آل هاشم | امام جمعه تبریز :

سیدهادی بهادری | نماینده ارومیه :

اجــازه نخواهیــم داد فــردی بـرای تجزیــه
آذربایجانغربــی قدمــی بــردارد

مداح ــی ب ــه هی ــچ عن ــوان وس ــیله ای
بــرای کس ــب معیش ــت نیس ــت

صفحه آخر

صفحه 6

وزیر امور اقتصاد و دارایی :

توکلی در نامهای به الریجانی:

منطقهآزادماکو میتواند سکوی جهش
اقتصادی آذربایجانغربی باشد

نمایندگان فاسد را از ورود به مجلس
منع کنید؟!
صفحه 2
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صفحه 2

واکنشها به طرح تجزیه استان آذربایجانغربی | حضرتپور ،نماینده مردم ارومیه :

اجازه نخواهیم داد این طرح تصویب شود
روحاله حضرتپور:

طرح تشکیل
استان جدید به
مرکزیت خوی
منتفی شد

صفحه 5

کنش سیاسی:
نیم خیز اصالحطلبی
برای گام چهارم
مصطفی اسماعیلی

بیلیرسنمی؟

شوی انتخاباتی یک نماینده

	    معصومه جبارپور

صفحه 3

به قلم
مدیرمسؤول

طرح الحاق خوی به منطقه آزاد ماکو و طرح تشکیل استان مرزی!

  طرحهـــای نابخردانـــه دو نماینـــده بـــا جهتگیـــری
خ ــاص انتخابات ــی
اسکندر حیدری

طرح تجزیه استان آذربایجانغربی در حالی از سوی
کبیری نماینده خوی به مجلس شورای اسالمی ارائه
میشود که هنوز تکلیف طرح جنجالبرانگیز قبلی
وی با عنوان «الحاق بخشهایی از خوی به منطقه
آزاد ماکو» همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده و
به نتیجه مشخصی که وی و تنها حامی این الحاق
غیرکارشناسی و غیرعقالنی  -شریفپور نماینده ماکو
،چالدران  ،شوط و پلدشت  -از طراحی و ارائه آن دنبال
میکردند نرسیده است!
هرچند ارائه دو طرح جنجالی فوق در آخرین سال
نمایندگی این دو نماینده ،از سوی افکار عمومی
ِ
جامعه به ویژه نزد جامعه محلی خوی و ماکو به
ناکارآمدی آشکار این دو نماینده و تالش برای کسب
مو ِّکلین آنها تعبیر و تفسیر
مقبولیت اجتماعی نزد َّ
میگردد لیکن بررسی زوایا و ابعاد مختلف این دو
طرح نشان میدهد طراحان و حامیان این دو طرح ،از
تبعات و عواقب نامطلوبی که میتواند از تصویب آنها
گریبانگیر منطقه و استان آذربایجانغربی شود غافل
بوده و یا به سبک و شیوه سیاست ماکیاولیستی ،
ً
دستیابی به اهداف
عمدتا فردی و انتخاباتیشان
وسیله و چگونگی رسیدن به آنها را توجیه میکند.
چه در طرح الحاق بخشهایی از خوی به منطقه آزاد
ماکو و چه در طرح تجزیه استان آذربایجانغربی و
تشکیل استان مجعول آذربایجانمرزی؛ آنچه در ظاهر
شاهد هستیم ً
نوعا تمامیتخواهی یک نماینده و به
زعم و خیال وی  ،تالش برای قبض تمام منابع مالی
و بودجهای و تخصیص آنها در جهت رشد و توسعه
شهرستان خوی است در حالیکه در اصل ،این دو طرح
برای رسیدن به اهداف کام ًال فردی نماینده و تضمین
آینده سیاسی وی طراحی شده است و اهداف عام در
درجه بعدی اولویت قرار دارد!
به باور فعاالن سیاسی و اجتماعی ،همسوئی
شریفپور نماینده مردم حوزه انتخابیه ماکو با کبیری
نماینده خوی در بحثِ الحاق بخشهایی از خوی به
منطقه آزاد ماکو؛ همان وجه مشترکِ ارجحیت و
اجرای
اولویتِ اهداف و منافع فردی یا ایجاد ضمانت
ِ
الزم برای دومرحلهای کردن دوره نمایندگی این دو
نماینده است  ،به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،با
لحاظ اینکه شریفپور از برآورده ساختن مطالبه اصلی

