تراکتورسازی و لیدرهایش
جریمهشدند!

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 رقابتهای فوتبال لیگ برتر
باشگاههای کشور برگزار شد .در صفحه 2

کشاورزان زنجانی به برداشت
محصوالت خود اقدام کنند
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رویداد

تغییر شغل صاحبان قلیان سراها
مورد حمایت جدی است

2
خبرچین

عدهای تا کلم ه دشمن تکرار

 1000تومان

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان گفت :با توجه به
کاهش دما طی چند روز آینده کشاورزان هر چه سریعتر
نسبت به برداشت محصوالت کشاورزی اقدام کنند.
صفی ا ...کرامتی افزود :کشاورزان برای کاهش سرما
زدگی محصوالت کشاورزی نسبت به دود کردن و
مهآلود کردن باغات اقدام کنند.

h t t p : / / w w w . s o r k h a b . i r

حرف اول

ما و کتابهای تاریخ

سیده اعظم حسینی در تبریز:

نویسنده نباید تنها یک شنونده باشد

 صفحه 7

میشود ،ناراحت میشوند
3

ادبیات

مزه شيرين كودكي

عکس :حسین وظیفه

4
اقتصاد

ایجاد کمپ گردشگری
در میراکوه سلطان
5

سیاست

علت عدم تقابل ایران با سعودیها

7

تبریز ملتهب از زخم حاشیهنشینی

وقتی حاشیهنشینی به حاشیه میرود

 صفحه 5

تبریک

برادر ارجمند جناب آقاي محمد ناصري
انتصاب حضرتعالي به مديريت سازمان جمع آوري و فروش أموال تمليكي استان آذربايجانشرقي مايه فخر و مباهات
است ،ضمن عرض تهنيت صميمانه توفيق روز افزون آن برادر عزيز را از درگاه احديت مسئلت مينمايم.

ارادتمند :هادي جمشيدي

مرتضی قدیمی
داشتم سایت سازمان ثبت احوال ایران را نگاه میکردم.
آمار لحظه به لحظه متولدین ،فوتشــدگان و ازدواج و
طالق را اعالم میکند .جلوی تعداد فوتشدگان نوشته
شــده بود  ۴۱۳نفر .رفرش که کردم شد  ۴۱۴نفر .دوباره
رفرش که کردم شــد  ۴۱۵نفر .با هر رفرش من یک نفر
میمرد .خوشــم آمده بود و هی رفرش میکردم و پشت
هم یکی را روانه دیار باقی میکردم .البالی این رفرشها
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 فوتشدگان حال دیگری داشت .ناگهان به خودم
آمدم و گفتم هی چه میکنــی؟ 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 جادهای بهانه
است .جادههای ما روزانه  ۴۵کشته میدهند و اگر آن ۴۵
نفر از خانه بیرون هم نمیرفتند کسی دیگر کلید رفرش را
برایشان فشار میداد.
اینکه دارویهای مورد نیاز بیماریهای خاص نداریم یا
اینکه برخی پزشکان گافهای عجیب میدهند بهان ه است
تا پشت پرده و دست او که به رفرش است را نبینیم .نوبتت
شــده باشد در لیست قرار میگیری و میشوی مثال نفر
 ۴۱۶لیست رفتگان بیبازگشت.
اما فقط دو ســوال برایم بیجواب است که چرا در هلند و
بلژیک و سوئد و ..او ،دستش کمتر به رفرشهای اینطور
میرود؟ انگار که رفرشهایش جادهای و پرایدی و نیسانی
نباشند .اینجاها ،کمتر دســتش به رفرشهایی میرود
آنگونه که در عراق و ســوریه و ترکیه؟ با یک رفرشش
ناگهان اعداد چند دهتایی در لیست جابجا میشوند؟
و دیگر اینکه چرا برخی که در همین حوالی نبودشان میتواند
حال خیلیها را خوب کند ،چهقدر دیر در لیست رفرشها قرار
میگیرد تا در کتابهای تاریخ ما اینگونه باشند؛ «آمدند و
کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند».
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سه سال دیر
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اخباراستانرویدادایران جهان

عکسنوشت

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

مباحث سیاسی
مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه پیامنور ارومیه :نمیتوان مداحان اهل بیت (ع) را از پرداختن به مباحث سیاسی منع کرد.

تاکید بر رفع مشکل کمبود
پزشک عمومی در بناب

مدیر شبکه بهداشت و درمان
شهرستان بناب با تایید کمبود پزشک
در این شهرستان گفت :با رایزنیهای
صورت گرفته و اختصاص پزشکان مورد
نیاز ،این کمبود برطرف میشود.
هوشنگ شریفی افزود 4 :نفر از
پزشکان شهرستان به دلیل قبولی در
دوره تخصصی از شهرستان رفته اند که
با رایزنیهای صورت گرفته ،امیدواریم
ظرف روزهای آتی و با اختصاص پزشکان
مورد نیاز کمبود پزشک در این شهرستان
رفع شود.
وی با اشاره به اجرای موفق طرح
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  90هزار نفری
شهر بناب  64هزار نفر تحت پوشش این
مجموعههستند.
وی افزود :هم اکنون این مؤسسه
دارای  7پزشک و  56نفر کادر درمانی
است و با آغاز فعالیت این مرکز درمانی
شاهد تحول عظیمی در بخش درمان
هستیم.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و
درمان بناب نیز در این جلسه با اشاره به
احتمال شیوع آنفلوانزا در منطقه عالئم
این بیماری را تشریح و بر رعایت نکات
بهداشتی توسط شهروندان تأکید کرد.
بشیر جعفرزاده در ادامه با تشریح
اقدامات صورت گرفته در این زمینه از
روند مقابله با سگهای ولگرد در سطح
شهرستان انتقاد کرد و گفت :مشاهده
سگهای ولگرد در سطح شهر موجب
ایجاد مشکل برای شهروندان شده که
امیدواریم شهرداری در اسرع وقت نسبت

به مقابله با سگهای ولگرد اقدام الزم را
بعمل آورد.
وی همچنین نسبت به شیوع شپش
در مدارس منطقه هشدار داد و از مسوؤل
آموزش و پرورش خواست نسبت به
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.
مسئول مؤسسه درمانی حکیم بناب
نیز دراین جلسه با ارائه گزارشی از
عملکرد این مجموعه گفت 64 :هزار نفر
از جمعیت شهری بناب تحت پوشش این
مرکز هستند و در هفت ماه گذشته تاکنون
 27هزار نفر از آنها برای مسائل درمانی
خود به این مرکز مراجعه کرده اند که
 35درصد از جمعیت را شامل میشود و
امیدواریم تا پایان سال جاری تمام جمعیت
تحت پوشش از خدمات درمانی این مرکز
بهره مند شوند.
وصالی همچنین با بیان اینکه موسسه
حکیم در بین موسسههای بهداشتی
بخش خصوصی استان جزو مراکز برتر
است؛ اضافه کرد :صد در صد جمعیت
تحت پوشش را در سامانه ثبت کردهایم
و با توجه به افزوده شدن  2هزار نفر به
تعداد جمعیت تحت پوشش این مرکز
کارشناسان موسسه در حال ثبت آنها
هستند.
مدیر موسسه درمانی حکیم بناب
ضمن هشدار نسبت به شیوع شپش در
شهرستان بویژه در بین دانش آموزان
گفت :شاخص وجود شپش  2/7در 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
به علت عدم رعایت مسائل بهداشتی
است ،تاکید کرد :این مرکز آماده است
با همکاری آموزش و پرورش نسبت به
انجام آموزشهای الزم برای خانوادههای
دانش آموزان اقدام کند.

زندان تبریز به خارج
از شهر منتقل نشده است

استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به
پیگیریهای 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.
اسماعیل جبارزاده در دیدار با رئیس
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور ،با تاکید بر تسریع در انتقال زندان
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 پیگیریهای 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.
جبارزاده با بیان این که خروج زندان
از داخل شهر یکی از مطالبات مردم تبریز
است ،افزود :مدیریت استان آماده است با
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 زندانهای 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.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین با
قدردانی از همکاری و همدلی دستگاه قضایی
استان با مجموعه دستگاههای اجرایی ،گفت:
امروز همه مسووالن استان همدل و همصدا
برای خدمت به نظام اسالمی و مردم تالش
میکنند 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
 16و مراکز درمانی متعدد برای معتادان ،ضمن
جداسازی زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان
که جزو ضرورتهاست ،آذربایجانشرقی را به
عنوان استانی بدون معتاد متجاهر معرفی و
دغدغه رهبر معظم انقالب در خصوص مبارزه
با اعتیاد را عملی کردهایم.

افزایش برج سازی باعث نابودی کامل باغها و بخشی از فضای سبز شهر تبریز
شده و در  2دهه اخیر نابودی درختان و تغییر کاربری فضای سبز به کارگاههای
ساختمانی روند چشمگیری داشته است.

تغییر شغل صاحبان قلیان سراها مورد حمایت جدی است
معاون فرماندار مهاباد گفت :تغییر
شغل صاحبان قلیان سراها و قلیان
فروشیها مورد حمایت جدی فرمانداری
است.
ایرج شجاعی در نشست شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان
مهاباد اظهار کرد :موضوع جمع آوری
قلیان سراها را با موفقیت توانستیم به
سرانجام برسانیم.
وی افزود :جمع آوری قلیان سراها
به صورت جدی پیگیری شد و با وجود
برخی مخالفتها 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 شغلهای دیگر حمایت کنیم
و تا کنون نیز در این زمینه اقدامات الزم

انجام شده است.
معاون فرماندار مهاباد همچنین در
خصوص لزوم ایجاد آگاهی در جامعه
برای مبارزه با مواد مخدر گفت :آموزش
کارمندان دستگاههای اجرایی نیز در
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
و پلمپ قلیان سراها گفت :پرونده هر
قلیان سرایی که بعد از پلمپ اقدام به

فعالیت مجدد کند ،به دستگاههای
قضایی ارجاع میشود و به طور یقین
با این افراد به شدت برخورد خواهد شد.
مسئول صندوق کارآفرینی امید
شهرستان مهاباد نیز در نشست این شورا
از اقدامات تسهیل کننده این صندوق
برای اهدای وام به کسانی که از قلیان
فروشی به صنف دیگری تغییر شغل
بدهند ،خبر داد.
کامران کریمی آذر همچنین افزود:
با همکاری شهرداری حاضر به سرمایه
گذاری برای تاسیس سالنهای ورزشی
برای دور نگه داشتن جوانان از خطر
اعتیاد هستیم.
تاکنون  25واحد قلیان سرا در
شهرستان مهاباد پلمپ شده اند که از این
تعداد چهار واحد بعد از فک پلمپ پرونده
آنها به مراجع قضایی ارسال شده است.

استفاده از آسانسورهای بدون گواهیایم نی ممنوع است

مدیرکل استاندارد استان اردبیل
گفت :امروز استفاده از آسانسور در
جامعه به لحاظ نوع ساخت مسکن
رایج شده و آسانسورهای نصب شده
باید گواهیایم نی و استاندارد داشته
باشند.
هاشم عالیی از آمادگی همکاری
اداره کل استاندارد استان در این زمینه
خبر داد و اظهار کرد :به آسانسورهای
فاقد گواهیایم نی اجازه فعالیت داده
نخواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت  15دستگاه
شهربازی در اردبیل بیان کرد11 :
دستگاه با بررسی اداره کل استاندارد
به دلیل نامطلوب بودن پلمپ شده و

براساس رایزنیها با شهرداریهای
استان شهربازیهای فاقد گواهی
استاندارد پلمپ خواهند شد.
او تشریح کرد :با اجرای طرح طاها
(طرح هماهنگی جمع آوری کاالهای
غیر استاندارد)  67نوع کاالی غیر
استاندارد در شهرستان اردبیل و 35
نوع کاالی غیر مجاز هم در دیگر
شهرستانهای استان جمع آوری شده
که بیشتر آنها در دیگر استانها تولید
شده و در استان اردبیل عرضه میشد.

