت شدگان 
ثبت شده رشد 4.5درصدی در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل از خود داشته و در بهار امسال نرخ رشد ثبت 
فوت شــدگان به 20درصد می رسد، در حالی که رشد آمار 
فوت شدگان بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹7 حدود یک درصد 

بوده است.
افزایش 2۰ درصدی فوت شدگان بهار امسال در 

مقایسه با سال گذشته
نــرخ 20 درصــدی افزایش فوت شــدگان در بهار امســال 
همچنیــن در حالــی اتفــاق افتــاده کــه میــزان افزایش 
فوت شدگان در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹5 )بازه زمانی 

مورد بررسی در گزارش مرکز آمار( ۶.۸ درصد بوده است.
بزرگی این عدد گویای شدت فاجعه ویروس کروناست؛ 
اگرچه آمار های اعامی ســتاد ملی کرونــا چیز دیگری را 
نشــان  می دهد، اما اســتنتاج از داده های تفکیک نشده 
مرکز آمــار )در این داده ها نامــی از کرونا به عنوان علت 
مرگ موجود نیســت( گویای این است که ویروس کرونا 

بیشتر از آنچه تاکنون اعام شده، جان گرفته است.
همین داده ها نشان می دهند، شیوع ویروس کرونا در 

زمانی که دولت هم خود را ناتوان از اعمال سیاست های 
حمایتی و جبرانی اعام کرده، بر زندگی و جان آدم ها به 

شکل های دیگری نیز تاثیر گذاشته است.
اثر اجتماعی ویروس کرونا در داده های مرکز آمار

داده های مرکز آمار ایران همچنین نشان می دهد که در 
بهار امســال 1۸ هزار و ۶22 زن به پزشک قانونی مراجعه 
کرده اند تا خشــونت فیزیکی همســران خــود را گزارش 
کنند. خودکشــی نیــز یکی دیگر از اتفاق هایی اســت که 
حاال به  واسطه شیوع کرونا آمار ها حاکی از روند افزایشی 
آن اســت. در داده های مرکز آمار عنوان مشــخص مرگ 
بــر اثر خودکشــی نیامده و ایــن علت مــرگ را با عنوان 
»ســایر« ذکر کرده و در پانویس نوشــته است منظور از 

سایر خودکشی است.
در بهار امسال 2۸5۸ گواهی فوت در سازمان ثبت احوال 
ثبت شده که متعلق به کســانی بوده که با خودکشی و 
حلق آویز شــدن بــه زندگی خود پایان دادنــد. این آمار 
در مقایســه با مدت مشابه سال قبل حدود 2۹درصد و 
نسبت به زمستان سال گذشته 15درصد افزایش داشته 
است. طی سال های اخیر، بهار امسال شاهد بیشترین 
تعداد آدم هایی بوده که دیگر نمی توانند و نمی خواهند 
بــه زندگی ادامــه دهند. شــیوع ویروس کرونــا، تبعات 
سامت و اقتصادی آن و بی اعتنایی دولت به تخصیص 
پوشش های جبرانی معیشتی از مهم ترین عواملی است 

که در توضیح افزایش آمار خودکشی مطرح می شود.
رویداد2۴ 

اثر مشهود ویروس کرونا در داده های مرکز آمار

 تعداد واقعی قربانیان کرونا در ایران چقدر است؟
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ترجمان صبح- مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران، از 
اکتشاف 327 میلیون تن مس در سونگون در سال ۹۸ خبر داد 
و گفت: تا پایان امسال، اخبار خوشی از افزایش اکتشاف مس 

در این منطقه خواهیم شنید.
اردشیر سعد محمدی در آیین انعقاد تفاهم نامه احداث و تجهیز 
20 مدرسه در ورزقان و خاروانا که میان استانداری، شرکت صنایع 
ملی مــس ایران، مجتمــع مس ســونگون و اداره کل نوســازی، 
توســعه و تجهیز مدارس اســتان امضا شــد، اظهــار کرد: بخش 

کنسانتره فاز سه سونگون تا یک ماه آینده، تجهیز می شود.
اســتاندار آذربایجان شــرقی نیز در این مراســم، از توجه مس 
ســونگون به مدرســه ســازی، توســعه فعالیت های ورزشــی و 
مشــارکت اجتماعی در بخش های مختلف نیــز قدردانی کرد 

و افــزود: از این پس نیــز انتظار داریم ایــن حمایت ها بیش از 
گذشته ادامه یابد.

محمدرضا پورمحمدی با قدردانــی از اقدامات و فعالیت های 
خوشــبختانه  گفــت:  آذربایجان)ســونگون(  مــس  مجتمــع 

پروژه های این مجتمع صورت جدی در حال اجرا است.
وی بــا بیــان این که خوشــبختانه همدلــی و همراهی بســیار 
خوبــی در بین تمامی مدیران اســتانی وجود دارد و در ســایه 
این اتفاق مبارک، روند توســعه ای اســتان متوقف نشده و روز 
به روز با سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه می دهد، افزود: 
آذربایجان شــرقی، بهشت ایران اســت که متاسفانه نتوانسته 

آنچنان که باید و شاید از ظرفیت های خود استفاده کند.
وی ادامه داد: اختاف ســلیقه سیاسی، امری طبیعی است، اما 

در تمامی برنامه ریزی های توسعه ای استان، نظرات کارشناسی 
و تخصصی، نقش اصلی در تصمیم گیری را ایفا می کند.

ضرورت تسریع در اجرای پروژه های مس سونگون
استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از توجه ویژه شرکت ملی 
صنایع مس ایران به تسریع در اجرای پروژه های مس سونگون، 
بیان کرد: خوشــبختانه در سال های گذشــته، بسیاری از عقب 
ماندگــی و غفلت ســالیان گذشــته در موضوع مــس، جبران 
شــده و بســیاری از مشــکات زیربنایی این منطقــه نیز مرتفع 
شــده است. وی با انتقاد از تاخیر در بهره برداری و افتتاح پروژه 
ذوب و همچنیــن شــهرک تخصصی مس در ســونگون، ادامه 
داد: این پروژه ها سال ها قبل می بایست مورد بهره برداری قرار 
می گرفت و امیدواریم در آینده بســیار نزدیک و تا پایان ســال، 

شــاهد آغاز عملیات اجرایــی چندین پروژه مهم در ســونگون 
باشــیم. وی، همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه آموزش و پرورش یکی از اساســی ترین ایدئولوژی های ما 
اســت، بیان کرد: توجه، حمایت و ســرمایه گذاری ویــژه از این 
بخش، مشکات نســل آینده را کاهش داده و روزهای بهتری را 

برای فرزندان ایران اسامی به دنبال خواهد داشت.
به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بر اساس 
تفاهم نامه منعقد شــده، شــرکت ملی صنایع مــس ایران در 
احــداث و تجهیز مدارس منتخب در منطقــه ورزقان و خاروانا 
مشارکت کرده و مســئولیت احداث و تکمیل پروژه های مورد 
نظر بر عهده اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 

خواهد بود.

ایرنا- عضو شورای اسامی شهر تبریز از بازسازی مجموعه 
تجاری تاریخی »سامان میدانی« این شهر به عنوان بخش 

باقیمانده »جاده ابریشم« خبر داد.
فریدون بابایی اقدم در بازدید از طرح احیای بافت تاریخی 
»سامان میدانی« )میدان کاه فروشان(، اظهار کرد: احیای 
این بافــت تاریخی یکی از مطالبات اهالــی منطقه بود که 
خوشبختانه از سال گذشته شهرداری عملیات ساماندهی 

آن را در اولویت قرار داده است.
وی با اشاره به بخش هایی از سفرنامه شاردن که 350 سال 
پیش نوشته شده اســت، گفت: جهانگرد فرانسوی در این 
کتاب، آمار جالبی از حضور خود در تبریز نوشــته و به گفته 
او در آن زمــان، 15 هزار خانه و 15 هزار مغازه در تبریز وجود 
داشته اســت.وی افزود: این موضوع نشان دهنده هویت 
شــهری تبریز و موقعیــت تجاری و تاریخی این شــهر در آن 
ایام اســت و نشــان می دهد که تبریــز از روزگاران قدیم یک 

شهر تجاری بوده است.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسامی شهر 
تبریز ادامه داد: امــروز که برخی افراد به تعدد کاربری های 
تجــاری در تبریــز ایراد می گیرنــد، باید به نقــش تاریخی و 

تجاری تبریز دقت داشته باشند.

وی بــا بیان اینکه  بافت تاریخی »ســامان میدانــی« در لبه 
نقشه قدیمی شهر تبریز قرار گرفته و کاروانسراهای متعددی 
در این محل واقع شــده اســت، گفت: بر اســاس ســفرنامه 
شاردن در گذشته کوچک ترین این کاروانسراها می توانست 
300 نفر را در خود جا دهد. وی تشــریح کرد:  مشاغل بسیار 
قدیمــی در ایــن بافــت تاریخی »ســامان میدانــی« فعال 
هســتند که بســیاری از آنها در جامعه از یاد رفته و مشابه آن 
را نمی توان در جاهای دیگر دید و به همین دلیل الزم است 

توجه جدی به این محل داشته باشیم.
بابایی اقدم با اشاره به همکاری شهرداری و ادارات خدمات 
رســان در احیای این محــل، گفت: ادارات بــرق، گاز، و آب و 
فاضاب با همکاری شهرداری زوائد بصری را حذف کرده و 
کمک بســیاری به اجرای طرح ساماندهی کرده اند که تا دو 
ماه آینده بخشــی از عملیات به اتمام خواهد رسید؛ پس از 
آن کف ســازی و جداره سازی سامان میدانی شروع خواهد 

شد.

وی با بیان اینکه باید از کســبه ســاکن در مجموعه تاریخی 
»سامان میدانی« هستند قدردانی کرد، گفت: در طول یک 
سال گذشته شهروندان این محل به دلیل انجام عملیات 
بازســازی با برخی مشکات روبرو شــده اند که امیدواریم با 

اتمام طرح  شاهد رضایت شهروندان باشیم.
»میدان کاه فروشان« کجاست؟

»ســامان میدانــی« )میــدان کاه فروشــان( در منتهــی الیه 
شمال غربی بازار تاریخی تبریز در محله تاریخی »دوه چی« 
)شتربان( تبریز قرار گرفته و دارای یک میدان به شکل سنتی 
است؛ این میدان توسط راسته بازار دوه چی، بافت مجموعه 

بازار تبریز، به میدان تاریخی صاحب االمر متصل می شود.
در بررســی میدانی این مجموعه بــا توجه به متون تاریخی 
از جمله ســفرنامه ها و نقشــه های تاریخــی، عمده عناصر 
شــاخص معماری این مجموعه را کاروانســراها و حجراتی 
تشــکیل داده اســت که در مرور زمان، مشاغل خاص برای 
رفع احتیــاج کاروانیان را در خود جای داده اســت.با توجه 

بــه بازخوانی نقشــه های تاریخی، مشــخص می شــود که 
مجموعه »ســامان میدانی« در خارج دیــوار تاریخی قلعه 
تبریز که بعد از زمین لرزه مهیب و یرانگر 11۹3 هجری قمری 
به دســتور نجفقلی خان دنبلی، بیگلربیگی تبریز، ساخته 
شــد، قــرار دارد.در این مجموعــه، عاوه بر کاروانســراها و 
حجره های پرتعدداد، گذرهای تاریخی مانند »آلله وردی« 
نیز برای دسترســی ســاکنان محله به مناطق دیگر شهر و 

بالعکس به چشم می خورد.
در مجموعــه تاریخی و تجاری »ســامان میدانی« هنوز نیز 
می توان سردرهای زیبایی را مشاهده کرد که نماد معماری 
ایرانی- اســامی دوران قاجار هســتند و از شکوه و عظمت 

تبریز در آن دوره خبر می دهند. 
گفته می شــود مارکوپولو، ســیاح ونیزی، به هنگام ســفر به 
چیــن در قرن دوازدهم میــادی و در گذر از تبریــز در یکی از 
کاروانسراهای بافت تاریخی »سامان میدانی« بیتوته کرده 

است. 

ســرخاب - رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری مراغه گفت: نگهداری از آثار تاریخی شهرستان 
نیازمند مشارکت فعال نهادهای شهری و همکاری با میراث 

فرهنگی است.
یعقوب طالبی با بیــان اینکه صیانت از آثار فاخر و ماندگار 
تاریخــی نیازمنــد همراهی دســتگاه های خدمات رســان 
بــه ویژه شــهرداری اســت افــزود: اثــر تاریخی گنبد ســرخ 
)قیرمیزی گونبز( به عنوان اثری ارزشــمند از دوره سلجوقی 
در این شهرستان، هم اکنون از نظر بنای موجود در شرایط 
مناسبی قرار دارد و اقدامات آسیب زا و مرمتی در این بنا در 

حال انجام است.
وی با اشــاره به مطاللب درج شده در شبکه های اجتماعی 
مبنــی بر اینکه این اثرتاریخی محلی بــرای تجمع معتادان 
شده اســت اضافه کرد: محوطه گنبد سرخ به هیچ عنوان 
پاتوقی برای معتادان نبوده لیکن نمی توان به دلیل عدم 

وجود نگهبانی دائمی از تردد این افراد جلوگیری کرد.

طالبی گفت: محوطه گنبود ســرخ در منطقه آســیب پذیر 
شــهری واقع شــده از ایــن رو مکاتبات متعــددی با نیروی 
انتظامی برای سرکشی مستمر شده که منجر به جمع آوری 

معتادان متجاهر در این منطقه شده است.
وی افــزود: همچنیــن براســاس تفاهــم نامــه مشــترک، 
شــهرداری مراغه متعهد به نگهداری از محوطه گنبود سرخ 
اســت اما بــا وجود اهتمــام فعــال در فضای ســبز این اثر 

تاکنون اقدامی در جهت نگهداری از آن نشده است.
وی ادامــه داد: بــا توجه بــه محدودیت هــای بودجه ای و 
نیروی انسانی، امکانی برای استقرار نگهبانی دائمی در این 
اثر  وجود نداشــته و برای رفع این مشکل نیاز به مشارکت 

شهرداری یا بخش خصوصی است.
مالــک حمام خواجه نصیــر موظف به نگهــداری از این اثر 

تاریخی است
رییس اداره میراث فرهنگی مراغه گفت: براســاس قوانین 
میراث فرهنگــی، شــهرداری مراغه به عنــوان مالک حمام 
تاریخی خواجه نصیر این شهرستان موظف به نگهداری از 

این اثر است.
طالبــی افزود: براین اســاس هــم اکنون شــهرداری مراغه 
مالیکــت این اثــر و محوطه آن را داشــته و مکلف به اجرای 

مرمت و نگهداری از آن بوده است.
وی ادامه داد: تاکنون نیز اصاحیه طرح مرمت شــهرداری 
مراغــه  در خصوص این اثر تاریخی به شــورای فنی میراث 

فرهنگی ارائه نشده است.
طالبی اضافه کرد: در راســتای نگهــداری از این اثر تاریخی، 
شــهرداری به عنوان نهــادی فرهنگی و مالــک این اثر باید 

اهتمام بیشتری در زمینه نگهداری از آن انجام دهد.
وی افــزود: صیانت از آثار تاریخی مراغه نیازمند مشــارکت 
فرهنگــی و اجتماعــی شــهروندان در حفاظــت از بناهای 

تاریخی به عنوان هویت فرهنگی منطقه و کشور است.
اثــر تاریخی گنبد ســرخ از آثــار تاریخی دوره ســلجوقیان و 
حمام تاریخی خواجه نصیر این شهرســتان نیز متعلق به 

دوران های صفوی و قاجاریه بوده است.
شهرســتان مراغــه بــا حــدود 515 اثــر تاریخــی و تپه های 
شناســایی شــده جزو 10 شــهر دارای بافت غنــی تاریخی و 
فرهنگی در کشــور محســوب می شــود که حــدود 300 اثر 

تاریخی آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
این شهرســتان بــا حــدود 2۶۸ هــزار نفر جمعیــت در 127 

کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد.