استانسازی روی مرز اختالفات

مردم شهرستان چالدران به منطقه آزاد ماکو عاجز و
ناتوان مانده ،طرح مشترک الحاق خوی به منطقه آزاد
ماکو را در دستور کار خود قرار داده تا در صورت تحقق
بتواند حداقل تمام آرای شهروندان فهیم چالدرانی را از
ِآن خود کرده و در رقابت با سایر کاندیداهای این حوزه
انتخابیه ،یک مزیت رقابتی برای خود کسب کند غافل
از اینکه با وصف عدم تغییرات ملموس یا محسوس
در طول دوره نمایندگی وی در حوزه انتخابیه ماکو،
ذهنیت و تصور چندان امیدبخش یا امیدوارکنندهای
از وی نزد شهروندان فهیم دیگر شهرستانهای این
حوزه انتخابیه  -شهرستانهای ماکو ،پلدشت و شوط -
وجود ندارد و حتی در فرض تحقق طرح جنجالی الحاق
رأی اعتماد مردمی برای
خوی به ماکو؛ احتمال کسب ِ
حضور دوباره در جایگاه نمایندگی مردم حوزه انتخابیه
ماکو محال به نظر میرسد و احتمال تکدورهای بودن
وی به طرز شگفتانگیزی در اذهان و افکار عمومی
جامعه ماکو و شهرستانهای دیگر این حوزه انتخابیه
روز به روز تقویت میشود .چراکه همگان به این
باور درست رسیدهاند که الحاق بخشهایی از خوی
صرفنظر از غیرعقالنی بودن این طرح ،با توجه به
ِ
مضاعف تمامیتخواهانهای که نماینده خوی از
همت
الحاق بخشهایی از این شهرستان به منطقه آزاد ماکو
دنبال میکند میتواند به بسیج تمام ظرفیتها رشد
و توسعه منطقه آزاد ماکو و تخصیص تمام منابع و
درآمدهای حاصله از منطقه ً
صرفا برای جهش توسعهای
خوی منجر شود باوری که برخاسته از یک تجربه
دیرین تاریخی است و سوابق تالش سیاستمداران و
نمایندگان پیشین خوی بر آن صحّ ه میگذارد!
طرح تجزیه استان و تشکیل استان مجعول نیز
بیش و پیش از آنکه تامینکننده اهداف و منافع
فردی و جمعی کبیری و موکلین شریف وی باشد
تسهیلکننده توطئههای تجزیهطلبانهای خواهد بود که
سالیان متمادی است با هدایت قدرتهای استعماری
جهانی با هدف تجزیه کشورهای خاورمیانه به ویژه
ذیل طرحی خائنانه که از آن
جمهوری اسالمی ایرانِ ،
به «خاورمیانه جدید!» یاد میشود دنبال میشود.
در نگاه اول به طرح تجزیه استان ،میتوان به مبنای
غیرعقالنی و نابخردانهای که در متن این طرح شوم
نهفته است پیبرد و آن چیزی نیست جزء تفکیک و

تحلیل یک رویداد

صفحه 4

تقسیمبندی و تجزیه استان با معیار زبانی و قومی
که بر مبنای آن قرار بود شهرستانهای شمالی از
شهرستانهای جنوبی آن از هم تفکیک و استان
جدیدی با عنوان مجعول و ساختگی آذربایجا ن مرزی!
به مرکزیت شهرستان خوی ایجاد شود! و معلوم هم
نیست با چه استداللی  ،کالنشهر ارومیه در ردیف
شهرستانهای جنوبی استان قرار داده شده است؟!
ارائه طرح نابخردانه تجزیه استان آذربایجانغربی ،
هرچند مصرف انتخاباتی دارد ولی تحلیل و ارزیابی
آن نکات قابل تأملی دارد که در یک نگاه موشکافانه
میتوان به اهداف طراح یا طراحان آن پی برد بنابراین
برای روشن شدن ابعاد پیدا و پنهان آن ،میبایست
از نماینده طراح این طرح پرسید با طرح پیشنهادی
استان آذربایجان مرزی! و انتزاع شهرهای شمالی
استان آذربایجانغربی ،آیا این طرح به لحاظ الزامات
ژئوپلتیک یا جغرافیای سیاسی به نوعی در امتداد
ً
عمدتا از مرکز فرماندهی
طر حهای تجزیهطلبانهای که
اربیل عراق طر حریزی ،کنترل و هدایت میشود قرار
نمیگیرد؟!
استان آذربایجانغربی در وضعیت حاضر با وحدت،
انسجام و یکپارچگی بیبدیلی که دارد نیازمند
طر حهای وحدتمحور است نه طر حهایی که از آنها
به حرکت در مسیر اهداف تجزیهطلبان و ریلگذاری
برای تحقق اهداف خائنانهِ تجزیهطلبانه تعبیر و تفسیر
میشود!
به زعم نگارنده تصویب این طرح میتوانست به ایجاد
غائلههای جدید در آینده اجتماعی سیاسی کشور منجر
شود غائلههایی از جنس غائلهای که روزگاری با توطئه
دشمنان داخلی و خارجی انقالب در کشور شکل گرفته
بود و با فرمان حضرت امام خمینی ره و جانفشانی
پاسداران جان بر کف انقالب اسالمی و ارتش جمهوری
اسالمی ایران با پشتیبانی مردم همیشه در صحنه
فرونشست.
یاد و خاطره شهید دکتر چمران و شهدای گلگونکفن
میهن اسالمیمان را گرامی میداریم که غائلهها را
در گام اول انقالب فرونشاندند و شوربختانه امروز در
روزهای سرنوشتسازی که به آن  ،گام دوم انقالب
نام نهادهاند نمایندهای ،طرحی غائلهآفرین به مجلس
ارائه میکند!
استان آذربایجانغربی همچنان استان آذربایجانغربی
باقی خواهد ماند استانی که سالیان سال است با شعار
آذربایجان اویاخدی انقالبا دایاخدی دژی مستحکم در
برابر تجزیهطلبان بوده و اینچنین نیز خواهد ماند.
انشاءاهلل