سهم فنی و حرفه ای ،آموزش مهارت است

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای
استان زنجان گفت :سهم فنی و حرفهای
در چرخه اشتغال ،آموزش مهارت به
کارآموزان بوده و موضوع بکارگیری آنان
وابسته به تعریف درست فرایند اشتغال
و ایفای نقش مطلوب همه دستگاههای
متولی در استان است.
محمدرضا انصاری افزود :تا زمانی که
چرخه و فرآیند اشتغال تعریف درست و
مشخصی نداشته باشد ،بکارگیری مهارت
آموزان با نارساییهای همراه خواهد بود.
وی به ضرورت فرهنگ سازی و ترویج
مهارت آموزی در جامعه اشاره کرد و ادامه
داد :آموختن مهارت شرط الزم برای
دسترسی به فرصتهای شغلی و پایداری

مشاغل است.
انصاری با بیان اینکه رسیدن به اشتغال
پایدار ،نیازمند همکاری و هم افزایی
دستگاههای اجرایی مختلف و فراهم
کردن زیرساخت هاست ،اظهار کرد:
جهت گیری صحیح و مثمر ثمر شدن
آموزشهای مهارتی در نتیجه مشخص
و دقیق بودن سیاست گذاری اشتغال در
سطح استان حاصل میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای 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 میکنند با
فقر مهارت در سطح استان مواجه نیستیم

پلیس

 10کیلوگرم مرفین در ارومیه کشف شد
فرمانده انتظامی ارومیه گفت10 :
کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین که
در یکی از روستاهای اطراف این شهر
جاسازی شده بود ،توسط ماموران کشف
شد.
حسین صمدپور افزود :در پی دریافت
خبری مبنی بر وجود شواهدی از مواد
مخدر در یکی از روستاهای شهرستان
ارومیه ،ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
این شهرستان به آن روستا اعزام شدند.
وی اضافه کرد :ماموران پلیس پس
از بازرسی محل مشکوک به وجود مواد

مخدر 10 ،کیلوگرم مرفین که در
مخروبهای جاسازی شده بود ،کشف
کردند.
وی اظهار کرد :در این رابطه هیچ
متهمی تاکنون دستگیر نشده ولی بررسی
ماموران در این خصوص ادامه دارد.
آذربایجان غربی به علت قرار گرفتن
در مسیر ترانزیت مواد مخدر از سوی
سوداگران مرگ ،از استانهای است که
بیشترین میزان مواد مخدر در آن کشف
میشود که در برخی سالها به دهها هزار
کیلوگرممیرسد.

و این فرایند به کارگیری مهارت آموزان
است که دچار یک سری نارساییها است.
وی با بیان اینکه وظیفه کاریابی ها،
ارائه مشاوره و هدایت شغلی به مراجعان و
رغبت سنجی آنان به مشاغل است ،افزود:
موسسههای کاریابی باید افراد عالقه مند
و فاقد مهارت را برای کارآموزی به مراکز
فنی و حرفهای ارجاع دهند.
انصاری به ضرورت نیاز سنجی از
بازار کار و مشارکت حداکثری ذینفعان
(واحدهای تولیدی و خدماتی) ،در
به کارگیری مهارت آموزان تاکید و
خاطرنشان کرد :سفارش محور شدن ارائه
آموزشهای مهارتی موجب صرفه جویی
در هزینهها و ارتقا بهره وری میشود.

علی حامد حقدوست -ایرنا



خشکی دریاچه ارومیه
پنج میلیون انسان را تهدید میکرد

استاندار آذربایجان غربی گفت :خشکی
دریاچه ارومیه جان پنج میلیون انسان را تهدید
میکرد ولی با تدابیر دولت و همراهی برخی
کشورها ،اقدامات خوبی در راستای احیای این
دریاچه انجام و مرحله تثبیت را با موفقیت پشت
سر گذاشتهایم .
قربانعلی سعادت افزود :در حدود  2دهه
گذشته با عدم مدیریت و افزایش مصرف آب
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،زمینه خشک
شدن این دریاچه ایجاد شد و در صورتی که این
روند ادامه مییافت ،مشکالت اساسی زیست
محیطی برای کشور ،منطقه آذربایجان و حتی
برخی کشورهای همسایه ایجاد میشد.
وی اضافه کرد :با روی کارآمدن دولت تدبیر
و امید ،اهتمام ویژهای برای جلوگیری از خشک
شدن دریاچه و تبعات بعدی آن به کار گرفته شد
و عالوه بر اجرای طرحهای تامین آب ،اقدامات
مثبتی در راستای مکانیزه کردن بخش کشاورزی
و استفاده از فناوریهای نوین در راستای کاهش
میزان مصرف آب در این بخش به اجرا درآمد.
وی اظهار کرد :دولت تمام توان خود را
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.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به
همکاریهای دیگر کشورها در راستای
اجرای برنامههای احیایی دریاچه ارومیه ادامه
داد :کشورهای روسیه و ژاپن در  2سال اخیر،
همکاریهای خوبی در احیای دریاچه ارومیه
با دولت ایران داشته اند و امیدواریم نظیر این
همکاریها با دیگر کشورها نیز برقرار شود.
دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان
است که در  20سال گذشته با بحران شدید
کم آبی مواجه شده و از پهنه  5700کیلومتری
آن تنها حدود  10درصد 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  32میلیارد متر مکعب نیز رسیده
بود .در تراز اکولوژیک  1274.1متری دریاچه
ارومیه ،میزان آب باید  14میلیارد متر مکعب
باشد.
از دو سال قبل با اجرای برنامههای ستاد
احیای دریاچه ارومیه در راستای تثبیت وضعیت
فعلی ،روند خشکی سالهای گذشته دریاچه
ارومیه متوقف شده و این دریاچه شرایط تثبیت
را میگذراند.
الیروبی  120کیلومتر از رودخانههای منتهی
به دریاچه ارومیه و اجرای طرح  25کیلومتری
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  500میلیون
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  10کیلومتر از تونل
 36کیلومتری انتقال آب سد کانی سیب ،آغاز
عملیات آبگیری سد سیلوه از تیرماه و انتقال
آب آن به دریاچه ارومیه در آذر ماه به میزان
 150میلیون مترمکعب در سال ،پیشرفت قابل
مالحظه در عملیات انتقال آب پساب شهر
تبریز به دریاچه ارومیه و توسعه شبکه فاضالب
شهر ارومیه ،بهره برداری کامل از تمامی
طرحهای الیروبی رودخانههای منتهی به
دریاچه ارومیه در استانهای آذربایجان غربی
و آذربایجانشرقی به طول کل  250کیلومتر،
تحقق  24درصدی صرفه جویی در مصرف
آب کل حوضه از طریق پروژههای مطالعاتی
و اجرایی بخشهای آب و کشاورزی در دست
اجرا و رهاسازی  250میلیون مترمکعب آب مازاد
سدهای حوضه در زمستان از جمله برنامههای
احیای این پهنه آبی است.

تراکتورسازی و لیدرهایش جریمه 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
خبرنگارانشد.
کمیته انضباطی پس از بررسی و برگزاری
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
یک و دو ماده  70آییننامه انضباطی رأی به
محکومیت باشگاه تراکتورسازی تبریز به پرداخت
مبلغ  50میلیون ریال بهعنوان جریمه نقدی صادر
کرد .همچنین قلیچخانی ،مسئول کانون هواداران
باشگاه تراکتورسازی تبریز بهمدت دو جلسه از
همراهی تیم خود و حضور در ورزشگاه برگزاری
مسابقات این تیم محروم است.
رأی صادر شده از سوی کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال قطعی اعالم شد.

اعضای شبکه سارقان احشام
توسط پلیس آگاهی زنجان دستگیر شدند

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
استان زنجان از دستگیری اعضای شبکه
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 میدادند که
با هوشیاری عوامل پلیس آگاهی زنجان در دام
قانون گرفتار شدند.
وی اظهار کرد :این سارقان با استفاده از

شگرد خاص نقب زنی ،وارد محل نگهداری
احشام روستائیان شده و در هر نوبت نیز  30تا
 65راس گوسفند و بز را به سرقت برده و به
فروشمیرساندند.
رحمتی با بیان اینکه این سارقان به هفت
فقره سرقت احشام در این ایام معترف شده اند،
افزود :یک مورد از سرقتها مربوط به یکی از
روستاهای شهرستان میانه و  6مورد مابقی نیز
در حوزه استحفاظی زنجان صورت گرفته است.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
استان زنجان اعضای این شبکه را چهار تا پنج
نفر ذکر کرد و گفت :این  2سارق سابقه دار

به طور معمول از ساعت  23شب به بعد
با پارک خودرو نیسان وانت در نزدیک محل
نگهداری احشام دست به سرقت میزدند 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.
وی با بیان اینکه خودروی نیسان وانت
متعلق به این  2سارق نیز از سوی پلیس آگاهی
زنجان توقیف شده است افزود :اعضای این
شبکه به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی
معرفیشدند.
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روحانیدیگرنمیخواهد
تنهابماند!
حاال دیگر به اسکله رسیدهاند .با لبریز شدن صبر
رییسجمهور ،ســه وزیر از کشــتی کابینه پیاده
میشوند تا دستوبال دولت یازدهم در سال پایانی
خود بازتر شود .سه وزیری که شاید بیشترین مخالف
را داشتند استعفا دادهاند تا دولت غرق نشود .جنتی،
گودرزی و فانی دیگر در کابینه یازدهم جایی ندارند.
عدهای از تصمیم قاطع رییسجمهور برای ترمیم
کابینــهاش گفتند تا وزرایی که به نظر میرســد
ضعیف عمل کردهاند 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 ریاستجمهوری باقی مانده استارت انتخاباتی
روحانی قلمداد کردند.
تمامی این گزارهها میتواننــد در جای خود قابل
بحث ،درســت یا غلط باشند اما یک نکته از همه
چیز مهمتر است .رییسجمهور دیگر نمیخواهد
یکتنه بار ضعف برخی وزرای دولتش را به دوش
بکشد .روحانی برای ساختن کشور و مدیریت کالن
به ژنرالهای سیاســی و اجرایی نیاز دارد .دقت به
سخنان و واکنشهای رییسجمهور از ابتدا تاکنون
نشان میدهد که برخی اعضای کابینه یازدهم به
جای آنکه یار شاطر باشــند بار خاطر بودهاند .هر
بار اظهار نظر و عملکرد اشــتباهی در حوزه برخی
وزارتخانهها ســر زده این رییسجمهور بوده که با
زبان گویای خود تالش کرده به وزرایش راه را نشان
بدهد .نمونهاش عقبنشینی وزیر ارشاد در ماجرای
کنسرتها و سخنرانی چند روز بعد روحانی که وزرا
نباید به این راحتی از مواضع خود عقبنشینی کنند.
نگاهی بــه عملکرد وزرایی که اســتعفا دادهاند یا
اســتعفاداده شدهاند نشــان میدهد روحانی دیگر
نمیخواهد یکتنه بار ســنگین دولت را به دوش
بکشد .او وزیری مثل ظریف میخواهد که عالوه
بر جنگیدن و موفقیت در جبهه خارجی با قاطعیت
مخالفــان داخلی خود را یا مجــاب و یا مات کند.
روحانی وزیــری میخواهد که وقتی قول میدهد
تورم را در پایان سال چهارم دولت به زیر  10درصد
برساند این کار را در عمل انجام دهد.
البته اینها به معنی این نیست که رییسجمهور پشت
وزرایش را خالی میکند؛ چرا که روحانی در این سه
سال نشان داده هر جا وزرایش کوتاه آمدهاند او در
حمایتشان تمامقد ایستاده است اما آیا بار کابینه باید
تنها به دوش رییسجمهور باشــد؟ در این مدت
بسیاری از کارشناسان تصریح کردهاند که روحانی
تنهاست .آن هم در دولتی که میراث خوار مشکالت
بهجاماندهای است که برداشتن آوار آن ،خود یک کار
بزرگ به حساب میآید پس شاید رییسجمهور حق
دارد وقتی توانسته با داشتن وزرای کارآمد ،قول خود
را برای رسیدن به توافق برد-برد هستهای عملی
کند ،اقتصاد آشــفته پیش از  92را به ثبات رسانده
و تــورم را به زیر  10درصد برســاند ،از وزرایی که
شــاید اصلیترین متولیان فرهنگی کشور هستند
توقع داشته باشد به قولهای انتخاباتی او در حوزه
فرهنگ و اجتماع جامه عمل بپوشانند.
نگاهــی به گزینههــای احتمالی در این ســه
وزارتخانه هم نشــان میدهد روحانی فعال به
کســانی فکر میکند که به ســرعت به رتق و
فتق امور وزراتخانهها بپردازند .از حسامالدین آشنا
مشاورفرهنگیرییسجمهور،سیدعباسصالحی
معاون فرهنگی وزیر ارشاد و احمد مسجدجامعی
وزیر پیشین ارشاد برای وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،سیدمناف هاشمی ،رضا صالحیامیری،
علیاصغر مونســان ،مرتضی بانک ،مســعود
سلطانیفر ،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 میشود
رابطه رییسجمهور و وزرایش باید دوطرفه باشد.
این اتفاق هــم به رییسجمهور کمک میکند
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 سیاستهای رییسجمهور 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 نمیخواهد اسیر حاشیهها 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 زمانهای که باد موافق نمیوزد ،الزم اســت
تغییراتــی در روند حرکتی کشــتی ایجاد کرد.
حاال رییسجمهور برای ترمیم کابینهاش باز هم
ژنرال میخواهد .ژنرالهایی مثل ظریف ،زنگنه و
قاضیزادههاشمی.

آگهیاخبارشمالغربخبرچیناقتصاد

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 بینالملل ارائه شود.
قصد راخوی ،ریاست بر دولت آتی اسپانیا با همه سختیها است
که در راســتای آن باید بر سر هر طرح و الیحهای با اپوزیسیون
مذاکره کند تا به این صورت خللی در روند احیای اقتصادی اسپانیا
وارد نشود.