ســرخاب-  آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی در 
دیدار اعضای ســتاد بزرگداشت سالگرد ســپهبد شهید سردار 
ســلیمانی و خانواده آن شــهید واالمقام، شــهید ســلیمانی را 
قهرمان ملت ایران و قهرمان امت اســامی خواندند و گفتند: 
تشییع میلیونی شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس 
در عراق و ایران، اولین ســیلی ســخت بــه امریکایی ها بود اما 
ســیلی ســخت تر »غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ اســتکبار« و 
»اخــراج امریــکا از منطقه« اســت، البته آمران و قاتان ســردار 
سلیمانی نیز باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که 

ممکن باشد، قطعی است.
به نقل از پایگاه اطاع رســانی رهبری، رهبر انقاب اســامی در 
این دیدار چهار توصیه مهم به مسئوالن و ملت ایران داشتند: 
»در همه زمینه ها قوی شــوید«، »به دشــمن اعتماد نکنید«، 
»اتحــاد ملی را حفظ کنید« و »بیــش از آنکه به فکر رفع تحریم 

باشید، به فکر خنثی کردن تحریم باشید«.
 آیــت هللا خامنــه ای در ابتــدای ایــن دیــدار ضمــن تشــکر از 
دست اندرکاران ســتاد بزرگداشت شهید ســلیمانی و شهدای 
مدافــع حرم و همچنیــن قدردانی از اقدامات خــوب خانواده 
شهید سلیمانی برای زنده نگه داشتن یاد و راه آن شهید عزیز، 
تأکید کردند: با توجه به اینکه آن شــهید همــواره مردمی بود، 
برای بزرگداشــت او نیز باید از ظرفیت های مردمی و تاشهای 

فرهنگی و مبتکرانه استفاده شود.
ایشان شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند 
و با اشــاره به تبدیل شــدن آن شــهید بــه قهرمــان ملی برای 
ایرانیــان و قهرمــان امت اســامی افزودند: علت آنکه شــهید 
ســلیمانی قهرمان ملت ایران شد و قشــرهای مختلف مردم 
)حتــی آنهایی کــه تصــور نمی رفــت( او را تکریــم و بــه او ابراز 
احساســات کردند، این بود که شهید سلیمانی تبلور ارزشهای 

فرهنگی ایران و ایرانی بود.
ایشــان مجموعه ایــن خصلت هــا و روحیــات ایرانــی را که در 
شهید ســلیمانی تبلور یافته بود و آنها را در کشورهای منطقه 
به صورت عملی به نمایش گذاشــت، زمینه ســاز تبدیل شدن 
آن شهید به قهرمان ملت ایران دانستند و خاطرنشان کردند: 
شــهید ســلیمانی از طرف دیگر بــه قهرمان امت اســامی نیز 
تبدیل شــد زیرا تاشها، روحیات و شــهادت آن عزیز، »اسم رمز 
برانگیختگی و بســیج مقاومت در دنیای اســام« است و در هر 
نقطه جهان اســام که بنای مقاومت در مقابل استکبار وجود 

داشته باشد، اسم رمز شان »شهید سلیمانی« است.
رهبر انقاب اســامی تأکید کردند: شــهید ســلیمانی نرم افزار 

مقاومت و الگوی مبارزه را در میان ملت های اسامی رایج کرد.
آیت هللا خامنه ای با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی، هم در زمان 
حیات و هم با شــهادت خود اســتکبار را شکست داد، افزودند: 
رئیس جمهــور امریکا گفــت 7 تریلیــون دالر در منطقه هزینه 
کردیم اما چیزی به دســت نیاوردیم و در نهایت هم مجبور شد 
در تاریکی شــب و برای چند ساعت به یک پایگاه نظامی برود. 
همــه دنیا اذعان دارند کــه امریکا به اهداف خود در ســوریه و 

بویژه در عراق نرسیده است.
ایشــان گفتند: قهرمان این کار بزرگ، سردار سلیمانی است که 

در زمان حیات او، انجام شد.
رهبر انقاب اســامی با اشــاره به اینکه دشمن پس از شهادت 
سردار سلیمانی نیز شکست خورد، خاطرنشان کردند: تشییع 
میلیونی و فراموش نشدنی شهید سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهنــدس در عراق و ایران و مراســم های بزرگداشــت این دو 
شهید، ژنرال های جنگ نرم استکبار را متحیر کرد و اولین سیلی 

سخت به امریکایی ها بود.
آیــت هللا خامنــه ای با اشــاره به ســیلی دیگــری کــه در حمله 
موشــکی به پایگاه امریکایی عین االسد زده شــد، افزودند: اما 
سیلی ســخت تر عبارت اســت از غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ 

اســتکبار که نیازمند همت جوانان انقابی و نخبگان مؤمن ما 
است و همچنین اخراج امریکایی ها از منطقه که همت ملتها و 

سیاست های مقاومت را می طلبد.
ایشــان تأکید کردند: البته این سیلی سخت غیر از انتقام است 
زیرا آمران و قاتان سردار سلیمانی باید انتقام پس دهند و این 
انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است، اگرچه به گفته 

آن عزیز، کفش پای سلیمانی بر سر قاتل او شرف دارد.
رهبــر انقــاب اســامی در بخش دیگــری از سخنانشــان چند 

توصیه مهم خطاب به مسئوالن و مردم بیان کردند.
حضرت آیت هللا خامنه ای در توصیه اول تأکید کردند: باید در 
همــه عرصه ها از جمله اقتصاد، علم و فنــاوری و دفاعی قوی 
شــویم چون تا قوی نشویم دشــمنان از طمع، تعرض و تجاوز 

دست بر نخواهند داشت.
رهبر انقاب اسامی در بیان توصیه دوم گفتند: توصیه قطعی 

من این است که به دشمن اعتماد نکنید.
ایشــان خاطرنشان کردند: برای رفع مشــکات مردم و درست 
شــدن آینده کشــور به وعده های این و آن اعتمــاد نکنید، زیرا 
اینها وعده های خوبان نیســت بلکه وعده های اشــرار اســت، 

ضمن آنکه دشمنی ها را نیز نباید از یاد ببرید.

رهبــر انقاب اســامی افزودند: دیدیــد که آمریــکای ترامپ و 
آمریکای اوباما با شــما چــه کرد. دشــمنی ها فقط مخصوص 
آمریکای ترامپ نیست که با رفتن آن تمام شود، آمریکای اوباما 

نیز با شما و ملت ایران بدی کرد.
آیت هللا خامنه ای خاطرنشــان کردند: ســه کشــور اروپایی نیز 
نهایت بدعملی، لئامت، دورویی و نفاق را از خود نشان دادند.

ایشــان در توصیــه بعدی با تأکیــد بر »حفظ اتحــاد ملی«، به 
صــدای واحد ملت در بســیاری از امور اشــاره کردنــد و گفتند: 
مســئوالن نباید این اتحاد و هم صدایی مردم را از بین ببرند و 
ملت را تکه تکه کنند، بلکه باید هر سه قوه بویژه رؤسای آنها با 

هم افزایی و همکاری، اتحاد ملی را روز به روز تقویت کنند.
ایشــان با انتقاد از برخی ســخنان "اختاف افکن"، خطاب به 
مســئوالن گفتند: اختافات خــود را با مذاکره بــا یکدیگر حل 
کنیــد. مگر نمی گویید باید با دنیا مذاکره کرد، آیا نمی شــود با 

عنصر داخلی مذاکره و اختافات را حل کرد؟
توصیه آخر آیت هللا خامنه ای، تأکید بر »خنثی سازی تحریم ها« 

بود.
ایشــان با بیان این واقعیت که »رفع تحریم به دســت دشمن 
اســت اما خنثی ســازی آن به دســت خودمان اســت«، گفتند: 
بنابرایــن باید بیش از آنکه به فکر رفع تحریم باشــیم بر خنثی 

کردن آن تمرکز کنیم.
رهبر انقــاب اســامی افزودند: البتــه نمی گوییــم دنبال رفع 
تحریم نباشــیم، چرا کــه اگر بتوان تحریم را رفــع کرد، حتی یک 
ســاعت هم نباید تأخیر کنیم، اگرچه اکنون چهار ســال اســت 
که تأخیر شــده و از ســال ۹5 که بنا بود همه تحریم ها یک باره 
برداشــته شــود، تا امروز نه تنها تحریم ها برداشــته نشد بلکه 

زیادتر هم شد.
آیــت هللا خامنه ای خطــاب به مســئوالن گفتند: اگــر بتوان با 
روش درست، عاقانه، ایرانی- اســامی و عزتمندانه تحریم ها 
را برطرف کــرد باید این کار را انجام داد اما تمرکز عمده باید بر 

خنثی سازی تحریم ها باشد که ابتکار آن به دست شما است.
ایشــان در پایان خاطرنشــان کردند: من از مســئولین کشــور 

حمایت می کنم به شرطی که به اهداف ملت پایبند باشند.

اخبار خوشی از افزایش اکتشاف مس در سونگون خواهیم شنید

باقیمانده جاده ابریشم در تبریز بازسازی می شود

نگهداری از آثار تاریخی مراغه نیازمند مشارکت فعال نهادهای شهری

مقام معظم رهبری:

در رفع تحریم ها یک ساعت هم نباید تاخیر کنیم
ش

درخواست برای 
لغو دورهمی شب یلدا

کاهش آمار کرونا نباید فریب مان دهد

آناج- رییس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز از کاهش بیماران 
بســتری شــده در آذربایجان شــرقی خبرداد و گفت: در حال 
حاضر ۸۶0 بیمار کرونایی در بیمارســتان های استان بستری 

هستند.
محمدحسین صومی در جلسه شهرستانی هماهنگی طرح 
شهید سلیمانی در هشترود اظهار داشت: از تعداد 240 نفر 
بیمــار کرونایی در بخش ویژه،   120 نفــر زیر تهویه مکانیکی 
بوده و میزان فوتی روزانــه نیز با 35 درصد کاهش به 2 نفر 

کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 37 درصد تست های گرفته 
شــده در استان مثبت می شود، گفت: امیدواریم با همکاری 
مردم و با اجرای دقیق تر طرح شهید سلیمانی، این رقم را به 

زیر 10 درصد کاهش دهیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز ادامــه داد: همچنین 
آزمایش هــای رایگان کرونا بــرای افرادی خواهــد بود که در 

قالب طرح شهید سلیمانی شناسایی و معرفی شوند.
وی با اشاره به کاهش آمار کرونایی ها در استان، تاکید کرد: 
وضعیت کاهشــی و یا ثبــات در برخی شهرســتان ها نباید 
مسووالن را فریب دهد چون این بیماری ناشناخته است و 

باید مراقب باشیم.
صومی همچنین از مردم خواســت تا در شــب چله امسال 
دورهمی نداشته باشند زیرا شب یلدایی ارزش دارد که برای 

شب یلدای آتی برنامه ریزی شود.

بازداشت کارمند بانک در 
عجب شیر به اتهام اختالس

ایسنا- دادســتان عمومی و انقاب عجب شیر از بازداشت 
کارمنــد یکــی از شــعبات بانک در این شهرســتان بــه اتهام 

اختاس خبر داد.
محمــد زمانــی بــا اعام ایــن خبــر اظهــار کــرد: باتوجه به 
بررســی های انجام شــده، کارمنــد یکی از شــعب بانک های 
شهرستان عجب شیر، اقدام به برداشت بخشی از وجوهات 

مشتریان کرده بود که بازداشت شد.
وی افزود: این فرد با جعل اســناد مبادرت به برداشــت سه 
میلیارد و 250 میلیون ریال از حساب مشتریان کرده بود که 

پس از شناسایی و اقدامات الزم بازداشت شد.
دادســتان عمومی و انقاب عجب شــیر، خاطرنشــان کرد: 
وجوه به حساب اشــخاص عودت داده شده و پرونده فرد 
پس از ارجاع به شــعبه اول دادیاری دادســرای عجب شیر با 
رعایت تشریفات قانونی، وی با صدور قرار تامین مناسب به 

زندان معرفی شد.
به نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری اســتان، وی تاکید 
کرد: برخورد با مفســدان اقتصادی از اولویت های اساســی 

دادستانی بوده و قاطعانه با مجرمان برخورد می شود.

پلمب و ابطال پروانه؛ 
چاقوی دولبه کرونا بر گلوی 

آرایشگاه های زنانه زنجان
ایرنا- رئیس اتحادیه آرایشگران زنجان گفت: در حال حاضر 
برخی واحدها توســط اداره بهداشــت پلمب شده و برخی 

دیگر نیز به دلیل بیکاری، پروانه خود را ابطال می کنند.
طلعــت نهاونــدی، از پلمب قریب بــه 100 واحد آرایشــگاه 
زنانه خبر داد و اظهار کرد: پس از تشــدید محدودیت های 
کرونایی، فعالیت آرایشــگاه های زنانه بیــش از پیش مورد 
نظارت قرار گرفــت و اداره بهداشــت، واحدهای متخلف را 

جریمه و پلمب می کند.
وی افزود: از اســفندماه سال گذشته فعالیت آرایشگاه های 
زنانه ممنوع شــده و حتی در وضعیــت نارنجی نیز فعالیت 
ایــن واحدها ممنوع اســت که ایــن مهم ســبب وارد آمدن 
خسارت به واحدهای آرایشگاهی شــده است؛ به طوری که 
بســیاری از واحدها بــه دلیل اینکه امــکان فعالیت ندارند، 

پروانه فعالیت خود را ابطال می کنند.
این مسئول ادامه داد: اغلب آرایشگاه ها در محل استیجاری 
بوده و با شــیوع بیماری کرونا در حال زیان دهی هســتند و 
برخی فعاالن این واحدها زنان سرپرســت خانواری هستند 

که در حال حاضر با مشکل تامین مالی مواجه اند.
رئیس اتحادیه آرایشــگران زنجان تصریح کرد: متاسفانه در 
استان برخی آرایشگاه های زنانه به صورت زیرزمینی فعالیت 
می کنند ولی طی دو هفته اجرای محدودیت های کرونایی 

در استان، ۸0 درصد از آرایشگاه های زنانه فعالیت نکردند.
نهاوندی خاطرنشان کرد: آرایشگاهای زنانه تا اطاع ثانوی 
حــق فعالیــت ندارند و از فعــاالن در این حوزه درخواســت 

می شود به مصوبات ستاد کرونا عمل کنند.

اخبار
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             سیدحسین یوسفی فخر

 مجموعــه شــرایط و حــوادث ســال های نخســت پــس از 
پیروزی انقاب اسامی و تشــکیل جمهوری اسامی و افراط 
و تفریط هایــی که به وقوع پیوســت موجب شــد تا حقوق 
بعضی از شهروندان ـ ولو مجرم ـ تضییع و مورد بی اعتنایی 
و یا اجحاف قرار گیرد، این اتفاقات منجر به حســاس شدن 
امــام خمینی)س( و صدور »فرمان هشــت ماده ای« شــد. 
بعد از صدور این فرمان در تاریخ 24 آذر 13۶1 )صحیفه امام، 
ج 17، ص 13۹( تــا مدت ها در محافل و مجالس و رســانه ها 

درباره آن بحث می شد.
عاوه بــر پی گیری مســئولین ذیربــط، حضرت امــام خود 
پی گیــر مســئله بودنــد تا آنجــا کــه مرحوم حجت االســام 
والمسلمین حاج سیداحمد خمینی می گفت:»من ندیدم، 
امــام هیــچ مســئله ای را این قــدر پی گیری کرده باشــد که 
به جایی برســد«. و هنــوز با اینکه چند دهــه از زمان صدور 
این ســند می گذرد، به اقتضاء نیاز جامعه و طرح مســائل 
حقوقــی، سیاســی ـ اجتماعــی در ایــران، تحــت عناوینــی 
و  شــهروندی«  »حقــوق  خصوصــی«،  »حریــم  همچــون 
»کرامت انســان« ... همچنان در جامعه ما مطرح است. در 
این زمینه مقاالت زیادی نوشته شده و نشست های چندی 
برگزار گردیده اســت و نویســندگان با نگرش های مختلف 
حقوقــی، سیاســی اجتماعــی، انســان شــناختی و جامعه 
شــناختی، نیز به موضوعــات این پیام پرداختــه اند، بدین 
جهت جا دارد که این فرمان را سند پاسداشت حقوق ملت 

ایران بدانیم.
این فرمان مشتمل بر هشت ماده است:

الف: ماده اول راجع به وضع قوانین است.
ب: ماده دوم و ســوم به بررسی صاحیت مقامات قضایی و 

سایر کارمندان و متصدیان امور می پردازد.
ج: ماده چهارم، پنجم، ششم و هفتم نیز در خصوص رعایت 
حقوق مردم توســط مجریان )قوه قضاییــه و قوه مقننه و 

قوه مجریه و متعلقات( آن است.
د: ماده هشتم: موظف نمودن، عالی ترین مقامات قضائی 
و اجرائــی وقت برای پی گیــری امور مذکــور در بندهای این 

پیام.
مــاده اول که در خصوص وضع قوانین اســت، نبود قانون 
بــرای هر جامعــه ای نامطلوب اســت و بــرای جامعه ای که 
در آن انقاب شــده و همه ســاختارهای قانونی و سیاســی 
ـ اجتماعــی دگرگون شــده اســت، عواقب جبــران ناپذیری 
را بوجــود مــی آورد. از پیــروزی انقاب تــا زمان صــدور این 
فرمان نزدیک به چهار ســال  گذشــته بود و این مدت زمان 
برای وضع قوانین جدید و اصــاح آن زمان کمی نبوده، اما 
درگیری های بعد از انقاب توسط گروهک ها در استان های 
مختلــف کشــور و نابســامانی هایی کــه ایجاد شــده بود و 
جنــگ تحمیلی عراق، فرصت را از مســئولین ذیربط گرفته 
بود. گرچــه در این زمان قانون اساســی کشــور به تصویب 
رســیده بود. و اما به هرحال مســئولین نظام تازه تأسیس 
بخصــوص در قوه قضاییه در عرصه عمل با فقدان بعضی 
از قوانین مواجه شدند که حضرت امام فرمان به تسریع در 

وضع، تصویب، اباغ و اجرای آن ها می دهد.
در اینجا آنچه یادآوری آن الزم است این است که بی نظمی و 
هرج و مرج در یک جامعه به علت نبود قوانین نیســت زیرا 
در مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران متوجه 
می شــویم که در آن، قوانینی وجود داشــت که می توانست 
از افــراط و تفریط ها جلوگیــری نماید، و با عمــل و اجرایی 
نمــودن آن ها برای پیشــگیری از ایــن موارد خطا و اشــتباه 
کفایت می کرد. بنابراین افراط و تفریط و اشــتباه و تضییع 
حقوق ملت و افراد همیشــه به علت فقدان قانون نیست 
بلکــه بی توجهی و عدم پای بندی بــه قوانین، عامل مهمی 
در گریز از قوانین اســت. نگاهی به سه اصل 22، 23 و 25، از 
قانون اساسی نشــان می دهد، که تضییع حقوق یک ملت 

تنها به خاطر فقدان قانون نیست.
 1ـ اصل بیســت و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مســکن 

و شغل اشــخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که 
قانون تجویز کند.