بیر حئکایه | قاال
      رقیه کبیری
صفحه 4

صفحه 3

حسین عباسی گزنق | فرماندار ماکو

وضعیــت محوطــه گمــرک بــازرگان
نابســامان و سرســامآور اســت

فرماندار ماکو گفت :عدم مدیریت یکپارچه
در گمرک بازرگان مشکالت زیادی را برای
فعالین اقتصادی و تجاری به وجود آورده
است .به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان
غربی حسین عباسی در نشست با وزیر
اقتصاد و دارایی استاندار آذربایجان غربی و
مسئولین کشوری در منطقه آزاد ماکو گفت:
بزرگترین بندر خاکی کشور که حکم پیشانی
نظام جمهوری اسالمی ایران را یدک میکشد
از وضعیت خوبی برخوردار نیست که عدم
مدیریت یکپارچه در گمرک بازرگان مشکالت
زیادی را برای فعالین اقتصادی و تجاری به
وجود آورده است.
فرماندار ماکو وضعیت محوطه گمرک
بازرگان را نابسامان و سرسام آور یاد کرد و

افزود :متاسفانه این وضعیت برای استقبال
از مسافرینی که از تنها مرز  ۲۴ساعته ایران
وارد کشور میشوند شایسته نیست.
وی بر اقدامات صورت گرفته و دیدار های
فرمانداری ماکو با والی های آغری و اغدیر
اشاره کرد و افزود:
رایزنی های صورت گرفته ،بازارچه ساری سو
افتتاح مجدد شد که متاسفانه هنوز آغاز به
کار نشده است.
عباسی گفت :متاسفانه امنیت جانی و مالی
در محدوده تردد کامیونها در مرز بازرگان کم
است.
عین اله شریف پور ،نماینده مردم ماکو،
شوط و پلدشت و چالدران در مجلس شورای
اسالمی نیز در این نشست گفت :بیکاری و

نبود بستر مناسب برای اشتغال در مناطق
مرزنشین موجب رشد فزاینده تعداد کولبران
شده است.
نماینده مردم ماکو شوط و پلدشت در
مجلس شورای اسالمی از وزیر اقتصاد و
دارایی خواست تا با حمایت از مرزنشینان
در راستای کاهش فشار مضاعف نقش ایفا
کند .شریف پور افزایش عوارض خروج از
کشور را مقوله مهم در کاهش سطح درآمد
مرزنشینان یاد کرد و افزود :نتیجه این
اقدام در مرزها و مخصوصا در منطقه آزاد
ماکو به تعطیلی یا نیمه تعطیلی کشاندن
بازارچههای مرزی است که در وهله اول
اشتغال مردم را مختل کرده است.
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رویدادها | دیدگاهها

