
مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان گفت: با توجه به 
کاهش دما طی چند روز آینده کشاورزان هر چه سریع تر 

نسبت به برداشت محصوالت کشاورزی اقدام کنند.
صفی ا... کرامتی افزود: کشاورزان برای کاهش سرما 
زدگی محصوالت کشاورزی نسبت به دود کردن و 

مه آلود کردن باغات اقدام کنند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود را در 
خصوص تخلفات دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز 

و پرسپولیس تهران صادر کرد.
دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس 
تهران در هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر 

باشگاه های کشور برگزار شد. 
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داشتم سایت سازمان ثبت احوال ایران را نگاه می کردم. 
آمار لحظه به لحظه متولدین، فوت شــدگان و ازدواج و 
طالق را اعالم می کند. جلوی تعداد فوت شدگان نوشته 
شــده بود ۴۱۳ نفر. رفرش که کردم شد ۴۱۴ نفر. دوباره 
رفرش که کردم شــد ۴۱۵ نفر. با هر رفرش من یک نفر 
می مرد. خوشــم آمده بود و هی رفرش می کردم و پشت 
هم یکی را روانه دیار باقی می کردم. البالی این رفرش ها 
و کشــتار تعدادی را هم به دنیا آوردم و چند نفر را به هم 
رساندم و تعدادی را نیز از هم متنفر کردم تا جدا شوند. اما 
لیست فوت شدگان حال دیگری داشت. ناگهان به خودم 
آمدم و گفتم هی چه می کنــی؟ بعد دیگر برای دقایقی 
رفرش نکردم تا دقایقی بعد که اینبار جای یک نفر چندین 
نفر به آمار فوت شدگان افزوده شد. از خواب غفلت بیدار 
شدم و دانستم کسی دیگر دستش به کار است و نیسان 
و افزایش سرطان و آلودگی هوا و تصادفات جاده ای بهانه 
است. جاده های ما روزانه ۴۵ کشته می دهند و اگر آن ۴۵ 
نفر از خانه بیرون هم نمی رفتند کسی دیگر کلید رفرش را 

برایشان فشار می داد.
اینکه داروی های مورد نیاز بیماری های خاص نداریم یا 
اینکه برخی پزشکان گاف های عجیب می دهند بهانه  است 
تا پشت پرده و دست او که به رفرش است را نبینیم. نوبتت 
شــده باشد در لیست قرار می گیری و می شوی مثال نفر 

۴۱۶ لیست رفتگان بی بازگشت.
اما فقط دو ســوال برایم بی جواب است که چرا در هلند و 
بلژیک و سوئد و.. او، دستش کمتر به رفرش های اینطور 
می رود؟ انگار که رفرش هایش جاده ای و پرایدی و نیسانی 
نباشند. این جاها، کمتر دســتش به رفرش هایی می رود 
آنگونه که در عراق و ســوریه و ترکیه؟ با یک رفرشش 

ناگهان اعداد چند ده تایی در لیست جابجا می شوند؟
و دیگر اینکه چرا برخی که در همین حوالی نبودشان می تواند 
حال خیلی ها را خوب کند، چه قدر دیر در لیست رفرش ها قرار 
می گیرد تا در کتاب های تاریخ ما اینگونه باشند؛ »آمدند و 

کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.«
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درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
پزشک  کمبود  تایید  با  بناب  شهرستان 
رایزنی های   با  گفت:  شهرستان  این  در 
صورت گرفته و اختصاص پزشکان مورد 

نیاز، این کمبود برطرف می شود.
از  نفر   4 افزود:  شریفی  هوشنگ 
در  قبولی  دلیل  به  شهرستان  پزشکان 
دوره تخصصی از شهرستان رفته اند که 
با رایزنی های  صورت گرفته، امیدواریم 
ظرف روزهای آتی و با اختصاص پزشکان 
مورد نیاز کمبود پزشک در این شهرستان 

رفع شود.
طرح  موفق  اجرای  به  اشاره  با  وی 
واگذاری امور بهداشتی به بخش خصوصی 
گفت: یکی از مراکزی که مسائل درمانی 
به آن واگذار شده موسسه درمانی حکیم 
است که از جمعیت حدود 90 هزار نفری 
شهر بناب 64 هزار نفر تحت پوشش این 

مجموعه هستند.
مؤسسه  این  اکنون  هم  افزود:  وی 
نفر کادر درمانی  دارای 7 پزشک و 56 
است و با آغاز فعالیت این مرکز درمانی 
درمان  بخش  در  عظیمی  تحول  شاهد 

هستیم.
و  بهداشت  شبکه  بهداشتی  معاون 
درمان بناب نیز در این جلسه با اشاره به 
آنفلوانزا در منطقه عالئم  احتمال شیوع 
این بیماری را تشریح و بر رعایت نکات 

بهداشتی توسط شهروندان تأکید کرد.
تشریح  با  ادامه  در  جعفرزاده  بشیر 
از  زمینه  این  در  گرفته  اقدامات صورت 
روند مقابله با سگ های  ولگرد در سطح 
مشاهده  گفت:  و  کرد  انتقاد  شهرستان 
سگ های  ولگرد در سطح شهر موجب 
برای شهروندان شده که  ایجاد مشکل 
امیدواریم شهرداری در اسرع وقت نسبت 

به مقابله با سگ های  ولگرد اقدام الزم را 
بعمل آورد.

وی همچنین نسبت به شیوع شپش 
در مدارس منطقه هشدار داد و از مسوؤل 
به  نسبت  خواست  پرورش  و  آموزش 
کنترل و جلوگیری از افزایش آن در بین 
دانش آموزان اقدامات الزم را انجام داده و 
مسوؤل بهداشت شهرستان نیز آماده اند 
در این زمینه همکاری الزم را انجام دهند.

بناب  درمانی حکیم  مسئول مؤسسه 
از  گزارشی  ارائه  با  جلسه  دراین  نیز 
عملکرد این مجموعه گفت: 64 هزار نفر 
از جمعیت شهری بناب تحت پوشش این 
مرکز هستند و در هفت ماه گذشته تاکنون 
27 هزار نفر از آنها برای مسائل درمانی 
که  اند  کرده  مراجعه  مرکز  این  به  خود 
35 درصد از جمعیت را شامل می شود و 
امیدواریم تا پایان سال جاری تمام جمعیت 
تحت پوشش از خدمات درمانی این مرکز 

بهره مند شوند.
وصالی همچنین با بیان اینکه موسسه 
بهداشتی  موسسه های   بین  در  حکیم 
بخش خصوصی استان جزو مراکز برتر 
جمعیت  در صد  کرد: صد  اضافه  است؛ 
تحت پوشش را در سامانه ثبت کرده ایم  
و با توجه به افزوده شدن 2 هزار نفر به 
مرکز  این  پوشش  تحت  جمعیت  تعداد 
آن ها  ثبت  حال  در  موسسه  کارشناسان 

هستند.
بناب  حکیم  درمانی  موسسه  مدیر 
ضمن هشدار نسبت به شیوع شپش در 
آموزان  دانش  بین  در  بویژه  شهرستان 
گفت: شاخص وجود شپش 2/7 در کشور 
بوده و میزان مبتالیان به آن در بناب 6/3 
است که در وضعیت فاجعه باری قرار دارد 
و سریع باید نسبت به حل این مشکل 

اقدام کرد.
وصالی با بیان اینکه شیوع شپش بیشتر 
بهداشتی  مسائل  رعایت  عدم  علت  به 
است  آماده  مرکز  این  کرد:  تاکید  است، 
با همکاری آموزش و پرورش نسبت به 
انجام آموزش های  الزم برای خانواده های  

دانش آموزان اقدام کند.

علی دایی سرمربی نفت تهران در مورد استعفای وزیر ورزش:  فکر می کنم عملکرد وزیر را می توان در نتایج ورزش ما در المپیک دید. 
وزیر ورزش سه سال دیر استعفا کرد.

مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ارومیه: نمی توان مداحان اهل بیت )ع( را از پرداختن به مباحث سیاسی منع کرد.

سه سال دیر

مباحث سیاسی

علی حامد حقدوست- ایرنا  

عکس نوشت

تغییر  گفت:  مهاباد  فرماندار  معاون 
قلیان  و  سراها  قلیان  صاحبان  شغل 
فروشی ها مورد حمایت جدی فرمانداری 

است.
شورای  نشست  در  شجاعی  ایرج 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
آوری  جمع  موضوع  کرد:  اظهار  مهاباد 
به  توانستیم  موفقیت  با  را  قلیان سراها 

سرانجام برسانیم.
سراها  قلیان  آوری  جمع  افزود:  وی 
به صورت جدی پیگیری شد و با وجود 
برخی مخالفت ها از سوی صاحبان این 
صنف، بر اساس قانون ملزم به این کار 

بودیم. 
شجاعی بیان کرد: با این حال ما باید 
از کسانی که در این صنف فعالیت داشتند 
برای ایجاد شغل های  دیگر حمایت کنیم 
و تا کنون نیز در این زمینه اقدامات الزم 

انجام شده است.
در  همچنین  مهاباد  فرماندار  معاون 
جامعه  در  آگاهی  ایجاد  لزوم  خصوص 
برای مبارزه با مواد مخدر گفت: آموزش 
در  نیز  اجرایی  دستگاه های   کارمندان 
موضوع مواد مخدر باید به صورت جدی 

مورد پیگیری قرار گیرد.
ادیب مهر معاون دادستان مهاباد نیز در 
این نشست با اشاره به اقدامات جلوگیری 
هر  پرونده  گفت:  سراها  قلیان  پلمپ  و 
به  اقدام  پلمپ  از  بعد  قلیان سرایی که 

دستگاه های   به  کند،  مجدد  فعالیت 
یقین  طور  به  و  می شود  ارجاع  قضایی 

با این افراد به شدت برخورد خواهد شد.
امید  کارآفرینی  صندوق  مسئول 
شهرستان مهاباد نیز در نشست این شورا 
صندوق  این  کننده  تسهیل  اقدامات  از 
برای اهدای وام به کسانی که از قلیان 
شغل  تغییر  دیگری  صنف  به  فروشی 

بدهند، خبر داد. 
افزود:  همچنین  آذر  کریمی  کامران 
با همکاری شهرداری حاضر به سرمایه 
گذاری برای تاسیس سالن های  ورزشی 
خطر  از  جوانان  داشتن  نگه  دور  برای 

اعتیاد هستیم.
در  سرا  قلیان  واحد   25 تاکنون 
شهرستان مهاباد پلمپ شده اند که از این 
تعداد چهار واحد بعد از فک پلمپ پرونده 

آنها به مراجع قضایی ارسال شده است.

اردبیل  استان  استاندارد  مدیرکل 
در  آسانسور  از  استفاده  امروز  گفت: 
مسکن  ساخت  نوع  لحاظ  به  جامعه 
رایج شده و آسانسورهای نصب شده 
داشته  استاندارد  و  نی  گواهی ایم  باید 

باشند.
آمادگی همکاری  از  هاشم عالیی 
اداره کل استاندارد استان در این زمینه 
خبر داد و اظهار کرد: به آسانسورهای 
فاقد گواهی ایم نی اجازه فعالیت داده 

نخواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت 15 دستگاه 
 11 کرد:  بیان  اردبیل  در  شهربازی 
استاندارد  اداره کل  بررسی  با  دستگاه 
به دلیل نامطلوب بودن پلمپ شده و 

شهرداری های   با  رایزنی ها  براساس 
گواهی  فاقد  شهربازی های   استان 

استاندارد پلمپ خواهند شد.
او تشریح کرد: با اجرای طرح طاها 
)طرح هماهنگی جمع آوری کاالهای 
غیر  کاالی  نوع   67 استاندارد(  غیر 
 35 و  اردبیل  شهرستان  در  استاندارد 
دیگر  در  هم  مجاز  غیر  کاالی  نوع 
شهرستان های  استان جمع آوری شده 
که بیشتر آنها در دیگر استان ها تولید 
شده و در استان اردبیل عرضه می شد.

حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
استان زنجان گفت: سهم فنی و حرفه ای 
به  مهارت  آموزش  اشتغال،  چرخه  در 
کارآموزان بوده و موضوع بکارگیری آنان 
اشتغال  فرایند  درست  تعریف  به  وابسته 
و ایفای نقش مطلوب همه دستگاه های  

متولی در استان است.
محمدرضا انصاری افزود: تا زمانی که 
چرخه و فرآیند اشتغال تعریف درست و 
مشخصی نداشته باشد، بکارگیری مهارت 

آموزان با نارسایی های همراه خواهد بود. 
وی به ضرورت فرهنگ سازی و ترویج 
مهارت آموزی در جامعه اشاره کرد و ادامه 
برای  الزم  شرط  مهارت  آموختن  داد: 
دسترسی به فرصت های  شغلی و پایداری 

مشاغل است.
انصاری با بیان اینکه رسیدن به اشتغال 
افزایی  هم  و  همکاری  نیازمند  پایدار، 
فراهم  و  مختلف  اجرایی  دستگاه های  
کرد:  اظهار  هاست،  زیرساخت  کردن 
شدن  ثمر  مثمر  و  گیری صحیح  جهت 
آموزش های  مهارتی در نتیجه مشخص 
و دقیق بودن سیاست گذاری اشتغال در 

سطح استان حاصل می شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
زنجان به موضوع به کارگیری افراد فاقد 
مهارت در سطح برخی واحدهای تولیدی و 
صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در زمان 
حاضر آن چنان که برخی ادعا می کنند با 
فقر مهارت در سطح استان مواجه نیستیم 

و این فرایند به کارگیری مهارت آموزان 
است که دچار یک سری نارسایی ها است.

وی با بیان اینکه وظیفه کاریابی ها، 
ارائه مشاوره و هدایت شغلی به مراجعان و 
رغبت سنجی آنان به مشاغل است، افزود: 
موسسه های  کاریابی باید افراد عالقه مند 
و فاقد مهارت را برای کارآموزی به مراکز 

فنی و حرفه ای ارجاع دهند. 
از  سنجی  نیاز  ضرورت  به  انصاری 
ذینفعان  حداکثری  مشارکت  و  کار  بازار 
در  خدماتی(،  و  تولیدی  )واحدهای 
و  تاکید  آموزان  مهارت  کارگیری  به 
خاطرنشان کرد: سفارش محور شدن ارائه 
آموزش های  مهارتی موجب صرفه جویی 

در هزینه ها و ارتقا بهره وری می شود.

تغییر شغل صاحبان قلیان سراها مورد حمایت جدی است

استفاده از آسانسورهای بدون گواهی ایم نی ممنوع است

سهم فنی و حرفه ای، آموزش مهارت است 

پلیس

خشکی  گفت:  غربی  آذربایجان  استاندار 
دریاچه ارومیه جان پنج میلیون انسان را تهدید 
می کرد ولی با تدابیر دولت و همراهی برخی 
کشورها، اقدامات خوبی در راستای احیای این 
دریاچه انجام و مرحله تثبیت را با موفقیت پشت 

سر گذاشته ایم .
دهه   2 حدود  در  افزود:  سعادت  قربانعلی 
گذشته با عدم مدیریت و افزایش مصرف آب 
زمینه خشک  ارومیه،  دریاچه  آبریز  در حوضه 
شدن این دریاچه ایجاد شد و در صورتی که این 
روند ادامه می یافت، مشکالت اساسی زیست 
محیطی برای کشور، منطقه آذربایجان و حتی 

برخی کشورهای همسایه ایجاد می شد.
وی اضافه کرد: با روی کارآمدن دولت تدبیر 
و امید، اهتمام ویژه ای برای جلوگیری از خشک 
شدن دریاچه و تبعات بعدی آن به کار گرفته شد 
و عالوه بر اجرای طرح های  تامین آب، اقدامات 
مثبتی در راستای مکانیزه کردن بخش کشاورزی 
و استفاده از فناوری های  نوین در راستای کاهش 

میزان مصرف آب در این بخش به اجرا درآمد.
را  خود  توان  تمام  دولت  کرد:  اظهار  وی 
برای احیای دریاچه ارومیه به کار بسته است و 
توانستیم با موفقیت مرحله تثبیت آب دریاچه را 
پشت سر گذاشته و وارد مرحله احیای آن شویم 
که تراز مثبت دریاچه ارومیه در سال جاری گواه 

این موضوع است.
به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  استاندار 
راستای  در  کشورها  دیگر  همکاری های  
اجرای برنامه های  احیایی دریاچه ارومیه ادامه 
داد: کشورهای روسیه و ژاپن در 2 سال اخیر، 
همکاری های  خوبی در احیای دریاچه ارومیه 
با دولت ایران داشته اند و امیدواریم نظیر این 

همکاری ها با دیگر کشورها نیز برقرار شود.
جهان  شور  دریاچه  دومین  ارومیه  دریاچه 
است که در 20 سال گذشته با بحران شدید 
کم آبی مواجه شده و از پهنه 5700 کیلومتری 
آن تنها حدود 10 درصد باقی مانده است و با 
تداوم این امر هم اکنون نزدیک به سه میلیارد 

متر مکعب آب در آن وجود دارد.
پیش از این وضعیت، میزان آب موجود در 
دریاچه ارومیه تا 32 میلیارد متر مکعب نیز رسیده 
بود. در تراز اکولوژیک 1274.1 متری دریاچه 
ارومیه، میزان آب باید 14 میلیارد متر مکعب 

باشد.
از دو سال قبل با اجرای برنامه های  ستاد 
احیای دریاچه ارومیه در راستای تثبیت وضعیت 
دریاچه  گذشته  سالهای  خشکی  روند  فعلی، 
ارومیه متوقف شده و این دریاچه شرایط تثبیت 

را می گذراند.
الیروبی 120 کیلومتر از رودخانه های  منتهی 
به دریاچه ارومیه و اجرای طرح 25 کیلومتری 
اتصال زرینه رود به سیمینه رود از جمله مهمترین 
عوامل افزایش آب ورودی به دریاچه ارومیه و 

افزایش سطح تراز آبی آن بوده است.
همچنین رواناب ثبت شده در حوضه آبریز در 
سال آبی جاری حدود یک میلیارد و 500 میلیون 
متر مکعب بیشتر از سال آبی گذشته بوده که 
موجب افزایش سطح تراز این دریاچه شده است.