2ـ اصل بیســت و ســوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ 
کس را نمی توان به صرف داشــتن عقیده ای مورد تعرض و 

مؤاخذه قرار داد.
3ـ اصل بیست و پنجم: بازرســی و نرساندن نامه ها، ضبط 
و  فاش کــردن مکالمات تلفنی، افشــای مخابرات تلگرافی 
و تلکس، سانســور، عدم مخابره و نرســاندن آن ها، استراق 

سمع و هرگونه تجّسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
معنــا و مفاد ایــن این ســه اصل همــان مواردی اســت که 
حضرت امام در بند 4، 5، ۶ و 7  پیام خود آنها را به کارگزاران 
نظام یــادآوری می نماید و تخلف از آن هــا را جایز نمی داند 
مواردی که می توان از بندهای 4 تا 7 این پیام اســتخراج کرد 

عبارت است از:
خودداری از احضار و بازداشت بدون حکم قضایی

خــودداری از تصــرف یــا توقیف امــوال مردم بــدون حکم 
قضایی

خودداری از ورود به خانه، مغازه و ملک مردم بدون اذن.
خــودداری از شــنود و ضبــط مکالمات و تجســس از اســرار 

مردم.
خودداری از مراقبت یا تعقیب یا اهانت به بهانه کشف جرم.

خودداری از افشای موارد مکشوفه از اسرار مردم.
این ها مواردی است که به صراحت در فرمان هشت ماده ای 
آمده است و نشان گر اهمیت این »سند ماندگار« و اولویت 
توجه امام به »قانون« اســت. صرف نظــر از وجود قوانین 
مــدّون و یــا فقــدان آن، توجه به جایــگاه انســان و رعایت 
حقوق آنان در تعالیم اســام و ســیره بنی اکــرم)ص( و ائمه 

معصومین)ع( اقتضاء چنین توجهی را مّوجه می نماید.
به خاطر این اندیشــه عزت مدارانه است که حضرت امام در 
پیام خود به ضایع شــدن حقوق مردم، خودداری از اشکال 
تراشــی های جاهانه و پرهیــز از تندروی را مــورد توجه قرار 
می دهنــد. امام علــی)ع( در خطبه 27 نهج الباغــه در باره 

تضییع حقــوق شــهروندی و مســئولیت حاکــم در مقابل 
نقــض حقوق شــهروندی می فرماید: شــنیده ام مهاجم به 
خانه های مســلمانان و کسانی که در پناه اسامند در آمده، 
گردن بند و  دست بند و گوشواره و خلخال از گردن و دست 
و پای زنان به در می کرده اســت، حالی که آن ســتمدیدگان 
برابــر آن متجــاوزان جــز زاری و رحمــت خواســتن ســاحی 
نداشــته اند، سپس غارتگران، پشتواره ها از مال مسلمانان 
بســته، نه کشــته ای برجای نهاده و نه خسته، به شهر خود 
بازگشته اند. اگر مسلمانی از غم چنین حادثه ای بمیرد، چه 
جای مامت اســت، که در دیده من شایســته کرامت است.

)ترجمه دکتر شهیدی(
امام خمینی با یادآوری این واقعه و سخن امیرالمومنین)ع(، 
می فرمایــد: یک همچــون انســانی، یک همچــون حاکمی 
می خواهیــم، مــا دنبال یک همچــون رژیمــی می گردیم که 
حاکــم آن، ســلطانش ... حاکمــش، امامش، ... نســبت به 
رعیــتـ  آن هم کســی کــه خــارج از مذهبش بــودهـ  اینطور 

عواطف داشته است.)صحیفه امام، ج 4، ص 1۶4(
فرمان هشــت ماده ای امــام بازتاب و پیامدهــای زیادی را 
در جامعــه آن روز از خود به جای گذاشــت که پرداختن به 
همــه آن هــا نیازمند فرصــت دیگری اســت. اما بــه عنوان 
نتیجــه گیری و ارزیابی نهایی از ایــن بحث باید گفت، معنا 
و مفاد فرمان هشــت ماده ای به رسمیت شناختن حقوق 
افــراد در جامعه و حاکمیت قانون اســت و فقدان این دو، 
از مشــکات تاریخی نظام سیاســی در ایران است. و درمان 
ایــن درد مزمــن نیازمند تاش گســترده و پی گیــری برای 
ایجــاد تحــوالت فرهنگی و ســاختاری و جامعــه پذیری در 
حیات سیاســی این جامعه اســت، جامعه ایران در رسیدن 
بــه این اهداف راهی بــس طوالنی در پیــش دارد و همین 
امر اســت که فرمان هشــت ماده ای امام خمینی)س( را با 
وجود گذشــت چند دهــه از صدور آن همچنــان زنده نگه 

داشته است.
جماران

ســرخاب- ســایت "ملــی تــی وی" جمهــوری آذربایجان 
در مقالــه ای بــه قلــم میرزاآقــا محمــدوف، روزنامــه نــگار 
آذربایجانی نوشــت در زمانی که جمهوری آذربایجان کاما 
تنها بود و هیچ کشــوری از آن حمایت نمــی کرد، ایران تنها 
کشوری بود که هم از نظر سیاسی و هم نظامی از جمهوری 

آذربایجان حمایت می کرد. 
در این مقاله می خوانیم: 

»بدون درس آموختن از تاریخ، نمی توان به پیشرفت های 
جدید دست یافت. اگر نخســتین جنگ قراباغ را فراموش 
می کردیــم و از درس هــای آن نتیجه گیری نمــی کردیم، آیا 
اکنون به آزادی اراضی اشــغال شده دســت می یافتیم؟  در 
زمان جنگ اول قراباغ بی ثباتی بر کشــور حاکم بود. آمدن 
حیدر علی اف به حاکمیت در اواســط سال 1۹۹3 ، به تدریج 
به بــی ثباتی پایــان داد. اما دشــواری ها از میان برداشــته 
نشــد. در این روزهای ســخت ، حمایت سیاســی و معنوی 
دولت های خارجی خیلــی اندک بــود. حمایت ها فقط در 
حرف حمایت بود، اما در عمل نبود.  ایران تنها کشوری بود 
که به جمهــوری آذربایجان خــواه در دوره حاکمیت ائلچی 
بیگ و خواه در حاکمیــت حیدرعلی اف کمک می کرد. تنها 
کمــک نظامی نبود، بلکه نخجوان کــه در محاصره بود، به 
امید جمهوری اســامی ایران باقی مانده بود. الدار ابراهیم 
اف، نماینده مجلس ملی که اصالتا به نخجوان تعلق دارد، 
این شرایط را اینگونه یادآوری می کند: » تنها مکانی که ما در 
آن ســال های دشــوار به آنجا روی می آوردیم، ایران بود. در 
صبحگاهان با دیدن ماشــین های باری حامل آرد و ســایر 
محصوالت غذایی ارسال شده از ایران ، خوشحالی مان حد 

و حدودی نداشت.« 
مرحــوم وفا قلــی زاده، مشــاور سیاســت خارجی ریاســت 
جمهــوری در دوره ابوالفضل ائلچی بیــگ و حیدر علی اف 
، در کتــاب "افق هــای آینــده" در بــاره کمک هــای ایران به 
جمهــوری آذربایجان در جنــگ قراباغ در ســال های 1۹۹2 و 
1۹۹3 می نویســد: » در آن ســال های پرمشــقت ، گاز ایــران 
خانه هایمــان را گــرم می کرد. ســربازانمان کــه در جنگ با 
ارمنســتان زخمــی می شــدند، در بیمارســتان های ایــران 
معالجه شده اند. اتوبوس های آورده شده از ایران، بحران 
در حمل و نقل را از میان برداشــت. ما باید به ایران فقط به 

دیده برادر بنگریم و با آن همکاری کنیم.«
حــد و حدود حمایت های ایران در تاســیس اردوگاه و ارایه 
کمک های انســان دوســتانه به هم تبارانمان کــه از قراباغ 
می آمدند و در اشــغال زنگیان آواره شــده بودنــد، به قدر 
کفایت بوده اســت که خــود موضوع مقاله دیگری اســت. 
پیشــنهاد می کنم نمایندگان رســانه ها کتــاب "حیدر علی 
اف و شــرق" را که با کمک سفارت ایران و وزارت امور خارجه 
جمهوری آذربایجان منتشــر شده است، بیابند و بخوانند. 
منظــورم از یادآوری این مطالب این اســت کــه نمایندگان 
رسانه هایمان با انتشار بررسی نشده صحبت های چایخانه 
ای و مقاالت سفارشــی و اطاعات تحریف شــده و تصاویر 

و ویدئوهــای مونتــاژی ، به توســعه پویــای روابــط ایران و 
جمهوری آذربایجان ضربه می زنند. طی سال های طوالنی، 
ما روزنامه نگاران ، سیاســت همسایگی ایران با ارمنستان را 
به درســتی ارزیابی نکرده ایم. دائم به مقــاالت مغرضانه و 
مملو از بهتان علیه ایران بطور گسترده پرداخته ایم. در این 
جنگ 44 روزه قراباغ ، سیاست همسایگی ایران با ارمنستان 
به کل دنیا و به غرب اثبات کرد که تاش ارمنســتاِن محروم 
مانــده از حمایت سیاســی بــرای انتقــال  جنــگ قراباغ به 
ســطح دینی ، کار درستی نیست. ارمنســتان بجز پاکستان 
و ترکیه و جمهوری آذربایجان با  ســایر کشورهای مسلمان 
روابــط نزدیــک دارد، از جمله بــا جمهوری اســامی ایران.  
ایران سیاســت ارمنســتان بــرای ایجــاد رویارویــی دینی را 
خنثی کرد. در این مورد، ســخنان صریح ســید علی خامنه 
ای رهبــر معظم ایــران در زمــان اوج جنگ قرابــاغ را به یاد 
بیاوریم که گفت : » ارمنســتان باید تمامی اراضی اشــغالی 
را بــه جمهــوری آذربایجان بازپس دهــد. قراباغ متعلق به 
جمهوری آذربایجان اســت و آذربایجان در آزادسازی اراضی 
خود حق دارد.«  رییس جمهوری ایران نیز موضع قاطعانه 
و اصولی به نمایش گذاشت: » تامین تمامیت ارضی، حق 
ملت آذربایجان است.«   این نوع اظهارات و پیام ها از طرف 
ایران، برای نخســتین بار نیســت. بیایید سفر رسمی سال  
گذشته محمد باقری ، رییس ستاد مشترک ایران به باکو را 
به یاد بیاوریم. او در دیدار با الهام علی اف، رییس جمهوری 
آذربایجان، قراباغ را سرزمین همیشگی آذربایجان نامیده و 
نظر رییس جمهوری آذربایجان را به موضع ثابت تهران در 
این باره جلب کــرده و گفته بود: » ایــران از تمامیت ارضی 
جمهــوری آذربایجــان حمایــت می کنــد و پــس از این نیز 
حمایت خواهد کرد. تغییر مرزها با زور قابل قبول نیست. 

ایران در این مساله همواره در کنار آذربایجان است.« 
در جنگ 44 روزه، ارتش جمهــوری آذربایجان 132 کیلومتر 

مــرز دولتــی آذربایجان با ایــران را در طــول رود ارس بطور 
کامل احیــاء کرد. رییس جمهوری الهام علی اف در تبریک 
ملت هــای آذربایجــان و ایــران به ایــن مناســبت گفت: » 
همانند ســایر بخش های مرزهای ایران – آذربایجان ، این 

بخش نیز مرز دوستی و برادری خواهد بود.« 
به عنــوان یــک روزنامه نــگار بــاور دارم که در آنجــا گذرگاه 
گمرکی گشــوده خواهد شد و رفاه مادی اهالی هردوطرف 
خیلی ارتقاء خواهد یافــت. آن روز زود خواهد آمد. درباره 
حمایت سیاســی و معنوی ایران در جنــگ 44 روزه قراباغ ، 
در خیلی از سایت های کشورمان مطالب زیادی گفته شده 
اســت. در ســایت های "مســاوات" ، " پوبلیکا" و "ملی تی 
وی" به مقاالت مبســوطی برمی خوریم. نمی خواهم تکرار 
مکررات کنم. علت نوشــتن این مقاله ام ، انتشار مطلبی در 
شماره 21 نوامبر 2020 روزنامه "استار" ترکیه با عنوان "ایران 
هم مردود شــد و هــم یکی از بازندگان اصلــی جنگ قراباغ 
شــد"، اســت. این مقاله ترجمه و در ســایت "مدراتور" نیز 
منتشر شده بود. نویسنده این مقاله ، روزنامه نگار سئویل 
نوری اوا ) از روزنامه نگاران پان ترکیســت تابلودار جمهوری 
آذربایجان که سال هاســت به ترکیه مهاجرت کرده ( است. 
باور نمی کنم که امروز هیچ نماینده رسانه ای در کشورمان 
که بــا مقاالت مربوط بــه ایران آشــنایی دارد و بطور عمیق 
می تواند آنها را تحلیل کند، با این مقاله ســئویل خانم هم 
عقیده باشــد. ســئویل خانم می نویســد: » در رسانه های 
اجتماعی شــاهد ده ها ویدئو درباره عبور ســاح و مهمات 
از مرز ایران به ارمنستان بودیم. برغم این، ایران هیچ یک را 

تکذیب نکرد.« 
بیاییــد پیام اخیــر رییس جمهــوری آذربایجان بــه مردم را 
بــه یاد بیاوریم: » من ایــن را می دانم که چــرا ) ارامنه( نمی 
توانند از طریق ایران ســاح بیاورند. به این علت که، ایران 
کشور دوست و برادر ماست. به این علت که ایران با درنظر 

گرفتن خواهش ما، فضای خود را بســت. به این علت که،  
ایران نخواست آنها بیایند آذربایجانی ها را بکشند.« 

بیاییــد بــه مقاالتی کــه واقعیات دربــاره ایــران را منعکس 
کردنــد، نظــری بیاندازیــم. "پوبلیــکا" کــه از ســایت های 
رســمی آذربایجان اســت، می نویســد: » رحیم نوعی اقدم، 
ژنرال ســپاه پاسداران انقاب اسامی ایران )سپاه( نیز گفته 
اســت که ارمنســتان به قراباغ تروریســت آورده اســت و ما 
آمــاده مبارزه با آنها هســتیم. اگر باکو بــرای گرفتن کمک از 
ایران درخواســت کند، رزمنده هایمان همواره برای نبرد در 
طــرف آذربایجان آماده اند.« این را هــم بیان کنم که ژنرال 
نوعی اقدم در جنگ نخســت قراباغ علیه ارامنه با شجاعت 
جنگیده اســت. او از طرف حیــدر علی اف با لــوح افتخار و 
شمشیر نمادین تقدیر شده است.  کبیری، ژنرال بازنشسته 
ایران نیز درباره حضور افســران و ســربازان ایران در جنگ 
نخست قراباغ گفته اســت : » من خودم شخصا در آموزش 
ســربازان جمهــوری آذربایجــان در جنــگ نخســت قراباغ 
شرکت داشــته ام. در دوره ریاســت جمهوری مرحوم حیدر 
علی اف ، به هشــت هــزار نفر ســرباز در آذربایجان آموزش 
داده ام. به همراه من 150 نیروی داوطلب ایران در جنگ ها 

شرکت کرده اند. «
این واقعیتی است که گذشته نزدیک آذربایجان را منعکس 
می کند و امروز آذربایجــان دارای ارتش قوی 100 هزار نفری 
اســت کــه در میــان کشــورهای جامعــه مشــترک المنافع 
)بعــد از ارتــش روســیه ( قــوی ترین محســوب می شــود. 
جمهــوری آذربایجان بــه خیلی از کشــورها کمــک می کند 
و پــول وام می دهــد. منظــورم از نوشــتن ایــن مطالب آن 
اســت که همکاران روزنامــه نگارم وقتی درباره دین اســام 
و مســلمانان دنیا از جمله جمهوری اســامی ایران مطلب 
می نویســند، اطاعات کافی تهیه کنند و حقایق تاریخی را 
تحریف نکنند. در مقابل اطاعات ســاختگی مونتاژ شده ، 
اغوا نشوند و به آلت دست نیروهای بدخواه تبدیل نشوند 