عضو فراکسیون امید | :انتقادها به شورای عالی اصالح طلبان طبیعی است

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه:
توسعه فعالیت اقتصادی آذربایجان غربی در گرو
نماینده مردم تهران با بیان اینکه انتقادها از
بهره گیری از ظرفیت مرزهاست
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه گفت :در ۵ماهه نخست سال جاری ۷۶۹میلیون
دالرصادرات از گمرکات استان انجام شده است.
به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی حسن انتظار در شورای گفت و
گوی دولت و بخش خصوصی با وزیر اقتصاد ودارایی که در سالن جلسات
استانداری برگزارشد افزود :در ۵ماهه سال جاری میزان صادرات استان
از گمرکات استان  ۷۶۹میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه رشد
۱۴۵درصدی داشته است.
انتظار بااشاره به اینکه  ۵۵درصد از صادرات استان از گمرک پیرانشهر انجام
شده است تصریح کرد :متاسفانه نبود زیرساخت های صادراتی در گمرک
پیرانشهر از مشکالت اساسی این گمرگ است.
وی خاطرنشان کرد :در ۵ماهه نخست سال جاری یک میلیارد دالر ترانزیت
از گمرکات استان صورت گرفته که ۷۰درصد این ترانزیت مربوط به گمرک
پیرانشهر است .رئیس اتاق بازرگانی ارومیه بااشاره به اینکه باید مشوق
های صادراتی را جدی گرفت اظهار کرد :مهمترین چالش فعالین اقتصادی ،
تامین سرمایه درگردش باتوجه به نوسانات نرخ ارز است .انتظار یادآور شد:
اگر خواهان توسعه فعالیت اقتصادی و حضور بخش خصوصی دراستان
هستیم باید به ظرفیت مرزهای استان توجه جدی کرد.

عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان
طبیعی است ،گفت :جریان اصالحات در حال
حاضر زندهترین و پویاترین جریان سیاسی داخل
کشور است؛ جایی که حیات و زندگی باشد نقد
هم هست و جایی که نقد باشد فرصت تغییر،
تحول ،تجدیدنظر و حرکت روبه جلو وجود دارد.
«حجتاالسالم احمد مازنی» روز دوشنبه درباره
جلسه فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی،
گفت :شورای مرکزی فراکسیون امید روز گذشته
با چند دستور کار تشکیل جلسه داد .مهمترین
دستور کار این جلسه ،قرائت گزارشی درباره شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان بود که از سوی
«محمدرضا عارف» به عنوان رئیس فراکسیون و
رئیس این شورا ارائه شد.
وی ادامه داد :در این جلسه عارف از روندی که
باعث شد مجموعه ای از احزاب و شخصیت های
تاثیرگذار اصالحات ،این شورا را تشکیل دهند و

شرایط این شورا به ویژه در انتخابات چند سال
اخیر گزارشی ارائه کرد.
مازنی یادآور شد :عارف در ادامه این جلسه در
خصوص احزاب و شخصیتهایی عضو شورای
عالی سیاستگذاری و آینده امیدبخشی که با
وحدت و انسجامی که جریان اصالحات متصور
است مطالبی بیان کرد .نماینده مردم تهران ادامه

داد :در این جلسه فرصتی برای بحث و گفت و گو
درباره این گزارش و نقد و پرسش های احتمالی
درباره شورای عالی سیاستگذاری در جلسه مطرح
نشد و درخصوص تشکیل جلسه دیگری برای بیان
بحثها و نقدهای احتمالی در آینده موضوعی
مطرح نشد.وی تاکید کرد :انتقادها از شورای عالی
اصالح طلبان طبیعی است و جریان اصالحات در

حال حاضر زندهترین و پویاترین جریانات سیاسی
داخل کشور است و جایی که حیات و زندگی باشد
نقد هم هست و جایی که نقد باشد فرصت تغییر
و تحول و تجدیدنظر و حرکت روبه جلو وجود دارد.
مازنی خاطرنشان کرد :این مسائل نه اینکه
ضرورت پیگیری نداشته و اهمیتی نداشته باشد
بلکه جزو مسائل جریان اصیل و فعال است و
امری بدیهی و طبیعی و بعضی است .برخی از
اعضا روی ساختار نقد دارند و برخیها روی افراد و
برخی دیگر روی تجربهها و آینده نقد و نظر دارند.
این فعال اصالح طلب یادآور شد :به عقیده من
باید فضای بحث درون گفتمانی اصالحات بیشتر
فراهم باشد و عزیزان جریان اصالحات در کشور
به خصوص نسل جوان با مشارکت و ورود به
این بحث ها به پویایی این جریان کمک کند که
ان شاء اهلل جریان اصالحات بتواند بنبستها را
بشکند و گرهها را باز کند و مشکالت کشور را در
آینده حل کند.