آغاز عملیات حفاری دستگاه حفار شماره دو 
از شهریورماه و حفاری حدود 10 کیلومتر از تونل 
36 کیلومتری انتقال آب سد کانی سیب، آغاز 
عملیات آبگیری سد سیلوه از تیرماه و انتقال 
آب آن به دریاچه ارومیه در آذر ماه به میزان 
150 میلیون مترمکعب در سال، پیشرفت قابل 
شهر  پساب  آب  انتقال  عملیات  در  مالحظه 
تبریز به دریاچه ارومیه و توسعه شبکه فاضالب 
تمامی  از  کامل  برداری  بهره  ارومیه،  شهر 
به  منتهی  رودخانه های   طرح های  الیروبی 
دریاچه ارومیه در استان های  آذربایجان غربی 
و آذربایجان شرقی به طول کل 250 کیلومتر، 
تحقق 24 درصدی صرفه جویی در مصرف 
آب کل حوضه از طریق پروژه های  مطالعاتی 
و اجرایی بخش های  آب و کشاورزی در دست 
اجرا و رهاسازی 250 میلیون مترمکعب آب مازاد 
سدهای حوضه در زمستان از جمله برنامه های  

احیای این پهنه آبی است.

خشکی دریاچه ارومیه 
پنج میلیون انسان را تهدید می کرد

به  اشاره  با  آذربایجان شرقی  استاندار 
پیگیری های سه سال اخیر در خصوص انتقال 
زندان مرکزی تبریز به خارج از شهر، گفت: 
با وجود موافقت رئیس قوه قضاییه و اعالم 
آمادگی مدیریت استان، هنوز این کار عملی 

نشده است.
رئیس  با  دیدار  در  جبارزاده  اسماعیل 
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
زندان  انتقال  در  تسریع  بر  تاکید  با  کشور، 
تبریز به خارج از شهر، این موضوع را جزو 
یکی از مطالبات مردم این شهر عنوان کرد 
و از آمادگی مدیریت استان برای همکاری با 

دستگاه قضایی در این زمینه خبر داد.
وی با اشاره به پیگیری های سه سال اخیر 
به  تبریز  زندان مرکزی  انتقال  در خصوص 
خارج از شهر، گفت: با وجود موافقت رئیس 
قوه قضاییه و اعالم آمادگی مدیریت استان، 

هنوز این کار عملی نشده است.
زندان  خروج  که  این  بیان  با  جبارزاده 
تبریز  از مطالبات مردم  از داخل شهر یکی 
با  است  آماده  استان  مدیریت  افزود:  است، 
ایجاد ارزش افزوده برای زمین فعلی زندان، 

منابع مالی الزم برای ساخت زندان جدید را 
فراهم کند و در این خصوص هیچ محدودیتی 

نداریم.
وی از مدیرکل جدید زندان های استان نیز 
خواست موضوع انتقال زندان تبریز را به عنوان 
ماموریت اصلی خود تلقی کرده و همه همت 

خود را در این راستا صرف کند.
با  همچنین  آذربایجان شرقی  استاندار 
قدردانی از همکاری و همدلی دستگاه قضایی 
استان با مجموعه دستگاه های اجرایی، گفت: 
امروز همه مسووالن استان همدل و هم صدا 
برای خدمت به نظام اسالمی و مردم تالش 
می کنند و ثمره این همدلی حل بسیاری از 

مشکالت استان بوده است.
وی با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر، گفت: با احداث مرکز ماده 
16 و مراکز درمانی متعدد برای معتادان، ضمن 
جداسازی زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان 
که جزو ضرورت هاست، آذربایجان شرقی را به 
عنوان استانی بدون معتاد متجاهر معرفی و 
دغدغه رهبر معظم انقالب در خصوص مبارزه 

با اعتیاد را عملی کرده ایم.

زندان تبریز به خارج 
از شهر منتقل نشده است

تاکید بر رفع مشکل کمبود
 پزشک عمومی در بناب

فرمانده انتظامی ارومیه گفت: 10 
که  مرفین  نوع  از  مخدر  مواد  کیلوگرم 
شهر  این  اطراف  روستاهای  از  یکی  در 
جاسازی شده بود، توسط ماموران کشف 

شد.
حسین صمدپور افزود: در پی دریافت 
مواد  از  شواهدی  وجود  بر  مبنی  خبری 
شهرستان  روستاهای  از  یکی  در  مخدر 
ارومیه، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 

این شهرستان به آن روستا اعزام شدند.
پس  پلیس  ماموران  کرد:  اضافه  وی 
از بازرسی محل مشکوک به وجود مواد 

در  که  مرفین  کیلوگرم   10 مخدر، 
کشف  بود،  شده  جاسازی  مخروبه ای 

کردند.
هیچ  رابطه  این  در  کرد:  اظهار  وی 
متهمی تاکنون دستگیر نشده ولی بررسی 

ماموران در این خصوص ادامه دارد.
آذربایجان غربی به علت قرار گرفتن 
سوی  از  مخدر  مواد  ترانزیت  مسیر  در 
سوداگران مرگ، از استان های است که 
بیشترین میزان مواد مخدر در آن کشف 
می شود که در برخی سال ها به دهها هزار 

کیلوگرم می رسد.

10 کیلوگرم مرفین در ارومیه کشف شد
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
شبکه  اعضای  دستگیری  از  زنجان  استان 
سارقان احشام از سوی پلیس آگاهی این استان 

خبر داد.
کارآگاه جعفر افزود: 2 سارق سابقه دار در ایام 
محرم با استفاده از فرصت فراهم شده با یک 
دستگاه خودروی نیسان وانت دست به سرقت 
احشام روستائیان زده و آنها را برای فروش به 
مالخر، به آذربایجان غربی انتقال می دادند که 
با هوشیاری عوامل پلیس آگاهی زنجان در دام 

قانون گرفتار شدند.
از  استفاده  با  این سارقان  اظهار کرد:  وی 

شگرد خاص نقب زنی، وارد محل نگهداری 
احشام روستائیان شده و در هر نوبت نیز 30 تا 
65 راس گوسفند و بز را به سرقت برده و به 

فروش می رساندند. 
رحمتی با بیان اینکه این سارقان به هفت 
فقره سرقت احشام در این ایام معترف شده اند، 
افزود: یک مورد از سرقت ها مربوط به یکی از 
روستاهای شهرستان میانه و 6 مورد مابقی نیز 
در حوزه استحفاظی زنجان صورت گرفته است.

انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
استان زنجان اعضای این شبکه را چهار تا پنج 
نفر ذکر کرد و گفت: این 2 سارق سابقه دار 

به طور معمول از ساعت 23 شب به بعد 
با پارک خودرو نیسان وانت در نزدیک محل 
نگهداری احشام دست به سرقت می زدند که 
نیمی از آنها کشف و به صاحبانشان بازگردانده 
شدند اما مابقی به فروش رفته بود که به همین 
دلیل حساب بانکی مربوط به سارقان مسدود 

شد.
وانت  نیسان  خودروی  اینکه  بیان  با  وی 
متعلق به این 2 سارق نیز از سوی پلیس آگاهی 
این  اعضای  افزود:  است  توقیف شده  زنجان 
شبکه به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

اعضای شبکه سارقان احشام
 توسط پلیس آگاهی زنجان دستگیر شدند

پایان مسابقه لیدرها و مسئول کانون هواداران 
تیم تراکتورسازی تبریز با عکاسان و خبرنگارانی 
که از تهران برای پوشش خبری به ورزشگاه آمده 
بودند، درگیر شده و اقدام به کتک کاری کردند و 
در نهایت این امر باعث مجروح شدن چند نفر از 

خبرنگاران شد.
برگزاری  و  بررسی  از  پس  انضباطی  کمیته 
نشست درباره تخلفات صورت گرفته، اعالم کرد 
که با مشاهده کلیه مستندات پرونده و گزارش ناظر 
مسابقه، تخلف لیدرها و مسئول کانون هواداران تیم 

تراکتورسازی تبریز محرز بوده و به استناد بندهای 
به  رأی  انضباطی  آیین نامه   70 ماده  دو  و  یک 
محکومیت باشگاه تراکتورسازی تبریز به پرداخت 
مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان جریمه نقدی صادر 
کرد. همچنین قلیچ خانی، مسئول کانون هواداران 
از  جلسه  دو  به مدت  تبریز  تراکتورسازی  باشگاه 
همراهی تیم خود و حضور در ورزشگاه برگزاری 

مسابقات این تیم محروم است. 
انضباطی  کمیته  سوی  از  شده  صادر  رأی 

فدراسیون فوتبال قطعی اعالم شد.

تراکتورسازی و لیدرهایش جریمه شدند!

افزایش برج سازی باعث نابودی کامل باغ ها و  بخشی از فضای سبز شهر تبریز 
شده و در 2 دهه اخیر نابودی درختان و تغییر کاربری فضای سبز به کارگاه های  

ساختمانی روند چشمگیری داشته است.
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حاال دیگر به اسکله رسیده اند. با لبریز شدن صبر 
رییس جمهور، ســه وزیر از کشــتی کابینه پیاده 
می شوند تا دست وبال دولت یازدهم در سال پایانی 
خود بازتر شود. سه وزیری که شاید بیشترین مخالف 
را داشتند استعفا داده اند تا دولت غرق نشود. جنتی، 
گودرزی و فانی دیگر در کابینه یازدهم جایی ندارند.

عده ای از تصمیم قاطع رییس جمهور برای ترمیم 
کابینــه اش گفتند تا وزرایی که به نظر می رســد 
ضعیف عمل کرده اند کنار گذاشته شوند، برخی این 
تغییرات را حاصل فشار مخالفان دانستند و بعضی 
آن را با توجه به اینکه کمتر از هفت ماه به انتخابات 
آینده ریاست جمهوری باقی مانده استارت انتخاباتی 

روحانی قلمداد کردند.
تمامی این گزاره ها می تواننــد در جای خود قابل 
بحث، درســت یا غلط باشند اما یک نکته از همه 
چیز مهم تر است. رییس جمهور دیگر نمی خواهد 
یک تنه بار ضعف برخی وزرای دولتش را به دوش 
بکشد. روحانی برای ساختن کشور و مدیریت کالن 
به ژنرال های سیاســی و اجرایی نیاز دارد. دقت به 
سخنان و واکنش های رییس جمهور از ابتدا تاکنون 
نشان می دهد که برخی اعضای کابینه یازدهم به 
جای آنکه یار شاطر باشــند بار خاطر بوده اند. هر 
بار اظهار نظر و عملکرد اشــتباهی در حوزه برخی 
وزارتخانه ها ســر زده این رییس جمهور بوده که با 
زبان گویای خود تالش کرده به وزرایش راه را نشان 
بدهد. نمونه اش عقب نشینی وزیر ارشاد در ماجرای 
کنسرت ها و سخنرانی چند روز بعد روحانی که وزرا 
نباید به این راحتی از مواضع خود عقب نشینی کنند.

نگاهی بــه عملکرد وزرایی که اســتعفا داده اند یا 
اســتعفاداده شده اند نشــان می دهد روحانی دیگر 
نمی خواهد یک تنه بار ســنگین دولت را به دوش 
بکشد. او وزیری مثل ظریف می خواهد که عالوه 
بر جنگیدن و موفقیت در جبهه خارجی با قاطعیت 
مخالفــان داخلی خود را یا مجــاب و یا مات کند. 
روحانی وزیــری می خواهد که وقتی قول می دهد 
تورم را در پایان سال چهارم دولت به زیر 10 درصد 

برساند این کار را در عمل انجام دهد. 
البته اینها به معنی این نیست که رییس جمهور پشت 
وزرایش را خالی می کند؛ چرا که روحانی در این سه 
سال نشان داده هر جا وزرایش کوتاه آمده اند او در 
حمایتشان تمام قد ایستاده است اما آیا بار کابینه باید 
تنها به دوش رییس جمهور باشــد؟ در این مدت 
بسیاری از کارشناسان تصریح کرده اند که روحانی 
تنهاست. آن هم در دولتی که میراث خوار مشکالت 
به جامانده ای است که برداشتن آوار آن، خود یک کار 
بزرگ به حساب می آید پس شاید رییس جمهور حق 
دارد وقتی توانسته با داشتن وزرای کارآمد، قول خود 
را برای رسیدن به توافق برد-برد هسته ای عملی 
کند، اقتصاد آشــفته پیش از 92 را به ثبات رسانده 
و تــورم را به زیر 10 درصد برســاند، از وزرایی که 
شــاید اصلی ترین متولیان فرهنگی کشور هستند 
توقع داشته باشد به قول های انتخاباتی او در حوزه 

فرهنگ و اجتماع جامه عمل بپوشانند.
نگاهــی به گزینه هــای احتمالی در این ســه 
وزارتخانه هم نشــان می دهد روحانی فعال به 
کســانی فکر می کند که به ســرعت به رتق و 
فتق امور وزراتخانه ها بپردازند. از حسام الدین آشنا 
مشاور فرهنگی رییس جمهور، سیدعباس صالحی 
معاون فرهنگی وزیر ارشاد و احمد مسجدجامعی 
وزیر پیشین ارشاد برای وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سیدمناف هاشمی، رضا صالحی امیری، 
علی اصغر مونســان، مرتضی بانک، مســعود 
سلطانی فر، محمد دادگان و نصراهلل سجادی برای 
وزارت ورزش و جوانان و محمدعلی نجفی و سید 
محمد بطحایی معاون توســعه و مدیریت فانی 

برای وزارت آموزش و پرورش نام برده می شود
رابطه رییس جمهور و وزرایش باید دوطرفه باشد. 
این اتفاق هــم به رییس جمهور کمک می کند 
تا با فراغ بال به حل مشــکالت کالن کشــور 
بیاندیشــد و هم قدرت وزرا در کابینه را نشــان 
خواهد داد. اگر وزیری فقط ســاز خود را کوک 
کند و به سیاست های رییس جمهور کاری نداشته 
باشــد تمرکز رییس دولت به هم خواهد ریخت 
و کمر دولت و به دنبال آن کشــور زیر بار فشار 
مخالفان خم خواهد شد. روحانی در سال پایانی 
دولت اولش نمی خواهد اسیر حاشیه ها شود. شاید 
در ابتدا به نظر برســد که استعفا و تغییر ممکن 
اســت باعث ایجاد تالطم در کشتی دولت شود 
اما گاهی برای به گل ننشســتن و غرق نشدن 
در زمانه ای که باد موافق نمی وزد، الزم اســت 
تغییراتــی در روند حرکتی کشــتی ایجاد کرد. 
حاال رییس جمهور برای ترمیم کابینه اش باز هم 
ژنرال می خواهد. ژنرال هایی مثل ظریف، زنگنه و 

قاضی زاده هاشمی.