که نزدیکی کشورهایمان را نمی خواهند.
 امروز ایران برای مشــارکت در بازســازی قراباغ کوهستانی 
و نواحــی جنــگ زده  اطراف آن آماده اســت. ایــن آمادگی 
را اســحاق جهانگیری ، معــاون اول رییس جمهــوری ایران 
در نوزدهمیــن اجــاس نخســت وزیران کشــورهای عضو 
ســازمان همکاری شــانگهای بیــان کرده اســت.  بــه گفته 
اســحاق جهانگیــری ، ایــران می توانــد بــه ایــن منظــور از 
ظرفیت های اقتصادی خود بخصــوص در زمینه ترانزیت 
انرژی اســتفاده کنــد.  می خواهم ایــن مقاله را با ســخنان 
سید عباس موسوی، ســفیر ایران در باکو درباره آتش بس 
قراباغ کوهستانی به پایان ببرم که تاکید کرد: » آذربایجان 
و ارمنســتان با کمک روسیه و براساس طرحی که قبا ایران 
داده بود، به توافق خوبی رســیدند. ایران با رضایتمندی از 

این فرایند استقبال می کند.« 
 میرزاآقا محمدوف
 روزنامه نگار ایران دوست آذربایجانی 

 

نامه نیوز - خبر ها از تصمیم تشــکیاتی حــزب اعتدال و 
توســعه بــرای حمایت از علــی الریجانی حکایــت می کند. 
برخــی منابــع اطــاع داده اند کــه گویا یکــی از چهره های 
مطــرح این حزب به برخــی افراد فعاالن ســتاد انتخاباتی 
حســن روحانــی در ســال ۹۶ توصیه کــرده اند کــه از علی 
الریجانــی بــه عنــوان نامــزد مطلــوب در انتخابــات 1400 

حمایت کنند. 
هرچه بــه انتخابــات نزدیک تر می شــویم اصــاح طلبان 
بیشــتر واقع گرا می شوند. هرچند آن ها دست خود را برای 
معرفی نامــزد اختصاصی خالی می بیننــد، اما به توصیه 
کارگــزاران درباره حمایــت از علی الریجانــی فکر می کنند، 
البتــه برخــاف ســال ۹2 نمی خواهنــد به نفع یــک نامزد 
غیراصاح طلب چک ســفید امضا بکشند. از طرفی حزب 
اعتــدال و توســعه نیز به رغم شــدت یافتــن اختافاتش 
بــا کارگــزاران و اصاح طلبان، ســناریوی حمایــت از آذری 
جهرمی یــا محمدباقــر نوبخت را کنــار گذاشــته و به نظر 
می رســد واقع بینانــه حاال به معــادالت انتخابات پیش رو 
می نگــرد؛ از این رو خبر ها از تصمیم تشــکیاتی این حزب 
برای حمایت از علی الریجانی حکایت می کند. برخی منابع 
اطــاع داده اند که گویا یکی از چهره های مطرح این حزب 
به برخی افراد فعاالن ســتاد انتخاباتی حســن روحانی در 
ســال ۹۶ توصیه کــرده اند کــه از علی الریجانــی به عنوان 

نامزد مطلوب در انتخابات 1400 حمایت کنند.
بیــژن مقــدم دربــاره حمایــت اعتــدال و توســعه از علی 
الریجانــی گفت: آقای علــی الریجانی شــخصیتی اصولگرا 
محســوب می شــود، امــا اینکه ایــن جریان با چــه هدفی 
می خواهد به آقای الریجانی نزدیک شــود یا نــام او را برای 
انتخابات ریاست جمهوری مطرح کند، معتقدم از حرف ها 
و صحبت های آن ها بر می آید که هدف شــان خراب کردن 

آقای الریجانی است.
وی افزود: حمایــت آن ها از آقای الریجانی ظاهری اســت، 
نه از ســر باور به توانایی ها یا ارادت به شــخصیت ایشــان 
اســت بلکه می خواهند آقای الریجانــی را نزد طرفدارانش 
در جریان اصولگــرا و انقابی خراب کنند. برای همین هم 
هیچ گاه رســمی به حمایت از آقای الریجانی نمی پردازند، 
بلکه برخی افرادشــان موضع طرفداری و حمایتی نسبت 

به آقای الریجانی می گیرند.
این تحلیلگر مســائل سیاسی یادآور شد: برخی معتقدند 
اگر آن ها هیچ نامزدی نداشته باشند شاید بگویند »چون 
کســی را نداریم، آقای الریجانی را نزدیک تر به دیدگاه های 
خودمــان می دانیم«، اما شــخصا چنین بــاوری ندارم و ما 
هیچ گاه شــاهد این اتفــاق نخواهیم بــود. معتقدم آن ها 

دارند با آقای الریجانی بازی می کنند.
طلبــان،  اصــاح  ائتــاف  احیــای  احتمــال  دربــاره  وی 
ســنتی های اصولگــرا و اعتدالی هــا مانند ســال ۹2 حول 
نــام آقــای الریجانی افــزود: پایــگاه رأی آقــای الریجانی در 
جریان اصولگرایی است و امکان آنکه جریان رقیب بتواند 
نیروهایــش را برای حمایــت از آقای الریجانــی توجیه کند 

وجود ندارد.
مقدم تأکیــد کرد: علی الریجانی ســعی خواهد کرد پایگاه 
خــودش را در جریان انقابی و اصولگــرا حفظ کند، زمانی 
هم او وارد انتخابات می شــود که از ناحیه این مجموعه ها 
مورد حمایت کامــل یا حداکثری قرار گیــرد بنابراین آقای 
الریجانــی دلخوش به جریانات غیراصولگرا نیســت و رأی 
آن هــا را هــم نمی خواهــد. در واقع تاش نمی کنــد به هر 

قیمتی و با رأی آن جریان رئیس جمهور مملکت شود.
حســین کنعانی مقــدم درباره تغییر ســناریوی انتخاباتی 
حزب اعتدال و توســعه و گرایش این حزب به سمت علی 
الریجانی گفت: از آنجاکه فعا نام آقای الریجانی در جریان 
اصولگرایــی مطرح نیســت، اول بایــد دید اگر قرار اســت 
آقــای الریجانی بیاید از طرف کدام پایگاه و جناح سیاســی 
حمایت خواهد شــد. آن موقع می توان وزن آرای او را مورد 

ارزیابی قرار داد.
وی با اشــاره به اهمیت تشکیل دولت ائتافی افزود: همه 
جناح های کشور باید دست به دست هم دهند و بکوشند 
یک دولت فراگیر و حداکثری درســت کنند و این مســئله 
بــا جمع شــدن دو گــروه یا دو شــخصیت کنار هــم اتفاق 

نمی افتد.
ایــن تحلیلگر مســائل سیاســی با تأیید متمایل شــدن 
حزب اعتدال و توسعه به علی الریجانی یادآور شد: البته 
این حزب جریان ســاز نیست و در ســایه حزب کارگزاران 
و جریــان اصاحات وارد عرصه سیاســت شــد، پیش از 
آن یک حزب حداقلی بود. این حزب و بخشــی از اصاح 
طلبان و جریانات مستقل سیاسی تمایل دارند با آقای 
الریجانی که خود را شــخصیتی مستقل در حوزه سیاسی 
نشــان می دهد برای انتخابات ریاست جمهوری ائتاف 

داشته باشند.
کنعانــی مقــدم تأکید کرد: آقــای الریجانی اگــر می خواهد 
وارد عرصــه انتخابات شــود باید کاما مســتقل باشــد و 

چسبندگی هر حزبی به او استقال او را زیرسئوال می برد.

آیا علی الریجانی 
کاندیدای حزب اعتدال 
و توسعه در انتخابات 

1400 است؟

چرا امام »فرمان هشت ماده ای« را صادر کرد؟گزارش

روزنامه نگار آذربایجانی: 

ایران تنها حامی جمهوری آذربایجان در سخت ترین شرایط بوده است 
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آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

مهلت/

تاریخ مراجعه
منبع مالیاتی عملکرد

مالیات مبلغ 

)ریال(
برگ نوع  برگ تاریخ  برگ شماره  خانوادگی نام  نام سه کال ف

دی
ر

30روز مستغالت 95 ۲5406۲5 تشخیص 97,05,18 ۲,98355 قلی زاده فخرالدین ۲03170,۲6 1

30روز مستغالت 94 7050000 تشخیص 97,05,18 ۲,98364 قلی زاده فخرالدین ۲03170,۲6 ۲

30روز مستغالت 93 138۲004 تشخیص 97,05,18 ۲,9837۲ قلی زاده فخرالدین ۲03170,۲6 3

30روز مستغالت 95 ۲5406۲5 تشخیص 97,05,18 ۲,98353 نبی وند رقیه ۲03170,۲6 4

30روز مستغالت 94 7050000 تشخیص 97,05,18 ۲,9836۲ نبی وند رقیه ۲03170,۲6 5

30روز مستغالت 93 138۲004 تشخیص 97,05,18 ۲,98370 نبی وند رقیه ۲03170,۲6 6

30روز مستغالت 95 ۲5406۲5 تشخیص 97,05,18 ۲,98351 قلی زاده نازنین ۲03170,۲6 7

30روز مستغالت 94 7050000 تشخیص 97,05,18 ۲,98360 قلی زاده نازنین ۲03170,۲6 8

30روز مستغالت 93 138۲004 تشخیص 97,05,18 ۲,98368 قلی زاده نازنین ۲03170,۲6 9

30روز مستغالت 95 1۲891447 تشخیص 97,05,۲0 ۲,98880 رشیدی رحیم ۲0۲904 10

30روز مستغالت 94 996336۲ تشخیص 97,05,۲0 ۲,98884 رشیدی رحیم ۲0۲904 11

30روز مستغالت 93 7455000 تشخیص 97,05,۲0 ۲,98886 رشیدی رحیم ۲0۲904 1۲

30روز مستغالت 95 9315000 تشخیص 97,05,۲0 ۲,98889 رشیدی رحیم ۲0۲905 13

30روز مستغالت 94 1۲965091 تشخیص 97,05,۲0 ۲,98891 رشیدی رحیم ۲0۲905 14

30روز مستغالت 93 1۲7۲0000 تشخیص 97,05,۲0 ۲,98896 رشیدی رحیم ۲0۲905 15

30روز مستغالت 93 1۲3۲1864 تشخیص 99,06,30 4744 حسن زاده رحمان ۲0۲563 16

30روز مستغالت 93 1۲3۲1864 تشخیص 99,06,30 4746 پاکدل محمد باقر ۲0۲563 17

30روز مستغالت 93 13350000 تشخیص 99,05,۲9 3736 قنبرزاده باویل رقیه ۲0۲903 18

30روز مستغالت 93 900000 تشخیص 98,03,۲۲ ۲,۲3861 فرهنگ بهرام ۲0۲847 19

30روز مستغالت 94 1485000 تشخیص 98,03,۲۲ ۲,۲3885 فرهنگ بهرام ۲0۲847 ۲0

30روز مستغالت 95 ۲008800 تشخیص 98,03,۲۲ ۲,۲390۲ فرهنگ بهرام ۲0۲847 ۲1

30روز مستغالت 93 900000 تشخیص 98,03,۲۲ ۲,۲3863 خلقی کلجاهی سید حسن ۲0۲847 ۲۲

30روز مستغالت 94 1485000 تشخیص 98,03,۲۲ ۲,۲3887 خلقی کلجاهی سید حسن ۲0۲847 ۲3

30روز مستغالت 95 ۲008800 تشخیص 98,03,۲۲ ۲,۲3904 خلقی کلجاهی سید حسن ۲0۲847 ۲4

30روز مستغالت 93 900000 تشخیص 98,03,۲۲ ۲,۲3865 پیروی فخرالدین ۲0۲847 ۲5

30روز مستغالت 94 1485000 تشخیص 98,03,۲۲ ۲,۲3889 پیروی فخرالدین ۲0۲847 ۲6

ادارهکلامورمالیاتیآرذبایجانشرقی

روزنامه سرخاب
شناسه آگهی: 1062565

تاریخ انتشار:  1399/09/۲7

مهلت/

تاریخ مراجعه
منبع مالیاتی عملکرد

مالیات مبلغ 

)ریال(
برگ نوع  برگ تاریخ  برگ شماره  خانوادگی نام  نام سه کال ف

دی
ر

30روز مستغالت 95 ۲008800 تشخیص 98,03,۲۲ ۲,۲3906 پیروی فخرالدین ۲0۲847 ۲7

30روز مستغالت 93 3۲163793 تشخیص 99,05,۲9 ۲,۲5471 غالمی مسعود ۲0۲915 ۲8

30روز مستغالت 93 8530345 تشخیص 99,06,11 ۲,30136 مشیری فسقندیس علی ۲0۲934 ۲9

30روز مستغالت 93 ۲059189 تشخیص 99,06,30 ۲1,4۲974 عباس حسام ۲0۲10۲,19 30

30روز مستغالت 93 3456000 تشخیص 97,06,11 ۲,109361 عزیزی بهروز یوسف ۲0۲716 31

30روز مستغالت 93 8196000 تشخیص 97,07,۲1 ۲,1۲9769 محمد زاده جمالیان ابراهیم ۲0۲044 3۲

30روز مشاغل 1393 6030000 تشخیص 99,04,19 ۲443 عباسعلی زاده صفر 784 33

30روز مشاغل 1393 10۲46800 تشخیص 99,04,19 ۲433 امینی علی 779 34

30روز مشاغل 1393 51۲6400 تشخیص 99,04,۲5 ۲646 کوه سلطانی محمد حسین 716 35

30روز مشاغل 1393 18078000 تشخیص 99,04,19 ۲437 نام خواه یدهللا 714 36

30روز مشاغل 1393 683۲3۲80 تشخیص 99,04,۲5 ۲640 خضری عمر 698 37

30روز مشاغل 1393 11810۲76 تشخیص 99,06,۲9 4694 بنائی هروان فرید 560695 38

30روز مشاغل 1393 6331۲00 تشخیص 99,06,۲8 4640 سهرابی قراملکی محمد 1,560485 39

30روز مشاغل 1393 47۲85870 تشخیص 99,06,۲8 4633 علیزاده باقردائی رضا 5603۲8 40

30روز مشاغل 1393 ۲13817 تشخیص 99,06,31 4816 وجدی جواد 560۲96 41

30روز مشاغل 1393 71143۲0 تشخیص 99,06,۲8 4634 باالئی کهنموئی علی 405 4۲

30روز مشاغل 1393 ۲17۲۲40 تشخیص 99,04,19 ۲4۲9 شمسی علی 36770 43

15:30 -1399/10/9 ارزش افزوده 1387 1۲.144.198 دعوت به هیات 1399,09,۲4 350099013510009 منصوری حمید 4۲0 44

15:30 -1399/10/9 ارزش افزوده 1388 7.55۲.46۲ دعوت به هیات 1399,09,۲4 350099013510035 منصوری حمید 4۲0 45

15:30 -1399/10/9 ارزش افزوده 1387 54.4۲۲.098 دعوت به هیات 1399,09,۲4 350099013561154۲ شمس شهرام 4۲4 46

15:30 -1399/10/9 ارزش افزوده 1387 7.759.866 دعوت به هیات 1399,09,۲4 35009901356114۲1 شیخکانلوی میالن صابر 431 47

15:30 -1399/10/9 ارزش افزوده 1388 ۲7.838.740 دعوت به هیات 1399,09,۲4 35009901356117۲1 جباری حافظ 4۲7 48

15:30 -1399/10/9 ارزش افزوده 1387 ۲4.4۲5.678 دعوت به هیات 1399,09,۲4 3500990135611۲88 ثابت ذاکری ملک 4۲۲ 49

15:30 -1399/10/9 ارزش افزوده 1389 1.8۲۲.158 دعوت به هیات 1399,09,۲4 350099013561۲4۲7 تجارت بین الملل استانبول ارس منطقه آزاد ارس 89 50

15:30 -1399/10/9 ارزش افزوده 1389 45.891.93۲ دعوت به هیات 1399,09,۲4 350099013561۲6۲8 شرکت آیلین نان ارس 66 51

15:30 -1399/10/9 ارزش افزوده 1390 9.775.۲00 دعوت به هیات 1399,09,۲4 350099013561۲650 شرکت آیلین نان ارس 66 5۲