معاون مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتــی اعالم کرد :به صادرکننده بزرگ فرآورده در منطقه بدل
شــدهایم و روزانه  ٤٥میلیون تــا  ٥٠میلیون لیتر نفت کوره و
نزدیک به  ٢٠میلیون لیتر گازوییل صادر میکنیم.
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 اقدامهای مانند
تزریق گاز به شبکه گازرسانی کشور و کاهش تحویل سوخت
مایع به نیروگاهها انجام شــد که با این دو امر ،آلودگی محیط
زیست ناشــی از گوگرد کم و سوخت پاک در کشور جایگزین
شد.

جهان به دنبال
تعامل با ایران است

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

برای ترمیم کابینه از دولت تشکر
میکنم

مبارزه با قاچاق مطالبه مردمی
و اولویت ناجا

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 میکردند؛ 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.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه باید اصلیترین پیام
امام حسین (ع) را الگوی رابطه با دشمنان خود قرار دهیم ،اظهار
کرد« :هیهات منا الذله» پیامی بود که حضرت سیدالشــهدا(ع)
برای نسلهای 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 اصلیترین پیام امام
حسین (ع) را الگوی رابطه با دشمنان خود قرار دهیم ،خاطر نشان
کرد :با رصد تاریخ متوجه خواهیم شــد که در دورههای 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.

رییس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با تشکر
از دولــت به دلیل ترمیم کابینه گفت :وزرایی که به دولت
راه مییابند 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 میکنم .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
میدانید؟ گفت :با تعاملی کــه دولت با مجلس دارد فضا
خوب خواهد بود و امیدواریم که در این راستا فضا مطلوب
باشد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه کشفیات کاالهای قاچاق
از نظر ریالی  40درصد افزایش داشــته است ،گفت:
مبارزه جدی بــا معضل قاچاق مطالبــه مردم و از
اولویتهای اصلی نیروی انتظامی است.
حسین اشــتری با بیان اینکه مبارزه با پدیده قاچاق
یکــی از اولویتهای 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
دستگاههای مسئول در این زمینه است.
وی تأکیــد کــرد :نیــروی انتظامی نیز با اشــراف
اطالعاتی اقدامات مقابلهای در این زمینه را افزایش
داده اســت و این مهــم به افزایــش  40درصدی
کشــفیات از نظر ریالی نسبت به سال گذشته منتج
شده است.

ویتنام از حضور آمریکا در منطقه حمایت کرد

در حالی که روابط مانیل و پکن در حال توســعه اســت،
ویتنام از مداخله بینالمللی 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 همکاریها و گسترش حوزههای همکاری بحث
و گفت وگو کردند.
دو طــرف در این دیدار تاکید کردنــد که همکاریهای
دفاعی بین ویتنام و آمریکا همسو با همکاریهای جامع
دو کشور بیش از پیش موثر و کارآمد بوده است.

رشد اقتصادی ایران فراتر از حد انتظار است
رییس بخش خاورمیانه صندوق بینالمللی 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،5درصدی در سال جاری
فراتر از انتظار عمل کرده و چنانچه جمهوری اســامی به دیگر قید و
بندهای محدود کننده اقتصادش بپردازد ،این روند میتواند 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 تحریمها قرار داشته اند.
وی افزود :کاهش تحریمهای بیشتر در مورد ایران میتواند زمینه را
برای این رشد فراهم آورد..

مبادالت تجاری اکو درحد انتظار نیست

رییس کل گمرک ایران میگوید ،موفقیت در برقراری ارتباط و گسترش
همکاریهای گمرکی و تجاری با گمرکات کشــورهای عضو سازمان
همکاری اقتصــادی (اکو) ،نیازمند همکاری مشــترک در اســتفاده از
فناوریهای پیشرفته و سیستمهای مدرن الکترونیکی است.
مسعود کرباسیان افزود :با وجود اهداف عالی و انگیزههای قوی بنیانگذاران
ســازمان اکو و خواست و عالقه کشــورهای عضو ،پیشرفت اقدامها و
طرحهای مصوب این ســازمان به ویژه در بعد همکاریهای اقتصادی
و مبادالت تجاری در حد انتظار اعضا نیست.
به گفته رییس کل گمرک ایران ،عمده تصمیمها و مصوبههای سازمان

به ویژه موارد مربوط به گسترش همکاریهای 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  350میلیون نفری ،نیروی کار جوان و بازارهای
بکر ،امکان ایجاد زمینه شکوفایی اقتصادی آنها را فراهم میکند.
عضو هیات دولت یازدهم گفت :رشــد ســریع فناوریهای اطالعات و
ارتباطات در حوزههای 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 ،اقدامهای گوناگونی را در دستور کار قرار دهند.
رییس کل گمرک ایران ارتقای امنیت ،تسهیل تجارت بینالملل ،ساده و
هماهنگ کردن رویههای 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 روشها و تکنیکهای
جدید ،حمایت از اجرای موثر مفاد موافقتنامه تســهیل تجارت ســازمان
جهانی گمرک با ســازمان تجارت جهانی ( )WTOبا استفاده از ابزارها
و کمکهای 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 اقدامها عنوان کرد.

تحریمداروییاقدامجدیدآمریکا سیاستهای کلی انتخابات ،زمینه
ساز برون رفت از چالشهای
علیهسوریه

اسماءاسد همسر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت :باید از تحریم
کنندگان پرســید ،سود اقدام علیه ســامت و جان مردم سوریه چه
دســتاوردی دارد؟ .وی با اشاره به ادامه فشارهای آمریکا و همچنین
تحریمهای قبلی و جدید علیه سوری ها ،افزود :بر همه آشکار است
که تحریمهای کنونی علیه سوریه مانند اقدامهای سالهای دهه 90
است که مردم عراق را زیر ضربههای 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 سیاستهای ضدسوری تحمیل
شده است و بیماران سرطانی از وضعیت سخت کنونی و توقف مراحل
درمانی خود سخن میگویند.

معاون رییس جمهوری در امور مجلس گفت :سیاســتهای کلی
انتخابات با برخورداری از نکات مهم میتواند زمینه ساز برون رفت
از چالشهای باشد که در ادوار انتخابات گذشته شاهد آن بودیم.
حسینعلی امیری افزود :با عنایت به بند یک اصل  110قانون اساسی،
سیاســتهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی
ابالغ شــد ،که با ابالغ این سیاستها انتظار میرود حرکت رو به
اصالح وضعیت انتخابات در ابعاد و ساحتهای مختلف شکل جدی
پیدا کند .وی ادامه داد :برخی از سیاستها 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 قانونگذاریهای جدید این
سیاستها را لحاظ کند.
امیــری تاکید کرد :بدون تردید هر یک از بندهای سیاســتهای
ابالغی همچون قطعهای از یک پازل اســت که مجموعه قطعات
آن ،انتخابات شایسته و فاخر را رقم میزند.

ایران صادرکننده بزرگ فرآوردههای نفتی منطقه

عدهای تا کلم ه دشمن تکرار میشود ،ناراحت میشوند
حضرت آیــتاهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب
اســامی 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
لحظــهای در دفاع از جامعــهی علمی و نخبگان
کشور کوتاه نمیآیند ،افزودند :با تکیه بر نخبگان
و فرزانگان و در پرتو ایجاد نسلی جوان و پرتالش،
ایران بزرگ به کشوری پیشرفته ،قدرتمند ،شریف،
عزیز و برافرازندهی پرچم تمدن نوین اســامی
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 بهجا آورند.
رهبر انقالب اســامی دلیل اصلی تأکید مکرر بر
لزوم قدر دانستن نخبگان جوان و حمایت از آنان
را ،تقویت بــاور «ما میتوانیم» در جامعه خواندند
و خاطرنشان کردند :متأســفانه در دوران طوالنی
قاجار و پهلوی ،ژن «ناتوانــی»« ،نمیتوانیم» 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،
بهصورت تحقیرآمیزی در ذیل غرب تعریف شد.
ایشــان ،موضــوع «جهانــی شــدن» و توصیه
آمریکاییها و اروپاییها 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 مینامد،
به معنای مخالفت با ارتباطات خارجی نیست بلکه به
تحمیلی قدرتهای
معنای مقاومت در مقابل فرهنگ
ِ
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.

پاکسازی عراق از تکفیری ها
با اراده ملت عراق

 30میلیارد دالر خسارت آلودگی
هوا در سال

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت :مــردم عراق تصمیم
گرفتند به کمک متحدان خاک خود را از وجود تکفیریهای
پرورش یافته در مدارس برخی کشورهای منطقه پاکسازی
کنند ،اینکه چگونه این کار را انجام دهند ،از چه مشــاورهای
بهره گیرند ،تابع اراده ملت عراق است و کاری به تاثیر رسانهها
ندارد.
علی شمخانی افزود :نه ملت و نه مسوؤل عراقی و مرجعیت
این کشور توجهی به فضاسازیهای رسانهای ندارند.
شــمخانی با بیان اینکه امروز قابلیت علمی موجود در کشور
در بخش خصوصی و دولتی ،لشکری و کشوری به ما دیکته
میکند که با توجه به پتانسیلی که در اختیار این توانمندی قرار
دارد هر آنچه را اراده کنیم میتوانیم به عنوان شناور ،چه در
سطح ،چه اثر سطحی و زیر سطحی بسازیم و مجهز به هر
آنچه که میخواهیم کنیم.

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست،خسارت
وارد آمده به مردم از ناحیه آلودگی هوا را  30میلیارد دالر در سال اعالم
کرد و گفت :مصرف انرژی در ایران  9برابر متوسط مصرف در کشورهای
صنعتیاست.
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 بخشهای اجرایی و وزارتخانهها
تدوین شده و الیحهای کارآمد و به روز است.
معاون رییس جمهوری خاطر نشان کرد :مساله مهم این است که از سال
گذشته که سیاستهای 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.
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معرفت

گونه باخان

گوزگولر بوالغی

شحنهی دزد اگر
برگردد و شیخ شود،
مهتر عالم شود!
ِ

من بير سوپورگهچييم!

سنه نئيلهميشم من!

موالنا جاللالدین رومی  /فیهما فیه

ــن و َعم َِل عم ً
ال صال ِح ًا
تاب و آ َم َ
ا ِّل َمن َ
فأولئک ُی َب ّد ُل ا ُ
َ
ســیئاتِ ِهم َح َســ َنات .هر
هلل ِّ
ظن این
تحصیلی که کردهاســت در افساد ّ
ظن همچنانکه
ساعت ق ّوت شود در اصالح ّ
دزدی دانا توبه کرد و شــحنه شد .آن همه
طراریهای دزدی که میورزید این ســاعت
ّ
ق ّوت شــد در احســان و عدل ،و فضل دارد
بر شــحنگان دیگر که ا ّول دزد نبودهاند زیرا
آن شحنه که دزدیها کردهاست شیوه دزدان
را میداند ،احوال دزدان ازو پوشــیده نماند و
این چنین کس اگر شیخ شود کامل باشد و
مهتر عالم.