روحانی دیگر نمی خواهد 
تنها بماند!

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: مــردم عراق تصمیم 
گرفتند به کمک متحدان خاک خود را از وجود تکفیری های  
پرورش یافته در مدارس برخی کشورهای منطقه پاکسازی 
کنند، اینکه چگونه این کار را انجام دهند، از چه مشــاوره ای 
بهره گیرند، تابع اراده ملت عراق است و کاری به تاثیر رسانه ها 

ندارد.
علی شمخانی افزود: نه ملت و نه مسوؤل عراقی و مرجعیت 

این کشور توجهی به فضاسازی های  رسانه ای ندارند.
شــمخانی با بیان اینکه امروز قابلیت علمی موجود در کشور 
در بخش خصوصی و دولتی، لشکری و کشوری به ما دیکته 
می کند که با توجه به پتانسیلی که در اختیار این توانمندی قرار 
دارد هر آنچه را اراده کنیم می توانیم به عنوان شناور، چه در 
سطح ،چه اثر سطحی و زیر سطحی بسازیم و مجهز به هر 

آنچه که می خواهیم کنیم.

پاکسازی عراق از تکفیری ها
 با اراده ملت عراق

معاون رییس جمهوری در امور مجلس گفت: سیاســت های  کلی 
انتخابات با برخورداری از نکات مهم می تواند زمینه ساز برون رفت 

از چالش های باشد که در ادوار انتخابات گذشته شاهد آن بودیم.
حسینعلی امیری افزود: با عنایت به بند یک اصل 110 قانون اساسی، 
سیاســت های  کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
ابالغ شــد، که با ابالغ این سیاست ها انتظار می رود حرکت رو به 
اصالح وضعیت انتخابات در ابعاد و ساحت های  مختلف شکل جدی 
پیدا کند. وی ادامه داد: برخی از سیاست ها در قوانین مربوطه مورد 
حکــم قرار گرفته و از این حیث نیازی به قانون گذاری نیســت و 
این به معنی آن است که مقنن باید در قانونگذاری های  جدید این 

سیاست ها را لحاظ کند.
امیــری تاکید کرد: بدون تردید هر یک از بندهای سیاســت های  
ابالغی همچون قطعه ای از یک پازل اســت که مجموعه قطعات 

آن، انتخابات شایسته و فاخر را رقم می زند.

سیاست های  کلی انتخابات، زمینه 
ساز برون رفت از چالش های  

یادداشت 

اسماءاسد همسر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت: باید از تحریم 
کنندگان پرســید، سود اقدام علیه ســالمت و جان مردم سوریه چه 
دســتاوردی دارد؟. وی با اشاره به ادامه فشارهای آمریکا و همچنین 
تحریم های  قبلی و جدید علیه سوری ها، افزود: بر همه آشکار است 
که تحریم های  کنونی علیه سوریه مانند اقدام های  سال های  دهه 90  

است  که مردم عراق را زیر ضربه های  سنگین قرار داد.
همسر بشار اســد ادامه داد: سوریه را در تنگنای تحریم واردات مواد 
غذایی و داروهای حیاتــی قرار داده اند که با توجه به پیامدهای آن، 
اکنون دیگر نمی توانند مدعی شوند تاثیر این اقدام را بر مردم پیش 
بینی نکرده بودند. وی گفت: ممانعت از ورود داروهای ضد سرطانی 
نتیجه تحریمی است که در چارچوب سیاست های  ضدسوری تحمیل 
شده است و بیماران سرطانی از وضعیت سخت کنونی و توقف مراحل 

درمانی خود سخن می گویند.

تحریم دارویی اقدام جدید آمریکا 
علیه سوریه

رییس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با تشکر 
از دولــت به دلیل ترمیم کابینه گفت: وزرایی که به دولت 
راه می یابند نه تنها برای چند ماه آینده بلکه باید برای پنج 

سال آینده برنامه ریزی کنند.
محمدرضا عارف گفت: ایــن موضوع جزو مطالبات مردم 
بود و من در این راســتا از دولت تشــکر می کنم. اگر چه 
این موضوع یکی دو ماه دیر اتفاق افتاد ولی در این راستا 
امیدوارم که بازتاب مثبتی در ایجاد فضای جدید داشــته 

باشد.
رییس شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه قدر فضای مجلس را 
برای رای دادن به وزرای پیشــنهادی جدید دولت مناسب 
می دانید؟ گفت: با تعاملی کــه دولت با مجلس دارد فضا 
خوب خواهد بود و امیدواریم که در این راستا فضا مطلوب 

باشد.

برای ترمیم کابینه از دولت تشکر 
می کنم

رئیس جمهوری گفت: امروز ســخن این است که چگونه 
در ایران ســرمایه گذاری و چگونه بــا کار آفرینان ایرانی 
همکاری شــود و چگونه نقش خود را برای ثبات منطقه 

بهتر ایفا کند.
حســن روحانی یادآور شد: امروز ملت ایران توانسته است 

چهره واقعی این سرزمین را به جهانیان نشان دهد. 
رئیس جمهوری اضافه کرد: گذشت زمانی که ایران را به 
تروریسم متهم می کردند؛ اکنون جهان به دنبال تعامل با 

ایران در فضای پسابرجام است.
روحانی با اشــاره به اینکه امروز راه پیشــرفت و تعالی ما 
در ســایه وحدت، انسجام و برادری برای حفظ منافع ملی 
امکان پذیر است افزود: پیام سفر به اجالس غیرمتعهدها و 
سوغات سفر از سازمان ملل، آثار اتحاد مردم و ایستادگی 
و فداکاری شــما و اجرایی شدن رهنمودهای رهبر معظم 

انقالب بود. 

جهان به دنبال 
تعامل با ایران است

فرمانده ناجا با بیان اینکه کشفیات کاالهای قاچاق 
از نظر ریالی 40 درصد افزایش داشــته است، گفت: 
مبارزه جدی بــا معضل قاچاق مطالبــه مردم و از 

اولویت های  اصلی نیروی انتظامی است.
حسین اشــتری با بیان اینکه مبارزه با پدیده قاچاق 
یکــی از اولویت های  اصلی و جدی نیروی انتظامی 
اســت، افزود: مبادی ورودی و مرزها باید با تزریق 
تجهیزات دقیق تر کنترل و از ورود کاالی قاچاق به 
کشور جلوگیری شود که این نیازمند همکاری همه 

دستگاه های  مسئول در این زمینه است.
وی تأکیــد کــرد: نیــروی انتظامی نیز با اشــراف 
اطالعاتی اقدامات مقابله ای در این زمینه را افزایش 
داده اســت و این مهــم به افزایــش 40 درصدی 
کشــفیات از نظر ریالی نسبت به سال گذشته منتج 

شده است.

مبارزه با قاچاق مطالبه مردمی
 و اولویت ناجا 

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه باید اصلی ترین پیام 
امام حسین )ع( را الگوی رابطه با دشمنان خود قرار دهیم، اظهار 
کرد: »هیهات منا الذله« پیامی بود که حضرت سیدالشــهدا)ع( 

برای نسل های آینده به یادگار گذاشت.
احمدرضا پوردستان اظهار کرد: نباید از دشمن تبعیت کنیم، بلکه 
باید در برابر حرف زور و یاوه گویی چنین دشــمنانی ایستادگی 
نماییــم و برخالف میل آنها حرکت کرده و در پیشــبرد اهداف 

اسالمی خود کامال هوشیار و آگاهانه عمل کنیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه باید اصلی ترین پیام امام 
حسین )ع( را الگوی رابطه با دشمنان خود قرار دهیم، خاطر نشان 
کرد: با رصد تاریخ متوجه خواهیم شــد که در دوره های گذشته 
با تبعیت از دشمنان تمام اختیارات کشور در دست دشمنان قرار 
داشت. اما ما با الگوبرداری از کالم و پیام امام حسین)ع(، تدابیر 
حکیمانه مقام معظم رهبری و عدم تبعیت از دشــمن در مقابل 

دشمنان ایستادگی خواهیم کرد.

باید »هیهات منا الذله« را الگوی 
رابطه با دشمنان قرار دهیم

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست،خسارت 
وارد آمده به مردم از ناحیه آلودگی هوا را 30 میلیارد دالر در سال اعالم 
کرد و گفت: مصرف انرژی در ایران 9 برابر متوسط مصرف در کشورهای 

صنعتی است.
معصومه ابتکار کــه به عنوان نماینده دولت در حمایت از الیحه نحوه 
جلوگیری از آلودگی هوا، گفت: ما تنها در بخشــی از روستاها در کشور 
هوای سالم داریم و جلوگیری از آلودگی هوا از اهمیت باالیی برخوردار 
است لذا این الیحه با همکاری همه بخش های  اجرایی و وزارتخانه ها 

تدوین شده و الیحه ای کارآمد و به روز است.
معاون رییس جمهوری خاطر نشان کرد: مساله مهم این است که از سال 
گذشته که سیاست های  کلی نظام در موضوع محیط زیست توسط رهبر 
معظم انقالب ابالغ شد، توانستیم الیحه جامع و کاملی را تقدیم مجلس 

کنیم و امیدواریم این قانون مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد.

30 میلیارد دالر خسارت آلودگی 
هوا در سال

تالش نخست وزیر موقت اسپانیا 
برای حفظ دولتش 

نخست وزیر موقت اســپانیا تالش دارد که برای تقویت بهبود 
کشور، دست کم به مدت دو سال، دولتش را نگه دارد.

ماریانو راخوی به دنبال ریاست بر دولتی نیست که در آن  قدرت 
حکمرانی نداشته باشــد. وی اعتقاد دارد این وضعیت نباید مانع 
از تالش برای تحکیم احیای اقتصادی و اشــتغال زایی شود تا 
تصویری اطمینان بخش از اسپانیا در سطح بین الملل ارائه شود. 

قصد راخوی، ریاست بر دولت آتی اسپانیا با همه سختی ها است 
که در راســتای آن باید بر سر هر طرح و الیحه ای با اپوزیسیون 
مذاکره کند تا به این صورت خللی در روند احیای اقتصادی اسپانیا 

وارد نشود. 

رشد اقتصادی ایران فراتر از حد انتظار است
رییس بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد ایران را 
بهتر از حد انتظار دانســت و درباره آینده اقتصادی جمهوری اسالمی 

ابراز خوشبینی کرد.
مســعود احمد گفت: اقتصاد ایران با رشد 4،5 درصدی در سال جاری 
فراتر از انتظار عمل کرده و چنانچه جمهوری اســالمی به دیگر قید و 
بندهای محدود کننده اقتصادش بپردازد، این روند می تواند ادامه داشته 

باشد.
به گفته احمد؛ یکی از مهم ترین این عوامل، مدرنیزه کردن نظام بانکی 

و صنایع تولیدی است که هر دو تحت تاثیر تحریم ها قرار داشته اند.
وی افزود: کاهش تحریم های  بیشتر در مورد ایران می تواند زمینه را 

برای این رشد فراهم آورد..

ایران صادرکننده بزرگ فرآورده های  نفتی منطقه 
معاون مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های  
نفتــی اعالم کرد: به صادرکننده بزرگ فرآورده در منطقه بدل 
شــده ایم و روزانه 45 میلیون تــا 50 میلیون لیتر نفت کوره و 

نزدیک به 20 میلیون لیتر گازوییل صادر می کنیم.
ایران که تا سه ســال پیش واردکننده گازوییل بود، اکنون به 

صادرکننده بزرگ این فرآورده در منطقه تبدیل شده است.
شــاهرخ خســروانی افزود: در دولت یازدهم اقدام های مانند 
تزریق گاز به شبکه گازرسانی کشور و کاهش تحویل سوخت 
مایع به نیروگاه ها انجام شــد که با این دو امر، آلودگی محیط 
زیست ناشــی از گوگرد کم و سوخت پاک در کشور جایگزین 

شد. 

ویتنام از حضور آمریکا در منطقه حمایت کرد
در حالی که روابط مانیل و پکن در حال توســعه اســت، 
ویتنام از مداخله بین المللی آمریکا و متحدانش در منطقه 
به شرط اینکه همراه با صلح، ثبات و رونق باشد، حمایت 

کرد.
نگوئین چی وین معاون وزیر دفاع ویتنام و کارا آبرکرومبی 
معاون وزیر دفاع آمریکا در حوزه جنوب شرق آسیا در مورد 
افزایش همکاری ها و گسترش حوزه های  همکاری بحث 

و گفت وگو کردند.
دو طــرف در این دیدار تاکید کردنــد که همکاری های  
دفاعی بین ویتنام و آمریکا همسو با همکاری های  جامع 

دو کشور بیش از پیش موثر و کارآمد بوده است.

رییس کل گمرک ایران می گوید، موفقیت در برقراری ارتباط و گسترش 
همکاری های  گمرکی و تجاری با گمرکات کشــورهای عضو سازمان 
همکاری اقتصــادی )اکو(، نیازمند همکاری مشــترک در اســتفاده از 

فناوری های  پیشرفته و سیستم های  مدرن الکترونیکی است.
مسعود کرباسیان افزود: با وجود اهداف عالی و انگیزه های  قوی بنیانگذاران 
ســازمان اکو و خواست و عالقه کشــورهای عضو، پیشرفت اقدام ها و 
طرح های  مصوب این ســازمان به ویژه در بعد همکاری های  اقتصادی 

و مبادالت تجاری در حد انتظار اعضا نیست.
به گفته رییس کل گمرک ایران، عمده تصمیم ها و مصوبه های  سازمان 

به ویژه موارد مربوط به گسترش همکاری های  گمرکی و مقابله با تخلفات 
و قاچاق در حد مطلوب اجرایی نشده است.

کرباسیان افزود: وجود ظرفیت ها، امکانات و منابع غنی در بین کشورهای 
عضو با جمعیت نزدیک به 350 میلیون نفری، نیروی کار جوان و بازارهای 

بکر، امکان ایجاد زمینه شکوفایی اقتصادی آنها را فراهم می کند.
عضو هیات دولت یازدهم گفت: رشــد ســریع فناوری های  اطالعات و 
ارتباطات در حوزه های  مختلف از جمله تجارت خارجی، سبب ایجاد تغییر 

و تحوالت عمیقی در انجام فرآیندهای تجاری و گمرکی شده است.
کرباسیان یادآور شد: سازمان جهانی گمرک به عنوان هدایت کننده امور 
گمرکی جهان، به کشورهای مختلف توصیه کرده است تا برای همسویی 
و همگامی با این تحوالت، اقدام های  گوناگونی را در دستور کار قرار دهند.

رییس کل گمرک ایران ارتقای امنیت، تسهیل تجارت بین الملل، ساده و 
هماهنگ کردن رویه های  گمرکی با گســترش و تنظیم کنوانسیون ها، 
راهنمایی و اســتانداردها و ابزارها درباره امنیت و تسهیل تجارت، استفاده 
از مدیریت ریسک هوشمند، بکارگیری و اجرای روش ها و تکنیک های  
جدید، حمایت از اجرای موثر مفاد موافقتنامه تســهیل تجارت ســازمان 
جهانی گمرک با ســازمان تجارت جهانی )WTO( با استفاده از ابزارها 
و کمک های  سازمان جهانی گمرک، ارتقای همکاری با دیگر نهادهای 
مرزی برای گســترش کارا و موثر مــرزی، مدیریت هماهنگ مرزی و 

گسترش همکاری با بخش خصوصی را از جمله این اقدام ها عنوان کرد.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اســالمی در دیدار نخبگان و اســتعدادهای برتر 
علمی، جوانان نخبه را هدایای نفیس الهی و امانتی 
در دست مسوؤل خواندند و با تأکید بر اینکه حتی 
لحظــه ای در دفاع از جامعــه ی علمی و نخبگان 
کشور کوتاه نمی آیند، افزودند: با تکیه بر نخبگان 
و فرزانگان و در پرتو ایجاد نسلی جوان و پرتالش، 
ایران بزرگ به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف، 
عزیز و برافرازنده ی پرچم تمدن نوین اســالمی 

تبدیل خواهد شد.
ایشان تأکید کردند: نخبگان نیز در قبال این نعمت 
مسئول هستند و باید از طریق احساس مسئولیت 
و استفاده از این استعداد و توانایی در مسیر صحیح 

خود، شکر آن را به جا آورند.
رهبر انقالب اســالمی دلیل اصلی تأکید مکرر بر 
لزوم قدر دانستن نخبگان جوان و حمایت از آنان 
را، تقویت بــاور »ما می توانیم« در جامعه خواندند 
و خاطرنشان کردند: متأســفانه در دوران طوالنی 
قاجار و پهلوی، ژن »ناتوانــی«، »نمی توانیم« و 

»وابستگی« را به مردم و جوانان تزریق و آن را در 
جامعه نهادینه کردند و درنهایت کشور بزرگ و پر از 
منابع انسانی و مادی و صاحب تاریخ و تمدن کهن، 

به صورت تحقیرآمیزی در ذیل غرب تعریف شد.
ایشــان، موضــوع »جهانــی شــدن« و توصیه 
آمریکایی ها و اروپایی ها به ایران برای پیوستن به 
»خانواده جهانی« را نمونه بارزی از بازتولید فرهنگ 
وابستگی دانستند و خاطر نشان کردند: مخالفت با 
پیوستن به آنچه طرف غربی جامعه جهانی می نامد، 
به معنای مخالفت با ارتباطات خارجی نیست بلکه به 
معنای مقاومت در مقابل فرهنگ تحمیلِی قدرتهای 

بزرگ بر اقتصاد، سیاست و امنیت کشور است.
رهبر انقالب اسالمی علت لزوم توجه ویژه و جدی 
مسوؤل به موضوع نخبگان را، اهداف بزرگ پیش 
روی نظام اسالمی خواندند و گفتند: نخبگان، موتور 
محرک رســیدن به این اهداف بزرگ هستند، و 
مســوؤل باید به موضوع نخبگان نــگاه جدی، 

عملیاتی، دلسوزانه و پیگیرانه داشته باشند.