رییس کل گمرک ایران:
مقصد  ۸۰درصد کاالهای صادراتی از مرز زمینی
قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان گفت :بیاییم و بازدید مفصلی از این دستاوردها داشته امام خمینی (ره) مبنی بر «ما میتوانیم» و راهبرد موشکی باور  ۳۷۳نشان داد که اگر اراده و انگیزه
بازرگان به ترکیه است
دستاوردهای وزارت دفاع از جمله سامانه موشکی باشیم.
رهبر معظم انقالب اسالمی در استفاده از جوانان الزم وجود داشته باشد ،ما میتوانیم به مرز

کدخدایی | :باور  ۳۷۳نشان از اراده ایران است

معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران گفت :در پنج ماهه سال
جاری  ۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر کاال از مرز بازرگان به کشورهای مختلف
دنیا صادر شده که مقصد  ۸۰درصد آن ترکیه بوده است.
مهدی میراشرفی امروز /سهشنبه /در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی
با مدیران منطقه آزاد ماکو ،اظهار داشت :وضعیت فعلی مرز بازرگان زیبنده
ویترین کشور نیست و فاز اول ساماندهی این مرز با نصب دو دستگاه
«ایکسری» که یکی از آنها ساخت داخل و دیگری اهدایی سازمان ملل
است اجرا میشود.
وی افزود :در حال حاضر حرکت گمرکات کشور به سوی گمرک هوشمند
است زیرا عالوهبر آنکه از هزینههای اضافه جلوگیری میکند موجب حذف
بروکراسی کاغذ نیز میشود.
وی با بیان اینکه نگاه دولت به سمت توسعه همکاری تجاری با شرق است
بیان کرد :هماکنون بیشترین صادرات و واردات کشورمان با چین و عراق
صورت میگیرد.
وی به لزوم اجرای مدیریت یکپارچه در گمرکات کشوراشاره کرد و افزود:
در صورت مدیریت واحد در گمرکات میتوان شاهد تسهیل و رفع مشکالت
گمرکی بود.
رییس کل گمرک ایران اظهار داشت :در سال گذشته میزان صادرات کاال
از کشور  ۴۵۰میلیارد دالر بود که سه میلیارد دالر آن از منطقه آزاد ماکو
بوده است.
منطقه آزاد ماکو به لحاظ محدوده جغرافیایی شامل شهرستانهای ماکو،
شوط ،پلدشت و شهر مرزی بازرگان بوده و در منتهیالیه شمال غرب کشور
واقع است.
مساحت این منطقه حدود پنج هزار کیلومترمربع و جمعیت آن بر اساس
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،۱۳۹۵حدود  ۲۰۰هزار نفر
است.
منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور دارای  ۱۴۰کیلومتر
مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان و  ۱۳۰کیلومتر مرز مشترک با
کشور ترکیه است.

باور  ۳۷۳نشان داد که اگر اراده و انگیزه الزم
وجود داشته باشد ،ما میتوانیم به مرز تکنولوژی
دنیا برسیم.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع« ،عباسعلی
کدخدایی» در حاشیه بازدید از سامانه موشکی
باور  ۳۷۳و نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع
در جمع خبرنگاران گفت :امروز توفیق نصیب ما
شد که برای بازدید از دستاوردهای وزارت دفاع از
جمله سامانه موشکی باور  ۳۷۳به وزارت دفاع

وی افزود :وزارت دفاع موفق شده که با اتکا به
توان داخلی ،ذهن و تخصص جوانان همین مرز و
بوم به فناور یهای مهمی دست یابد و این نشان
میدهد که اعتماد و اتکاء به جوانان که همواره
مورد تاکید رهبر معظم انقالب بوده ،میتواند
راهگشای بسیاری از امور باشد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح کرد:
حقیقتا دستاوردهایی که امروز در وزارت دفاع
مشاهده کردیم ،تجلی همان فرمایش حضرت

توکلی ،در نامهای به الریجانی خواستار شد؛ | نمایندگان فاسد را از ورود به مجلس منع کنید
رئیس هیات مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در
نامهای از رئیس مجلس شورای اسالمی خواست
با اصالح فوری آئیننامه داخلی مجلس ،متهمان
به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت ،از
ورود به خانه ملت منع کند.
به گزارش روز سهشنبه روابط عمومی دیدهبان
شفافیت و عدالت ،در نامه احمد توکلی خطاب به
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی آمده
است :هیات نظارت بر رفتار نمایندگان براساس
قانونی تشکیل شده است که فلسفه تصویب آن
در خود آن ذکر شده است.