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
سرخاب ۲۲54

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

متن آگهی مزایده 
باســتناد سند رهنی شماره ۲1031 مورخ1395/04/08 تنظیمی دفتر خانه 168 تبریز مابین بانک سپه شعبه شهید باکری تبریز و عليه شرکت دانیال 
شادی تبریز به عنوان گیرنده تسهیالت و آقای اصغر شفیعی دیزجی به عنوان راهن مطروحه در پرونده اجرائی کالسه 9900536 اجرای ثبت تبریز 
ششدانگ پالک ثبتی چهل فرعی از هفت هزار و نهصد و پانزده اصلی بخش هفت تبریز به مساحت یکصد و نود و هشت متر مربع که در صفحات 
۲34 الی ۲38 دفتر 19۲ امالک ثبت تبریز به نام آقای اصغر شــفیعی ثبت و ســند صادر گردیده و محدود به حدود ذیل می باشــد : شماال : بطول نه 
متر به قطعه نوزده ، شــرقا : بطول بیســت و دو متر به قطعه چهل و یک ، جنوبا : بطول نه متر پی درب و دیواریست به خیابان هشت متری ، غربا 
: بطول بیســت و دو متر به قطعه ســی و نه حد فاصل بین قطعات پی دیوار به پی دیوار می باشد، که برابر گزارش مورخ1399/04/17 مامور اجرای 
ثبت تبریز ملک مذکور بصورت یک خانه ســه طبقه با نمای ســنگی فاقد پارکینگ می باشد و دارای انشعابات آب، برق و گاز بنشانی : تبریز خیابان 
ورزش 8 متری شــبنم پالک ۲۲، واقع و بشــرح گزارش ارزیابی مورخ1399/07/06 کارشناسان رسمی دادگستری ) هیات 3 نفره ( ششدانگ پالک فوق 
واقع در حد شــمالی کوچه هشت متری با قدمت حدود بیست و هشت سال، کاربری مسکونی، اعیانی در سه طبقه شامل زیر زمین انباری دوازده 
متر مربع ، همکف و طبقه اول مسکونی مجموعا به مساحت ۲40 متر مربع هرکدام تک خوابه با قابلیت کامل سکونت و استیجاری، اسکلت دیوار 
آجری باربر و ستون فلزی و سقف تیر آهن طاق ضربی، نمای بیرون مرمر سفید، فاقد پارکینگ سرپوشیده، همکف دارای کف سیمانی و طبقه اول 
پارکت، دیوار ها رنگ روغن، همکف آشــپزخانه کاشــی و ســرامیک و کابینت، طبقه اول آشپزخانه کاشی و ســرامیک فاقد کابینت، گرمایش بخاری، 
ســرمایش کولر آبی، دارای انشــعابات آب و گاز هر کدام یک رشته و انشعاب برق دو رشته می باشد. مســاحت کل عرصه 198 مترمربع و اعیان ۲5۲ 
مترمربع به مبلغ بیســت و شش میلیارد و ششصد و شــصت میلیون ریال در قبال طلب و حق األجرای پرونده ارزیابی گردیده و از ساعت 9 صبح 
الی 1۲ ظهر روز یکشــنبه مورخه1399/10/14 در محل اداره اجرای اسناد رسمی تبریز بنشانی: تبریز میدان راه آهن به طرف دیزل آباد روبروی گمرک 
جنب آرد ســازی اتحاد ســاختمان اداره ثبت اســناد و امالک غرب تبریز طبقه دوم از طریق مزایده بفروش می رســد و مزایده از مبلغ یاد شــده باال 
شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهاد شــده از طرف خریدار فروخته می شود. توضیح اینکه شــرکت در مزایده منوط به تسلیم فیش واریزی مبنی 
بر پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی فوق الذکر به حســاب سپرده ثبت تحت شماره شــبا 360100004054013۲07565490 با شناسه واریز 
939108554110070000۲94000۲33114 ) نزد بانک مرکزی قابل پرداخت در کلیه بانک ها ( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده 
است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در 
این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. ضمنا بدهیهای مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و انشعاب 
مصرف و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شــهرداری تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شــده یا نشــده باشد و همچنین حق حراج 
زاید بر مبلغ مزایده بر عهده خریدار می باشــد. در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف ماده 1۲1 آئین 

نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد. ضمنا مازاد پالک فوق الذکر بشرح ذیل در قید بازداشت می باشد :
1- از طرف اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی ) اداره وصول و اجرائیات تبریز( تحت کالسه 1487۲ برابر نامه شماره 4۲/1۲/894 

مورخ 1397/0۲/03.
٢- از طرف اداره اجرای اسناد رسمی ثبت تبریز تحت کالسه 9805043 برابر نامه شماره1399058040680006۲4 مورخ 1399/0۲/15 در قبال 

مبلغ 164/146/75۲ ریال بابت اصل طلب و 5 درصد نیز بابت حقوق دولتی به نفع بانک سپه.
٣- از طرف اداره اجرای اسناد رسمی ثبت تبریز تحت کالسه 9805406 برابر نامه شماره 139905804068001578 مورخ 1399/03/19 در قبال 

مبلغ434/308/986 ریال بابت اصل طلب و 5 درصد نیز بابت حقوق دولتی به نفع بانک سپه.
از طرف - نامورتاریخ انتشار : 1399/09/۲7

سرخاب ۲۲55
قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

 آگهی مزایده اموال غیر منقول 
مقدار 37 ســهم مشــاع از 96 ســهم ششــدانگ یکباب ســاختمان تحت پالک ثبتی ۲87۲3 فرعــی از 3 اصلی واقع در بخــش 10 تبریز 
بمسحات ششدانگ 118/05 مترمربع که بشرح سیستم جامع امالک بنام آقای حسن ناموران تازه کند ، ضامن پرونده اجرائی کالسه 

970697۲ مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز ثبت و سند صادر گردیده است و محدود به حدود ذیل می باشد:
 شــماال دیوار بدیوار بطول 5/90 متر به باقیمانده ســه اصلی شــرقا دیوار بدیوار بطــول۲0/50 متر به باقیمانده ســه اصلی جنوبا 
دیــوار بدیــوار بطول5/80متر به باقیمانده ســه اصلی غربا در چهار قســمت که قســمت ســوم آن جنوبی اســت اول دیــوار بدیوار 
بطول14/43متر به باقیمانده سه اصلی دوم دیوار بدیوار بطول3/87 به باقیمانده سه اصلی سوم دیوار بدیوار بطول0/95 متر به 
باقیمانده ســه اصلی چهارم درب و دیوار بطول۲/۲6متر به کوچه به عرض پنج متر موضوع پرونده اجرائی فوق الذكر له بانک سپه 
، علیه آقای صادق جعفری بعنوان گیرنده تســهیالت و آقای احد جعفری و حســن ناموران بعنوان ضامنین موضوع قرارداد بانکی 
شــماره96/05/19-1196۲1890 تنظیمی در راســتای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا که طبق گــزارش های مورخه97/07/۲۲ و 
99/06/۲0 مامور اداره اجرای تبریز ملک مزبور بصورت یکباب ســوله با اســکلت فلزی و ســقف طاق ضربــی و صرفا دارای یک فقره 
انشــعاب برق ســه فاز می باشــد ، بنشانی تبریز اتوبان کســایی شــهرک صنعتی مدنی کوچه آهنگران جنب پالک 49 واقع شده و در 
قبــال مبلغ30/000/000 ریال ودیعــه و ماهانه1۲/000/000ریــال اجاره تا تیر ماه 1400 در اختیار مســتاجر می باشــد و برابر گزارش 
ارزیابی مورخ1398/08/09 کارشــناس رســمی دادگستری ششدانگ پالک مذکور با عرصه ششــدانگ به مساحت 118/05 متر مربع و 
دارای اعیانی به صورت ســالن با اسکلت فلزی سنتی در یک طبقه و زیر بنای حدود 90 متر مربع که مقدار 37 سهم مشاع از 96 سهم 
ششــدانگ آن به مبلغ ششــصد و شانزده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و هفتاد و نه ریال ) 616/666/679 ریال 
( در قبال طلب و حق األجرای پرونده بازداشــت و ارزیابی گردیده اســت له بانک سپه شعبه معراج تبریز و عليه وراث متوفی صادق 
جعفری و احد جعفری و حســن ناموران ) ضامنین پرونده ( موضوع قرارداد بانکی96/05/19-1196۲1890، از ســاعت 9 الی 1۲ظهر روز 
یکشنبه مورخه1399/0/09در محل اداره اجرای اسناد رسمی تبریز واقع در تبریز خیابان راه آهن روبروی گمرک تبریز پشت آردسازی 
اتحاد اداره ثبت اسناد و امالک غرب تبریز طبقه اول از طریق مزایده بفروش میرسد. مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهاد شده از طرف خریدار فروخته میشود. توضیح اینکه شــرکت در مزایده منوط به تسلیم فیش واریزی مبنی بر پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناســی فوق الذکر به حســاب ســپرده ثبت تحت شماره شــبا 360100004054013۲07565490 با شناسه واریز 
939108554110070000۲94000۲331144 نــزد بانک مرکزی قابل پرداخت در کلیه بانک ها و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در 
جلســه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذكور قابل اســترداد 
نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. خریداران 
میتوانند در وقت مقرر در محل تعیین شــده حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند. ضمنا حق حراج زائد بر مبلغ مزایده و بدهی 
های مالیاتی و عوارض شــهرداری و نقل و انتقال و غیره بعهده خریدار میباشــد و در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش 
وجــود پرداختــی موضوع فراز 6 بند الف مــاده 1۲1 آئین نامه اجرا از محــل مازاد قابل پرداخت می باشــد. ضمنا مازاد پالک 
ثبتی مذکور طی نامــه 13980580406800۲37۲-1398/03/۲9 )9704076 اداره اجرای ثبت تبریز( و 1398058040680031۲3-

1398/04/۲5 به نفع بانک سپه ) 9800181 اداره اجرای ثبت تبریز ( بازداشت می باشد. 
از طرف - نامورتاریخ انتشار : 1399/09/۲7
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آگهی مناقصه
»نوبت دوم«

روزنامه سرخاب
شناسه آگهی: 1061054

تاریخ انتشار نوبت اول:  1399/09/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/09/27

قیمت اسناد 
)هزار تومان( نوع طرح آگهی مناقصه 

)نوبت(
حداقل پایه 

و رشته موردنیاز مبلغ برآورد اولیه )ريال( مبلغ تضمین 
)میلیون ريال( فهرست بهاء پایه مدت اجرا نوع برگزاری مناقصه شرح مناقصه ف

دی
ر

90 غیرعمرانی دوم راه و ترابری 5 9/752/030/863 488 راه، باند فرودگاه 
و زیرسازی راه آهن 1399 ماه 5 عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی و ارائه سابقه کار مرتبط

احداث خیابان و جدول گذاری و زيرسازی در شهرک صنعتی میانه 2 و متناسب با رضایتنامه مربوطه 1

75 غیرعمرانی اول آب 
یا تأسیسات و تجهیزات 5 6/887/263/780 345 طبق اسناد

ماه و جداول پیوستی 12
سابقه  دو  حداقل  ارائه  و  کیفی  ارزیابی  با  ای  مرحله  یک  عمومی 
کار مرتبط و متناسب با رضایتنامه مربوطه و کسب حداقل امتیاز 

فنی 65 طبق جدول پیوست اسناد مناقصه

تکمیل، ترمیم و راهبری شبکه و تصفیه خانه فاضالب
 در شهرک های صنعتی مراغه و سراب

2

60 غیرعمرانی دوم تأسیسات و تجهیزات 5 4/117/121/728 206 خطوط لوله گاز شهری 
1399 ماه 2 عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی و ارائه سابقه کار مرتبط

احداث شبکه گازرسانی در ناحیه صنعتی علیشاه و متناسب با رضایتنامه مربوطه 3

55 غیرعمرانی دوم

حفاری 
)کاوشهای زمینی( 

یا شرکتهای ذیصالح 
دارای مجوز

5 3/869/867/726 194 چاه 1399 ماه 1 عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی و ارائه سابقه کار مرتبط
حفاری چاه در شهرک صنعتی مرند 2 و متناسب با رضایتنامه مربوطه 4

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد.
* اسناد از تاریخ 1399/09/26 تا حداکثر ساعت 13:00 به تاریخ 1399/10/03 به فروش می رسد. تهیه اسناد صرفا از طریق سامانه ستاد ایران مورد قبول است.

در زمان بارگذاری اسناد در سامانه، بارگذاری کلیه مدارک درخواست شده علی الخصوص گواهی ایمنی، سوابق کاری و رضایتنامه های مربوطه و آگهی آخرین تغییرات شرکت با مشخص بودن صاحبان امضاء و شناسه ملی شرکت همراه با کارت ملی و شناسنامه، الزامی می باشد. پاکت »ج« پس از ارزیابی کیفی و بررسی سوابق کاری مرتبط و رضایتنامه 
های مربوطه بازگشایی خواهد شد. شماره حساب جهت خرید اسناد 4001105204019119 نزد بانک مرکزی می باشد.

مهلت تسلیم اسناد: مهلت تسلیم اسناد از تاریخ 1399/10/04 تا حداکثر ساعت 13:00 تاریخ 1399/10/13 بوده و زمان بازگشایی پاکات در تاریخ 1399/10/14 ساعت 13:30 در محل شرکت می باشد. شایان ذکر است دریافت اسناد توسط سامانه فقط تا ساعت 14 تاریخ مذکور امکان پذیر می باشد وبعد از ساعت مذکور  اسناد قابل بارگذاری نخواهد بود 
)آدرس محل تحویل پاکت الف پس از بارگذاری در سامانه به همراه رتبه پرینت شده به روز و گواهی ایمنی مناقصه گر که در روز پاکت الف قرار گرفته: تبریز - خیابان آزادی - تقاطع گلگشت - کوی شفا - کوچه زیبا - جنب کلینیک گلگشت - پالک 4 - شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی - امور پیمان و رسیدگی(.

سایر شرایط : هزینه آگهی روزنامه و سامانه ستادایران بر عهده برنده مناقصه می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 33379414-041 )امور پیمان و رسیدگی( تماس حاصل فرمائید. در ضمن یک نسخه از آگهی در وب سایت شرکت )www.eaiec.ir( و همچنین در سایت مناقصات کشوری )www. iets.mporg.ir( قابل مشاهده می باشد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل: سیدمرتضی نیرومند اسکویی امور پیمان: علیرضا بهروان                                                                                                    معاون فنی: سهراب فیض زاده

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی

شرکت شهرکهای صنعتی استان آرذبایجان شرقی

م.الف: 208ـ 99ـ 308 
قوه قضائیه

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی  تحت پالک 2374  
فرعــی از پــالک 39 اصلی بخش 23تبریــز واقع درورزقان ، باســتناد 
رای هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
ورزقــان  بنام مجتبی ورزقانی فرزنداســمعیل  تایید مالکیت شــده و 
تحدید حدود آن تاکنون به عمل نیامده  اســت، لذا باستناد تبصره 
ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی وساختمان های  
فاقد سند رسمی  و ماده 13 آئین نامه اجرایی آن تحدید حدود پالک 
فوق در  روز چهارشنبه مورخه 1399/10/24 ساعت10 صبح شروع  و به 
عمل خواهد آمد؛ لذا بدین وســیله به مالکین مجاور اخطار میشود  
که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا طبق مقررات نســبت 
به تحدید حدود پالک فوق اقدام شــود و مدت اعتراض  به این آگهی 
برابــر   ماده 20 قانون ثبت تاســی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدبد حدود می باشــد  ونیــز برابر ماده 86 آئین نامــه قانون ثبت 
معتــرض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواستی به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید؛ در غیراین 
صــورت متقاضی ثبت بــا نماینده قانونــی وی می تواند بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعه و گواهی عــدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به 
اداره ثبت تســلیم نمایــد در این صــورت اداره ثبت بــدون توجه به 
اعتراض معترض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.       

تاریخ انتشار : 99/9/27
علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
  با ارزيابی كيفی »نوبت دوم«

  شــركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي در نظر دارد پروژه اي با اطالعات عمومي مشروحه ذيل را از طریق مناقصه به شركت 
واجد شرايط و صالحيت دار واگذار نمايد.

1- كارفرما: شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي
2- دستگاه نظارت: مهندسين مشاور فرازآب

3- عنوان پروژه: عمليات اجرايي ساماندهی و  بازگشایی و الیروبی رودخانه مهرانه رود
مشخصات كلي پروژه: 

 - بریدن درختان و ریشه کنی آنها
- عمليات خاکبرداری در زمینهای خاکی

- عمليات  لجن برداری
- تخریب انواع بتن و بنایی های سنگی

- رگالژ و تسطیح بستر رودخانه و شیروانی ها
محل اجرا: استان آذربايجان شرقي-  رودخانه مهرانه رود

4- بــرآورد هزینــة اجراي كار : حدود 47 میلیارد ریال بر اســاس فهارس بهاي پايه هاي ســال 1399 کلیــه پرداختها به صورت 
اوراق اسالمی مصوب قانون بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آن طبق تخصیص ابالغی برنامه و بودجه می باشد و در صورت 

تخصیص اعتبار نقدی، بدیهی است امکان پرداخت بصورت نقدی نیز فراهم خواهد شد.      
5- مدت اجراي كار: 10 ماه شمسي

6-  رشــتة كاري مورد نظر : با توجه به برآورد اولیه ، مناقصه گران بایســتی  بر اساس مشــخصات درج شده در سامانه عوامل 
نظام فنی و اجرایی کشور )ساجار( دارای ظرفیت خالی از نظر تعداد کار و ظرفیت آزاد ریالی در رشته آب باشد.

7-   مهلت خرید اسناد : مطابق تاریخهای مندرج در سامانه و حداقل دو روز پس از انتشارآگهي نوبت دوم )آگهی نوبت دوم به 
فاصله 2 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول منتشر خواهد شد (.  

8- محــل خرید اســناد ارزیابــي: خرید اســناد ارزیابی کیفی صرفــًا از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت به آدرس
 WWW.SETADIRAN.IR امکانپذیر میباشد. 

9- مهلت تحويل اسناد تكميل شده : مطابق تاریخهای مندرج در سامانه ) حداقل 15 روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد (   
10- بديهي است متعاقبا دعوتنامه كتبي جهت دریافت مابقي اسناد مناقصه به مناقصه گران حائز شرايط ارسال خواهد شد.