عده ای تا کلمه  دشمن تکرار می شود، ناراحت می شوندمبادالت تجاری اکو درحد انتظار نیست
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اِّل َمن تاَب و آَمــَن و َعِمَل عماًل صالِحًا 
ئاتِِهم َحَســَنات.  هر  فأولئَک ُیَبّدُل اهلُل ســیِّ
تحصیلی که کرده اســت در افساد ظّن این 
ساعت قّوت شود در اصالح ظّن همچنانکه 
دزدی دانا توبه کرد و شــحنه شد. آن همه 
طّراریهای دزدی که می ورزید این ســاعت 
قّوت شــد در احســان و عدل، و فضل دارد 
بر شــحنگان دیگر که اّول دزد نبوده اند زیرا 
آن شحنه که دزدیها کرده است شیوه دزدان 
را می داند، احوال دزدان ازو پوشــیده نماند و 
این چنین کس اگر شیخ شود کامل باشد و 

مهتر عالم. 

تا شوم روشن از آیینه ی نوراني تو
خویش را عرضه نمودم به مسلماني تو

درد سختي است عطشناك فراق تو شدن
دستم آویخته بر دامن باراني تو

اي نواي غزلت نغمه ی زیبایي عشق
نغمه خوان گشته ام از شور غزلخواني تو

آب و نان و نمک سفره ی سبزت همه عشق
چه صفایي است سر سفره ی مهماني تو

قسم ات مي دهم اي شیفته ی تنهایي
گو چه رازي است در آن خلوت پنهاني تو

»شعرهایي که نخواندم همه تقدیم تو باد«
دفتر سبز غزل هاي من ارزاني تو

کرده ام نذر که گر محرم و یار تو شوم
جان خود را کنم این بار به قرباني تو

بهشت دروغين
در این آشفته بازاري که بعضي ها بپا کردند

مرا از خود، خودم را از خداي خود جدا کردند
به امید بهشتي سبز و خرم یارشان گشتم

و آخر در کویر خشک و سوزانم رها کردند
ندیدم خویش را در چشمه ی آیینه هاشان، چون

نفس آلودگان آیینه ها را سخت، ها کردند
درخت مهرباني زرد شد، پژمرده شد، خشکید

ببین پاییزیان با باغ سبز ما چه ها کردند
ز لوح خاطرم زایل نخواهد گشت مي دانم
ستمهایي که بر من دوستان بي وفا کردند

فریب طرفه کالي دروغینشان نخواهم خورد
در این آشفته بازاري که بعضي ها بپا کردند

شحنه ی دزد اگر 
برگردد و شيخ شود، 

مهتِر عالم شود!
موالنا جالل الدین رومی / فيه ما فيه

دو شعر از 
احد افخمي )1357(ـ  اوروميه

غزل هاي من ارزاني تو 

معرفت

شعر

پل ارتباطی صفحه ی »ادبیات«
 با خوانندگان محترم:

دبیر صفحه:
khalaoghli@gmail.com  

نشانی الکترونیکی روزنامه
sorkhab.ir@gmail.com  

من بیر سوپورگه چي یم. هامي مني تاني ییر. 
آنجاق کیمسه ایندي یه کیمي منیم باره مده بیر 
شئي یازماییبدیر. شــاعرلر و یازیچیالر گول، 
آغاج، آرخ و بولقالر باره سینده یازیرلر. آنجاق 
آزجا دقت ائتسه لر، مني ده یاشیل چمنلیکده، 
آغاجالرین آلتیندا و آرخ لرین قیراغیندا گؤره 
بیلرلر. بلکه ده حقلي دیرلر. آخي کیم حاضیردیر 
زیبیل لر اوچون گؤزل بیر غزل سؤیله یه؟ و یا 

بیر اینجه ادبي قطعه ده زیبیلي توصیفه چکه؟
آنجــاق من کــي زیبیــل دئییلــم؛ من 

سوپورگه چي یم.
زیبیل لیگي سوپوروب تمیزله ینه سوپورگه چي 
دئییرلر. بس بوتون خلق سوپورگه چي دیر. بونا 
گؤره کي، هرکس، وارلیدان یوخسول کیمي اؤز 
یاشاییشیندا بیر شئي تمیزله ییر. مثاًل هرگون 
بوتون انســانالر ال ـ اوزونــو، بدنیني یویوب 
تمیزله ییر. قاب ـ قاجاق،  سفره، پالتار و ائولریني 

تمیزله ییرلر.
بیــر ناخوشــون بدنینــدن بیــر »وز«ي 
چیخاران طبیب، محصل لرین ذهنیندن جهل 
قارانلیغیني سیلن معلم، و... بونالرین هامیسي 
ســوپورگه چي دیرلر. بس نه فــرق ائدیر؟ بیز 
هامیمیز باتیقلیغي تمیزله ییریک. خلق یالنیز 
اؤزونو و ائویني تمیزله ســه، من اؤز ائویمدن 
عالوه، باشقالري نین کوچه و محلله سیني ده 

تمیزله ییرم.
سیزدن سوروشورام:

اؤزونــو و ائوینــي تمیزله ین بیر شــخص 
یاخشــي دیر، و یا اؤزونــدن و ائویندن عالوه 

باشــقالري نین تمیزلي یینه ده یئتیشــن بیر 
شــخص؟ اگر باشــقا آدام نئچه گون شهرده 
اولماسا آز زیبیل عمله گلر، آمما بیر نئچه گون 
من اولماسام، خلقین یاشاییشي زیبیلده ایتیب 

باتار.
اگر ایشــلر فایدالــي اولدوغــو باخیمدان 
اؤلچولورســه، من بیلمیرم کیمین ایشي چوخ 
فایدالي دیر؟ هر شئیي زیبیله چئویره نین ایشي، 
 یوخســا هر یئري باتیقلیقــدان تمیزله یه نین 

ایشي؟
من بیلمیرم، ســیز دئیین خلقین ایشــیني 
چتینلیگه سالن یاخشــي دیر،  یوخسا خلقین 

ایشیني آسانالشدیران؟ کیتاب،  دفتري زیبیله 
یاخشي دیرلر،  آلمیشــالر  تحصیل  چئویرن 
یوخســا من کي او زیبیل لري یئني دن کیتاب 

دفتره چئویریلمک اوچون توپالییرام؟
همیشــه یاز اولماقدان اؤتــرو، من پاییزي 

سوپورورم، قیشي کورویورم و یایي یویورام.
من ســوپورگه چي یم؛ گونش، سو و یئل ده 
آنجاق من هرگون  امکداشــالریم دیر.  منیم 
سحرـ سحر،  گونشدن قاباق یوخودان اویانیب 

ایشه گئدیرم.
گونش ده سوپورگه چي دیر؛ او هرگون سحر 
تئــزدن اویانیر. گئجه نیــن قارانلیق زیبیلیني 

شهرین کوچه لریندن سوپورور. هم ده شاخیب، 
هر شئیي تمیزله ییر.

سودا هر شئیي یویوب تمیزله ییر.
یئل ده گؤیون توتقون بولودلریني سیلیب،  
اونالري یاغیشــا چئویریر و هاوانین زهرلي 
گازلریني ســوپوروب تمیزله ییر. بیز هامیمیز 

سوپورگه چي ییک.
آنجاق بیلمیرم، نییــه بعضي لري اؤزلریني 
مندن اوســتون بیلیرلر؟ نییــه مني هامیدان 
اسگیک بیلیرلر؟ من سوپورگه چي یم. اگر گئجه 
یاریسي قارانلیق گؤزو و یا سحرچاغي احتیاط 
عالمتیني حرکتده گؤرسه نیز، او منیم گئجه یه 
مخصــوص پالتار اگنیمده دیر و ایشــله مه گه 
مشــغولم. من هرگون آخشام چاغي ائولرین 

قاپیسینا گئدیب،  زیبیل لري توپالییرام.
آممــا، کاش اولیــدي جاماعاتین کؤنلونو 
سیلیب ســوپوره یدیم کي، بو قده ر اؤزلریني 

باشقالریندان اوستون بیلمه یه یدیلر!
منجه بئله بیــر آدامالر یول یئري ین زیبیل 
قابینا اوخشاییرلر. بئله بیر آدامالر یالنیز زیبیل 

دوزه لتمه کرخاناسي دیرلر.
بئله بیر آدامالر گؤزو یوموبـ  آچیم ساعاتدا 
یام یاشــیل باغي، دوپ دورو سویو، ان گؤزل 
گولو و تپ تزه ایستي چؤره یي زیبیله دؤنده ره 

بیلرلر.
قورخــورام بیرگون اول کي یئر کوره ســي 

بؤیوك بیر زیبیل قابینا چئویریله.
او زامان داها منیم الیمدن چتین بیر ایش گله 
 بیلر، و... 

من بير سوپورگه چي یم!
قيصرامينپور

چئويرن:بايرامارشهلي

گونه باخان

داستان

گوزگولر بوالغی

سنه نئيله ميشم من!
محمدحسنقنبراوفـباكي

کوسورسن،  باریشیرسان،
قایناییرسان،  داشیرسان، 

بعضاً یامان چاشیرسان، 
سنه نئیله میشم من.

آي گوندوزلو، گئجه لیم، 
آي شیلتاغیم دجه لیم، 
بیر آمان وئر دینجلیم، 
سنه نئیله میشم من. 

شیلتاقلیغیم بیر یانا، 
دؤندردین قلبیم قانا، 
قالمیشام یاناـ  یانا، 

سنه نئیله میشم من. 

گزدیک داغي، آراني،
بس کیم ووردو آراني، 

تزه لمه یاراني،
سنه نئیله میشم من.

آي یئریشي جئیرانیم، 
آي دردیمه درمانیم،

اؤـز اؤزونه حئیرانیم! 
سنه نئیله میشم من. 

عمان دئدیم گؤزونه، 
شکر دئدیم سؤزونه، 
آي وورولن اؤزونه! 

سنه نئیله میشم من. 

دانیشیرسان، گولورسن، 
بیردن سوسوب، دینمیرسن، 

اؤزونده هئچ بیلمیرسن،
سنه نئیله میشم من. 

دوداغینا بال دئدیم، 
یاناغینا حال دئدیم، 

منه مهمان قال دئدیم،
سنه نئیله میشم من.

بولود کیمي دولموسان، 
ده یمهـ  دوشر اولموسان، 

تر چیچک ایدین سولموسان، 
سنه نئیله میشم من. 

دوداغیني بوزمه سن، 
گل بوقده ر کوسمه سن، 

اوره گیمي اوزمه سن،
سنه نئیله میشم من؟!
سنه نئیله میشم من؟!

همه چیز از همان روز مخصوص شــروع 
شد. روزي که باعث شد حال من اینجا باشم. 
روزي که حس کردن مزه اي در دهانم مرا به 
یاد دوران کودکي انداخت. روزي که در جایي 
بودم و مثل همیشه هیچکس نمي توانست مرا 
در آن محل ببیند. دلیلش هم مسایل امنیتي 

بود. من در حمام بودم.
وقتي زیر دوش مي نشستم قطرات آْب من 
را به یاد آرزویي که داشــتم مي انداخت. آرزو 
داشتم زیر آبشاري مي نشستم تا زیر ضربه ی 
قطره هایش خستگي از شانه هایم درمي رفت 
و وقتي چشمهایم را مي بستم و باز مي کردم 
پري هاي دریایي را مي دیدم که مرا به رقص 
در آب دعوت مي کردند و هر از گاهي از روي 
شــیطنت ســرم را زیر آب مي کردند و وقتي 
نفس کم مــي آوردم با حالت خفگي خودم را 
مي دیدم که در حمام دست و پا مي زدم و با باز 
کردن شیر آب سرد، قطره ها مانند زگیل روي 

بدنم پخش مي شد و حالم را جا مي آورد.
در آن روز مخصــوص هــواي حمام گرم 
و پر از بخار بود. طبــق عادتي که از بچگي 
داشتم آب سرد را باز کردم و بر خالف دفعات 
قبل کمي آب وارد دهانم شــد. عجب مزه ی 
آشنایي بود. خیلي ســعي کردم تا خاطره ی 
آن مزه را به یــاد بیاورم. یادم آمد وقتي بچه 
بودم و هنوز مسایل امنیتي برایم مهم نبودند 
بــا مادر به حمام مي رفتیم. حمامي پر از بخار 
و آب گرمي که تحملش برایم عذاب آور بود؛  
اما مادر فکر مي کرد آب هرچه گرمتر باشــد 
رنگ من ســفیدتر خواهد شــد. بعد از یک 
ماساژ جانانه ی شــامپو روي سرم و کیسه و 
لیف جانانه تر توسط مادر، با حالت خفگي باید 
منتظر مي شــدم تا او خودش را هم مانند من 
بسابد تا شاید کمي سفیدتر شود. من دزدکي 
آب سرد را باز مي کردم و کمي مي خوردم؛  اما 
مزه ی آن با مزه ی همه ی آبهایي که بیرون از 
حمام مي نوشیدم فرق مي کرد؛ طعم آب مانده 
مي داد؛ نه گرم بود و نه ســرد؛ از طرفي هم 
مزه ی تمام شدن زجر اســتحمام را مي داد؛ 
طعم ادامه ی زندگي را مي داد. هر طعمي که 
مي داد یادش تا آن روز مخصوص در گوشه اي 

از مغزم مخفي شده بود.
بــي اراده دهانم را از آب ســرد پر کردم و 

فرو دادم؛ باز تکرار و تکرار؛ مي خندیدم. چقدر 
خوب بود که به خاطر مســایل امنیتي کسي 
نمي توانست با من به حمام بیاید، در غیر این 
صورت فکر مي کردند دیوانه شده ام. راستش 
را بخواهیــد خودم هم یــک جورهایي فکر 

مي کردم که زده است به سرم.
با درد گرفتن شــکمم دســت از شیطنت 
برداشــتم. بیرون آمدم و در آینه خودم را نگاه 
کردم. نه تنها سفیدتر نشــده بودم، قرمز هم 
بودم و تنها جایي که متفاوت به نظر مي رسید 
کف دستها و پاهایم بود که چروکیده و سفید 

بودند.
قهوه اي درســت کردم. همیشه با انداختن 
یکي دو تا قند سر و ته قضیه را هم مي آوردم؛ 
امــا چیــزي در درونم گفــت مي تواني قند 
بیشتري بیندازي یا اصاًل تمام قندان را توي 
فنجان خالي کني؛ و مــن گوش کردم. بعد 
نوبت خوردن میوه بود. در یخچال را باز کردم. 
همان صدا در درونم گفت مي تواني در یخچال 
را نبندي و نبســتم. کلي خوردني در یخچال 
داشتیم که مي توانستم با آنها خاله ـ خاله بازي 
کنم. کتاب دیکشنري انگلیسي به انگلیسي 
همسایه ی بغل دستي مان شد، دستگاه فشار 
خون همســایه ی طبقه پاییــن و کامپیوتر 
همسایه ی طبقه بال و شروع به بازي کردیم.