هتک حرمت همه مجلس شود موضع حقی
است ،ولی مقدمات و مقارناتی بوده و هست که
باعث انتقاد از مجلس شده است .اینکه شما هم
وساطت کنید که  ۲بازداشتی تا رسیدگی قضایی
آزاد شوند ،حتی اگر تاثیر در مبلغ وثیقه نگذاشته
باشد ،باز در شأن رئیس مجلس نیست.
نماینده پیشین مجلس در نامه خودآورده است:
آیا صالح است رئیس مجلس برای دو نمایندهای
توصیه کند که از یک سال پیش از آن ،از اتهامات
مالی آن دو باخبر بوده است؟ دو نمایندهای که با
اعمال نفوذ به نفع مجرمان خائن و اخاللگر در

در گفتگو با خبرنگاران؛
۳۷مزرعه غیرقانونی تولید ارز دیجیتال در
آذربایحان غربی جمع آوری شد
اکبر حسنبکلو عصر در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برنامه ها و اقدامات
این شرکت در شش ماهه سالجاری در خصوص مزرعه های تولید ارز
دیجیتال اظهارداشت :در  ۳۷نقطه از استان این مزرعهها که به صورت
غیرقانونی فعالیت میکردند ،شناسایی و جمع آوری شدند و گزارشات الزم
به مراجع ذیصالح ارائه شد.
وی ادامه داد :تنها برق در اختیار افرادی قرار میگیرد که مجوز تولید ارز
دیجیتال داشته باشند و هزینه برق مصرفی آنها نیز طبق تعرفههای قانونی
محاسبه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی در خصوص حذف قبوض
کاغذی عنوان کرد :از ابتدای مهرماه امسال یک میلیون قبض کاغذی از
چرخه شرکت توزیع برق این استان حذف میشود.
وی با اشاره به توجه مشترکان به اخطارهای شرکت برق در زمینه صادر
نشدن قبوض کاغدی اظهار داشت :با عملی شدن این طرح ساالنه از صدور
چهار میلیون برگ کاغذ ( )A۴جلوگیری میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی اضافه کرد :نرم افزارهایی
در این رابطه برنامهریزی شده که  ۹۰درصد مشترکان این استان شماره
موبایلهای خود را در سامانه این شرکت ثبت کردهاند.
حسن بکلو با اشاره به ارایه  ۲۸خدمت در وب سایت این شرکت به مردم
افزود :مشترکان برق میتوانند با مراجعه به وب سایت بدون مراجعه به
شرکت توزیع برق امور خود را انجام دهند.
وی با اشاره به طر حهای بر قرسانی در هفته دولت در این استان نیز
اظهار داشت :به مناسبت هفته دولت  ۱۲۹طرح بر قرسانی در این استان
با  ۲۹۰میلیارد لایر هزینه به بهرهبرداری می رسد که از این تعداد  ۹طرح
بر قرسانی به روستاهاست که ضریب بر قرسانی به روستاها را به ۹۹.۹۸
درصد در سال جاری میرساند.
حسن بکلو با بیان اینکه  ۹۹درصد جمعیت سه میلیون و  ۲۶۵هزار نفری
آذربایجانغربی از نعمت برق برخوردار هستند اظهارداشت :یک هزار و ۲۵۰
مگاوات برق ساالنه در استان تولید میشود که تنها یکهزار مگاوات آن
در سال مصرف میشود؛ مصرف برق آذربایجانغربی در سال  ۱۳۹۷شمسی
چهار میلیون و  ۸۸۷هزار و  ۲۸۴مگاوات ساعت در سال بود.
وی افزود:استاندارد مصرف برای مشترکان خانگی استانهای غیرگرمسیری
همچون آذربایجانغربی ۳۰۰ ،کیلووات برای هر ماه است که بیش از این
مقدار مشترک پرمصرف خواهد بود.
حسن بکلو عنوان کرد :طبق اعالم شرکت برق هر مشترکی مصرف خود را
نسبت به سال گذشته به هر میزانی از این  ۳۰۰کیلووات کاهش دهد به
ازای هر کیلووات کاهش مصرف  ۵۲۴لایر پاداش میگیرد.

بود؛ مهمترین نکته هم درباره دستاوردهای وزارت تکنولوژی دنیا برسیم.
دفاع این است که این دستاوردها در زمان و
به گزارش ایرنا ،روز پنجشنبه سامانه پدافندهوایی
دورهای به دست آمده اند که کشور ما از سوی
برد بلند کامال بومی باور  ۳۷۳با حضور رئیس
غرب مورد تحریم قرار گرفته و اگر نبود ،تدبیر و
جمهوری رونمایی شد .این سامانه با بُرد بیش
مدیریت رهبر معظم انقالب ،به این دستاوردها
از  ۲۰۰کیلومتر و ارتفاع  ۲۷کیلومتر ،مخصوص
نمیرسیدیم.
دکتر کدخدایی با تقدیر و تشکر از وزیر دفاع ،شرایط جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران است
مدیران و متخصصان وزارت دفاع ،تاکید کرد :که از نمونههای مشابه روسی و آمریکایی همچون
دستاوردهایی که وزارت دفاع از جمله سامانه اس  ۳۰۰-و پاتریوت برتری دارد.