قيصر امينپور

من بير سوپورگهچييم .هامي مني تانييير.
آنجاق كيمسه ايندييه كيمي منيم بارهمده بير
شئي يازماييبدير .شــاعرلر و يازيچيالر گول،
آغاج ،آرخ و بوالقالر بارهسينده يازيرالر .آنجاق
آزجا دقت ائتسهلر ،منيده ياشيل چمنليكده،
آغاجالرين آلتيندا و آرخالرين قيراغيندا گؤره
بيلرلر .بلكهده حقليديرلر .آخي كيم حاضيردير
زيبيللر اوچون گؤزل بير غزل سؤيلهيه؟ و يا
بير اينجه ادبي قطعهده زيبيلي توصيفه چكه؟
آنجــاق من كــي زيبيــل دئييلــم؛ من
سوپورگهچييم.
زيبيلليگيسوپوروبتميزلهينهسوپورگهچي
دئييرلر .بس بوتون خلق سوپورگهچيدير .بونا
گؤرهكي ،هركس ،وارليدان يوخسوال كيمي اؤز
ياشاييشيندا بير شئي تميزلهيير .مث ً
ال هرگون
بوتون انســانالر الـ اوزونــو ،بدنيني يويوب
تميزلهيير .قابـ قاجاق،سفره ،پالتار و ائولريني
تميزلهييرلر.
بيــر ناخوشــون بدنينــدن بيــر «وز»ي
چيخاران طبيب ،محصللرين ذهنيندن جهل
قارانليغيني سيلن معلم ،و ...بونالرين هاميسي
ســوپورگهچيديرلر .بس نه فــرق ائدير؟ بيز
هاميميز باتيقليغي تميزلهييريك .خلق يالنيز
اؤزونو و ائويني تميزلهســه ،من اؤز ائويمدن
عالوه ،باشقاالرينين كوچه و محللهسينيده
تميزلهييرم.
سيزدن سوروشورام:
اؤزونــو و ائوينــي تميزلهين بير شــخص
ياخشــيدير ،و يا اؤزونــدن و ائويندن عالوه

شعر

تا شوم روشن از آيينهی نوراني تو
خويش را عرضه نمودم به مسلماني تو
درد سختي است عطشناك فراق تو شدن
دستم آويخته بر دامن باراني تو
اي نواي غزلت نغمهی زيبايي عشق
نغمهخوان گشتهام از شور غزلخواني تو
آب و نان و نمك سفرهی سبزت همه عشق
چه صفايي است سر سفرهی مهماني تو
قسمات ميدهم اي شيفتهی تنهايي
گو چه رازي است در آن خلوت پنهاني تو
«شعرهايي كه نخواندم همه تقديم تو باد»
دفتر سبز غزلهاي من ارزاني تو
كردهام نذر كه گر محرم و يار تو شوم
جان خود را كنم اين بار به قرباني تو

بهشتدروغين

در اين آشفته بازاري كه بعضيها بپا كردند
مرا از خود ،خودم را از خداي خود جدا كردند
به اميد بهشتي سبز و خرم يارشان گشتم
و آخر در كوير خشك و سوزانم رها كردند
نديدم خويش را در چشمهی آيينههاشان ،چون
نفسآلودگان آيينهها را سخت ،ها كردند
درخت مهرباني زرد شد ،پژمرده شد ،خشكيد
ببين پاييزيان با باغ سبز ما چهها كردند
ز لوح خاطرم زايل نخواهد گشت ميدانم
ستمهايي كه بر من دوستان بيوفا كردند
فريب طرفه كاالي دروغينشان نخواهم خورد
در اين آشفته بازاري كه بعضيها بپا كردند

باشــقاالرينين تميزلييينهده يئتيشــن بير
شــخص؟ اگر باشــقا آدام نئچه گون شهرده
اولماسا آز زيبيل عمله گلر ،آمما بير نئچه گون
من اولماسام ،خلقين ياشاييشي زيبيلده ايتيب
باتار.
اگر ايشــلر فايدالــي اولدوغــو باخيمدان
اؤلچولورســه ،من بيلميرم كيمين ايشي چوخ
فايداليدير؟ هر شئيي زيبيله چئويرهنين ايشي،
يوخســا هر يئري باتيقليقــدان تميزلهيهنين
ايشي؟
من بيلميرم ،ســيز دئيين خلقين ايشــيني
چتينليگه ساالن ياخشــيدير ،يوخسا خلقين

ايشيني آسانالشديران؟ كيتاب،دفتري زيبيله
چئويرن تحصيل آلميشــار ياخشيديرالر،
يوخســا من كي او زيبيللري يئنيدن كيتاب
دفتره چئويريلمك اوچون توپالييرام؟
هميشــه ياز اولماقدان اؤتــرو ،من پاييزي
سوپورورم ،قيشي كورويورم و يايي يويورام.
من ســوپورگهچييم؛ گونش ،سو و يئلده
منيم امكداشــاريمدير .آنجاق من هرگون
سحرـ سحر،گونشدن قاباق يوخودان اويانيب
ايشه گئديرم.
گونشده سوپورگهچيدير؛ او هرگون سحر
تئــزدن اويانير .گئجهنيــن قارانليق زيبيليني

شهرين كوچهلريندن سوپورور .هم ده شاخيب،
هر شئيي تميزلهيير.
سودا هر شئيي يويوب تميزلهيير.
يئلده گؤيون توتقون بولودالريني سيليب،
اونالري ياغيشــا چئويرير و هاوانين زهرلي
گازالريني ســوپوروب تميزلهيير .بيز هاميميز
سوپورگهچيييك.
آنجاق بيلميرم ،نييــه بعضيلري اؤزلريني
مندن اوســتون بيليرلر؟ نييــه مني هاميدان
اسگيك بيليرلر؟ من سوپورگهچييم .اگر گئجه
ياريسي قارانليق گؤزو و يا سحرچاغي احتياط
عالمتيني حركتده گؤرسهنيز ،او منيم گئجهيه
مخصــوص پالتار اگنيمدهدير و ايشــلهمهگه
مشــغوالم .من هرگون آخشام چاغي ائولرين
قاپيسينا گئديب،زيبيللري توپالييرام.
آممــا ،كاش اواليــدي جاماعاتين كؤنلونو
سيليب ســوپورهيديم كي ،بو قدهر اؤزلريني
باشقاالرينداناوستونبيلمهيهيديلر!
منجه بئله بيــر آدامالر يول يئريين زيبيل
قابينا اوخشاييرالر .بئله بير آدامالر يالنيز زيبيل
دوزهلتمهكرخاناسيديرالر.
بئله بير آدامالر گؤزو يوموب ـ آچيم ساعاتدا
يام ياشــيل باغي ،دوپ دورو سويو ،ان گؤزل
گولو و تپ تزه ايستي چؤرهيي زيبيله دؤندهره
بيلرلر.
قورخــورام بيرگون اوال كي يئر كورهســي
بؤيوك بير زيبيل قابينا چئويريله.
او زامان داها منيم اليمدن چتين بير ايش گله

بيلر ،و...

كوسورسن،باريشيرسان،

قايناييرسان،داشيرسان،

بعض ًا يامان چاشيرسان،

سنه نئيلهميشم من.

آي گوندوزلو ،گئجهليم،

آي شيلتاغيم دجهليم،

بير آمان وئر دينجليم،

سنه نئيلهميشم من.
شيلتاقليغيمبيريانا،

دؤندردين قلبيم قانا،
قالميشام يانا ـ يانا،

سنه نئيلهميشم من.
گزديك داغي ،آراني،

بس كيم ووردو آراني،
تزهلمه ياراني،

سنه نئيلهميشم من.
آي يئريشي جئي رانيم،
آي درديمه درمانيم،

اؤزـ اؤزونه حئي رانيم!

سنه نئيلهميشم من.

عمان دئديم گؤزونه،
شكر دئديم سؤزونه،

داستان

دو شعر از
احد افخمي ( )1357ـ اوروميه
غزلهاي من ارزاني تو

چئويرن :بايرام ارشهلي

محمدحسن قنبراوف ـ باكي

آي ووروالن اؤزونه!

سنه نئيلهميشم من.

مزهی شيرين كودكي
همه چيز از همان روز مخصوص شــروع
شد .روزي كه باعث شد حاال من اينجا باشم.
روزي كه حس كردن مزهاي در دهانم مرا به
ياد دوران كودكي انداخت .روزي كه در جايي
بودم و مثل هميشه هيچكس نميتوانست مرا
در آن محل ببيند .دليلش هم مسايل امنيتي
بود .من در حمام بودم.
آب من
وقتي زير دوش مينشستم قطرات ْ
را به ياد آرزويي كه داشــتم ميانداخت .آرزو
داشتم زير آبشاري مينشستم تا زير ضربهی
قطرههايش خستگي از شانههايم درميرفت
و وقتي چشمهايم را ميبستم و باز ميكردم
پريهاي دريايي را ميديدم كه مرا به رقص
در آب دعوت ميكردند و هر از گاهي از روي
شــيطنت ســرم را زير آب ميكردند و وقتي
نفس كم مــيآوردم با حالت خفگي خودم را
ميديدم كه در حمام دست و پا ميزدم و با باز
كردن شير آب سرد ،قطرهها مانند زگيل روي
بدنم پخش ميشد و حالم را جا ميآورد.
در آن روز مخصــوص هــواي حمام گرم
و پر از بخار بود .طبــق عادتي كه از بچگي
داشتم آب سرد را باز كردم و بر خالف دفعات
قبل كمي آب وارد دهانم شــد .عجب مزهی
آشنايي بود .خيلي ســعي كردم تا خاطرهی
آن مزه را به يــاد بياورم .يادم آمد وقتي بچه
بودم و هنوز مسايل امنيتي برايم مهم نبودند
بــا مادر به حمام ميرفتيم .حمامي پر از بخار
و آب گرمي كه تحملش برايم عذابآور بود؛
اما مادر فكر ميكرد آب هرچه گرمتر باشــد
رنگ من ســفيدتر خواهد شــد .بعد از يك
ماساژ جانانهی شــامپو روي سرم و كيسه و
ليف جانانهتر توسط مادر ،با حالت خفگي بايد
منتظر ميشــدم تا او خودش را هم مانند من
بسابد تا شايد كمي سفيدتر شود .من دزدكي
آب سرد را باز ميكردم و كمي ميخوردم؛ اما
مزهی آن با مزهی همهی آبهايي كه بيرون از
حمام مينوشيدم فرق ميكرد؛ طعم آب مانده
ميداد؛ نه گرم بود و نه ســرد؛ از طرفي هم
مزهی تمام شدن زجر اســتحمام را ميداد؛
طعم ادامهی زندگي را ميداد .هر طعمي كه
ميداد يادش تا آن روز مخصوص در گوشهاي
از مغزم مخفي شده بود.
بــي اراده دهانم را از آب ســرد پر كردم و

پريسا مدرس ا ّول -تبریز

فرو دادم؛ باز تكرار و تكرار؛ ميخنديدم .چقدر
خوب بود كه به خاطر مســايل امنيتي كسي
نميتوانست با من به حمام بيايد ،در غير اين
صورت فكر ميكردند ديوانه شدهام .راستش
را بخواهيــد خودم هم يــك جورهايي فكر
ميكردم كه زده است به سرم.
با درد گرفتن شــكمم دســت از شيطنت
برداشــتم .بيرون آمدم و در آينه خودم را نگاه
كردم .نه تنها سفيدتر نشــدهبودم ،قرمز هم
بودم و تنها جايي كه متفاوت به نظر ميرسيد
كف دستها و پاهايم بود كه چروكيده و سفيد
بودند.
قهوهاي درســت كردم .هميشه با انداختن
يكي دو تا قند سر و ته قضيه را هم ميآوردم؛
امــا چيــزي در درونم گفــت ميتواني قند
بيشتري بيندازي يا اص ً
ال تمام قندان را توي
فنجان خالي كني؛ و مــن گوش كردم .بعد
نوبت خوردن ميوه بود .در يخچال را باز كردم.
همان صدا در درونم گفت ميتواني در يخچال
را نبندي و نبســتم .كلي خوردني در يخچال
داشتيم كه ميتوانستم با آنها خال هـخاله بازي
كنم .كتاب ديكشنري انگليسي به انگليسي
همسايهی بغل دستيمان شد ،دستگاه فشار
خون همســايهی طبقه پاييــن و كامپيوتر
همسايهی طبقه باال و شروع به بازي كرديم.
اول نوبت تعارف كيك بود .چيزي در درونم
گفت خامهی كيك را به ســر و صورت هم
بماليــد و ماليديم .كمي ماســت صورتهاي
قهوهايمان را خندهدارتــر ميكرد و كرديم.
يواشكي آب را برداشتم و روي سر همسايهی
طبقه باال خالي كــردم؛ قيافهاش ديدني بود.

داشــتم از خنده رودهبر ميشدم كه ناگهان
ســردي چيزي را كه از شانههايم ميغلطيد
و پايين ميرفت احســاس كردم .همسايهی
طبقه پايين چند قالب يخ توي پيراهنم انداخته
بود و من شروع به باال و پايين پريدن كردم؛
همه خنديديم .همسايهی بغل دستي پيشنهاد
كرد يك كلبه درســت كنيم .دو نفر فرش را
باال كشــيدند و من صندليهــا را زير آن جا
دادم و لحظهاي كه همهمان داشــتيم داخل
كلبه ميشديم يكي از همسايهها جيغ كشيد؛
عنكبوتي به جمع ما پيوسته بود .من با دست
روي سرش كوبيدم؛ له شد و هرچه آب خورده
بود پخش شــد كف دستم .قيافهی همهمان
جمع شد و صداي اَه ـ اَه باال گرفت .دستم را
به زمين ماليدم و بعد روي پيراهنم كشــيدم.
دســتها و پاهاي عنكبوت مثل سنجاق سينه
روي پيراهنم چسبيد و همه خنديديم.
پدر بزرگ و مــادر بزرگ با هم قهر بودند.
همســايهها گفتند كاري كنيم تا آشتي كنند.
همان صــدا چيزهايي گفت و مــن به اتاق
مادر بزرگ رفتــم .دندانهاي مصنوعياش را
برداشتم و توي جعبهاي گذاشتم .همسايهی
طبقــه باال ماتيــك قرمز مــادر را كه موقع
برگشــتن پدر از ســفرهاي يكماهه به لب
ميزد برداشــت و دور تا دور دندانها يك لب
قرمز كشيد .همسايهی طبقه پايين با ماژيك
جملهی  I love youرا در كنار لب نوشت
و جعبه را با بند شلوار گلدار مادر بزرگ بستيم
و پاپيون پدر بزرگ را روي آن چسبانديم و در
اتاق پدر بزرگ گذاشــتيمش روي ميز .بعد از
چنــد دقيقه صداهايي از اتاق مادر بزرگ بلند