اول نوبت تعارف کیک بود. چیزي در درونم 
گفت خامه ی کیک را به ســر و صورت هم 
بمالیــد و مالیدیم. کمي ماســت صورتهاي 
قهوه اي مان را خنده دارتــر مي کرد و کردیم. 
یواشکي آب را برداشتم و روي سر همسایه ی 
طبقه بال خالي کــردم؛ قیافه اش دیدني بود. 

داشــتم از خنده روده بر مي شدم که ناگهان 
ســردي چیزي را که از شانه هایم مي غلطید 
و پایین مي رفت احســاس کردم. همسایه ی 
طبقه پایین چند قالب یخ توي پیراهنم انداخته 
بود و من شروع به بال و پایین پریدن کردم؛ 
همه خندیدیم. همسایه ی بغل دستي پیشنهاد 
کرد یک کلبه درســت کنیم. دو نفر فرش را 
بال کشــیدند و من صندلي هــا را زیر آن جا 
دادم و لحظه اي که همه مان داشــتیم داخل 
کلبه مي شدیم یکي از همسایه ها جیغ کشید؛ 
عنکبوتي به جمع ما پیوسته بود. من با دست 
روي سرش کوبیدم؛ له شد و هرچه آب خورده 
بود پخش شــد کف دستم. قیافه ی همه مان 
جمع شد و صداي اَه ـ  اَه بال گرفت. دستم را 
به زمین مالیدم و بعد روي پیراهنم کشــیدم. 
دســتها و پاهاي عنکبوت مثل سنجاق سینه 

روي پیراهنم چسبید و همه خندیدیم.
پدر بزرگ و مــادر بزرگ با هم قهر بودند. 
همســایه ها گفتند کاري کنیم تا آشتي کنند. 
همان صــدا چیزهایي گفت و مــن به اتاق 
مادر بزرگ رفتــم. دندانهاي مصنوعي اش را 
برداشتم و توي جعبه اي گذاشتم. همسایه ی 
طبقــه بال ماتیــک قرمز مــادر را که موقع 
برگشــتن پدر از ســفرهاي یکماهه به لب 
مي زد برداشــت و دور تا دور دندانها یک لب 
قرمز کشید. همسایه ی طبقه پایین با ماژیک 
جمله ی I love you را در کنار لب نوشت 
و جعبه را با بند شلوار گلدار مادر بزرگ بستیم 
و پاپیون پدر بزرگ را روي آن چسباندیم و در 
اتاق پدر بزرگ گذاشــتیمش روي میز. بعد از 
چنــد دقیقه صداهایي از اتاق مادر بزرگ بلند 

شــد. نمي دانم چرا به جاي اینکه آشتي کنند 
فحش هاي مادر و خواهر به هم مي دادند. هر 
چه بود همه مان خندیدیم و پا گذاشتیم به فرار 

و به کوچه رفتیم.
پســرهاي محله داشــتند فوتبــال بازي 
مي کردند؛ با یک توپ پالستیکي راه راه سفید 
و قرمز که براي سنگین شدنش آن را داخل 
دو نیمه یک توپ پالستیکي کهنه کرده بودند. 
همان صداي آشنا گفت مي تواني یک شوت 
محکم بزني تا حساب کار دست پسرها بیاید و 
بفهمند تو قوي ترین دختر کوچه هستي. حتي 
مي تواني تــوپ را با یک ضربه ی زاویه دار به 
پنجره ی خانه ی دو تا همسایه پایین تر پرت 
کني تا عوض چندین سال پیش که گوش تو 
را کشــیده بود را درآوري و من شوت کردم و 

بعد پا به فرار گذاشتم.
چند کوچه پایین تر ماشین پدر همکالسي ام 
جلوي خانه شان پارك شده بود. همان دوست 
نامرئي ام گفت یادت هســت چند سال پیش 
وقتــي زنــگ در خانه ها را مــي زدي و فرار 
مي کردي، صاحب همین ماشــین تو را گیر 
انداخت و بعد از نواختن یک سیلي در صورتت 
به تو گفــت پدر...! من هم خم شــدم و باد 
چرخهایش را باز کردم و پا به فرار گذاشتیم و 
باز هم خندیدیم. هوا داشت تاریک مي شد که 
کسي مچ دستم را گرفت و گفت: »آرام باشید؛ 
 آرام باشید.« ترسیده  بودم. یک پلیس مهربان 
بود همراه صاحب ماشــین و همسایه اي که 
شیشه اش شکسته بود. من را به جایي بردند 
که یک عالمه پلیس مثل همان پلیس مهربان 
آنجا بودند. از من پرسیدند: »تا این موقع شب 
توي کوچه چه کار مي کردید؟« همان صداي 
آشــنا گفت نترس و نترســیدم. جواب دادم: 
»پدر و مادرم گم شــده اند.« و همه خندیدند. 
یکي از آنها پرسید: »چند سال دارید؟« گفتم: 
»شش سال«؛ همه خندیدند. دیگري گفت: 
»اما مادر، شــما شصت ساله یا حداقل پنجاه 
ساله به نظر مي رسید!« نگاهي به آنها کردم 
نگاهي به خودم؛ سرم را انداختم پایین؛ لبهایم 
لرزید...: »چقدر زود گذشت؛ انگار همین دیروز 
بود.« اشکي از گوشه ی چشمم پایین افتاد و... 

همگي خندیدیم.
81/8/21

مزهی شيرین كودكي
پريسامدرساّول-تبريز
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مسئله  کارشناســان  عقیده  فارس-به 
حاشیه نشینی در شهرستان تبریز با 400 هزار 
حاشیه نشین به روستاهای همجوار نیز انتقال 
یافته و در حال حاضر نیز در مناطق جنوب 
غرب و غرب این کالنشهر، تعداد جمعیت 
روستاهای شهر تبریز در حال افزایش است.

در حال حاضر 18 میلیون نفر معادل یک 
سوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی 
قرار دارنــد، که از این تعــداد جمعیت 11 
میلیون نفر در حاشیه شهرها و 7 میلیون نفر 
نیز در میان شهرها و در شرایط بد مسکن 
زندگی می کنند؛ از تعداد مذکور بیش از 400 
هزار نفر در شهر تبریز و 400 هزار نفر نیز در 
بافت فرسوده در شهر اولین ها روزگار سپری 

می کنند.
بر آن شــدیم در گــزارش و تحلیلی به 
علت شکل گیری حاشیه نشینی شهر تبریز و 
پیامدهای آن بپردازیم، که چرا با وجود این 
همه ظرفیت و پتانسیلی که در مورد رشد و 
آبادانی در این شــهر وجود دارد و همچنین 
تســهیالتی که اخیراً بانــک جهانی برای 
ســاماندهی حاشیه نشینی تبریز اختصاص 
داده، باز هم 50 درصد شــهروندان شــهر 
اولین ها در بافت های فرسوده و حاشیه نشین 

زندگی می کنند. 

آن سوی دیوار حاشیه نشینان 
تبریز؛ چه خبر

جالب تر آنکه به عقیده کارشناسان این 
حوزه مسئله حاشیه نشینی در این شهرستان 
به روستاهای همجوار نیز انتقال یافته و در 
حال حاضر نیــز در مناطق جنوب غرب و 
غرب این کالنشهر، تعداد جمعیت روستاهای 

شهر تبریز در حال افزایش است.
افــزون بر این، شــهر تبریــز یکی از 
شهرهای بزرگ ایران است، که تعداد زیاد 
حاشیه نشــین هایش همیشه بر سر زبان ها 
بوده؛ به طوریکه در حال حاضر در نزدیک 
20 منطقــه از این شــهر؛ از جمله انتهای 
محله های چون منبع، سیالب، یوسف آباد، 
خلیل آباد، داداش آباد، کشــتارگاه، عباسی، 
ماراالن، حافــظ، طالقانی، حجتی، کجوار، 

قره باغی، الله، آخماقیه و... شهروندان این 
مناطق با داشتن حداقل های امکانات رفاهی 
و خدماتی برای داشتن یک زندگی سالم و 

ساده روزگار می گذرانند.
از ســوی دیگر، در ماه هــای اخیرا نیز 
فرماندار شهرستان تبریز اعالم کرده بود، که 
حدود 120 میلیارد ریال تسهیالت از سوی 
بانک جهانی برای اجرای طرح های مختلف 
در ســکونتگاه های غیررسمی در محالت 
هدف سیالب و قوشــخانه، احمدآباد، مال 
زینال و خلیل آباد این شهرستان اختصاص 
یافته اســت، که در این مــورد هم به نظر 
می آید، در اجرای برخی طرح های بازآفرینی 
پایدار در حاشیه این شهر؛ بعضی دستگاه ها و 

سازمان ها هماهنگ عمل نکرده اند.
با ایــن حســاب از تحلیــل و دیدگاه 
مســؤوالن، متولیان این امر و کارشناسان 
حوزه مسائل شهری در این زمینه می توان 
به این نتیجه رســید که در چند دهه اخیر، 
تعداد حاشیه  نشینان کشــور و در این میان 
شهر تبریز چندین برابر شده اند و بدتر از همه 
اینکه پدیده حاشیه نشینی نیز مدام در حال 

افزایش است.

50 درصد مردم تبریز در خط قرمز 
زندگی می کنند

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی 
در این ارتبــاط از وجود 9 هزار و 360 هزار 
بافت فرســوده و حاشیه نشین با جمعیت 
یک میلیون و 509 هزار نفر در استان خبر 
می دهد و می افزایــد: »50 درصد جمعیت 
تبریز در بافت های فرسوده و حاشیه نشین 

زندگی می کنند«.
توحید اخالقی، با تاکید بر اینکه »سهم 
تبریز از ســکونت گاه های غیررســمی 2 
هزار هکتــار معادل 65 درصد مســاحت 
حاشیه نشین های استان را شامل می شود که 
400 هزار نفر جمعیت در آن ساکن بوده و 73 
جمعیت سکونت گاه های غیررسمی استان در 
تبریز ساکن هستند«؛ می گوید: »13 درصد 
مساحت بافت های فرسوده کشور و 8 درصد 
جمعیت ساکن در بافت های فرسوده کشور 

در آذربایجان شرقی قرار دارند«.
شــهردار تبریز، هم با بیــان اینکه »از 
مجموع 60 هزار واحد مســکونی واقع در 
مناطق حاشیه نشین تبریز، بالغ بر نیمی از 
آنها به شدت در معرض خطرند«، می افزاید 
»حرکت های عمرانی شــهرداری تبریز در 
احیای بافت فرســوده، رفع حاشیه نشینی و 
ایجاد زیرساخت های جدید شهری، بی شک 
در مقاوم سازی شهر در برابر حوادث طبیعی 

من جمله زلزله مؤثر خواهد بود«.

حاشیه نشینی معضل چند دهه 
شهر اولین ها

به هر حال در این راستا، مهمترین خواسته 
و مطالبه شهروندان و دوست داران این خطه 
از مسئوالن و دست اندرکاران این حوزه این 
است که چرا شهر تبریز که از آن به عنوان 
شــهر اولین ها در کشور یاد می شود؛ با این 
همه سابقه درخشان و به خصوص با قدمت 
کهن و تمدنی غنی به علت واقع شدن در 
مسیر جاده ابریشم )ایپک یولو(، بزرگ ترین 
بازار سرپوشیده جهان، مهد سرمایه گذاری 
و تجــارت داخلــی و بین المللــی، دروازه 
تجارت ایران، قطب صنعت خودروســازی 
و قطعه ســازی ایران، کســب مقام اول در 
بخش جــذب ســرمایه گذاری خصوصی، 
انتخاب زیباترین و مدرن ترین شهر ایران، 
انتخاب بهترین شهر برای زندگی، امن ترین 
و پاک ترین شهر، خواهرخواندگی با چندین 
شهر کشورهای خارجی، نخستین پایتخت 
تشــیع در جهان اسالم، شــهر بدون گدا، 
وجود نویسندگان و شعرای مشهور جهانی، 
آب و هوای خوب، آثار تاریخی و گردشگری 
فراوان، صنایع دســتی و...؛ باز هم نیمی از 
شهروندان این شهر در بافت های فرسوده و 

حاشیه نشین زندگی می کنند.

حال و هوای حاشیه نشینان تبریز؛ 
این روزها خوش نیست

نکتــه مهمتــر اینکه، هنوز ســواالت 
بی شــماری در این خصوص مطرح بوده و 
هست و اینکه آیا تبریز؛ همچنان شهر اولین ها 
در بین شــهرهای کشورمان در زمینه های 
مختلف پیشتاز است؟! و دیگر اینکه مدیران 
و مســئوالن شهری شهر اولین ها، با وجود 
برخی مشکالت در حوزه شهری و اجتماعی 
در این شهر در آینده نزدیک چه نسخه ای 
را برای انتخاب مجدد این شــهر به عنوان 
شــهر نمونه گردشــگری جهان اسالم، 
بهترین، ســالم ترین و بهداشتی ترین شهر 
ایران پیچیدند؟ و به عبارت دیگر آیا شــهر 
تبریز، همچنان زیباترین و توسعه یافته ترین 
شــهر ایران است؟ و پرســش آخر اینکه، 

شهر تبریز با این همه ظرفیتی که از آن نام 
برده می شود، آیا مستحق زندگی50 درصد 
شهروندان شهر تبریز در بافت های فرسوده و 

حاشیه نشین است؟!
در فرجام سخن باید گفت که محققان 
دانشگاه های کشــور نیز در مطالعات اخیر 
خود در مورد عوامل موثر بر شــکل گیری 
حاشیه نشــینی شــهر تبریز به این نتیجه 
رسیده اند؛ که شــهر تبریز به عنوان یکی 
از شهرهایی اســت که به صورت گسترده 
)نزدیک به 400 هزار نفر حاشیه نشین( با این 
مسأله درگیر است. این شهر به دلیل جای 
دادن بســیاری از کارخانجات مادر و بزرگ 
صنعتی در خود و نیز وجــود بیش از 600 
شرکت قطعه ساز در آن، یکی از مهم ترین 
شهرهای مهاجرپذیر ایران محسوب می شود، 

که نتیجه آن بروز حاشیه نشینی است.

بیکاری و فقر متهمان ردیف اول 
حاشیه نشینی در تبریز

به عقیده این پژوهشگران؛ از دالیل بسیار 
مهم حاشیه نشینی در شهر تبریز می توان به 
بیکاری، درآمد کم، پایین بودن اجاره بهای 
مسکن و مهاجرت گسترده از محیط های 
شــهری کوچک و روســتاهای اســتان 
اشاره کرد، که ناشــی از عوامل اقتصادی 
)جاذبه های اقتصادی شهر تبریز و دافعه های 
اقتصادی شهرها و روســتاهای اطراف( و 
دافعه های اجتماعــی - فرهنگی در محل 
سکونت قبلی بوده است. و این امر موجب 
بروز انواع ناهنجاری های شــهری )اشتغال 
افراد حاشیه نشین در مشاغل کاذب، وجود 
ساخت و سازهای غیرمجاز، افزایش جرم و 
جنایت، اثرات نامطلوب فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، آلودگی محیط زیست شهری و 

غیره( شده است.
در همیــن ارتباط راهکار نیز پیشــنهاد 
کرده اند که، زمینه ســازی و تشویق بخش 
خصوصی و عمومی در عرضه مساکن ارزان 
قیمت در مناطق حاشــیه نشین و اعطای 
وام های مربوطه به همراه برقراری بیمه آنها 
به دلیل کاهش ریسک عدم بازگشت سرمایه 
گذاری؛ ایجاد دوره های فراگیر آموزشــی و 

فنی و حرفه ای و واگذاری وام های اشتغال 
به ســاکنین این مناطق؛برنامه ریزی های 
اجتماعــی و فرهنگی، درازمــدت و کوتاه 
مدت توسط مسؤوالن و برنامه ریزان ذیربط 
به منظور ارتقاء فرهنگ حاشیه نشــینان و 
جذب مشارکت آنان در نظام شهری، ایجاد 
و اســتقرار کانون های فرهنگی، رفاهی و 
تفریحی به منظور گــذران اوقات فراغت 
جوانان در این مناطق؛ توسعه و احداث مراکز 
درمانی و بهداشتی تنظیم خانواده در مناطق 
حاشیه نشین و تشکیل سازمان و نهادهای 
اجتماعی و مردمــی) NGO( در مناطق 

حاشیه نشین را ضروری بیان کردند.