11- متن آگهی درسایت نیزwww.azarwater.ir   موجوداست.
آدرس بــه  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  در  را  کیفــی  ارزیابــی  اســناد  موظفنــد  گــران  مناقصــه  کلیــه   -12

 WWW.SETADIRAN.IR طبق موعد زمانی مندرج در ســایت تکمیل و بارگذاری نمایند. بدیهی است مراحل ثبت نام و اخذ 
امضای الکترونیکی با مراجعه به مراکز دفاتر ثبت نام ســامانه در اســتانها و ســایر موارد مورد لزوم سامانه نیز بایستی رعایت 

گردد.
   روابط عمومی آب منطقه ای آذربايجان شرقی 

روزنامه سرخاب
شناسه آگهی: 1061108

تاریخ انتشار نوبت اول:  1399/09/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/27

 مناقصه عمومی 
همزمان با ارزيابی کیفی

بنياد مســكن انقالب اســالمي آذربايجان شــرقي در نظــر دارد  عملیات اجرایی پــروژه ذيل را از طریق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( برگــزار نماید.کلیه مراحــل برگزاری مناقصــه ازدریافت 
اســناد مناقصه و فرم ارزیابی کیفی تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و 
الزم اســت مناقصــه گران در صورت عــدم عضویت قبلی  مراحــل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی راجهت شــرکت در مناقصه محقق سازند.از كليه شركتها وپیمانكاران واجد 
صالحيــت و دارای رتبه در رشــته راه و ترابــری كه تمايل به شــركت در مناقصه دارند دعوت مي شــود 
جهت دریافت  اســناد مناقصه و فرم ارزیابی کیفی تا تاریخ 99,10,3  به ســایت مذکور مراجعه نمایند. 
مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد  تا پایان وقت اداری مورخ 99,10,17 می باشــد. پیشنهادهاي  واصله  راس 

ســاعت 10 مورخ 99,10,18  در كمسيون مناقصه استان مفتوح  خواهد شد.
ضمنا  ارائه تضمین شــرکت در مناقصه هم توسط سامانه ســتاد و هم به صورت فیزیکی می باشد لذا 
پاکت الف را تا پایان وقت اداری 99,10,17 به دبیرخانه بنياد مســكن انقالب اســالمي اســتان به آدرس 

چاي كنار شــمالي-خيابان فارابي- مابین زیرگذر آبرسان وپارك شمس تبریزي تحویل فرمایید.

روزنامه سرخاب
شناسه آگهی: 1062387

تاریخ انتشار:  1399/09/27

ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدی شركت 
در مناقصه)ريال(

مبلغ برآورد 
اولیه )ريال(

مدت زمان اجرا )ماه( شهرستان روستا عملیات شرح  ف
دی

ر

510/000/000 10/126/048/630 7/5 عجب شیر قوزلوجه اجرای عملیات پل و ابنیه فنی 3

اطالعات ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : مرکز تمــاس 27313131-021    دفتر 
ثبت نــام مرکــز: 88969737-021 و 85193768-021 دفتر ثبــت نام آذربایجان شــرقی: 041-35268459  
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها- در ســایت سامانه  www.setadiran.ir  بخش “ثبت 

نام/پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر ” موجود است.
همچنین جهت كســب اطالعات بیشــتر در رابطه با پروژه ها با شــماره تلفــن 36595320 تماس يا به 
ســايت بنياد مســكن به آدرس:www.ea-bm.ir و يا ســايت پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس : 

http://iets.mporg.ir رجوع فرمايند.
هزینه چاپ آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی اداره كل بنياد مســكن انقالب اسالمی آذربايجان شرقی

م.الف: 209ـ 99ـ 308 
قوه قضائیه

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه ششــدانگ یــک قطعه باغ تحت پــالک 81  فرعی از پالک 
51 اصلــی بخش 23تبریــز واقع درهیبت بیگلو ، باســتناد رای هیات 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد وامالک ورزقان  بنام 
عباســعلی فعالیــان   فرزند علی اکبــر تایید مالکیت شــده و تحدید 
حدود آن تاکنون به عمل نیامده  اســت، لذا باستناد تبصره ماده 13 
قانون تعیین تکلیــف وضعیت  ثبتی اراضی وســاختمان های  فاقد 
ســند رسمی  و ماده 13 آئین نامه اجرایی آن تحدید حدود پالک فوق 
در  روزسه شنبه  مورخه 1399/10/23 ساعت10 صبح شروع  و به عمل 
خواهــد آمد؛ لذا بدین وســیله به مالکین مجاور اخطار میشــود  که 
در موعــد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا طبق مقررات نســبت به 
تحدیــد حدود پالک فوق اقدام شــود و مدت اعتــراض  به این آگهی 
برابــر   ماده 20 قانون ثبت تاســی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدبد حدود می باشــد  ونیــز برابر ماده 86 آئین نامــه قانون ثبت 
معتــرض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواستی به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید؛ در غیراین 
صــورت متقاضی ثبت بــا نماینده قانونــی وی می تواند بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعه و گواهی عــدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به 
اداره ثبت تســلیم نمایــد در این صــورت اداره ثبت بــدون توجه به 
اعتراض معترض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.      

تاریخ انتشار : 99/9/27
علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

آگهی  مزایده
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اقدام به برگزاری مزایده در موارد ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( جهت واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط نموده است: 
موضوع مزایده : الف( اجاره داروخانه کلینیک فرهنگیان تبریز             ب( ضایعات آلومینیوم انبار ایدم 

محل دريافت اسناد مزایده:
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به نشانیwww.setadiran.ir. الزم اســت مزایده گران در 
صــورت عدم عضویــت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافــت گواهی امضــای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مزایده محقق سازند. 
تاريخ انتشار در سامانه ستاد: ساعت 17 روز پنج شنبه مورخه99/09/27

مهلت دريافت اسناد مزایده از سامانه ستاد: از ساعت17:30 مورخه 99/09/27 لغایت ساعت 15 مورخه 99/10/10.

مهلت بارگذاری اسناد و قیمت در سامانه ستاد: از ساعت 17:30 مورخه 99/09/27 لغایت ساعت 16 مورخه 99/10/10.
تاريخ بازگشایی: ساعت 10 روز شنبه مورخه 99/10/11

اعتبار پیشنهاد قیمت: 1400/01/11.
 اطالعات تماس دســتگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مزایده: آدرس تبریز - 
خیابان ارتش جنوبی - خیابان نیروی انتظامی - طبقه اول - اتاق 110 - کارشناســی امور قراردادها )حبیبی( تلفن 

تماس : 35290274
اداره کل آموزش و پرورش استان - اداره پشتیبانی و خدمات

روزنامه سرخاب
شناسه آگهی: 1062360

تاریخ انتشار:  1399/09/27

م.الف: 452
آگهی ابالغ ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی

بدینوســیله به آقای اکبر محمدی به شــماره ملی 5069922009  به نشــانی عجب شیر، روبروی دادگســتری، کوچه شهید فرجی، پالک 360 
و آقای علی محمدی به شــماره ملی 1540065227 عجب شــیر، روبروی شــهرک میالد، کوچه وظیفه از وراث مرحوم داود محمدی با شماره 
ملــی 5069334913 به دلیل عدم حضور در آدرس مقیده ابالغ میگردد، در خصوص پرونده اجرایی کالســه 9900020 واحد اجرای اســناد 
رســمی عجب شیر له خانم فاطمه قاسمی ینگجه و علیه وراث مرحوم داود محمدی با موضوع وصول مهریه در سند ازدواج شماره 17656 
– 1395/05/21 تنظیمی دفترخانه ازدواج شــماره 9 عجب شــیر به موجب گزارش کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی 313 فرعی از پالک 
اصلی 18 در بخش 10 مراغه واقع در حوزه ثبت عجب شیر به مبلغ 2/450/000/000 ریال ارزیابی گردیده است، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
پالک مذکور معترض می باشــید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشــار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد 
کارشــناس تجدید نظر به شماره حســاب 0100251293003 نزد بانک ملی به نام کانون کارشناسان رسمی استان آذربایجان شرقی به مبلغ 
4/000/000 ریال واریز و به دفتر اجراء واقع در عجب شیر، بلوار شهداء، خیابان 9 دی، اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمایید. ضمنا" به 

اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
قادر ساعدی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عجب شیر
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 ایســنا- برترین گلزنــان فصل گذشــته روی 
هم رفته عملکرد بســیار ضعیفی داشــته اند و 
عامل اصلی کــم گل بودن بازی های لیگ برتر 

هستند.
آمــار و ارقــام از افت فاحش گلزنــی در لیگ برتر 
بیستم حکایت دارد. اگر چه فوتبال ایران به طور 
ذاتی کم گل اســت اما نمی توان ضعف تیم های 
مختلف در گلزنی را انــکار کرد. اکثر مربیان روی 
اینکه بــه زودی تیم هایشــان وارد مرحله گلزنی 
خواهنــد شــد، اتفاق نظــر دارند اما با گذشــت 
شــش هفته از لیگ هنوز این اتفــاق در برخی از 

تیم ها رخ نداده است.
نگاهــی بــه جــدول گلزنــان حاکــی از رقابــت 
تنگاتنگ چنــد بازیکن دارد که تاکنــون بیش از 
استانداردهای فصول گذشــته گلزنی کرده اند. 
گادویــن منشــا بــا ۶ گل زده )یــک گل در هــر 
بازی( صدرنشــین اســت و سجاد شــهباززاده و 
طالــب ریکانــی بــا 5 گل )0.۸3 گل در هر بازی( 
دوم و ســوم هســتند که تاکنون عملکردی بهتر 
نســبت به گلزنان فصل گذشته از خود به جای 

گذاشته اند.
در ایــن جــدول بازیکنانی مانند امین قاســمی 
نژاد )4 گل( در رتبه چهارم اســت و سپس نوبت 
بــه بازیکنان دو گله می رســد کــه در این بخش 
هم هافبک هــا و مدافعــان حضــور پررنگ تــری 

نسبت به مهاجمان دارند.
غیبــت  جــدول،  ایــن  در  توجــه  جالــب  نکتــه 
مهاجمــان در امــر گلزنــی اســت بــه طــوری که 
بهتریــن گلزنــان فصــل گذشــته در این فصل 
تقریبــا نــاکام بودند. البتــه در این بیــن نقل و 
انتقــاالت برخــی از مهاجمــان به خارج از کشــور 

و همچنیــن مصدومیت هــا و محرومیت ها نیز 
بی تاثیر نبوده تا در نتیجه این اتفاق، بازی های 
کم گلی در شش هفته ابتدایی برای عاقه مندان 

به فوتبال به نمایش درآید.
نگاهی بــه وضعیت و عملکــرد بهترین گلزنان 
فصــل گذشــته در فصل جــاری، پاســخ اهالی 
فوتبال و رســانه ها را در واکنش به کم گل بودن 
مســابقات می دهــد. شــاید در نتیجــه همیــن 
اتفاق، نباید انتظار بســیار زیادی از فصل جاری 
وجود داشته باشد مگر اینکه مهاجم ها تکانی به 

خود دهند و بار گلزنی را طبق وظیفه ذاتی خود 
به دوش بکشند.

* عملکرد نگران کننده گلزنان فصل گذشته
در حال حاضر بهترین گلزن فصل گذشته هیچ 
گلی به ثمر نرسانده اســت. نفرات دوم تا پنجم 
جدول گلزنان نیز راهی خارج از کشور شده اند و 
عیسی آل کثیر هم به علت شادی گل نامتعارف 
خود از دیدگاه AFC تا پایان ســال 13۹۹ محروم 

است.
بازیکنــان دیگــر هــم تقریبــا روی دور ناکامــی 

بهتریــن  عملکــرد  بهتــر  درک  بــرای  هســتند. 
مهاجمان فصل گذشــته در فصل جاری نگاهی 
به وضعیت آن ها در شش هفته گذشته خواهیم 

داشت.
1 - شیخ دیاباته )استقال(: مصدوم – بدون گل 

زده )فصل قبل: 15 گل زده(
2 - شهریار مغانلو: انتقال به سانتاکارای پرتغال 

)فصل قبل: 13 گل زده(
3 – علــی علیپور: انتقال بــه ماریتیموی پرتغال 

)فصل قبل: 12 گل زده(

4 – عیسی آل کثیر )پرسپولیس(: ۶ ماه محروم از 
میادین )فصل قبل: 12 گل زده(

5 – مهدی ترابی: انتقال به العربی قطر )فصل 
قبل: 11 گل زده(

۶ – مهدی قایدی )اســتقال(: ۶ بازی بدون گل 
زده )فصل قبل: 10 گل زده(

7 – امیر ارسان مطهری )استقال(: ۶ بازی و یک 
گل زده )فصل قبل: ۹ گل زده(

۸ – یونس شــاکری )گل گهر(: 3 بــازی و یک گل 
زده )فصل قبل: ۸ گل زده(

۹ – احمــد زنده روح )گل گهــر(: ۶ بازی و یک گل 
زده )فصل قبل: ۸ گل زده(

10 – محمد نوری )پیــکان(: یک بازی و بدون گل 
زده )فصل قبل: ۸ گل زده(

11 – فــراز امامعلی )مــس رفســنجان(: ۶ بازی و 
بدون گل زده )فصل قبل: 7 گل زده(

12 – حسین مالکی )ســایپا(: ۶ بازی و بدون گل 
زده )فصل قبل: 7 گل زده(

13 – لوســیانو پریرا )فوالد(: ۶ بازی و یک گل زده 
)فصل قبل: 7 گل زده(

14 – کی روش استنلی )سپاهان(: سه بازی و یک 
گل زده )فصل قبل: 7 گل زده(

همچنــن در ایــن فهرســت بازیکنانــی ماننــد 
وحیــد امیــری، محمدرضــا ســلیمانی، محمــد 
محبــی، احســان حاج صفی، ساســان انصاری و 
... روی هــم رفته فقــط یــک گل در فصل جاری 
زده اند. وضعیت کنونی بــه هیچ وجه برای این 
بازیکنان گلزن خوب نیست و باید دید در ادامه 
فصل جاری آن ها جایگاه ثابت خود را از دســت 
خواهنــد داد یا باالخره تحولــی در گلزنی ایجاد 

می کنند.

سرخاب- سازمان لیگ برنامه بازی های هفته 
هستم، نهم و معوقه لیگ برتر را اعام کرد.

به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال 
ایــران، کمیته مســابقات ســازمان لیــگ برتر 
فوتبــال  برنامــه هفته هــای هشــتم و نهم و 

بازی های معوقه را اعام کرد.
این برنامه به شرح زیر است:

هفته هشتم: گرامیداشت والد حضرت عیسی 
مسیح ) ع(

سه شنبه 2 دی
مس رفســنجان – سپاهان اصفهان – ساعت 

15- ورزشگاه شهدای رفسنجان

چهارشنبه 3 دی
پیــکان – ســایپا – ســاعت 1۶:20 – ورزشــگاه 

شهدای شهر قدس
شهرخودرو مشهد – آلومینیوم اراک – ساعت 

15:45 - ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد
پنجشنبه ۴ دی

 – گهرســیرجان  گل   – اصفهــان  آهــن  ذوب 
ساعت 1۶:30 - ورزشگاه فوالد شهر اصفهان

ماشــین ســازی تبریز- نفت مسجدســلیمان 
قاســم  شــهید  ورزشــگاه   -  1۶:35 ســاعت   –

سلیمانی تبریز
صنعت نفت آبادان – تراکتور تبریز – ســاعت 

1۶:45 - ورزشگاه تختی آبادان
معوقه از هفته پنجم

جمعه 5 دی
نساجی مازندران – پرسپولیس – ساعت 15 - 

ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فوالد خوزســتان – نساجی قائمشــهر )زمان 

این مسابقه متعاقبا اعام می شود(
اســتقال - پرســپولیس )زمان این مســابقه 

متعاقبا اعام می شود(
هفته نهم؛ شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، 

آغاز ایام فاطمیه- روز بصیرت
سه شنبه 9 دی

ســاعت   – پیــکان   – مسجدســلیمان  نفــت 
محمــدی  بهنــام  شــهید  ورزشــگاه   –  15:30

مسجدسلیمان
سایپای – صنعت نفت آبادان – ساعت 15:20 

– ورزشگاه پاس قوامین
آلومینیوم اراک- ذوب آهن اصفهان – ساعت 

15:30 - ورزشگاه امام خمینی)ره( اراک
چهارشنبه ۱۰ دی

گل گهرســیرجان – اســتقال  – ساعت 1۶:20 - 
ورزشگاه امام علی)ع( سیرجان

تراکتور تبریز – شــهرخودرو مشــهد – ساعت 
1۶:40 - ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی تبریز

معوقه از هفته ششم
چهارشنبه ۱۰ دی

پرســپولیس – ذوب آهن اصفهان – ســاعت 
15- ورزشگاه آزادی

معوقه از هفته هشتم
چهارشنبه ۱۰ دی

فوالد خوزســتان – نساجی مازندران– ساعت 
1۶:45 - ورزشگاه شهدای فوالد اهواز

پرســپولیس- مــس رفســنجان )زمــان ایــن 
مسابقه متعاقبا اعام می شود.(

سپاهان – فوالد خوزستان )زمان این مسابقه 
متعاقبا اعام میشود.(

نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز )زمان 
این مسابقه متعاقبا اعام می شود(
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رئیس بخش رسانه ای لیگ قهرمانان:

صداوسیمای ایران حق 
پخش فینال آسیا و تمرین 

پرسپولیس را ندارد

 گفتگو

مهر- رئیس بخش رســانه ای لیگ قهرمانان آســیا گفت: صداوسیمای 
ایــران حق پخش فینال لیگ قهرمانان و حتی تهیــه گزارش از تمرین و 

بازی پرسپولیس را ندارد.
»چتان کولکارانی« رئیس بخش رســانه ای و اجرایــی رقابت های لیگ 
قهرمانان آســیا اظهار داشــت: در جریان و حاشیه تمرین تیم ها، غیر از 
اعضای اصلی رسانه باشگاه ها و کنفدراسیون فوتبال آسیا، هیچ رسانه 
دیگری حق فیلمبرداری، عکاسی یا اجرای پخش زنده از تمرینات ندارد.
وی در ایــن مــورد گفت: با توجــه به شــرایط موجود و قوانیــن جاری، 
فعالیت های رســانه ای در فینال لیگ قهرمانان آســیا محدود اســت و 
حتی در بخش هایی، انجام یکســری فعالیت ، ناممکن است. به عنوان 
مثال صدا و ســیمای ایــران یا هر رســانه ای که حق پخــش بازی ها را در 
اختیار ندارد، نمی تواند گزارشی از تمرین و بازی تهیه کند زیرا کپی رایت 
بازی فروخته شــده اســت. همچنین عکاســان توانایی فیلمبرداری در 
طول مســابقات ندارند. چتان در پایان تصریح کرد: در همین شرایط، 
فقط عکاس و خبرنگار رسمی باشگاه حق فعالیت دارد و سایر رسانه ها 
امکان فعالیت در اختیار ندارند.  تیم فوتبال پرسپولیس در حال حاضر 
در کشور قطر به سر می برد و خود را آماده بازی با اولسان هیوندای کره 
جنوبی برای فینال لیگ قهرمانان آسیا می کند. این بازی روز شنبه آینده 
در ورزشــگاه الجنوب قطر برگزار می شــود و قهرمان فصــل 2020 از این 

مسابقه مشخص خواهد شد.