شــد .نميدانم چرا به جاي اينكه آشتي كنند
فحشهاي مادر و خواهر به هم ميدادند .هر
چه بود همهمان خنديديم و پا گذاشتيم به فرار
و به كوچه رفتيم.
پســرهاي محله داشــتند فوتبــال بازي
ميكردند؛ با يك توپ پالستيكي راه راه سفيد
و قرمز كه براي سنگين شدنش آن را داخل
دو نيمه يك توپ پالستيكي كهنه كردهبودند.
همان صداي آشنا گفت ميتواني يك شوت
محكم بزني تا حساب كار دست پسرها بيايد و
بفهمند تو قويترين دختر كوچه هستي .حتي
ميتواني تــوپ را با يك ضربهی زاويهدار به
پنجرهی خانهی دو تا همسايه پايينتر پرت
كني تا عوض چندين سال پيش كه گوش تو
را كشــيده بود را درآوري و من شوت كردم و
بعد پا به فرار گذاشتم.
چند كوچه پايينتر ماشين پدر همكالسيام
جلوي خانهشان پارك شدهبود .همان دوست
نامرئيام گفت يادت هســت چند سال پيش
وقتــي زنــگ در خانهها را مــيزدي و فرار
ميكردي ،صاحب همين ماشــين تو را گير
انداخت و بعد از نواختن يك سيلي در صورتت
به تو گفــت پدر !...من هم خم شــدم و باد
چرخهايش را باز كردم و پا به فرار گذاشتيم و
باز هم خنديديم .هوا داشت تاريك ميشد كه
كسي مچ دستم را گرفت و گفت« :آرام باشيد؛
آرام باشيد ».ترسيد ه بودم .يك پليس مهربان
بود همراه صاحب ماشــين و همسايهاي كه
شيشهاش شكسته بود .من را به جايي بردند
كه يك عالمه پليس مثل همان پليس مهربان
آنجا بودند .از من پرسيدند« :تا اين موقع شب
توي كوچه چه كار ميكرديد؟» همان صداي
آشــنا گفت نترس و نترســيدم .جواب دادم:
«پدر و مادرم گم شــدهاند ».و همه خنديدند.
يكي از آنها پرسيد« :چند سال داريد؟» گفتم:
«شش سال»؛ همه خنديدند .ديگري گفت:
«اما مادر ،شــما شصت ساله يا حداقل پنجاه
ساله به نظر ميرسيد!» نگاهي به آنها كردم
نگاهي به خودم؛ سرم را انداختم پايين؛ لبهايم
لرزيد« :...چقدر زود گذشت؛ انگار همين ديروز
بود ».اشكي از گوشهی چشمم پايين افتاد و...
همگي خنديديم.
81/8/21

دانيشيرسان،گولورسن،

بيردن سوسوب ،دينميرسن،

اؤزونده هئچ بيلميرسن،

سنه نئيلهميشم من.
دوداغينا بال دئديم،

ياناغينا حال دئديم،

منه مهمان قال دئديم،
سنه نئيلهميشم من.

بولود كيمي دولموسان،

دهيمه ـ دوشر اولموسان،

تر چيچك ايدين سولموسان،
سنه نئيلهميشم من.

دوداغيني بوزمه سن،

گل بوقدهر كوسمه سن،

اورهگيمي اوزمه سن،

سنه نئيلهميشم من؟!
سنه نئيلهميشم من؟!

پل ارتباطی صفحهی «ادبیات»
با خوانندگان محترم:

دبیر صفحه:





khalaoghli@gmail.com
نشانیالکترونیکیروزنامه
sorkhab.ir@gmail.com
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موسی کاظمزاده

تبریزملتهباززخمحاشیهنشینی

وقتی حاشیهنشینی به حاشیه میرود

فارس-به عقیده کارشناســان مسئله
حاشیهنشینی در شهرستان تبریز با  400هزار
حاشیهنشین 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  18میلیون نفر معادل یک
سوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی
قرار دارنــد ،که از این تعــداد جمعیت 11
میلیون نفر در حاشیه شهرها و  7میلیون نفر
نیز در میان شهرها و در شرایط بد مسکن
زندگی میکنند؛ از تعداد مذکور بیش از 400
هزار نفر در شهر تبریز و  400هزار نفر نیز در
بافت فرسوده در شهر اولینها روزگار سپری
میکنند.
بر آن شــدیم در گــزارش و تحلیلی به
علت شکلگیری حاشیهنشینی 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 حاشیهنشینی تبریز اختصاص
داده ،باز هم  50درصد شــهروندان شــهر
اولینها در بافتهای فرسوده و حاشیهنشین
زندگیمیکنند.
آن سوی دیوار حاشیهنشینان
تبریز؛ چه خبر
جالبتر آنکه به عقیده کارشناسان این
حوزه مسئله حاشیهنشینی 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
حاشیهنشــینهایش همیشه بر سر زبانها
بوده؛ به طوریکه در حال حاضر در نزدیک
 20منطقــه از این شــهر؛ از جمله انتهای
محلههای چون منبع ،سیالب ،یوسفآباد،
خلیلآباد ،داداشآباد ،کشــتارگاه ،عباسی،
ماراالن ،حافــظ ،طالقانی ،حجتی ،کجوار،

قرهباغی ،الله ،آخماقیه و ...شهروندان این
مناطق با داشتن حداقلهای امکانات رفاهی
و خدماتی برای داشتن یک زندگی سالم و
ساده روزگار میگذرانند.
از ســوی دیگر ،در ماههــای اخیرا نیز
فرماندار شهرستان تبریز اعالم کرده بود ،که
حدود  120میلیارد ریال تسهیالت از سوی
بانک جهانی برای اجرای طرحهای مختلف
در ســکونتگاههای 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
میآید ،در اجرای برخی طرحهای بازآفرینی
پایدار در حاشیه این شهر؛ بعضی دستگاهها و
سازمانها هماهنگ عمل نکردهاند.
با ایــن حســاب از تحلیــل و دیدگاه
مســؤوالن ،متولیان این امر و کارشناسان
حوزه مسائل شهری در این زمینه میتوان
به این نتیجه رســید که در چند دهه اخیر،
تعداد حاشیهنشینان کشــور و در این میان
شهر تبریز چندین برابر شدهاند و بدتر از همه
اینکه پدیده حاشیهنشینی نیز مدام در حال
افزایش است.

 50درصد مردم تبریز در خط قرمز
زندگیمیکنند
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی
در این ارتبــاط از وجود  9هزار و  360هزار
بافت فرســوده و حاشیهنشین با جمعیت
یک میلیون و  509هزار نفر در استان خبر
میدهد و میافزایــد 50« :درصد جمعیت
تبریز در بافتهای فرسوده و حاشیهنشین
زندگیمیکنند».
توحید اخالقی ،با تاکید بر اینکه «سهم
تبریز از ســکونتگاههای غیررســمی 2
هزار هکتــار معادل  65درصد مســاحت
حاشیهنشینهای استان را شامل میشود که
 400هزار نفر جمعیت در آن ساکن بوده و 73
جمعیتسکونتگاههایغیررسمیاستاندر
تبریز ساکن هستند»؛ میگوید 13« :درصد
مساحت بافتهای فرسوده کشور و  8درصد
جمعیت ساکن در بافتهای فرسوده کشور

معماریاندیشهاجتماعشهرورزششمالغربسالمتمحیطزیستآموزشرسانهسیاستفرهنگصنعتاقتصاد

در آذربایجانشرقی قرار دارند».
شــهردار تبریز ،هم با بیــان اینکه «از
مجموع  60هزار واحد مســکونی واقع در
مناطق حاشیهنشین تبریز ،بالغ بر نیمی از
آنها به شدت در معرض خطرند» ،میافزاید
«حرکتهای عمرانی شــهرداری تبریز در
احیای بافت فرســوده ،رفع حاشیهنشینی و
ایجاد زیرساختهای جدید شهری ،بیشک
در مقاومسازی شهر در برابر حوادث طبیعی
من جمله زلزله مؤثر خواهد بود».

حاشیه نشینی معضل چند دهه
شهراولینها
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 اولینها در کشور یاد میشود؛ با این
همه سابقه درخشان و به خصوص با قدمت
کهن و تمدنی غنی به علت واقع شدن در
مسیر جاده ابریشم (ایپک یولو) ،بزرگترین
بازار سرپوشیده جهان ،مهد سرمایهگذاری
و تجــارت داخلــی و بینالمللــی ،دروازه
تجارت ایران ،قطب صنعت خودروســازی
و قطعهســازی ایران ،کســب مقام اول در
بخش جــذب ســرمایهگذاری خصوصی،
انتخاب زیباترین و مدرنترین شهر ایران،
انتخاب بهترین شهر برای زندگی ،امنترین
و پاکترین 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 ،صنایعدســتی و...؛ باز هم نیمی از
شهروندان این شهر در بافتهای فرسوده و
حاشیهنشینزندگیمیکنند.
حال و هوای حاشیهنشینان تبریز؛
این روزها خوش نیست
نکتــه مهمتــر اینکه ،هنوز ســواالت
بیشــماری در این خصوص مطرح بوده و
هستواینکهآیاتبریز؛همچنانشهراولینها
در بین شــهرهای کشورمان در زمینههای
مختلف پیشتاز است؟! و دیگر اینکه مدیران
و مســئوالن شهری شهر اولینها ،با وجود
برخی مشکالت در حوزه شهری و اجتماعی
در این شهر در آینده نزدیک چه نسخهای
را برای انتخاب مجدد این شــهر به عنوان
شــهر نمونه گردشــگری جهان اسالم،
بهترین ،ســالمترین و بهداشتیترین شهر
ایران پیچیدند؟ و به عبارت دیگر آیا شــهر
تبریز ،همچنان زیباترین و توسعهیافتهترین
شــهر ایران است؟ و پرســش آخر اینکه،

علت عمده مهاجرت و

حاشیهنشینی نبود اشتغال
در مناطق محروم و
روستاهاست.

شهر تبریز با این همه ظرفیتی که از آن نام
برده میشود ،آیا مستحق زندگی 50درصد
شهروندان شهر تبریز در بافتهای فرسوده و
حاشیهنشیناست؟!
در فرجام سخن باید گفت که محققان
دانشگاههای کشــور نیز در مطالعات اخیر
خود در مورد عوامل موثر بر شــکلگیری
حاشیهنشــینی شــهر تبریز به این نتیجه
رسیدهاند؛ که شــهر تبریز به عنوان یکی
از شهرهایی اســت که به صورت گسترده
(نزدیک به  400هزار نفر حاشیهنشین) 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 مهمترین
شهرهایمهاجرپذیرایرانمحسوبمیشود،
که نتیجه آن بروز حاشیهنشینی است.
بیکاری و فقر متهمان ردیف اول
حاشیهنشینیدرتبریز
به عقیده این پژوهشگران؛ از دالیل بسیار
مهم حاشیهنشینی در شهر تبریز میتوان به
بیکاری ،درآمد کم ،پایین بودن اجاره بهای
مسکن و مهاجرت گسترده از محیطهای
شــهری کوچک و روســتاهای اســتان
اشاره کرد ،که ناشــی از عوامل اقتصادی
(جاذبههای اقتصادی شهر تبریز و دافعههای
اقتصادی شهرها و روســتاهای اطراف) و
دافعههای اجتماعــی  -فرهنگی در محل
سکونت قبلی بوده است .و این امر موجب
بروز انواع ناهنجاریهای 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
کردهاند که ،زمینهســازی و تشویق بخش
خصوصی و عمومی در عرضه مساکن ارزان
قیمت در مناطق حاشــیه نشین و اعطای
وامهای مربوطه به همراه برقراری بیمه آنها
به دلیل کاهش ریسک عدم بازگشت سرمایه
گذاری؛ ایجاد دورههای فراگیر آموزشــی و

فنی و حرفهای و واگذاری وامهای اشتغال
به ســاکنین این مناطق؛برنامهریزیهای
اجتماعــی و فرهنگی ،درازمــدت و کوتاه
مدت توسط مسؤوالن و برنامهریزان ذیربط
به منظور ارتقاء فرهنگ حاشیهنشــینان و
جذب مشارکت آنان در نظام شهری ،ایجاد
و اســتقرار کانونهای 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(  )NGOدر مناطق
حاشیه نشین را ضروری بیان کردند.
نگرانی استاندار از افزایش حاشیه
نشینی شهر تبریز
اســتاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه
مهاجرت روستائیان به شهرها به خصوص
حاشــیه شــهرهای بــزرگ مثــل تبریز
نگرانکننده اســت ،گفت :برای ممانعت از
چنین مهاجرتهایی باید درآمد روستائیان
افزایش یابد.
وی مهاجرت روســتائیان به شهرها به
خصوص حاشیه شهرهای بزرگ مثل تبریز
را نگرانکننده خواند و با بیان اینکه این عده
در شرایط سخت و دشوار زندگی میکنند،
گفت :برای ممانعت از چنین مهاجرتهایی
باید درآمد روستائیان افزایش یابد و جوانان
تحصیلکــرده روســتایی عامل توســعه
روستاهای خود باشند.
 3میلیون از  11میلیون
حاشیهنشین کشور جوان هستند
نماینده مردم تبریز در مجلس در رابطه
با وجود  11میلیون حاشیهنشــین در کشور
که  3میلیون آنها جوان هستند ،گفت :علت
عمده مهاجرت و حاشیهنشینی نبود اشتغال
در مناطق محروم و روستاهاست.
زهرا ســاعی در رابطه با وجــود یازده
میلیون حاشیهنشین در کشور که  3میلیون
از آنهــا جوان هســتند ،یادآور شــد :علت
عمــده آمار باالیی از مهاجرتها که نتیجه
و ثمره آن حاشیهنشینی است ،نبود اشتغال