نگرانی استاندار از افزایش حاشیه 
نشینی شهر تبریز

اســتاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
مهاجرت روستائیان به شهرها به خصوص 
حاشــیه شــهرهای بــزرگ مثــل تبریز 
نگران کننده اســت، گفت: برای ممانعت از 
چنین مهاجرت هایی باید درآمد روستائیان 

افزایش یابد.
وی مهاجرت روســتائیان به شهرها به 
خصوص حاشیه شهرهای بزرگ مثل تبریز 
را نگران کننده خواند و با بیان اینکه این عده 
در شرایط سخت و دشوار زندگی می کنند، 
گفت: برای ممانعت از چنین مهاجرت هایی 
باید درآمد روستائیان افزایش یابد و جوانان 
تحصیل کــرده روســتایی عامل توســعه 

روستاهای خود باشند.

3 میلیون از 11 میلیون 
حاشیه نشین کشور جوان هستند

نماینده مردم تبریز در مجلس در رابطه 
با وجود 11 میلیون حاشیه نشــین در کشور 
که 3 میلیون آنها جوان هستند، گفت: علت 
عمده مهاجرت و حاشیه نشینی نبود اشتغال 

در مناطق محروم و روستاهاست.
زهرا ســاعی در رابطه با وجــود یازده 
میلیون حاشیه نشین در کشور که 3 میلیون 
از آنهــا جوان هســتند، یادآور شــد: علت 
عمــده آمار باالیی از مهاجرت ها که نتیجه 
و ثمره آن حاشیه نشینی است، نبود اشتغال 

و فرصت های شــغلی در مناطق محروم و 
روستاهاست، در حالی نیروی انسانی جوان 
در تمامی کشــورها به ویژه در حال توسعه 
سرمایه اجتماعی است، ولی متاسفانه نیروی 
انســانی کشــور به علت بیکاری به انواع 
آسیب های اجتماعی مانند حاشیه نشینی دچار 
می شوند زیرا هیچ گونه زمینه کاری برای 

آنها فراهم نکرده ایم.
ســاعی با تاکید بر اینکه دستگاه های 
مرتبط با موضوع اشــتغال باید به صورت 
هماهنــگ عمل کننــد نه جزیــره ای و 
خودمختار، تصریح کرد: حاشیه نشــینی و 
مهاجرت باید ریشه یابی شــود و پرداخت 
تسهیالت مناسب و ارائه آموزش های الزم 
 به مناطق محروم، روستایی و کم برخوردار 
باید مورد توجه قرار گیرد تا جوانان روستایی 
و مناطق محروم بتوانند در روستا و مناطق 
خود مشغول به کار شده و به حاشیه نشینی 

روی نیاورند.

ساماندهی حاشیه نشینی تبریز؛ 
از طرح تا اجرا

بر این اســاس، از دیگر پیشــنهادهای 
این محققــان برای کاهــش این معضل 
اجتماعی؛ کمک رسانی دولت و شهرداری 
به منظور بهبود بخشــیدن سطح زندگی با 
ایجاد تأسیسات زیر ساختی مانند آب لوله 
کشی، ایجاد مراکز بهداشتی درمانی، بهبود 
جاده ها و شبکه های حمل و نقل در مناطق 
حاشیه نشین؛ ایجاد اشتغال و کار آفرینی برای 
حاشیه نشــینان به خصوص در بخش های 
تولیدی، به منظور کاهش بیکاری و اشتغال 

در اقتصاد غیررســمی و شغل های کاذب و 
انگلی از یک سو و افزایش درآمد و کاهش 
فقر و بهبود کیفیت زندگی آنها و گسترش 
عدالت اجتماعی، اقتصادی برای تمام گروه ها 
در سطح شهر، به رسمیت شناختن حقوق 
شهروندی ســاکنان مناطق حاشیه نشین 
در برنامه ریزی هــای مختلــف اقتصادی، 
اجتماعــی و کالبدی و تأمین اعتبار مالی و 
پرداخت تســهیالت و وام برای بهسازی و 
نوســازی واحدهای مسکونی و به رسمیت 
شــناختن اولویت های گروه هــای فقیر و 
کــم درآمد در نظام برنامه ریزی کشــور و 
تقویت شهرهای میانی و کوچک استان و 
تخصیص بودجه های عمرانی بیشتر به آنها 
و برای کاهش مشکالت حاشیه نشینی در 

شهر تبریز الزم و ضروری اعالم می کنند.
در کنار موارد بیان شــده، امروز دیگر 
بر همگان روشــن شده اســت، که شهر 
اولین ها، در گذشــته و حال در بســیاری 
عرصه ها، از جمله در جلوگیری و پیشگیری 
از معضــالت و آســیب های اجتماعی و 
شهری در خط مقدم سایر شهرهای ایران 
بوده و هســت، که در این زمینه می توان 
بــه پدیده تکدی گــری و گدایــی، و در 
سال های اخیر نیز پیشتازی این استان؛ در 
مبارزه با معتادهای کارتن خواب و متجاهر 
اشــاره کرد، به طوریکه امروزه مردم سایر 
اســتان های کشــورمان و به ویژه سایر 
کشورهای دوســت منطقه شهر تبریز را 
به نام »شهر بدون گدا« و به عنوان اولین 
شــهر موفق در مبارزه بــا تکدی گری و 

معتادان متجاهر می شناسند.

تبریزملتهباززخمحاشیهنشینی

وقتیحاشیهنشینیبهحاشیهمیرود

سراب - بانوی کارآفرین سرابی که تجربه 
مدت ها زندگی در تهــران را دارد، معتقد 
است با اندک حمایت از اقتصاد تولید محور 
می توان شاهد حضور بانشــاط و به صدا 
درآمدن آهنگ زندگی در شهرستان ها شد.

نام گذاری امســال به نام اقتصاد مقاومتی 
اقدام و عمل و اهتمام مســئوالن اجرائی 
برای به عینیت رســاندن مؤلفه های آن 
باعث شده تا کسانی که دل درگرو توسعه 
کشور دارند انرژی مضاعفی بگیرند، خاصه 
آنکه توجه به ظرفیت ها و پتانســیل های 
بومی هر منطقه در مقوله اقتصاد مقاومتی 

جایگاه ویژه ای دارد.
در این میان شهرســتان سراب با توجه به 
ظرفیت های بالقوه و ممتازی که در حوزه 
کشــاورزی، دامداری و گردشــگری دارد 
موردتوجه قرارگرفته و تدوین سند مکتوب 
توسعه ای با عنوان سند توسعه و تدبیر منجر 
به تعریف چند هسته مرکزی توسعه برای 

این شهرستان شده که بخش گردشگری و 
کشاورزی ازجمله این موارد است.

دریکی از نشســت های کارگروه اقتصاد 
مقاومتی در سراب داود گرشاسبی فرماندار 
این شهرستان با اشــاره به اهمیت دادن 
به مشــارکت بخــش غیردولتی و جذب 
ســرمایه گذار از خانم رقیه جوانی به عنوان 
کارآفرین نمونه و خالقی نام برد که باوجود 
مشــکالت فراوان برای ایجاد یک کمپ 
گردشــگری در زادگاه اجدادی خود اقدام 

کرده است.
درحالی که به گفته این مقام ارشد اجرایی 
شهرســتان بیش از دوسوم سرابی ها به 
امید اینکه زندگــی بهتری تجربه کنند، 
اکنون به کالن شــهرها مهاجرت و خانه 
و کاشانه پدری خود را رها کرده اند، این 
بانوی سرابی که تجربه مدت ها زندگی در 
تهران را دارد، نشان داده با اندک حمایت 
از اقتصــاد تولید محور می توان شــاهد 

حضور بانشــاط و به صدا درآمدن آهنگ 
زندگی در شهرستان ها شد.

برای پیگیری موضــوع راهی منطقه زیبا 
و طبیعت بهشــت گونه میرا کوه سلطان 
شــدیم، طبیعتی که آبشار زیبا و ناشناخته 
شرشر را در دل خود دارد و با اندک توجهی 
می تواند به یکی از مراکز مهم گردشگری 
منطقه تبدیل شود، بعد از ورود به طبیعت 
باصفای منطقه سراغ کمپ در حال احداث 
را گرفتیم که بــا راهنمایی یکی از اهالی 
بومی به محل موردنظر رفتیم و مشاهده 
کردیم که بانوی میان ســالی با لباس کار 

مشغول فعالیت است.
وقتی عشق و اراده به تولید بانوی سرابی 
را به دامنه های میرا کوه سلطان می کشاند

در نگاه اول سقفی از اراده را در وجود وی 
یافتیم، چنان با حرارت و جدیت مشغول کار 
و تالش بود که مجالی برای هم صحبت 
شدن با ما نداشت اما بعد از مدتی و وقتی 

خود را معرفی کردیم، با گشاده رویی همراه 
ما شد و آنچه در دل داشت با ما بازگو کرد.

برای آبادی زمین های پدری ام از 
تهران به روستای میراکوه سراب 

بازگشته ام
این بانوی سخت کوش خود را رقیه جوانی 
میرا کوهــی معرفی کرد که به گفته خود 
سکونت در کالن شهر تهران را رها کرده 
و برای آبادی زمین های آبا و اجدادی خود 
به روستای میرا کوه سلطان سراب بازگشته 

است.
بانوی کارآفرین سرابی با ابراز پشیمانی و 
تأسف از اینکه که بهترین زمان عمر خود 
را در تهران هدر داده اســت، اظهار کرد: از 
اینکه مدت زیادی انرژی سرشار از عشق 

به طبیعت نهفته در وجــودم را در تهران 
محبوس کرده و لذت تولیدکننده بودن را از 
خود دریغ کردم، متأسف و پشیمان هستم.

جوانی بابیــان عالقه وافر خود به طبیعت 
و هــوای پاک تصریح کرد: اگر شــرایط 
سرمایه گذاری مهیا شود و همکاری های 
بین بخشی فراهم شود بسیاری از ساکنان 
تهران و دیگر کالن شــهرها به زادگاه و 

روستاهای خود بازخواهند گشت.
این بانوی مشــتاق به تولید ابراز داشت: 
از مدت هــا قبل تصمیم به بازگشــت و 
سرمایه گذاری در زمین های پدری خود را 
داشتم و از چند سال قبل برای ایجاد یک 
کمپ گردشگری و یک مرکز چندمنظوره 
در دل تپه های زیبای روســتای میرا کوه 

اقدام کردم.

شرایط باید برای فعالیت 
سرمایه گذاران و کارآفرینان 

تسهیل شود
وی با اشاره به اینکه همکاری فرمانداری 
و برخی دستگاه های اجرائی شهرستان با 
او مطلوب و رضایت بخش بوده، خاطرنشان 
کرد: اگر تمهیداتی اندیشیده شود تا دریافت 
پروانه و مجوز تسریع شود در این صورت 
مهم ترین عامل توســعه و پیشرفت یعنی 

زمان از دست نخواهد رفت.

بانک ها برای یک وام 1۸0 میلیونی 
وثیقه های چند برابری مطالبه 

می کنند
جوانی با اشاره به اینکه متأسفانه در بانک ها 
برای یک وام 180 میلیون تومانی وثیقه چند 
برابری مطالبه می کنند، بر لزوم تسهیل این 
روندها تأکید و با تشریح بخشی از فعالیت های 
خود خاطرنشان کرد: استخر پرورش ماهی، 
عرضه مستقیم محصوالت پروتئینی و دامی، 
ایجاد رستوران با پخت غذاهای سالم و عاری 
از مواد شــیمیایی و ایجاد آالچیق مواردی 
هستند که در برنامه خود برای ایجاد کمپ 

گردشگری در برنامه داریم.
وی ابراز امیــدواری کرد که روزی کمپ 
گردشگری او جهانی شود چراکه طبیعت 
زیبا و بکر منطقــه میرا کوه و نزدیکی به 
منطقه زیبای دربنــد می تواند دلربای هر 

گردشگر و مسافری باشد.

تغییر نگرش ها دررسیدن به 
توسعه پایدار ضروری است

حضــور اتفاقی داود گرشاســبی فرماندار 
ســراب که برای بازدید از محل آمده بود 
نیز فرصتی شد تا با این مقام ارشد اجرائی 
نیز گپ و گفتی داشته باشیم و وی بابیان 
اینکه به جد پیگیر اجرایی شدن سند تدبیر و 
توسعه شهرستان هستم اظهار کرد: اقتصاد 
مقاومتی نگاه درون زا به منابع دارد و در نظر 
گرفتن ظرفیت های بومی هر منطقه مالک 

توسعه است.
فرماندار سراب تغییر در نگرش ها و نوع نگاه 
را دررسیدن به توسعه پایدار ضروری عنوان 
کرد و گفت: منابع و ســرمایه های انسانی 
بسیار باارزش هستند و انسان محور اصلی 
توسعه است و هر آنچه در توان داریم برای 
کمک و گره گشــایی از مشکالت فعاالن 

اقتصادی و سرمایه گذاران انجام می دهیم.
به هرحــال انتظار می رود تا برای عمران و 
آبادانی شهرستان ها و جلوگیری از تمرکز 
در کالن شــهرها، امکانات و شرایط الزم 
برای کارآفرینی فراهم شــود، بسیاری از 
شهرســتانی ها به امید زندگی بهتر و پیدا 
کردن شغل مناسب، به سمت کالن شهرها 
بــه راه می افتند اما با اندک حمایتی آن ها 
قادر خواهند بود یک زندگی بانشاط را در 
دل طبیعت تجربه کنند و مجبور نباشند تا با 
تنفس هوای آلوده تن به شغل های کاذب 

بدهند.

بانویسرابیکهعاشقتولیداست

ایجادکمپگردشگری
درمیراکوهسلطان

گزارش



علتعمدهمهاجرتو
حاشیهنشینینبوداشتغال
درمناطقمحرومو

روستاهاست.

موسی کاظم زاده



آگهیپژوهشبینالمللآموزشصنعتسالمتورزششهراجتماعاقتصادفرهنگاندیشهرسانهمحیطزیست6 روزنامه سرخابسال دهمشماره 2569پنجشنبه 29 مهر ماه 1395

م.الف: -
رو نوشت آگهی حصر وراثت 

آقای بهمن راهنمائی گاوگانی  فرزند اکبر به شــرح در خواســت به کالسه 950636 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر راهنمائی گاوگانی  به شناسنامه 63 در تاریخ 

95/07/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
1. راحله امیدی گاوگانی فرزند علی اصغر  به ش ش 25 متولد 1326 نسبت زوجه متوفی

2.حسین راهنمائی گاوگانی فرزند اکبر به ش.ش 91 ت.ت 1319 نسبت پسر متوفی 
3. رقیه راهنمائی کاوکانی فرزند اکبر به ش ش 33 ت.ت 1354 نسبت دختر متوفی 
4. بهمن راهنمائی گاوگانی  فرزند اکبر به ش ش 17 ت.ت 1360 نسبت پسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
مکرمی زاده- قاضی شوراهای حل اختالف گوگان                                                                                                            

م.الف: -
آگهی ابالغ جهت تعیین وقت دادرسی 

آقای موسی فرامرزی فرزند علی گوگان خ علمدار بن بست اول شرقی وکالت احمدی  دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 2/130/000 بانضمام کلیه خسارات قانونی به طرفیت خوانده آقای سلیم محمدزاده قرمز گل فرزند خلیل 
فعل مجهول المکان تقدیم به شورای حل اختالف گوگان نموده و به شماره کالسه 95 - 174 عمومی ثبت و در مورخه 
95/9/6 راس ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین شده و به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و به دستور شورا مراتب جهت اطالع خوانده در یکی از جراید 

کثیراالنتشار آگهی می شود علی هذا در صورت عدم حضور خوانده شورا عینا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
خلیل زاده- رئیس شورای حل اختالف حوزه اول گوگان                                                                                                            

شماره 2384/ ث 95
آگهی تغییرات شرکت فرهنگ خودرو ارس )با مسئولیت محدود( 

ثبت شده به شماره 981 و شناسه ملی 14003130392
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/03/10 شرکت مذکور که در تاریخ 1395/04/12 تحت شماره 

2382/ث95 به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است.
اکبر نیک نظر مقدم فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه 69781 به شماره ملی 1373703997 صادره از تبریز متولد 1340 
با پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خدیجه غفاروند الله فرزند غفار به شماره 
شناسنامه 1465 به شماره ملی 1378945840 صادره از تبریز متولد 1340 با پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به صندوق 
شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.سرمایه شرکت از مبلغ 100/000/000 ریال به مبلغ 200/000/000 ریال افزایش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح گردید.
اسکندری- رئیس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