یک احتمال قوی که در دست بررسی است؛

لیگ قهرمانان آسیا  2021 هم در 
قطر برگزار می شود؟!

ایلنا- کنفدراسیون فوتبال آســیا قصد دارد دور جدید لیگ قهرمانان 
آسیا را هم به صورت متمرکز برگزار کند.

 لیــگ قهرمانان آســیا 2020 هم برگزار شــد و بــه دیــدار پایانی خودش 
رسیده است. این دوره از رقابت ها تحت تاثیر همه گیری ویروس کرونا 
با شــرایط عجیبی روبرو شد و پس از تعطیلی نسبتا طوالنی مدت برای 
محدودیت های موجود به صورت متمرکز در قطر ادامه داد و به پایان 

راه خود رسید.
حاال اخباری از ســوی رسانه های قطری منتشر شــده مبنی بر اینکه دور 
جدید این رقابت ها در سال 2021 هم به احتمال زیاد با میزبانی متمرکز 

قطر برگزار خواهد شد و این موضوع در AFC در دست بررسی است. 
با وجــود اینکه محدودیت های کرونایی همچنان وجــود دارد برگزاری 
متمرکز رقابت ها خیلی از مشــکات را به حداقل می رســاند و از طرفی 
میزبانی قطری ها در دور جاری تجربه خوبی برای AFC بود که آنها را به 

فکر تکرار آن انداخته است. 
دور جدید رقابت های لیگ قهرمانان آســیا قرار اســت برای اولین بار با 
حضور 40 تیم در ۸ گروه 5  تیمه و در دو منطقه شرق و غرب برگزار شود و 
قطر قصد دارد با استفاده از 10 ورزشگاه از آن میزبانی کند و این میزبانی 

به نوعی پیش درآمدی بر میزبانی آنها در جام جهانی 2022 باشد. 
پرســپولیس، اســتقال، فــوالد و تراکتــور نماینــدگان ایــران در ایــن 

رقابت ها هستند.

مهدی تیکدری: طوری خوشحالی کردم
 که انگار من گل زدم

 باید قدرت واقعی تراکتـور را 
نشان دهیم

بازیکــن تیــم فوتبــال تراکتــور می گویــد هنــگام گلزنی تیمــش برابر 
ماشین ســازی به قدری خوشــحال بود که گویا خود ایــن گل را به ثمر 

رسانده بود.
مهدی تیکدری درخصوص پیروزی تیمش در دربی تبریز اظهار داشت: 
به نظرم بازی خوب و متفاوت تری را نســبت به بازی های گذشته انجام 
دادیــم و توانســتیم نتیجه الزم را کســب کنیم. پس از نتایــج نه چندان 
خوبــی که گرفتــه بودیم، بازیکنان مــان انگیزه خاصی بــرای پیروزی در 
دربی و خوشــحال کردن پرشــورها داشتند که خدا را شــکر به این مهم 
دســت یافتیم. وی درباره سرمربی گری مسعود شــجاعی و تاثیرش در 
بازی مقابل ماشین ســازی، گفت: آقا مســعود با توجه بــه تجارب باال و 
درخشــانی که در فوتبال اروپا و تیم ملی کســب کرده توانایی زیادی در 
امر مربی گری دارد و همین تجربه وی باعث شد برابر حریف بهتر بازی 
کنیم. از طرفی روحیه ای که به بازیکنان تزریق کرده بودند، موجب شد 
هم در تمرینات و هم در مسابقه سرحال ظاهر شده و به پیروزی برسیم.

هافبــک تیم فوتبــال تراکتور راجع به شــادی بیش از حــد خود پس از 
گلزنــی تیمش تأکید کــرد: واقعا گل خیلی مهمی بــود و وقتی آن را به 
ثمر رساندیم انقدر خوشحال بودم که انگار خودم گل زده بودم. خدا را 
شکر که شرمنده هواداران مان نشدیم. این 3 امتیاز شرایط ما را بهبود 

بخشید و کمک کرد تا به جدول لیگ برگردیم.
 تیکدری در مورد بازگشــتش به میادین پس از شکســت دادن بیماری 
کرونا نیز خاطرنشــان شــد: متاســفانه پیش از بازی با سپاهان تست 
کرونای من مثبت از آب درآمد و باعث شــد چند روزی را در قرنطینه به 
ســر ببرم. واقعا روزهای عجیب و سختی را پشت ســر گذاشتم و خدا را 
شاکرم که با عبور از این بیماری توانستم با قدرت بازگشته و در خدمت 
تیمــم باشــم. وی در پایــان با بیان اینکــه تیمش بازی ســختی مقابل 
پیکان تهران در هفته آینده خواهد داشــت، تصریح کرد: ما برای اینکه 
در کورس قهرمانی قرار بگیریم نیاز مبرمی به ســه امتیاز بازی با پیکان 
داریــم. می دانیم کــه پیکان تیــم خوبــی دارد و در هفته های گذشــته 
استقال را اذیت کرد و گل گهر را هم شکست داد. مطمئنا بازی دشواری 
خواهد بود و باید با تاش همه جانبه بازیکنان این تیم را شکست داده 

و تراکتور واقعی را نشان دهیم.

فــارس- در شــرایطی کــه برخــی اعضــای هیــات رئیســه 
و سرپرســت فدراســیون فوتبــال مدعــی هســتند افــراد 
بازنشسته نمی توانند نامزد ریاست شوند اما قانون تاکید 

دارد منعی برای حضور این نفرات وجود ندارد.
انتخابات فدراسیون فوتبال قرار است در ابتدای اسفندماه 
ســال جاری برگزار شــود. در این بین، هنوز در مورد افرادی 
که بازنشسته هستند، بحث وجود دارد که آیا می توانند در 

انتخابات ریاست فدراسیون شرکت کنند یا خیر.
بعد از برگزاری مجمع فدراسیون، اظهاراتی از برخی اعضای 
هیات رئیســه مبنی بر اینکه بازنشســته ها نمــی توانند در 
انتخابات شــرکت کننــد، مطرح شــد. به طور مثــال، علی 
کفاشــیان در خصــوص اینکه آیــا بازنشســته ها می توانند 
نامزد ریاســت فدراســیون شــوند گفت: "با قانون فعلی، 

محدودیت ســنی از اساسنامه حذف شــده و بازنشسته ها 
می تواننــد در انتخابات شــرکت کنند اما نه برای ریاســت، 
چون شغل محسوب می شود. فدراسیون یک نهاد عمومی 
غیر دولتی اســت. بازنشســته ها نمی توانند برای ریاســت 
ثبــت نام کنند. اگر قانون بعد از آن یک ســال فرصت تغییر 

کند، بازنشسته ها می توانند در انتخابات شرکت کنند."
همچنیــن حیــدر بهارونــد نیز در حاشــیه برگــزاری مجمع 
فدراســیون اعــام کــرد: "مــاک و معیــار انتخابــات فقط 
اساســنامه اســت و هیچ شــخصی نمی تواند برای فوتبال 
تصمیم گیــری کند؛ نــه من و نه کــس دیگری. اینکــه افراد 
بیرون نظرشــان را بگویند، برای ما محترم است اما فوتبال 

اساسنامه دارد. "
اظهارات این نفرات، مبهم و حتی مغایر با آیین نامه اجرایی 

اســت. در بنــد ب مــاده 7 آیین نامــه اجرایی آمده اســت: 
»کمیتــه انتخابات نمی تواند شــرایطی را که در اساســنامه 
فدراسیون ذکر نشــده و یا ســایر الزامات رسمی که در این 
مقــررات و اساســنامه فدراســیون قید نشــده باشــد را به 
عنوان احراز صاحیت، تعییــن نماید. کمیته های انتخابی 
می تواننــد فقــط مدارکــی را که جهــت احــراز، صاحیت را 

تصدیق می کند، درخواست نمایند.«
در ایــن بند ۸ اساســنامه، به صراحت اشــاره شــده کمیته 
انتخابات نمی تواند قانون را تفسیر کند. از طرفی، با توجه 
به حذف قانون ســن بــرای شــرایط شــرکت در انتخابات، 
حضور بازنشسته ها در انتخابات ریاست مشکلی نخواهد 
داشــت. در واقع، اظهارات مســئوالن فدراســیون در مورد 
عدم حضور بازنشســته ها برای ریاست فدراســیون، دارای 

تناقض با نص صریح قانون است.
نکتــه کلیدی در صحبت های علی کفاشــیان اســت که رفع 
مشــکل بازنشســته ها را به یک ســال بعد ارجــاع می دهد. 
امــا  وقتی چنیــن منعــی در اساســنامه که مــورد تصویب 
فیفا و مجمع قرار گرفته، ذکر نشــده، چگونه ممکن اســت 
بازنشسته ها نتوانند در انتخابات شرکت کنند. مانع حضور 
بازنشســته ها در انتخابــات، بــر مبنای کدام بخش اســناد 

حقوقی جدید فدراسیون قابل تفسیر است؟
ایــن ابهــام کــه در آســتانه انتخابــات فدراســیون فوتبال 
اذهــان کارشناســی را بــه خــود معطــوف کرده، بایســتی 
پاســخی حقوقی و متقن در پی داشته باشد. متن قانون و 
صحبت های مطرح شــده، داللت بر یــک دوگانگی دارد که 

می تواند موانعی را در آینده در پی داشته باشد.

تناقض ادامه دار با وجود حذف »قانون ِسن« در انتخابات فوتبال
 اشاره صریح به عدم مشکل برای افراد بازنشسته

ورزش ســه- ویم دکنیــک دروازه بان ســابق آنتورپ 
می گوید این باشگاه بعد از انتقاد علنی و غیرحرفه ای 
ایوان لکو سرمربی اش از علیرضا بیرانوند، سنگربان 

ایرانی را عماًل از دست داده است.
ایوان لکو سرمربی آنتورپ بعد از شکست 2-0 این تیم 
مقابل کلوب بروژ در لیگ بلژیک به شکلی عجیب به 
انتقــاد از دروازه بان جدید ایرانــی تیمش پرداخت و 
گفت تصمیمش برای بازی دادن به بیرانوند اشــتباه 
بوده اســت. ویم دکنیک ســنگربان ســابق آنتورپ با 
انتقــاد از ایــن اقــدام لکو گفــت بعــد از صحبتهای او 
دربــاره بیرانوند، آنتورپ این دروازه بان ایرانی را عماًل 
از دســت داده اســت و این صحبتها می تواند عواقبی 

بسیار منفی برای بیرانوند داشته باشد.
 ایوان لکو بعد از شکســت مقابل کلوب بروژ که اولین 
بــازی بیرانوند برای آنتورپ در لیــگ بلژیک بود گفته 
بود: " ما دو دروازه بان اول داریم که یکی از آنها خیلی 
خوب اســت و دومی امــروز خوب نبــود. تصمیم من 

برای بازی دادن به بیرانوند درست نبود".
 ویــم دکنیک امــا بــا انتقــاد از انتقاد علنــی و صریح 
سرمربی آنتورپ از بیرانوند گفت: " من معتقدم ایوان 
لکو خودش شــخصًا بیرانوند را برای آن بازی انتخاب 
نکرده بود و این تصمیم او یک تصمیم قلبی نبود. به 
نظرم او را به استفاده از دروازه بان ایرانی مجبور کرده 
بودند. لکو می خواســت در آن بــازی بوتز را به میدان 

بفرستد اما مسائل دیگر باعث شــده بود او را به این 
نتیجه برسانند که باید از بیرانوند استفاده کند".

 ســنگربان ســابق آنتورپ در ادامــه گفت: " بــا اینکه 
لکو گفت خودش اشــتباه کــرده ولی در صحبتهایش 

رمزهایی بود که نشــان مــی داد او را مجبور کرده اند. 
لکو اشــاره کرد که ما دســت به قمار زدیم و نگفت من 
دســت به قمار زدم. او احتمااًل به مدیریت تیم اشــاره 
می کرد. احتمــااًل لوچیانو ده اونفوریــو از تاثیرگذاری 

خود استفاده کرده بود تا بیرانوند به میدان برود".
 دکنیــک در ادامه گفت: " ژان بوتــز دروازه بان خوبی 
اســت ولی فراموش نکنیــد که او هم در بــازی مقابل 
خنک اشــتباه کرده بــود. بیرانونــد در مقابل تاتنهام 
خیلی خوب کار کرد و احتمااًل در تمرینات هم نمایش 
خیلی خوبی داشــته. وقتی در یک تیم دو دروازه بان 
هست که کیفیتی شــبیه به هم دارند چنین اتفاقاتی 

رخ می دهد".
 انتقادهای غیرحرفه ای و بی سابقه ایوان لکو نسبت 
بــه بیرانوند آن هــم در اولین بازی فیکــس او در لیگ 
بلژیــک بــا واکنش بســیار منفی روبرو شــده اســت. 
مربیــان بــزرگ معمــوال در روزهــای ســخت و بعــد از 
شکستها حتی اگر بازیکنان مرتکب اشتباه هایی بزرگ 
شده باشند دست کم در مقابل خبرنگاران به حمایت 
از آنها می پردازنــد. به همین علت بود کــه اقدام غیر 
حرفــه ای لکو از ســوی بســیاری از ناظریــن به عنوان 
پنهان شدن او پشت ســر بازیکنش برای فرار کردن از 

عواقب یک شکست ارزیابی شده بود.

رمزگشایی از اظهارات غیرحرفه ای ایوان لکو

دکنیک: آنتورپ بیرانوند را از دست داد

اعالم برنامه بازی های هفته های هشتم، نهم و معوقه لیگ برتر

لیگ برتر فوتبال بوی گل نمی دهد
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ایسنا- یک کارگردان تئاتر گفت: پژوهش در 
تئاتر مسائل ریشه ای را به ما نشان می دهد.

ساســان قجــر، در رابطــه با تاثیــر پژوهش 
در حــوزه تئاتر، اظهار کــرد: پژوهش در هر 
کار و زمینــه ای مهم بــوده و نقش دارد و اگر 
پژوهش وجود نداشــته  باشد هیچ حرکت 
رو بــه جلــو نمی تــوان در اقدامــات خــود 
داشــت که تئاتر نیز از این قاعده مســتثنی 
نبوده و پژوهش در آن موثر است. پژوهش 
در تئاتر مسائل ریشه ای را رونمایی می کند 
تا بتوانیــم به مباحث اصلــی در تئاتر خود 

دست یابیم.
وی به مغفول ماندن برخی از ابعاد تئاتر در 
زنجان اشــاره کــرد و افزود: در این راســتا در 
حوزه  تحقیق و پژوهش تئاتر اقدام مناسبی 
صــورت نگرفته و ضروری اســت کــه در این 
زمینه متولیان امر فعالیت های بیشــتری را 

انجام دهند.
ایــن کارگــردان زنجانــی بــا بیــان اینکــه در 
بســیاری از کشــورها بــرای نوشــتن برخی از 
فیلم نامه هــا زمان صرف می شــود، گفت: از 
این رو باید ســبک جدید تئاتر در کشور و به 
ویژه زنجان ایجاد شــود و مــوارد به صورت 

تخصصی تر مورد توجه قرار گیرد.
قجر تصریح کرد: حتی یک نویســنده تئاتر 
نیز اگر پژوهشی در رابطه با موضوعی مورد 
نظرش نداشــته  باشــد، نمی تواند کار خود 
را بــه خوبی تحویل دهــد و تئاتری که در آن 
پژوهش بیشــتری انجام شــده  باشد، قطعا 

موفق تر نیز خواهد بود.