گزارش

ایجاد کمپ گردشگری
در میراکوه سلطان

سراب  -بانوی کارآفرین سرابی که تجربه
مدتها زندگی در تهــران را دارد ،معتقد
است با اندک حمایت از اقتصاد تولید محور
میتوان شاهد حضور بانشــاط و به صدا
درآمدن آهنگ زندگی در شهرستانها شد.
نامگذاری امســال به نام اقتصاد مقاومتی
اقدام و عمل و اهتمام مســئوالن اجرائی
برای به عینیت رســاندن مؤلفههای آن
باعث شده تا کسانی که دل درگرو توسعه
کشور دارند انرژی مضاعفی بگیرند ،خاصه
آنکه توجه به ظرفیتها و پتانســیلهای
بومی هر منطقه در مقوله اقتصاد مقاومتی
جایگاه ویژهای دارد.
در این میان شهرســتان سراب با توجه به
ظرفیتهای بالقوه و ممتازی که در حوزه
کشــاورزی ،دامداری و گردشــگری دارد
موردتوجه قرارگرفته و تدوین سند مکتوب
توسعهای 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 نشســتهای کارگروه اقتصاد
مقاومتی در سراب داود گرشاسبی فرماندار
این شهرستان با اشــاره به اهمیت دادن
به مشــارکت بخــش غیردولتی و جذب
ســرمایهگذار از خانم رقیه جوانی بهعنوان
کارآفرین نمونه و خالقی نام برد که باوجود
مشــکالت فراوان برای ایجاد یک کمپ
گردشــگری در زادگاه اجدادی خود اقدام
کرده است.
درحالیکه به گفته این مقام ارشد اجرایی
شهرســتان بیش از دوسوم سرابیها به
امید اینکه زندگــی بهتری تجربه کنند،
اکنون به کالنشــهرها مهاجرت و خانه
و کاشانه پدری خود را رها کردهاند ،این
بانوی سرابی که تجربه مدتها زندگی در
تهران را دارد ،نشان داده با اندک حمایت
از اقتصــاد تولید محور میتوان شــاهد

ساماندهیحاشیهنشینیتبریز؛
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
جادهها و شبکههای حمل و نقل در مناطق
حاشیهنشین؛ ایجاد اشتغال و کار آفرینی برای
حاشیهنشــینان به خصوص در بخشهای
تولیدی ،به منظور کاهش بیکاری و اشتغال

شرایط باید برای فعالیت
سرمایهگذاران و کارآفرینان
تسهیلشود
وی با اشاره به اینکه همکاری فرمانداری
و برخی دستگاههای اجرائی شهرستان با
او مطلوب و رضایتبخش بوده ،خاطرنشان
کرد :اگر تمهیداتی اندیشیده شود تا دریافت
پروانه و مجوز تسریع شود در این صورت
مهمترین عامل توســعه و پیشرفت یعنی
زمان از دست نخواهد رفت.

بانوی سرابی که عاشق تولید است

حضور بانشــاط و به صدا درآمدن آهنگ
زندگی در شهرستانها 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
میتواند 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 میانســالی با لباس کار
مشغول فعالیت است.
وقتی عشق و اراده به تولید بانوی سرابی
را به دامنههای میرا کوه سلطان میکشاند
در نگاه اول سقفی از اراده را در وجود وی
یافتیم ،چنان با حرارت و جدیت مشغول کار
و تالش بود که مجالی برای همصحبت
شدن با ما نداشت اما بعد از مدتی و وقتی

و فرصتهای 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
آسیبهایاجتماعیمانندحاشیهنشینیدچار
میشوند زیرا هیچ گونه زمینه کاری برای
آنها فراهم نکردهایم.
ســاعی با تاکید بر اینکه دستگاههای
مرتبط با موضوع اشــتغال باید به صورت
هماهنــگ عمل کننــد نه جزیــرهای و
خودمختار ،تصریح کرد :حاشیهنشــینی و
مهاجرت باید ریشهیابی شــود و پرداخت
تسهیالت مناسب و ارائه آموزشهای الزم
به مناطق محروم ،روستایی و کمبرخوردار
باید مورد توجه قرار گیرد تا جوانان روستایی
و مناطق محروم بتوانند در روستا و مناطق
خود مشغول به کار شده و به حاشیهنشینی
روی نیاورند.

خود را معرفی کردیم ،با گشادهرویی همراه
ما شد و آنچه در دل داشت با ما بازگو کرد.
برای آبادی زمینهای پدری ام از
تهران به روستای میراکوه سراب
بازگشته ام
این بانوی سختکوش خود را رقیه جوانی
میرا کوهــی معرفی کرد که به گفته خود
سکونت در کالنشهر تهران را رها کرده
و برای آبادی زمینهای 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
سرمایهگذاری مهیا شود و همکاریهای
بین بخشی فراهم شود بسیاری از ساکنان
تهران و دیگر کالنشــهرها به زادگاه و
روستاهای خود بازخواهند گشت.
این بانوی مشــتاق به تولید ابراز داشت:
از مدتهــا قبل تصمیم به بازگشــت و
سرمایهگذاری در زمینهای پدری خود را
داشتم و از چند سال قبل برای ایجاد یک
کمپ گردشگری و یک مرکز چندمنظوره
در دل تپههای زیبای روســتای میرا کوه
اقدام کردم.

بانکها برای یک وام  ۱۸۰میلیونی
وثیقههای چند برابری مطالبه
میکنند
جوانی با اشاره به اینکه متأسفانه در بانکها
برای یک وام  ۱۸۰میلیون تومانی وثیقه چند
برابری مطالبه میکنند ،بر لزوم تسهیل این
روندهاتأکیدوباتشریحبخشیازفعالیتهای
خود خاطرنشان کرد :استخر پرورش ماهی،
عرضهمستقیممحصوالتپروتئینیودامی،
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 میتواند دلربای هر
گردشگر و مسافری باشد.

در اقتصاد غیررســمی و شغلهای کاذب و
انگلی از یک سو و افزایش درآمد و کاهش
فقر و بهبود کیفیت زندگی آنها و گسترش
عدالت اجتماعی ،اقتصادی برای تمام گروهها
در سطح شهر ،به رسمیت شناختن حقوق
شهروندی ســاکنان مناطق حاشیهنشین
در برنامهریزیهــای مختلــف اقتصادی،
اجتماعــی و کالبدی و تأمین اعتبار مالی و
پرداخت تســهیالت و وام برای بهسازی و
نوســازی واحدهای مسکونی و به رسمیت
شــناختن اولویتهای گروههــای فقیر و
کــم درآمد در نظام برنامهریزی کشــور و
تقویت شهرهای میانی و کوچک استان و
تخصیص بودجههای عمرانی بیشتر به آنها
و برای کاهش مشکالت حاشیه نشینی در
شهر تبریز الزم و ضروری اعالم میکنند.
در کنار موارد بیان شــده ،امروز دیگر
بر همگان روشــن شده اســت ،که شهر
اولینها ،در گذشــته و حال در بســیاری
عرصهها ،از جمله در جلوگیری و پیشگیری
از معضــات و آســیبهای اجتماعی و
شهری در خط مقدم سایر شهرهای ایران
بوده و هســت ،که در این زمینه میتوان
بــه پدیده تکدیگــری و گدایــی ،و در
سالهای اخیر نیز پیشتازی این استان؛ در
مبارزه با معتادهای کارتنخواب و متجاهر
اشــاره کرد ،به طوریکه امروزه مردم سایر
اســتانهای 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 تکدیگری و
معتادان متجاهر میشناسند.

تغییر نگرشها 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 درونزا به منابع دارد و در نظر
گرفتن ظرفیتهای بومی هر منطقه مالک
توسعه است.
فرماندار سراب تغییر در نگرشها و نوع نگاه
را دررسیدن به توسعه پایدار ضروری عنوان
کرد و گفت :منابع و ســرمایههای انسانی
بسیار باارزش هستند و انسانمحور اصلی
توسعه است و هر آنچه در توان داریم برای
کمک و گرهگشــایی از مشکالت فعاالن
اقتصادی و سرمایهگذاران انجام میدهیم.
بههرحــال انتظار میرود تا برای عمران و
آبادانی شهرستانها و جلوگیری از تمرکز
در کالنشــهرها ،امکانات و شرایط الزم
برای کارآفرینی فراهم شــود ،بسیاری از
شهرســتانیها به امید زندگی بهتر و پیدا
کردن شغل مناسب ،به سمت کالنشهرها
بــه راه میافتند اما با اندک حمایتی آنها
قادر خواهند بود یک زندگی بانشاط را در
دل طبیعت تجربه کنند و مجبور نباشند تا با
تنفس هوای آلوده تن به شغلهای کاذب
بدهند.
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«آگهـیابـالغ»

اداره کل امور مالیاتی استان آرذبایجانرشقی

م.الف5407:
ی
اتر خ انتشار1395/07/29 :

در اجرای مقررات ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه  1366و اصالحات بعدی بدینوسیله اوراق مالیاتی به شرح زیر ابالغ میگردد .مقتضی است
مودیان ردیفهای  1الی  23ظرف مهلت تعیین شده به نشانی :تبریز ،میدان شهدا ،اداره کل امور مالیاتی استان ،ورودی  ،4طبقه  ،3سالن امور مودیان ،واحد مالیاتی
 134541و مودیان ردیفهای  24و  25به طبقه همکف ،هیأت حل اختالف مالیاتی مراجعه فرمایند.
عملکرد

منبعمالیاتی

مهلتمراجعه

نوع برگ تشخیص مبلغ مالیاتی (ريال)

ردیف

کالسه

نام مودی

شماره برگ

تاریخ برگ

137,856,653

1393

اشخاص حقوقی

30روز

1

132

بهینه کاران سبز تبریز

24176401

1395/03/26

حقوق

1393

اشخاص حقوقی

30روز

2

132

بهینه کاران سبز تبریز

3773778

1395/02/30

عملکرد

400,367,544

اشخاص حقوقی

30روز

3

147

یاشیل چمن

24176322

1395/03/26

حقوق

44,221,018

1393

30روز

4

147

یاشیل چمن

3777060

1395/02/30

عملکرد

242,365,773

1393

اشخاص حقوقی

5

210

نهند آذر

24176320

1395/03/26

حقوق

2,000,000

1393

اشخاص حقوقی

30روز

6

210

نهند آذر

24176255

1395/03/26

تکلیفی

322,000

1393

اشخاص حقوقی

30روز

7

210

نهند آذر

3884339

1395/03/18

عملکرد

28,059,288

1393

اشخاص حقوقی

30روز

8

222

آذران چشمه

24175813

1395/03/26

حقوق

50,005,390

1393

اشخاص حقوقی

30روز

9

222

آذران چشمه

3895956

1395/03/19

عملکرد

278,544,847

1393

اشخاص حقوقی

30روز

10

372

سبز آذین قره داغ

24168616

1395/03/26

حقوق

67,910,431

1393

اشخاص حقوقی

30روز

11

372

سبز آذین قره داغ

3830321

1395/03/10

عملکرد

332,046,968

1393

اشخاص حقوقی

30روز

12

454

یاشیل دیار آذربایجان

24220767

1395/03/27

حقوق

23,009,616

1393

اشخاص حقوقی

30روز

13

454

یاشیل دیار آذربایجان

3830930

1395/03/10

عملکرد

108,905,349

1393

اشخاص حقوقی

30روز

14

471

مدیران ناورود تبریز

24220779

1395/03/27

حقوق

16,018,644

1393

اشخاص حقوقی

30روز

15

471

مدیران ناورود تبریز

3845441

1395/03/11

عملکرد

119,734,268

1393

اشخاص حقوقی

30روز

16

490

کشت و صنعت ثمین پرور میانه

24220787

1394/07/22

حقوق

46,956,000

1393

اشخاص حقوقی

30روز

17

490

کشت و صنعت ثمین پرور میانه

3804134

1395/03/05

عملکرد

88,000,000

1393

اشخاص حقوقی

30روز

18

1036

آیلین برج

24677028

1395/04/12

عملکرد

55,692,763

1389

اشخاص حقوقی

30روز

19

1176

آلتین ایش تبریز

24676462

1395/04/12

عملکرد

439,597,212

1393

اشخاص حقوقی

30روز

20

1176

آلتین ایش تبریز

24676526

1395/04/12

حقوق

19,200,000

1393

اشخاص حقوقی

30روز

21

1483

هما روان نوید

25379551

1395/04/30

عملکرد

20,496,134

1389

اشخاص حقوقی

30روز

22

1636

تبادل انرژی عرشیا

24711025

1395/04/13

حقوق

400,000

1393

اشخاص حقوقی

30روز

23

1636

تبادل انرژی عرشیا

4044396

1395/04/12

عملکرد

5,000,000

1393

اشخاص حقوقی

30روز

24
25

3228
58001385

شرکت استاندارد قیر
محمد زهره وند

51/11923
111347

1394/06/11
1395/07/27

دعوت به هیات
دعوت به هیات

162/000/000
9251540

سوم و چهارم  87ارزش افزوده
اشخاص حقوقی
1389

95/08/15ساعت12:00
 95/8/22ساعت 16:30

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان آذربايجانشرقي
م.الف1574 :