م.الف: 1559
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ پالک 92 فرعی از 22 اصلی واقع در مزرعه پروچ بخش 
46 تبریز مورد تقاضای آقای مظفر حسن زاده خانقاهی  بعمل نیامده فلذا طبق تبصره 5 ماده 2 قانون اصالح و 
حذف موادی از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سالهای 65 ،70 مجلس شورای اسالمی تحدید حدود پالک 
مرقوم روز شنبه مورخ 95/08/22 راس ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد بدینوسیله به 
مالکین و مجاورین اخطار میشود در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید 
حدود پالک موصوف اقدام شود و اشخاصی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ملک اعتراض دارند از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی برابر ماده 20 به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
دارند و ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست تقدیم مراجع قضائی نموده و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند در غیر این صورت برابر با مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی : 95/07/29                                 

رئیس ثبت اسناد امالک میانه -بخشعلی زاده

م.الف: 1573
رو نوشت آگهی حصر وراثت 

آقای خسرو ولیی  دارای شناسنامه شماره 310 به شرح در خواست به کالسه 950548 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود ولی به شناسنامه 304 در تاریخ 95/03/07 در اقامتگاه دائمی خود 

درگذشته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
1. خسرو ولیی فرزند محمود به شماره ملی 1532452519 متولد1330 صادره از میانه پسر متوفی
2. قادر ولی فرزند محمود به شماره ملی 1532558971 متولد  1342 صادره از میانه پسر متوفی
3. نادر ولی فرزند محمود به شماره ملی 1530237572 متولد  1349 صادره از میانه پسر متوفی

4. مریم ولیی فرزند محمود به شماره ملی 1532431945 متولد1327 صادره از میانه دختر متوفی
5. صغری ولی فرزند محمود به شماره ملی 1532495021 متولد1336 صادره از میانه دختر متوفی
6. دختر ولیی فرزند محمود به شماره ملی 1532474105 متولد1333 صادره از میانه دختر متوفی

7.شهربانو حسینی فرزند آقا میرجواد  به شماره ملی 1532352743متولد1310 صادره از میانه همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این مرجع تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قنبرزاده- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف میانه                                                                                                            

م.الف: 1574
رو نوشت آگهی حصر وراثت 

آقای یعقوب غریبی به شــماره ملی 1531248616 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی بشماره 950565 تقدیم این شورای حل اختالف نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سیف اله 
غریبی به شــماره ملی 1533211949 در تاریخ 1395/07/08 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از:
1 - علی غریبی به شماره ملی 1531242723  ت-ت 1345 پسر مرحوم

2 - یعقوب غریبی به شماره ملی 1531248616  ت-ت 1354 پسر مرحوم
3 - فاطمه غریبی به شماره ملی 1531247458  ت-ت 1351 دختر مرحوم

4 -  نسرین غریبی به شماره ملی 1531248608  ت-ت 1352 دختر مرحوم
5 - صغری غریبی به شماره ملی1533507554  ت-ت1360 دختر مرحوم  
6 - منیژه غریبی به شماره ملی 1534100199  ت-ت 1364  دختر مرحوم
7 - رقیه غریبی به شماره ملی 1534101047  ت-ت 1365  دختر مرحوم

8 - صفیه ابراهیمی به شماره ملی 1531235026  ت-ت 1327  همسر مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک ماه آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 

وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قنبرزاده -  قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف میانه

در اجرای مقررات ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصالحات بعدی بدینوسیله اوراق مالیاتی به شرح زیر ابالغ میگردد. مقتضی است 
مودیان ردیف های 1 الی 23 ظرف مهلت تعیین شده به نشانی: تبریز، میدان شهدا، اداره کل امور مالیاتی استان، ورودی 4، طبقه 3، سالن امور مودیان، واحد مالیاتی 

134541 و مودیان ردیف های  24 و 25 به طبقه همکف، هیأت حل اختالف مالیاتی مراجعه فرمایند. 

»آگهـی ابـالغ«

مهلت مراجعهمنبع مالیاتیعملکردمبلغ مالیاتی )ریال(نوع برگ تشخیصتاریخ  برگشماره برگنام مودیکالسهردیف

30روزاشخاص حقوقی137,856,6531393حقوق 241764011395/03/26بهینه کاران سبز تبریز1132
30روزاشخاص حقوقی400,367,5441393عملکرد37737781395/02/30بهینه کاران سبز تبریز2132
30روزاشخاص حقوقی44,221,0181393حقوق241763221395/03/26یاشیل چمن3147
30روزاشخاص حقوقی242,365,7731393عملکرد37770601395/02/30یاشیل چمن4147

30روزاشخاص حقوقی2,000,0001393حقوق241763201395/03/26نهند آذر5210
30روزاشخاص حقوقی322,0001393تکلیفی241762551395/03/26نهند آذر6210
30روزاشخاص حقوقی28,059,2881393عملکرد38843391395/03/18نهند آذر7210
30روزاشخاص حقوقی50,005,3901393حقوق241758131395/03/26آذران چشمه8222
30روزاشخاص حقوقی278,544,8471393عملکرد38959561395/03/19آذران چشمه9222
30روزاشخاص حقوقی67,910,4311393حقوق241686161395/03/26سبز آذین قره داغ10372
30روزاشخاص حقوقی332,046,9681393عملکرد38303211395/03/10سبز آذین قره داغ11372

30روزاشخاص حقوقی23,009,6161393حقوق242207671395/03/27یاشیل دیار آذربایجان12454
30روزاشخاص حقوقی108,905,3491393عملکرد38309301395/03/10یاشیل دیار آذربایجان13454
30روزاشخاص حقوقی16,018,6441393حقوق242207791395/03/27مدیران ناورود تبریز14471
30روزاشخاص حقوقی119,734,2681393عملکرد38454411395/03/11مدیران ناورود تبریز15471
30روزاشخاص حقوقی46,956,0001393حقوق242207871394/07/22کشت و صنعت ثمین پرور میانه16490
30روزاشخاص حقوقی88,000,0001393عملکرد38041341395/03/05کشت و صنعت ثمین پرور میانه17490
30روزاشخاص حقوقی55,692,7631389عملکرد246770281395/04/12آیلین برج181036
30روزاشخاص حقوقی439,597,2121393عملکرد246764621395/04/12آلتین ایش تبریز191176
30روزاشخاص حقوقی19,200,0001393حقوق246765261395/04/12آلتین ایش تبریز201176
30روزاشخاص حقوقی20,496,1341389عملکرد253795511395/04/30هما روان نوید211483
30روزاشخاص حقوقی400,0001393حقوق247110251395/04/13تبادل انرژی عرشیا221636
30روزاشخاص حقوقی5,000,0001393عملکرد40443961395/04/12تبادل انرژی عرشیا231636
95/08/15ساعت12:00ارزش افزودهسوم و چهارم 162/000/00087دعوت به هیات51/119231394/06/11 شرکت استاندارد قیر243228
95/8/22 ساعت 16:30اشخاص حقوقی92515401389دعوت به هیات1113471395/07/27محمد زهره وند2558001385
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پرهیز ایران از تقابل با ســعودی ها بیشــتر با هدف جلوگیری از بازگشت 
نظامی آمریکا به منطقه صورت می گیرد.

علي رغم افزایــش تنش و لفاظي هاي خصمانه بین ایران و عربســتان 
ســعودي در ســطوح دیپلماتیك، افکار عمومي و رســانه اي و اخیرا هشدار 
فرمانده نیروي دریایي سپاه در مورد برگزاري مانور دریایي عربستان در محدوده 
تنگه هرمز، ایران همچنان خواهان پرهیز از تقابل با ســعودي ها است، چون 

مسئله را گسترده تر از مناســبات دوجانبه، بیشتر مربوط به احتمال بازگشت نظامي آمریکا به 
منطقه می بیند.

غالباً ریشه تقابل کنونی بین ایران و عربستان سعودی به مسئله رقابت ایدئولوژیك بین شیعه 
و ســنی یا رقابت ژئوپلتیك برای افزایش نقش دو کشــور در منطقه ارتباط داده می شود که با 
فاجعه منا در ســال گذشته که در آن صدها زائر ایراني به شهادت رسیدند تشدید شده است. اما 
یك مسئله مهم دیگر در این معادله را هم نباید فراموش کرد و آن دیدگاه هاي متضاد دو کشور 

در مورد حضور آمریکا در منطقه و چالش هاي امنیتي ناشي از آن است.
سعودي ها بطور سنتي حضور آمریکا در منطقه را به نفع منافع خود و تأمین امنیت منطقه اي 
می دانند. از دیدگاه آنها، این حضور براي مهار نقش فزاینده ایران در منطقه ضروري است. آنها از 
آمریکا گله دارند که، با سرنگوني طالبان و صدام، توازن قواي منطقه اي را به نفع ایران بهم زده 
و اکنون با »سیاســت تعامل« اوباما در پرتو توافق هسته اي )برجام(، واشنگتن در مسیر پذیرش 

نقش غالب منطقه اي ایران قرار می گیرد.
براي مقابله با این وضعیت، سعودي ها یك سیاست دوجنبه اي را در پیش گرفته اند. نخست، 
طراحي سیاست هاي مستقل و تهاجمي در منطقه، معروف به دکترین سلمان، که هدف اصلي 
آن مهار نقش ایران در همه جا در منطقه )سوریه و یمن( و در جهان و با تمامي ابزارهاي موجود 
سیاسي، امنیتي و اقتصادي است. دوم، البي کردن گسترده در کنگره و اندیشکده هاي آمریکایي 

براي به چالش کشیدن زمینه هاي مثبت برجام بین ایران و آمریکا.
 پشــت پرده این سیاست ســعودي ها یك هدف عمیق تر نهفته است و آن اینکه آمریکا در 
مسیر تقابل احتمالي بین عربستان و ایران به ناچار مجبور به انتخاب عربستان شده و بار دیگر 
به منطقه کشانده شود. مثاًل آنها امید دارند که آمریکا را به هر نحو ممکن به مداخله مستقیم 
نظامي در سوریه وادار کنند. یا آمریکا را متعهد به یك اتحاد نظامي نهادینه شده در خلیج فارس 
کند که در آن ســعودي ها رهبري کشــورهاي کوچك عربي دیگر را بر عهده بگیرند. به همین 

دلیل، سعودي ها براي پایان ریاست جمهوري اوباما لحظه شماري می کنند.
در مقابــل، ایران حضور آمریکا در منطقه را به ضرر منافع خود و همچنین امنیت منطقه اي 
در نظر می گیرد. از دیدگاه ایران، حضور آمریکا در منطقه، فراتر از تهدیدات مستقیم امنیتي مثال 
در قالب سیاست »تغییر رژیم« و تالش هاي آمریکا براي به حداقل رساندن نقش منطقه اي آن، 
ریشه اصلي گسترش افراط گرایي و شکاف هاي قومي است. در این ارتباط، جنگ هاي آمریکا 
در افغانســتان و عراق به گروههاي افراطي و تروریستي بهانه هاي الزم را براي استخدام نیروي 
هاي جدید براي تداوم »جنگ مقدس« اشان با نیروي اشغالگر خارجي داده است. حاصل این امر 
چالش هاي جدید امنیتي در اطراف مرزهاي ایران است که می توانند این کشور را درگیر منازعات 

پیچیده و بعضا ناخواسته کنند.

براي مقابله با این وضعیت، ایران هم یك سیاســت دو جنبه اي را در پیش گرفته اســت. 
نخست، کمك به تقویت حکومت هاي ملي و فراگیر در کشورهاي دوست مثل عراق و سوریه 
و بسیج نیروهاي سیاسي محلي براي مقابله با جریان هاي تروریستي از جمله داعش و القاعده. 
دوم، تالش براي گسترش همکاري هاي منطقه اي به خصوص با بازیگران اصلي منطقه، یعني 
عربستان سعودي و ترکیه، براي حل مسائل منطقه اي. هدف اصلي هر دو سیاست رفع توجیه 

مداخله احتمالي نظامي آمریکا در منطقه است. 
البته نباید اشتباه کرد. در این معادله ایران الزاما خواهان نفي یا به خطر انداختن منافع آمریکا 
در منطقه نیســت، بلکه بیشــتر خواهان تامین منافع خود در یك قالب چندجانبه و از طریق 
تثبیت نقش خود و متحدان منطقه اي اش به عنوان یك ضرورت در دســتیابي به راه حل جامع 
براي مشکالت جاري منطقه است. به همین دلیل ایران هیچوقت خواهان استثنا کردن آمریکا یا 
عربستان یا هر بازیگر دیگري از مذاکرات صلح سوریه نبوده، چون معتقد است هیچیك از ائتالف 
هاي سیاسي-امنیتي موجود به تنهایي قادر به پیروزي در این بحران چند الیه و پیچیده نیست.

این برداشت دقیقا در نوع نگاه وزیر امورخارجه ایران محمد جواد ظریف در پیشنهاد ایجاد یك 
»مجمع گفتگوي منطقه اي« مشاهده می شود. دکتر ظریف اخیرا در مورد تنش هاي اخیر بین 
نیروهاي دریایي ایران و آمریکا در خلیج فارس می گوید این آمریکائي ها هستند که به مرزهاي ما 
نزدیك شده و امنیت ما را به خطر می اندازند نه ما به مرزهاي آنها. این نشان می دهد که چگونه 

حس ناامني از حضور آمریکا در منطقه از نگاه ایراني تعریف می شود.
اکنون در مورد نوع برخورد با سیاست تهاجمي سعودی ها دو دیدگاه در ایران وجود دارد. دیدگاه 
نخســت معتقد است که ایران باید مواضع ســخت تری نسبت به عربستان داشته باشد، چون 
در غیر اینصورت پیام اشــتباه از نقش و قدرت خود به آمریکا می دهد و این می تواند منجر به 

دلسردی متحدان منطقه ای ایران و به تبع تضعیف مواضع منطقه ای آن شود.
اما دیدگاه دوم و البته حاکم، معتقد به سیاســت صبر و انتظار در برابر ســعودي ها است. این 
دیدگاه معتقد اســت که عربستان اکنون فراتر از ظرفیت استراتژیك و توانائی های  ملی خود در 
منطقه عمل می کند و چون آمریکا خواهان دخالت نظامي براي پایان دادن به بحران هاي جاري 
در سوریه و یمن نیست، پس سیاست تهاجمی و جنگ افروزانه سعودی ها در این کشورها دوام 

چنداني نخواهد داشت.
در واقع، سیاست کنوني ایران در پرهیز از تنش و تقابل با سعودي ها بیشتر با هدف جلوگیري 
از درگیر شــدن یا متعهد کردن کردن نظامي آمریکا در منطقه صورت می گیرد. سیاست اوباما 
در عدم مداخله نظامي در ســوریه و تاکید بر ضرورت مشارکت همه بازیگران، از جمله ایران، در 
مذاکرات صلح منطقه اي، یك تحول اســتراتژیك در جهت تقویت دیپلماسي چندجانبه گرا در 
منطقه است. واقعیت این است که تنها این نوع دیپلماسي می تواند منجر به کاهش تنش بین 
ایران و عربستان سعودي شود. رئیس جمهور بعدي آمریکا، چه کلینتون چه ترامپ، بهتر است 
این سیاســت آمریکا را ادامه دهد تا از این طریق راه را براي دستیابي به صلح و امنیت پایدار در 

منطقه فراهم شود.

روایت   - صــادق  زیباکالم، 
تاریخــی ما چه قبــل و چه 
بعد از انقــالب در خصوص 
مشروطه آن است که شکست 
خورد. باالترین شکست دلیل 
مشــروطه را می توان ظهور 
سلسله پهلوی بر روی ویرانه های آن مالحظه نمود.