وی با باین اینکه در ایران همه چیز جشنواره 
و جایــزه شــده اســت و از پژوهــش غافــل 
مانده ایــم، افــزود: معیــار از پژوهــش ایــن 
اســت که نیــازی برطرف شــود. ایــراد دیگر 
نبود مکان های مشــخص بــرای جمع آوری 
اطاعات است. در حال حاضر مشکل نبود 

اطاعات منسجم در این حوزه وجود دارد.
قجــر ادامه داد: حتی بازیگــری که عضو یک 
گروه تئاتر است برای ایفای نقش بهتر خود 
بایــد حداقــل  شــناخت و پژوهــش جزئی 
در رابطــه بــا حوزه مورد نظر داشــته  باشــد 
و پژوهــش و داشــتن اطاعــات در رابطه با 
مســائل و اتفاقــات نمایشــنامه بــه بازیگر 
کمــک می کند ولی متاســفانه ایــن روزها به 

این نکات بی توجهی می شود.
وی بــا بیان  اینکه افراد برای وقت گذاشــتن 
بــه پژوهش باید بــه اهمیت و ضــرورت آن  
پی ببرند، اظهار کرد: زمانی که یک فرد برای 
پژوهش اختصاص می دهد بستگی به کاری 
که می خواهــد انجــام دهد اســت و این کار 
برای یک فــرد می تواند به صورت تخصصی 

و فرد دیگر به صورت جزئی باشد.
از  بســیاری  در  کــرد:  خاطرنشــان   قجــر 
کشورهای دنیا علوم جدیدی در حوزه  تئاتر 
روز به روز به وجود می آیــد و موضوعات روز 
اجتماعی را در قالب زبــان تئاتر برای عموم 
جامعه بازگو می کند؛ باید این ظرفیت ها در 
قالب پژوهش هایی شناســایی و در راستای 
اعتای هنــر تئاتر و اعتــای فرهنگ جامعه 

استفاده کرد.

 جشنواره
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سخن روزسخن روز
در دعا با اخالص پروردگارت را بخوان، که بخشش و محروم کردن به دست اوست، و فراوان از خدا درخواست خیر و نیکى داشته باش

 وصیت مرا به درستى دریاب، و به سادگى از آن نگذر، زیرا بهترین سخن آن است که سودمند باشد
 بدان علمى که سودمند نباشد فایده اى نخواهد داشت

و دانشى که سزاوار یادگیرى نیست سودى ندارد
امام علی )ع(  – نهج البالغه

ســرخاب- یک تبریز پــژوه با بیــان اینکه وضعیت 
فعلی هنر در سیســتم مدیریتی جامعه را مناســب 
نمی دانــم، گفت: نــه تنها با کشــورهایی کــه روزی 
جیره خوار هنری شهر تبریز بودند و االن برای خود، 
رویدادها و آکادمی هــای بزرگ هنری دارند، بلکه با 
گذشــته های خود نیز فاصله بسیاری داریم و حتی 
مســتاصل از برگزاری وقایع فرهنگــی و هنری موثر 

هستیم.
کریم میمنت نــژاد، در این رابطه اظهــار کرد: البته، 
برنامه هــای زیادی تــدارک دیده شــده و در شــهر 
برگزار می شــود، اما واقعیت این اســت که راهگشــا 
نبــوده و بــه درد هنــر تبریــز نمی خــورد؛ هرچنــد 

برگزاری شان هم خالی از فایده نیست.
وی در ادامه با اشــاره به پیشینه هنر در شهر تبریز، 
اظهــار کرد: تبریز، شــهری اســت که اولین مدرســه 
هنر در دوران صفویه در آن تاســیس شد؛ زمانی که 
اســتادان و هنرمندانی چون کمال الدین بهزاد و... 
از هرات به تبریز دعوت شــدند، بنیانگذاران اولین 
مدرســه هنری در تبریز بودند و البته وسعت ایران 

دوره صفویه نیز بزرگ تر از ایران فعلی بود.
وی بــا بیان این کــه امــا در دوره معاصــر، دومین 
مدرســه هنری در تبریز تاسیس شده است، گفت: 
چراکــه، اولیــن هنرســتان در تهران و بــا مدیریت 
کمال الملک شکل گرفته و بعد آن، دومین مدرسه 
هنــری معاصر در تبریــز با نام صنایع مســتظرفه 
ایجاد شده و با مدیریت میر مصور ارژنگی فعالیت 

کرده است.
ایــن تبریزپــژوه با بیــان این که این مدرســه هنری 
قدمتی بیش از 100 سال دارد، افزود: با توجه به این 
پیشــینه ی هنری، طبعا باید شهر تبریز در مسائلی 
چــون اکســپوی هنــری و... جایــگاه باالیی داشــته 
باشــد؛ اما در حال حاضر وضعیت در حد مطلوب 
نیســت و هنرمنــدان ایــن شــهر در تــاش و تکاپو 
هســتند تا ان شــاءهللا بتوانیم به ســمت مطلوب 

حرکت کنیم.
مدیران یا خود هنرمند باشند و یا مشاوران 

هنری داشته باشند
وی بــا بیــان این کــه تا مدیــران هنرمند نباشــند و 
یا مشــاوران زبده هنری نداشــته باشــند، هیچگاه 
درک صحیحی از اتفاقات هنری یک شــهر نخواهند 
داشــت و مشــکات، پســتی ها و بلندی هایی واقع 
در مســیر توسعه هنری شــهر را درک نخواهند کرد، 
افزود: دوران خوبی را در حوزه توســعه هنری شــهر 

تبریز ســپری نمی کنیم و علت آن نیز این اســت که 
مدیران از جنس هنرمندان نیستند.

وی تاکیــد کــرد: بر این اســاس، مدیــران باید یا 
خــود هنرمند باشــند و یا اینکه مشــاوران هنری 
داشته باشند، البته معنای مشاور نیز در سیستم 
اداری ما اشتباه تلقی می شود، چراکه مشاور این 
نیســت که کارهای آقای مدیر را رتــق و فتق کند، 
بلکه باید راهنمای مدیر باشــد و راه درست را به 
وی نشان دهد؛ در حال حاضر این امر در جامعه 

ما برعکس است.
میمنت نژاد در ادامه به اهمیت برندســازی در شهر 
اشاره کرد و افزود: شهرها معموال با برندهای خود 
در دنیا معرفی شــده و این معروفیت برای شهرها 
رونق اقتصادی مــی آورد، چنانچه امروز، آوازه فرش 
تبریــز در دنیا پیچیده و مردم سراســر دنیا حداقل 
دوست دارند که بدانند محل خلق این فرش که با 

نقش و نگارهای زیبا بافته شده، کجاست؟
وی با بیان اینکــه برندها و برندســازی کارکردهای 
فوق العاده ای در فضای شــهری و بــه ویژه اقتصاد 
یک شهر دارند، ادامه داد: برای شناخته شدن فرش 

تبریز، نسل ها تاش کرده اند.
وی در ادامه با اشــاره به این که شهری که مردم را به 
واســطه رویدادهای هنری گردهم جمع می کند، به 
لحاظ استانداردها، سطح باالیی دارد، چراکه تجمع 
بــه خاطر هنر بــوده و نه بــه خاطر معیشــت و...، 
اظهــار کرد: تجمع هــای هنری، غنــای فرهنگی یک 

شهر محسوب می شود.

اکسپوی تبریز، محلی برای نمایش 
عالی ترین تولیدات هنری این شهر

تبریزپژوه با اشــاره به پیش رو بودن پنجمین دوره 
اکســپوی تبریز هم گفت: این اکســپوی هنری چند 
دوره اســت که به همــت مردمی و هنرمنــدان این 
شهر برگزار شــده و فضایی فراهم می کند تا در یک 
تاریــخ خاص، عالی ترین تولیدات هنری یک شــهر 
به نمایش گذاشــته شــده و مردم بتواننــد با هنر و 

هنرمند تعامل کنند.
وی با بیــان این کــه برگزاری اکســپوی تبریــز، برای 
شــهرمان آورده اقتصــادی و فرهنگی نیــز خواهد 
داشــت، افزود: دوام ایــن راه همتی عالی می طلبد 
و امیدواریــم اکســپوی تبریــز در کنار هنــر معاصر، 

بخشی را هم به هنر قدیم اختصاص دهد.
وی بــا بیان این کــه جای خالــی عرضــه و نمایش 
"هنــر قدیــم" در جامعــه ما بــه چشــم می خورد، 
اضافــه کــرد: هنرهایی مثــل قلمدان ســازی امروز 
جزوی از هنرهای منســوخ بوده کــه زمانی در تبریز 
جایگاه باالیی داشته اســت؛ از این رو اگر هنر دیروز 
هم بتواند به بخشــی از اکسپوی تبریز اضافه شود، 
ضمن معرفی تاریخ و بزرگان هنری شــهر، به نوعی 
چرخــه اقتصــادی را در ایــن حوزه نیــز می تواند به 

حرکت درآورد.
میمنت نــژاد در خاتمه تاکید کرد: اکســپوی هنری 
تبریز همتی بــرای ارتقای اقتصاد هنر در این شــهر 
بــوده و تــداوم ایــن حرکــت، نتایــج خوبــی در پی 

خواهد داشت.

 فرهنگ

یک تبریز پژوه:

فاصله بسیاری با گذشته های هنری خود داریم

 فرهنگ

پژوهش
پایی که در تئاتر زنجان لنگ می زند

فارس- سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان زنجان با اشاره 
بــه اینکه تاکنون 1۶ میلیارد تومان تســهیات کرونایی در اســتان پرداخت 
شــده اســت، گفت: از این مبلغ 7 میلیــارد تومان کمک هــای مومنانه و ۹ 

میلیارد تومان نیز به گروه های هدف این اداره کل پرداخت شده است.
محمدربیع احمدخانی اظهار کرد: 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی با 
همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اقدام به ثبت نام کســب 
و کارهای به شدت آسیب دیده در 
بحران کرونا در حوزه فرهنگ و هنر 
برای دریافت تسهیات در سامانه 

کارا کرد.
و  فرهنــگ  کل  اداره  سرپرســت 
ارشاد اسامی استان زنجان گفت: 
اولویت اصلی و مهمترین دغدغه این نهاد توجه به آســیب هایی است که 

به دلیل تعطیلی فعالیت ها به هنرمندان و فعاالن هنر وارد شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 1۶ میلیارد تومان تسهیات کرونایی در استان 
زنجان پرداخت شــده است، گفت: از این مبلغ 7 میلیارد تومان کمک های 
مومنانه و ۹ میلیارد تومان نیز از طریق وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به 

گروه های هدف این اداره کل پرداخت شده است.
احمدخانی میزان تســهیات درخواســتی بنگاه های آســیب پذیر ناشی از 
کرونا در بخش فرهنگ را 7 میلیارد و 500 میلیون تومان اعام کرد و گفت: 
طبــق آخرین آمــار۶ میلیارد و 100 میلیــون تومان از این مبلغ بــا کارمزد 12 

درصد سه ساله پرداخت شده است.
وی به دیگر حمایت های انجام شده از طریق تسهیات نیز اشاره کرد و گفت: 
پرداخت حق بیمه ســه ماهه هنرمندان صندوق در سه ماهه اول امسال، 
تمدید رایگان بیمه تکمیلی و درمان اعضا، صدور هنر کارت، حمایت های 
مالی، حمایت از کسب و کارهای فرهنگی نیز از دیگر حمایت هایی است که 

در این بخش انجام شده است.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان زنجان گفت: همچنین 
در حمایت از موسســات فرهنگی، قرآن و عتــرت و فعاالن قرآنی زنجان نیز 

271 میلیون و 5۶0 هزار تومان پرداخت شده است.
وی با اشــاره به اینکه هم اکنون نیز بحــث حمایت از فعاالن فرهنگ، هنر و 
رســانه در اولویت این اداره کل است، افزود: با توجه به نقشی که اصحاب 
فرهنگ و هنر در اطاع رســانی کرونا و پیشــگیری از شــیوع آن دارند، یکی از 

اولویت های اداره کل حمایت از همین بخش است.
احمدخانی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت مجازی در بحث پیشگیری 
از شــیوع کرونا تاکید کرد و گفت: با شــیوع کرونا ظرفیت استفاده از فضای 
مجازی، به زندگی همه ما اضافه شــده اســت و باید با راهکارهای درست از 

آن بهره  برد.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان زنجان تصریح کرد:  
معتقد هستیم که از دل تهدید کرونا می توان به فرصت های خوب و بهینه 
برای اســتفاده از همه ظرفیت ها در راســتای معرفی هنــر و آثار هنرمندان 

استفاده کرد تا همگان با ابعاد مختلف از این ظرفیت ها آشنا شوند.

جشنواره سراسری آواها 
و نغمات دینی در تبریز برگزار می شود

ایرنا - سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی آذربایجان شرقی گفت: 
ســومین جشــنواره سراســری آواها و نغمات دینــی آیات با عنــوان »ترنم 

آسمانی« در این استان برگزار می شود.
علی پیروزمنش، افزود: بخش های مختلف این جشنواره شامل قطعات 
اســتودیویی همخوانی قرآن کریم، تواشــیح و آکاپا، آیینی و موســیقایی و 
انشــاد فردی، نماهنگ مدافعان ســامت و کمک مومنانــه و بخش ویژه 
جایزه حاج قاسم سلیمانی است. وی اظهار کرد: عاقه مندان برای شرکت 
در این جشــنواره می توانند آثار خود را از 10 دی تا 20 بهمن از طریق ســایت 

جشنواره به نشانی  www.TarannomeAsemani.ir ارسال کنند.
اداره  سرپرســت 
و  فرهنــگ  کل 
اســامی  ارشــاد 
آذربایجان شــرقی 
گفت: این جشنواره 
در ۶ رشــته متنــوع 
و بــا امکان شــرکت 
گروهی  و  انفــرادی 
برگزار  عاقمنــدان 
آن  در  و  می شــود 

فعاالن و گروه های همنوایی سراسر کشور به رقابت می پردازند.
پیروزمنش، ادامه داد: این جشنواره از سری جشنواره های قرآنی آیات است 
که با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی و اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان توســط موسسه فرهنگی قرآن و عترت 

طارق تبریز و مهد قرآن هریس برگزار می شود.
وی یــادآوری کرد: تمامی ضوابط و مســائل مربوط به جشــنواره در پایگاه 

اینترنتی این جشنواره برای استفاده عموم قرار گرفته است.

پرداخت 16 میلیارد تومان 
تسهیالت کرونایی به اصحاب 

فرهنگ و هنر

تئاتر

 تأمل

آناج- طبق آمار منتشــر شده، شــهر تبریز به عنوان 
اولین شهر با بیشــترین جست وجوی برای رسیدن 
به شــبکه های شــرط بنــدی و قمار به ثبت رســیده 

است.
از وقتی شــادمهر عقیلی به جمع بزرگان ســایت های 
شــرط بندی پیوســته، توجه بســیاری از مردم به این 
ســایت ها جلــب شــده اســت. برخــی از ســایت ها و 
شــبکه های اجتماعــی نیز به از دســت رفتن پول های 
مردم در سایت های قمار و شرط بندی واکنش نشان 

داده اند.
پای سایت های قمار به صدا و سیما هم کشیده شده 
و برخی از شبکه ها به گردانندگان آن در داخل و خارج 
از کشــور انتقاد کرده اند. دالوری، مجری برنامه تهران 
20  به این موضوع تلویحا اشاره و از جوالن افرادی خبر 
داده که آزادانه در داخل شــبکه بانکی کشور پول های 

کانی را جابه جا میکنند.
طبق آمار منتشر شده در فضای مجازی، درصد قابل 
توجهی از مردم ایران در طی یکســال گذشــته در دام 
قمــار افتاده و عــده معــدودی ســود کان به جیب 
زده و در عوض بســیاری پول های هنگفتی از دســت 
داده انــد. در آمار منتشــر شــده، اســتان کهکیلویه و 
بویراحمــد بــه عنــوان اولین اســتان جســت وجوگر 
ســایت های شــرط بندی معرفی شــده اســت و پس 
از آن آذربایجــان غربــی، اردبیــل و ایــام بــه عنــوان 

استان های بعدی ثبت شده اند.
در شــهرهایی که مردمــش به دنبال جســت وجوی 
سایت شــرط بندی هستند قضییه متفاوت تر است. 
شاید باور کردنی نباشد اما نام تبریز به عنوان اولین 
شــهر جســت  وجو کننــده ســایت های قمار و شــرط 
بندی در فضای مجازی به ثبت رســیده اســت و پس 
از تبریز، اهواز، کرج و تهران به عنوان دیگر شــهرهای 

دنبال کننده سایت های شرط بندی قرار دارند.
جســت وجوی در انــواع ســایت های شــرط بنــدی به 
معنــای حضــور و فعالیت در این ســایت ها نیســت 
امــا زنگ خطــری برای مســئولین امنیتــی، انتظامی، 
اجتماعی و فرهنگی اســت تا بداننــد دلیل این حجم 
از تمایــل برای حضور در ســایت های شــرط بندی در 

شهری مثل تبریز چیست.

اولین نامبارک برای اولین ها؛

تبـریـزی ها 
بیشترین جویندگان 

سایت شرط بندی!