رو نوشت آگهی حصر وراثت

آقای یعقوب غریبی به شــماره ملی  1531248616به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه
درخواستی بشماره  950565تقدیم این شورای حل اختالف نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سیف اله
غریبی به شــماره ملی  1533211949در تاریخ  1395/07/08در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت
وی عبارتند از:
 - 1علی غریبی به شماره ملی  1531242723ت-ت  1345پسر مرحوم
 - 2یعقوب غریبی به شماره ملی  1531248616ت-ت  1354پسر مرحوم
 - 3فاطمه غریبی به شماره ملی  1531247458ت-ت  1351دختر مرحوم
 - 4نسرین غریبی به شماره ملی  1531248608ت-ت  1352دختر مرحوم
 - 5صغری غریبی به شماره ملی 1533507554ت-ت 1360دختر مرحوم
 - 6منیژه غریبی به شماره ملی  1534100199ت-ت  1364دختر مرحوم
 - 7رقیه غریبی به شماره ملی  1534101047ت-ت  1365دختر مرحوم
 - 8صفیه ابراهیمی به شماره ملی  1531235026ت-ت  1327همسر مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک ماه آگهی مینماید 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
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  2/130/000بانضمام 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  174 - 95عمومی ثبت و در مورخه
 95/9/6راس ساعت  9صبح وقت رسیدگی تعیین شده و به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و به دستور شورا مراتب جهت اطالع خوانده در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشود علی هذا در صورت عدم حضور خوانده شورا عینا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
خلیل زاده -رئیس شورای حل اختالف حوزه اول گوگان

م.الف- :

رو نوشت آگهی حصر وراثت

م.الف1573 :

رو نوشت آگهی حصر وراثت

آقای بهمن راهنمائی گاوگانی فرزند اکبر به شــرح در خواســت به کالسه  950636از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر راهنمائی گاوگانی به شناسنامه  63در تاریخ
 95/07/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 .1راحله امیدی گاوگانی فرزند علی اصغر به ش ش  25متولد  1326نسبت زوجه متوفی
.2حسین راهنمائی گاوگانی فرزند اکبر به ش.ش  91ت.ت  1319نسبت پسر متوفی
 .3رقیه راهنمائی کاوکانی فرزند اکبر به ش ش  33ت.ت  1354نسبت دختر متوفی
 .4بهمن راهنمائی گاوگانی فرزند اکبر به ش ش  17ت.ت  1360نسبت 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

آقای خسرو ولیی دارای شناسنامه شماره  310به شرح در خواست به کالسه  950548از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود ولی به شناسنامه  304در تاریخ  95/03/07در اقامتگاه دائمی خود
درگذشته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 .1خسرو ولیی فرزند محمود به شماره ملی  1532452519متولد 1330صادره از میانه پسر متوفی
 .2قادر ولی فرزند محمود به شماره ملی  1532558971متولد  1342صادره از میانه پسر متوفی
 .3نادر ولی فرزند محمود به شماره ملی  1530237572متولد  1349صادره از میانه پسر متوفی
 .4مریم ولیی فرزند محمود به شماره ملی  1532431945متولد 1327صادره از میانه دختر متوفی
 .5صغری ولی فرزند محمود به شماره ملی  1532495021متولد 1336صادره از میانه دختر متوفی
 .6دختر ولیی فرزند محمود به شماره ملی  1532474105متولد 1333صادره از میانه دختر متوفی
.7شهربانو حسینی فرزند آقا میرجواد به شماره ملی 1532352743متولد 1310صادره 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

آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره  /2384ث 95

م.الف1559 :

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ پالک  92فرعی از  22اصلی واقع در مزرعه پروچ بخش
 46تبریز مورد تقاضای آقای مظفر حسن زاده خانقاهی بعمل نیامده فلذا طبق تبصره  5ماده  2قانون اصالح و
حذف موادی از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سالهای  70، 65مجلس شورای اسالمی تحدید حدود پالک
مرقوم روز شنبه مورخ  95/08/22راس ساعت  10صبح 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  20به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت
دارند و ظرف مدت  30روز 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

آگهی تغییرات شرکت فرهنگ خودرو ارس (با مسئولیت محدود)

ثبت شده به شماره  981و شناسه ملی 14003130392
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1395/03/10شرکت مذکور که در تاریخ  1395/04/12تحت شماره
/2382ث 95به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است.
اکبر نیک نظر مقدم فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه  69781به شماره ملی  1373703997صادره از تبریز متولد 1340
با پرداخت مبلغ  80/000/000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت .خدیجه غفاروند الله فرزند غفار به شماره
شناسنامه  1465به شماره ملی  1378945840صادره از تبریز متولد  1340با پرداخت مبلغ  20/000/000ریال به صندوق
شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.سرمایه شرکت از مبلغ  100/000/000ریال به مبلغ  200/000/000ریال 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
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پژوهشگر

سیده اعظم حسینی در تبریز:

علت عدم تقابل ایران با سعودیها

نویسنده نباید تنها یک شنونده باشد

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 آذربایجانشرقی گفت :در این
نشست که با حضور سرکار خانم معصومه سپهری
و رضا قلیزاده علیار از نویســندگان دفاع مقدس
استان اعضای کارگروههای 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
بخش اول

زیباکالم ،صــادق  -روایت
تاریخــی ما چه قبــل و چه
بعد از انقــاب در خصوص
مشروطه آن است که شکست
خورد .باالترین شکست دلیل
صادق زیباکالم مشــروطه را میتوان ظهور
سلسله پهلوی بر روی ویرانههای آن مالحظه نمود.
دیکتاتــوری مطلقه رضاشــاه یقین ًا ســنگینتر از
اســتبداد قاجارها بود .قاجارها ،حتی آنان که بسیار
مســتبد و خودکامه بودند همچون ناصرالدینشاه یا
محمدعلیشاه ،اتابک یا عینالدوله ،به جنبه خصوصی
زندگی مردم ،به افکار و اندیشههای آنان خیلی کاری
نداشتند .اما رضاشاه اینگونه نبود .نظامی که او ایجاد
کرده بود حتی به حوزه خصوصی زندگی مردم هم
وارد میشد.
اینکه مردم چه لباسی میپوشند ،چه میخوانند و به
چه اعتقاد دارند از دید حکومت رضاشاه ،به حکومت
مربوط میشد .بنابراین نفس اینکه نهایت ًا 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 میروند.
چندیــن نظریه رایج در خصوص دالیل شکســت
مشروطه از جانب تحلیلگران ،مورخین و صاحبنظران
ایراد شده است .یکی از متداولترین که باالخص بعد
از انقالب رواج زیادی یافته آن اســت که مشروطه
به این دلیل شکســت خورد که به انحراف کشیده
شد .فرماسونها ،لیبرالها ،سکوالرها ،غربزدهها،
فرنگیمآبها ،وابســتگان به اجانــب و مهرههای
سرسپرده به انگلستان و این تیپ جریانات و چهرهها،
با فریب ،نیرنگ و توطئه و البته با کمک و تبانی شیر
پیر استعمار ،مشروطه را به انحراف کشانیدند.
مشــروطه را که از ابتدا بر روی بنیان مشــروعه و
شریعتخواهی به راه افتاده بود از مسیر دینیاش به
بیراهه کشــاندند و به جای اصول و احکام شرعانور،
قوانین سکوالر فرانســه و بلژیک را در کشور امام
زمان(عج) به عنوان قانون اساسی قالب کردند .مرحوم
شیخ فضلاهلل نوری از جمله کسانی بود که پی به این
خیانت برد و در برابر آن ایستادگی کرد و شهید شد.
وابســتگان و لیبرالها او را اعدام کردند تا راه برای
توطئهشان باز شــود .به قول مرحوم آلاحمد 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
دینیشــان 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
میخواســت و رضاخان میرپنج شد وارث مشروطه.

خصوص نحوه شکل گیری و تکوین این کتاب
گفت« :دا» حاصل زحمت و تالش شش سالهای
است که بخشهای 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 کارشناسیها مطرح
بود اما اجرا نشــده بود .تلقی من درباره این شیوه
پدید آوری این اســت که همان شیوههای قبلی
مرسوم ،درســت ،بجا و کافی با کارشناسی الزم
و اعمال بعضی ویژگیها مثل صبوری ،ترســیم
افقهای کالن و اعتقاد به نتیجه در این اثر بهکار
گرفته شد ،اما چرا در کتاب «دا» اینگونه 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 راهها و شیوههای دیگری
هم بهره برده اســت که شــاید تا آن روز سابقه
نداشته است .شناخت و اطالع پدیدآور از کیفیت
تطبیقی روایتهای
مقاومت خرمشهر ،مطالعات
ِ
پیرامون مقاومت چهل و پنج روزه ،بررســی آثار
مکتــوب اعم از کتاب ها ،روزنامهها و مجالت و
اسناد موجود در مراکز پژوهشی ،بازدید و بررسی
مکانهای وقوع حادثه در خرمشهر و شناسایی
محورهای ورود دشمن ،گفت وگو با خانوادههای
شهدای خرمشهر و مصاحبه با مدافعان به منظور

شــناخت مقاومت ،بررسی عکسهای آن دوره
و ...نمونههای از این شیوه هاست که گرچه زمان
بسیاری میطلبید ،اما به استناد هر چه بیشتر کار
کمک شایانی میکرد.
حسینی با بیان اینکه در مصاحبه نویسنده نباید
تنها یک شــنونده باشد ،به اعضای جوان حاضر
در نشســت گفت :همانطور که در داســتان و
فیلمنامه ابتدا پی رنگ و طرح داستان را نگارنده
روی کاغذ میآورد و براســاس یک طرح کلی،
گویا و مشــخص کار را آغــاز میکند و در تمام
مســیر میداند داستان را به کجا میبرد و به چه
اهدافی دست مییابد در کار خاطره نویسی نیز،
شــکل دیگری از این طرح ریزی و پی رنگ در
کار وجود دارد.