وی اضافه کرد :فلسفه تصویب آن قانون،
حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره
امور دوران نمایندگی بود .بدین معنا که اگر
نمایندهای تخلف کرد با جدا ساختن وی از جمع
نمایندگان و اعمال مجازات قانونی درباره وی،
شأن و منزلت کل نمایندگان را حفظ کنند؛ نه
آنکه برای نمایندگان متهم ،شأن و منزلت قائل
شوند.
در نامه توکلی بیان شده است :تذکر جنابعالی
مبنی بر اینکه بازداشت دو نماینده ،نباید موجب

بازار خودرو شریک در جرمشان هستند و با دادن
کارت بانکی خود به آن دو اخاللگر ،اجازه دادند
آن دو مجرم با دارایی آنها (از کجا آورده بودند؟)
سوداگری و اخالل در بازار سکه و طال را نیز انجام
دهند تا بر ثروت حرام دو طرف بیفزایند.
در نامه رئیس هیات مدیره دیدهبان شفافیت
و عدالت تصریح شده است :نایب رئیس هیات
نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به نامه
دادستان وقت تهران به جنابعالی که حاکی از
سوءاستفاده از موقعیت سیاسی و اعمال نفوذ

بازداشتشدگان به نفع چند چپاولگر منافع مردم
در بازار خودرو بود ،قضاوت هیات نظارت را چنین
گزارش میکند که «اقدامات آن نمایندگان خارج
از مصادیق ایفای وظیفه نمایندگی تشخیص داده
نشده است»! ()۱۶/۱۱/۹۷
در نامه توکلی عنوان شده است :مسئله مشارکت
دو نماینده بازداشتشده در سوداگری طال نیز
مطرح است که دادستان وقت تهران به اطالع
جنابعالی رسانده بود .ما مطلع هستیم که
جنابعالی در حاشیه نامه نوشتهاید که مسئله
روشنتر از آن است که نظر هیئت را احتیاج
داشته باشد .حق با شما بود ولی عجیب است که
درباره آن دو توصیه کردید و اعضای هیات نظارت
به آن تشخیص شگفتآور رسیدند.
رئیس هیات مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت
در این نامه آورده است :در یکی دو سال
گذشته مواضع مشابه ولی رقیقتر به جانبداری
از نمایندگان توهینکننده به ماموران در حین
خدمت ،از هیات نظارت دیده شده است.
در نامه توکلی تصریح شده است :یکی از سنن
پسندیده در کشورهای غربی این است که وقتی
مسئولی متهم به فساد مالی میشود بالفاصله
استعفا میدهد یا وادار به استعفا میشود سپس
رسیدگی آغاز میشود .کنار گذاشتن فوری متهم
از سمتش ،الاقل سه نتیجه ارزشمند دارد :یک)
فردی که صالحیتش زیر سوال میرود امانتی در
دستش باقی نمیماند .دو) اگر فردی که متهم
به خیانت مالی است در موضع قدرت باشد برای
از بین بردن اسناد مربوط یا جعل اسناد تازه یا
البی بین صاحبان قدرت تواناتر است و ممکن
است سیر رسیدگی قضایی را مخدوش سازد .سه)
متهم بهمحض ورود اتهام به او ،باید به همان
نسبت ،مجازات آبرویی ببیند تا همگنانش نیز از
موضع تهمت بپرهیزند.
وی یادآورشد :متاسفانه اینجا متهم صاحب قدرت
طلبکار میشود و به مجلس بر میگردد و برای
سرنوشت مردم که گاهی با یک رای این ور و آن