دیکتاتــوری مطلقه رضاشــاه یقیناً ســنگین تر از 
اســتبداد قاجارها بود. قاجارها، حتی آنان که بسیار 
مســتبد و خودکامه بودند همچون ناصرالدین شاه یا 
محمدعلی شاه، اتابك یا عین الدوله، به جنبه خصوصی 
زندگی مردم، به افکار و اندیشه های آنان خیلی کاری 
نداشتند. اما رضاشاه اینگونه نبود. نظامی که او ایجاد 
کرده بود حتی به حوزه خصوصی زندگی مردم هم 

وارد می شد.
اینکه مردم چه لباسی می پوشند، چه می خوانند و به 
چه اعتقاد دارند از دید حکومت رضاشاه، به حکومت 
مربوط می شد. بنابراین نفس اینکه نهایتاً نهضت و 
انقالب مشروطه ختم به استبداد هولناک رضاشاهی 
شد برای بسیاری بارزترین دلیل شکست مشروطه  
اســت . در مرحله بعدی آنان به دنبال اسباب و علل 

این شکست می روند.
چندیــن نظریه رایج در خصوص دالیل شکســت 
مشروطه از جانب تحلیلگران، مورخین و صاحبنظران 
ایراد شده است. یکی از متداول ترین که باالخص بعد 
از انقالب رواج زیادی یافته آن اســت که مشروطه 
به این دلیل شکســت خورد که به انحراف کشیده 
لیبرال ها، سکوالرها، غرب زده ها،  شد. فرماسون ها، 
فرنگی مآب ها، وابســتگان به اجانــب و مهره های 
سرسپرده به انگلستان و این تیپ جریانات و چهره ها، 
با فریب، نیرنگ و توطئه و البته با کمك و تبانی شیر 

پیر استعمار، مشروطه را به انحراف کشانیدند.
مشــروطه را که از ابتدا بر روی بنیان مشــروعه و 
شریعت خواهی به راه افتاده بود از مسیر دینی اش به 
بیراهه کشــاندند و به جای اصول و احکام شرع انور، 
قوانین سکوالر فرانســه و بلژیك را در کشور امام 
زمان)عج( به عنوان قانون اساسی قالب کردند. مرحوم 
شیخ فضل اهلل نوری از جمله کسانی بود که پی به این 

خیانت برد و در برابر آن ایستادگی کرد و شهید شد.
وابســتگان و لیبرال ها او را اعدام کردند تا راه برای 
توطئه شان باز شــود. به قول مرحوم آل احمد جنازه 
او بر باالی دار به مثابه پرچم غربزدگی و تســلیم به 
غرب درآمد. روحانیت که این فاجعه را دید خود را از 
مشــروطه کنار کشید و مردم هم که به تبع رهبران 
دینی شــان وارد آن پیکار شــده بودند، به پیروی از 

روحانیت خود را از مشروطه کنار بردند.
میدان افتاد به طور کامل به دست فاسدان و وابستگان 
به غرب و شــد آنچه که شــد و آنچه که انگلستان 
می خواســت و رضاخان میرپنج شد وارث مشروطه. 

این روایت قبل از انقالب اســالمی هم بود، اما بعد 
از انقالب جانی تازه گرفــت و عماًل بدل به روایت 
رسمی نظام جمهوری اسالمی ایران از مشروطه شده 
است و در مدارس، دانشگاه ها، کتاب ها، سریال های 
تلویزیونی و ســایر ارکان دولتــی ابعاد و جنبه های 

مختلف آن تکرار می شود.
این جمله که ما بارهــا از دهان رهبران روحانی مان 
شنیده ایم که »ما نخواهیم گذاشت داستان مشروطه 
تکرار شود«، در حقیقت اشاره به همین روایت دارد که 
خالصه سکوالرها، روشنفکران و طرفداران جدایی 
دین از سیاست، و اسالم منهای روحانیت، روحانیت را 

از مشروطه جدا کردند.
آیا این روایت درست است و دلیل شکست یا ناکامی 
مشــروطه آن بود که ســکوالرها و... سعی کردند 
مشروطه را جانشــین مشروعه نمایند و آن نهضت 
را از محتوای دینی آن تهی ســازند و باالخره اینکه 
روحانیت را خانه نشــین کرده و از بســتر مسائل و 
تحوالت سیاسی جامعه کنار زدند؟ در پاسخ بایستی 

گفت که این روایت به هیچ روی درست نیست.
اینکه چرا این تحلیل درست نیست و خالف تاریخ  
اســت  و ساخته و پرداخته ذهن طرفداران آن است، 
قطعاً در حد این یادداشــت نمی گنجد. خوانندگان 
عالقه منــد می توانند به کتاب »ســنت و مدرنیته: 
ریشــه یابی علل ناکامی اصالحــات در ایران عصر 
قاجار« )صادق زیباکالم، انتشارات روزنه، چاپ نهم، 

اردیبهشت 1390( مراجعه نمایند.
در این کتاب نویســنده نشــان داده است که اساسًا 
اصل و مبانی یا صغری و کبرای این دیدگاه عاری از 
حقیقت است. به عبارت دیگر، نه مشروطه از مسیر 
اولیه آن منحرف شد، نه اساسا توطئه ای برای چنین 
امری برنامه ریزی شده بود یادر میان بود، نه روحانیت 
را از سیاست کنار زدند و خانه نشین کردند و نه هیچ 
یك از مطالب دیگری که در این نظریه گفته می شود 

اساساً پایه و اساسی دارد.
فقط به ذکر دو نکته کوتاه بسنده کنیم و مابقی بماند 
برای خوانندگانی که عالقه بیشتری به موضوع دارند 
به کتاب »سنت و مدرنیته« مراجعه کنند. اما آن دو 
نکته: اواًل این درست است که مرحوم شیخ فضل اهلل 
نوری به مشروطه پشت کرد، اما در مقابل ایشان دو 
مجتهد دیگر که در زمره رهبران مشروطه بودند یعنی 
سیدمحمد طباطبایی و سیدعبداهلل بهبهانی تا به آخر 

با مشروطه ایستادند.
به عــالوه علمای بــزرگ نجف همچــون آخوند 
خراسانی، مازندرانی و عالمه نائینی قرص و محکم 
تا به آخر از مشروطه دفاع کردند. ثانیاً، تمام کسانی 
که مشروطه را متهم به بی دینی می کنند تا به امروز 
نتوانسته اند یك بند از قانون اساسی مشروطه و متمم 
آنرا به عالوه مصوبات مجلس اول مشروطه را بیاورند 
و نشــان دهند که آن اصل، آن الیحه، آن مصوبه 

خالف شریعت بود.
البتــه در فضای باز و آزادی کــه به برکت انقالب 
مشروطه به وجود آمده بود، برخی از نخبگان سیاسی 
و روزنامه نگاران مطالبی می گفتند. از جمله خواهان 
جدایی دین از سیاســت بودند، خواهان عدم دخالت 
روحانیون در امور مملکتــی بودند، خواهان اعطای 
حق رأی به زنان بودند و خیلی خواسته های دیگری 
که آن روز خالف باورهای شریعتمداران و روحانیون 
بود. اما آنها چه ارتباطی با مجلس، قانون اساســی و 

مصوبات مجلس دارند؟
افزون بر همه اینها، اصلی در متمم قانون اساســی 
آ ورده شد که حسب آن پنج مجتهد به انتخاب علمای 
نجف همواره در مجلس شــورای ملی حضور پیدا 
می کردند تا بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند 
که خالف شرع نباشد. تمامی کسانی که تا به امروز 
مشروطه را متهم کرده اند که از مسیر مشروعه خارج 
شد و پشت به شریعت نمود، یك برگ و یك سطر 
حجت برای نشــان دادن این ادعایشان نیاورده اند و 

نداشته اند.
گروه دیگری که مشروطه را شکست خورده می پندارند 
استدالل می کنند که دلیل شکست مشروطه آن بود 
که تقلیدی صرف و شتابزده از نظام لیبرال دموکراسی 
و سکوالریزم غربی بود بدون آنکه مقدمات، ملزومات 
و بسترهای تاریخی آن در ایران به وجود آمده باشد. 
به زعــم  آنان، نظام لیبرال دموکراســی که در غرب 
ظهور کرد از یك پشــتوانه چندصدساله از رنسانس 
به این سو برخوردار بود. اروپا از قرن پانزدهم و شروع 

رنسانس از مراحل مختلف تاریخی عبور کرد.
از انقالب مرکانتالیزم، عصر اکتشــافات و سفرهای 
دریایی، کشــف قاره امریــکا، انقالب علمی، عصر 
روشــنگری و خردگرایی، انقالب صنعتی و انقالب 
کبیر فرانســه از جمله مراحل مهم تکامل تاریخی 

غرب به شمار می روند.
اروپا ظرف چند صد سال از خواب گران قرون وسطی 
سر بر آورد و وارد عصر مدرنیته گردید. در حالی که 
در ایران فاصله آغاز تحصن کبیر یعنی رفتن علما و 
مردم به قم و تحصن تجار و اصناف در باغ سفارت 
انگلستان تا صدور فرمان مشروطه کمتر از یك ماه 
بود. ایران از هیچ یك از آن مراحل تاریخی سترک 
که اروپا طی چندصدســال از آنها عبــور کرده بود 
نگذشته بود و اساساً هیچ یك از آن مراحل تاریخی از 

رنسانس به این سو در ایران اتفاق نیفتاده بود.
نخبگان فکری، منورالفکران و ســران مشــروطه 
بدون توجه به این واقعیت ها صرفاً ســعی کردند تا 
یك شــبه ره صدساله بروند و مســیری را که اروپا 
ظرف چندصدسال پیموده بود آنان ظرف چند هفته 
میخواستند بپیمایند. حاصل کار از همان ابتدا روشن 

بود.
نهال مشــروطه و نظام سیاسی اجتماعی مبتنی بر 

مشــروطه محال بود که در جامعه ایران بارور شود. 
طرفداران این نظریه برای اثبات دیدگاه شان مطالبی 
از مشروطه خواهان می آورند تا نشان دهند که آنان 
اساســاً آشــنایی چندانی با مفاهیم بنیانی و نظری 

مشروطه یا همان لیبرال دموکراسی نداشتند.
شکل دیگر این نظریه به این صورت بیان می شود 
که اساس و بنیان مشروطه در غرب بر روی جدایی 
دین از سیاست یا همان سکوالریزم بود. در حالی که 
بسیاری از مشروطه خواهان در ایران مذهبی بودند و 
می خواستند نظامی را که اساس و مبنای آن در جدایی 
دین از سیاست نهفته است، بیاورند در جامعه ای که 
میخواست اساس و بنیانش بر روی قوانین و احکام 

الهی و شرعی باشد.
از ســویی دیگر، برخی از رهبران دیگر مشروطه که 
اساساً سکوالر و غیرمذهبی بودند و می دانستند که 
بنیان مشروطه بر روی جدایی دین از سیاست استوار 
اســت مع ذالك از روی فرصت طلبی و یا اهداف و 
اغراض سیاســی دیگر و بعضاً هم از سر ناآگاهی به 

دنبال تحقق مشروطه و پیوند آن با شریعت بودند.
به زعم دکتر ماشاءاهلل آجودانی از طرفداران پروپا قرص 
این نظریه، چه آنان که از ســر ناآگاهی می خواستند 
مشــروطه غیرمذهبی را بر روی بنیان شــرعی بنا 
نهند، و چه آنان که می دانســتند مشروطه اساسش 
بر روی ســکوالریزم و جدایی دین از سیاست است 
مع ذالك مصلحتاً و تعمداً به منظور پیشــبرد اهداف 
سیاسی شان چشم بر روی این واقعیت ها بستند و با 
شریعتمداران و روحانیون وارد ائتالف سیاسی شدند، 
جملگی به یك نقطه اجتناب ناپذیر می رســیدند که 
عبارت بود از به  بن بست رسیدن و شکست محتوم 
و اجتناب ناپذیر مشــروطه )مشروطه ایرانی،مشااهلل 

اجودانی،نشراختران،چاپ دهم،تهران 1389(
در خصــوص این دســته از نظرات چــه می توان 
گفت؟ آیا مشروطه صرفاً در یك جامعه غیرمذهبی 
می تواند به بار بنشــیند؟ آیا نظام مبتنی بر مشروطه 
لزوماً می بایستی از یك مراحل مختلف تاریخی عبور 
نماید؟ پاسخ به هر دو این پرسش ها منفی است. ما 
جوامع اسالمی داشته ایم و داریم که نظام سیاسی شان 

بر روی مشروطه یا پارلمانیزم استوار بوده.
ترکیه و مالزی الگوهای موفق جوامع اسالمی هستند 
که ضمن آنکه مذهب را به کنار نگذاشته اند، در عین 
حال حاکمیت قانون که اســاس و بنیان مشروطه  

است  د ر جوامعشان تحقیق یافته است.
پاکستان و بنگالدش مثال های دیگری هستند اگر 
چه از نظر وضعیت اقتصادی با ترکیه و مالزی خیلی 
فاصله دارند اما از نظر بسیاری از جنبه های دموکراسی 
از جمله آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه، آزادی بیان، 
انتخابات آزاد، آزادی احزاب و تشــکل های سیاسی 
و این دســت امور در این کشورها تفاوت چندانی با 

جوامع دموکراتیك ندارند.

بخش اول

صادق زیباکالم 
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سیده اعظم حسینی در تبریز:
نویسندهنبایدتنهایکشنوندهباشد

به گزارش سرخاب، نشست تخصصی نویسندگان 
حوزه  ادبیات پایداری در بخش تاریخ شــفاهی و 
خاطره با حضور سرکار خانم سیده اعظم حسینی، 
نویسنده کتاب » دا« در محل سالن جلسات حوزه 

هنری استان برگزار شد.
داوود خدایی، مســئول دفتر فرهنگ و مطالعات 
پایداری حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: در این 
نشست که با حضور سرکار خانم معصومه سپهری 
و رضا قلیزاده علیار از نویســندگان دفاع مقدس 
استان اعضای کارگروه های  تاریخ شفاهی، خاطره 
و داستان و سایر عالقمندان برگزار شد، مباحثی 
در خصوص سوژه یابی، موضوع و روند تکوین و 

شکل گیری کتاب » دا« مطرح گردید.
در ادامه این نشســت نویســنده کتاب » دا« در 

خصوص نحوه شکل گیری و تکوین این کتاب 
گفت: »دا« حاصل زحمت و تالش شش ساله ای 
است که بخش های از این متن در نشریه »عصر 

اندیشه« منتشر شده بود. 
سیده اعظم حسینی ادامه داد: اثری که حاصل شد 
و کتابی که نوشته شد، نتیجه پایبندی به بسیاری 
از اصول و فنونی بود که در حوزه خاطره نویسی به 
عنوان روش و شیوه در برخی کارشناسی ها مطرح 
بود اما اجرا نشــده بود. تلقی من درباره این شیوه 
پدید آوری این اســت که همان شیوه های  قبلی 
مرسوم، درســت، بجا و کافی با کارشناسی الزم 
و اعمال بعضی ویژگی ها مثل صبوری، ترســیم 
افق های  کالن و اعتقاد به نتیجه در این اثر به کار 
گرفته شد، اما چرا در کتاب »دا« این گونه خود را 

نمایاند و در ســایر آثار چندان نتیجه مطلوب نداد 
شاید راز و رمز دیگری دارد.

وی افزود: کتاب »دا« حدود شــش سال و بیش 
از هزار ساعت گفت وگو، زمان به خود اختصاص 
داده و غیر از مصاحبه از راه ها و شیوه های  دیگری 
هم بهره برده اســت که شــاید تا آن روز سابقه 
نداشته است. شناخت و اطالع پدیدآور از کیفیت 
مقاومت خرمشهر، مطالعات تطبیقِی روایت های  
پیرامون مقاومت چهل و پنج روزه، بررســی آثار 
مکتــوب اعم از کتاب ها، روزنامه ها و مجالت و 
اسناد موجود در مراکز پژوهشی، بازدید و بررسی 
مکان های  وقوع حادثه در خرمشهر و شناسایی 
محورهای ورود دشمن، گفت وگو با خانواده های  
شهدای خرمشهر و مصاحبه با مدافعان به منظور 

شــناخت مقاومت، بررسی عکس های  آن دوره 
و... نمونه های از این شیوه هاست که گرچه زمان 
بسیاری می طلبید، اما به استناد هر چه بیشتر کار 

کمك شایانی می کرد.
حسینی با بیان اینکه در مصاحبه نویسنده نباید 
تنها یك شــنونده باشد، به اعضای جوان حاضر 
در نشســت گفت: همان طور که در داســتان و 
فیلمنامه ابتدا پی رنگ و طرح داستان را نگارنده 
روی کاغذ می آورد و براســاس یك طرح کلی، 
گویا و مشــخص کار را آغــاز می کند و در تمام 
مســیر می داند داستان را به کجا می برد و به چه 
اهدافی دست می یابد در کار خاطره نویسی نیز، 
شــکل دیگری از این طرح ریزی و پی رنگ در 

کار وجود دارد.
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