روایت تاریخی ما از مشروطه
این روایت قبل از انقالب اســامی هم بود ،اما بعد
از انقالب جانی تازه گرفــت و عم ً
ال بدل به روایت
رسمی نظام جمهوری اسالمی ایران از مشروطه شده
است و در مدارس ،دانشگاهها ،کتابها ،سریالهای
تلویزیونی و ســایر ارکان دولتــی ابعاد و جنبههای
مختلف آن تکرار میشود.
این جمله که ما بارهــا از دهان رهبران روحانیمان
شنیدهایم 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 خانهنشــین 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،
قطع ًا در حد این یادداشــت نمیگنجد .خوانندگان
عالقهمنــد میتوانند به کتاب «ســنت و مدرنیته:
ریشــهیابی علل ناکامی اصالحــات در ایران عصر
قاجار» (صادق زیباکالم ،انتشارات روزنه ،چاپ نهم،
اردیبهشت  )1390مراجعه نمایند.
در این کتاب نویســنده نشــان داده است که اساساً
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 توطئهای برای چنین
امری برنامه ریزی شده بود یادر میان بود ،نه روحانیت
را از سیاست کنار زدند و خانهنشین کردند و نه هیچ
یک از مطالب دیگری که در این نظریه گفته میشود
اساس ًا 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 :او ًال این درست است که مرحوم شیخ فضلاهلل
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 عــاوه علمای بــزرگ نجف همچــون آخوند
خراسانی ،مازندرانی و عالمه نائینی قرص و محکم
تا به آخر از مشروطه دفاع کردند .ثانی ًا ،تمام کسانی
که مشروطه را متهم به بیدینی میکنند تا به امروز
نتوانستهاند یک 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 روزنامهنگاران مطالبی میگفتند .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 خواستههای 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
آورده شد که حسب آن پنج مجتهد به انتخاب علمای
نجف همواره در مجلس شــورای ملی حضور پیدا
میکردند تا بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند
که خالف شرع نباشد .تمامی کسانی که تا به امروز
مشروطه را متهم کردهاند که از مسیر مشروعه خارج
شد و پشت به شریعت نمود ،یک برگ و یک سطر
حجت برای نشــان دادن این ادعایشان نیاوردهاند و
نداشتهاند.
گروه دیگری که مشروطه را شکستخورده میپندارند
استدالل میکنند 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.
بهزعــمآنان ،نظام لیبرال دموکراســی که در غرب
ظهور کرد از یک 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 میروند.
اروپا ظرف چند صد سال از خوابگران 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 یک ماه
بود .ایران از هیچ یک از آن مراحل تاریخی سترک
که اروپا طی چندصدســال از آنها عبــور کرده بود
نگذشته بود و اساس ًا هیچیک از آن مراحل تاریخی از
رنسانس به این سو در ایران اتفاق نیفتاده بود.
نخبگان فکری ،منورالفکران و ســران مشــروطه
بدون توجه به این واقعیتها صرف ًا ســعی کردند تا
یکشــبه 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 دیدگاهشان مطالبی
از مشروطهخواهان میآورند تا نشان دهند که آنان
اساســ ًا آشــنایی چندانی با مفاهیم بنیانی و نظری
مشروطه یا همان لیبرال دموکراسی نداشتند.
شکل دیگر این نظریه به این صورت بیان میشود
که اساس و بنیان مشروطه در غرب بر روی جدایی
دین از سیاست یا همان سکوالریزم بود .در حالی که
بسیاری از مشروطهخواهان در ایران مذهبی بودند و
میخواستند نظامی را که اساس و مبنای آن در جدایی
دین از سیاست نهفته است ،بیاورند در جامعهای که
میخواست اساس و بنیانش بر روی قوانین و احکام
الهی و شرعی باشد.
از ســویی دیگر ،برخی از رهبران دیگر مشروطه که
اساس ًا سکوالر و غیرمذهبی بودند و میدانستند که
بنیان مشروطه بر روی جدایی دین از سیاست استوار
اســت معذالک از روی فرصتطلبی و یا اهداف و
اغراض سیاســی دیگر و بعض ًا هم از سر ناآگاهی به
دنبال تحقق مشروطه و پیوند آن با شریعت بودند.
بهزعم دکتر ماشاءاهلل آجودانی از طرفداران پروپا قرص
این نظریه ،چه آنان که از ســر ناآگاهی میخواستند
مشــروطه غیرمذهبی را بر روی بنیان شــرعی بنا
نهند ،و چه آنان که میدانســتند مشروطه اساسش
بر روی ســکوالریزم و جدایی دین از سیاست است
معذالک مصلحت ًا و تعمداً بهمنظور پیشــبرد اهداف
سیاسیشان چشم بر روی این واقعیتها بستند و با
شریعتمداران و روحانیون وارد ائتالف سیاسی شدند،
جملگی به یک نقطه اجتنابناپذیر میرســیدند که
عبارت بود از ب ه بنبست رسیدن و شکست محتوم
و اجتناب ناپذیر مشــروطه (مشروطه ایرانی،مشااهلل
اجودانی،نشراختران،چاپ دهم،تهران)1389
در خصــوص این دســته از نظرات چــه میتوان
گفت؟ آیا مشروطه صرف ًا در یک جامعه غیرمذهبی
میتواند به بار بنشــیند؟ آیا نظام مبتنی بر مشروطه
لزوم ًا میبایستی از یک مراحل مختلف تاریخی عبور
نماید؟ پاسخ به هر دو این پرسشها منفی است .ما
جوامع اسالمی داشتهایم و داریم که نظام سیاسیشان
بر روی مشروطه یا پارلمانیزم استوار بوده.
ترکیه و مالزی الگوهای موفق جوامع اسالمی هستند
که ضمن آنکه مذهب را به کنار نگذاشتهاند ،در عین
حال حاکمیت قانون که اســاس و بنیان مشروطه
است د ر جوامعشان تحقیق یافته است.
پاکستان و بنگالدش مثالهای دیگری هستند اگر
چه از نظر وضعیت اقتصادی با ترکیه و مالزی خیلی
فاصله دارند اما از نظر بسیاری از جنبههای دموکراسی
از جمله آزادی مطبوعات ،آزادی اندیشه ،آزادی بیان،
انتخابات آزاد ،آزادی احزاب و تشــکلهای سیاسی
و این دســت امور در این کشورها تفاوت چندانی با
جوامع دموکراتیک ندارند.

پرهیز ای ران از تقابل با ســعودیها بیشــتر با هدف جلوگیری از بازگشت
نظامی آمریکا به منطقه صورت م یگیرد.
عل يرغم افزايــش تنش و لفاظي هاي خصمانه بين اي ران و ع ربســتان
ســعودي در ســطوح ديپلماتيك ،افكار عمومي و رســانه اي و اخي را هشدار
فرمانده نيروي دريايي سپاه در مورد برگزاري مانور دريايي ع ربستان در محدوده
کیهان برزگر
تنگه هرمز ،اي ران همچنان خواهان پرهيز از تقابل با ســعوديها است ،چون
مسئله را گسترده تر از مناســبات دوجانبه ،بيشتر م ربوط به احتمال بازگشت نظامي آمريكا به
منطقه م یبيند.
غالب ًا ریشه تقابل کنونی بین ای ران و ع ربستان سعودی به مسئله رقابت ایدئولوژیک بين شیعه
و ســنی یا رقابت ژئوپلتیک ب رای افزایش نقش دو كشــور در منطقه ارتباط داده م یشود که با
فاجعه منا در ســال گذشته كه در آن صدها زائر اي راني به شهادت رسيدند تشدید شده است .اما
يك مسئله مهم ديگر در اين معادله را هم نبايد ف راموش كرد و آن ديدگاههاي متضاد دو كشور
در مورد حضور آمريكا در منطقه و چالش هاي امنيتي ناشي از آن است.
سعوديها بطور سنتي حضور آمريكا در منطقه را به نفع منافع خود و تأمين امنيت منطقه اي
م یدانند .از ديدگاه آنها ،اين حضور ب راي مهار نقش فزاينده اي ران در منطقه ضروري است .آنها از
آمريكا گله دارند كه ،با س رنگوني طالبان و صدام ،توازن قواي منطقه اي را به نفع اي ران بهم زده
و اكنون با «سياســت تعامل» اوباما در پرتو توافق هستهاي (برجام) ،واشنگتن در مسير پذيرش
نقش غالب منطقه اي اي ران ق رار م یگيرد.
ب راي مقابله با اين وضعيت ،سعوديها يك سياست دوجنبه اي را در پيش گرفته اند .نخست،
ط راحي سياست هاي مستقل و تهاجمي در منطقه ،معروف به دكترين سلمان ،كه هدف اصلي
آن مهار نقش اي ران در همه جا در منطقه (سوريه و يمن) و در جهان و با تمامي ابزارهاي موجود
سياسي ،امنيتي و اقتصادي است .دوم ،البي كردن گسترده در كنگره و انديشكده هاي آمريكايي
ب راي به چالش كشيدن زمينه هاي مثبت برجام بين اي ران و آمريكا.
پشــت پرده اين سياست ســعوديها يك هدف عميق تر نهفته است و آن اينكه آمريكا در
مسير تقابل احتمالي بين ع ربستان و اي ران به ناچار مجبور به انتخاب ع ربستان شده و بار ديگر
به منطقه كشانده شود .مث ً
ال آنها اميد دارند كه آمريكا را به هر نحو ممكن به مداخله مستقيم
نظامي در سوريه وادار كنند .يا آمریکا را متعهد به یک اتحاد نظامي نهادینه شده در خليج فارس
كند كه در آن ســعوديها رهبري كشــورهاي كوچك ع ربي ديگر را بر عهده بگي رند .به همين
دليل ،سعوديها ب راي پايان رياست جمهوري اوباما لحظه شماري م یكنند.
در مقابــل ،اي ران حضور آمريكا در منطقه را به ضرر منافع خود و همچنين امنيت منطقه اي
در نظر م یگيرد .از ديدگاه اي ران ،حضور آمريكا در منطقه ،ف راتر از تهديدات مستقيم امنيتي مثال
در قالب سياست «تغيير رژيم» و تالش هاي آمريكا ب راي به حداقل رساندن نقش منطقه اي آن،
ريشه اصلي گسترش اف راط گرايي و شكاف هاي قومي است .در اين ارتباط ،جنگ هاي آمريكا
در افغانســتان و ع راق به گروههاي اف راطي و تروريستي بهانه هاي الزم را ب راي استخدام نيروي
هاي جديد ب راي تداوم «جنگ مقدس» اشان با نيروي اشغالگر خارجي داده است .حاصل اين امر
چالش هاي جديد امنيتي در اط راف مرزهاي اي ران است كه م یتوانند اين كشور را درگير منازعات
پيچيده و بعضا ناخواسته كنند.

ب راي مقابله با اين وضعيت ،اي ران هم يك سياســت دو جنبه اي را در پيش گرفته اســت.
نخست ،كمك به تقويت حكومت هاي ملي و ف راگير در كشورهاي دوست مثل ع راق و سوريه
و بسيج نيروهاي سياسي محلي ب راي مقابله با جريان هاي تروريستي از جمله داعش و القاعده.
دوم ،تالش ب راي گسترش همكاري هاي منطقه اي به خصوص با بازيگران اصلي منطقه ،يعني
ع ربستان سعودي و تركيه ،ب راي حل مسائل منطقه اي .هدف اصلي هر دو سياست رفع توجيه
مداخله احتمالي نظامي آمريكا در منطقه است.
البته نبايد اشتباه كرد .در اين معادله اي ران الزاما خواهان نفي يا به خطر انداختن منافع آمريكا
در منطقه نيســت ،بلكه بيشــتر خواهان تامين منافع خود در يك قالب چندجانبه و از طريق
تثبيت نقش خود و متحدان منطقهاياش به عنوان يك ضرورت در دســتيابي به راه حل جامع
ب راي مشكالت جاري منطقه است .به همين دليل اي ران هيچوقت خواهان استثنا كردن آمريكا يا
ع ربستان يا هر بازيگر ديگري از مذاكرات صلح سوريه نبوده ،چون معتقد است هيچيك از ائتالف
هاي سياسي-امنيتي موجود به تنهايي قادر به پيروزي در اين بحران چند اليه و پيچيده نيست.
اين برداشت دقيقا در نوع نگاه وزير امورخارجه اي ران محمد جواد ظريف در پيشنهاد ايجاد يك
«مجمع گفتگوي منطقه اي» مشاهده م یشود .دكتر ظريف اخي را در مورد تنش هاي اخير بين
نيروهاي دريايي اي ران و آمريكا در خليج فارس م یگويد اين آمريكائ يها هستند كه به مرزهاي ما
نزديك شده و امنيت ما را به خطر م یاندازند نه ما به مرزهاي آنها .اين نشان م یدهد كه چگونه
حس ناامني از حضور آمريكا در منطقه از نگاه اي راني تعريف م یشود.
اكنون در مورد نوع برخورد با سياست تهاجمي سعودیها دو دیدگاه در ای ران وجود دارد .دیدگاه
نخســت معتقد است که ای ران باید مواضع ســخت تری نسبت به ع ربستان داشته باشد ،چون
در غیر اینصورت پیام اشــتباه از نقش و قدرت خود به آمریکا م یدهد و این م یتواند منجر به
دلسردی متحدان منطقهای اي ران و به تبع تضعيف مواضع منطقهای آن شود.
اما دیدگاه دوم و البته حاكم ،معتقد به سیاســت صبر و انتظار در ب رابر ســعوديها است .این
دیدگاه معتقد اســت که ع ربستان اکنون ف راتر از ظرفیت است راتژیک و توانائ یهای ملی خود در
منطقه عمل م یکند و چون آمریکا خواهان دخالت نظامي ب راي پايان دادن به بحران هاي جاري
در سوريه و يمن نيست ،پس سیاست تهاجمی و جنگ افروزانه سعودیها در اين كشورها دوام
چنداني نخواهد داشت.
در واقع ،سياست كنوني اي ران در پرهيز از تنش و تقابل با سعوديها بيشتر با هدف جلوگيري
از درگير شــدن يا متعهد كردن كردن نظامي آمريكا در منطقه صورت م یگيرد .سياست اوباما
در عدم مداخله نظامي در ســوريه و تاكيد بر ضرورت مشاركت همه بازيگران ،از جمله اي ران ،در
مذاكرات صلح منطقه اي ،يك تحول اســت راتژيك در جهت تقويت ديپلماسي چندجانبه گرا در
منطقه است .واقعيت اين است كه تنها اين نوع ديپلماسي م یتواند منجر به كاهش تنش بين
اي ران و ع ربستان سعودي شود .رئيس جمهور بعدي آمريكا ،چه كلينتون چه ترامپ ،بهتر است
اين سياســت آمريكا را ادامه دهد تا از اين طريق راه را ب راي دستيابي به صلح و امنيت پايدار در
منطقه ف راهم شود.
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