ور میشود ،رأی میدهد! اگرچه آئیننامه در این
باره ساکت است ولی جنابعالی قدرت فضاسازی
برای جلوگیری از این وقاحت را داشتهاید و ای
کاش از آن استفاده میکردید .حاال با این سیر
مسئلهدار بهتر نیست به جای مالمت منتقدان و
حتی مغرضان ،زمینههای انتقاد و غرضورزی را
کاهش دهید؟
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت
در این نامه اضافه کرد :مشکل از آنجا پیدا شده
است که قانون درباره سلب صالحیت از نمایندگان
پس از تصویب اعتبارنامه ساکت است و نظارت
به گروهی از خود نمایندگان سپرده شده که دچار
تعارض منافع هستند .کار باید به ناظری بیرونی
واگذار شود که نهتنها اختیار تعلیق عضویت بلکه
صالحیت سلب عضویت نماینده را هم بهطور
کامال شفاف ،داشته باشد .بند  ۱۳سیاستهای
کلی انتخابات نیز صراحتا به این نقیصه اشاره
دارد .با توجه به این که در دوران صدارت
ً
مکررا اصالح آئیننامه
جنابعالی طی سه دوره،
به فوریت انجام شده است ،دیدهبان شفافیت
و عدالت پیشنهاد میکند در طرح یک فوریتی
آئیننامه را اصالح فرمائید تا بتوانید متهمان به
فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت از ورود
به خانه ملت باز دارید.
توکلی با اشاره به اصل هشتاد وششم قانون
اساسی خاطرنشان کرد :اصل هشتاد و ششم
قانون اساسی ،حکمی مترقی برای حفاظت از
نمایندگان مردمی و حقطلب در برابر اصحاب
قدرت است ،نه کسانی که از قدرت امانتی مردم،
علیه منافع مردم سوءاستفاده میکنند .بلکه
براساس فرهنگ قضایی و سیاسی اسالم ،حق
این است که قوه قضائیه باید با آنها شدیدتر از
افراد عادی برخورد کند .پیشنهاد دوم دیدهبان
به جنابعالی این است که به عنوان رئیس قوه
مقننه از قوه قضائیه بخواهید به این فرهنگ
علوی عمل کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی | :منطقهآزادماکو میتواند سکوی جهش اقتصادی آذربایجانغربی باشد
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت :منطقه آزاد ماکو
می تواند به بزرگترین مزیت برای کشور تبدیل
شود.
به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی ،فرهاد
دژپسند در نشست با مسئوالن اقتصادی سازمان
منطقه آزاد ماکو گفت :منطقه آزاد ماکو می تواند
سکوی جهش اقتصادی آذربایجان غربی باشد.
وزیر اقتصاد به ظرفیت های گمرک بازرگان نیز
اشاره کرد و گمرک بازرگان را بزرگ ترین و مهم
ترین گلوگاه زمینی اتصال ایران به اروپا عنوان
کرد و افزود :در سایه این مرز زمینی می تواند

منطقه آزاد را به یکی از پیشران های اقتصاد برون
نگر در منطقه تبدیل کرد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده شایسته از ظرفیت
ها و پتانسیلهای منطقه آزاد ماکو افزود :استفاده
از قابلیت های منطقه آزاد ماکو به همراه ایجاد
فرصت های کشاورزی و استفاده از ظرفیت معادن
و صنایع تبدیلی کشاورزی و توسعه صنایع
تبدیلی و معدنی ،پیشرفت و رونق اقتصادی را
برای منطقه و استان به همراه خواهد داشت.
دژپسند همچنین اظهار کرد :منطقه آزاد ماکو با
دارا بودن  10درصد مساحت و  6درصد جمعیت

استان ،می تواند نقطه اتکا و سکوی جهش
اقتصادی استان آذربایجان غربی باشد.
وی با تاکید بر مدیریت صحیح گردشگری و
توسعه زیرساخت ها گفت :منطقه آزاد ماکو سرشار
از جاذبه های طبیعی و گردشگری است که می
توان از این ظرفیت در جهت جذب گردشگران
خارجی ،تقویت و توسعه روابط با کشورهای
همجوار بهره برد.
وزیر اقتصاد افزود :با شناسایی و رفع مشکالت
منطقه آزاد ماکو و تدوین یک برنامه مدون ،شاهد
اثرگذاری مثبت این منطقه بر استان و حتی کل

کشور خواهیم بود.
دژپسند تاکید کرد :اگر فعالیت های مولد
اقتصادی در منطقه آزاد ماکو بدرستی مدیریت
شود و توسعه یابد نباید نگران اشتغال جوانان
این منطقه بود.
وی به شرایط ویژه حاکم بر کشور اشاره و
خاطرنشان کرد :امروز در شرایطی که کشور با
تحریم مواجه است باید با همدلی و مدیریت
درست منابع باالخص در دروازه های مرزی گام
های مهمی برای توانمندی اقتصادی و اقتصاد
پایدار کشور برداریم.
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بـی تردیـد رفتـار یـا کنـش سیاسـی انسـانها در بسـتر مکانـی و تاریخـی
خـاص خـود قابـل درک و ارزیابـی اسـت.اینکه رفتـار سیاسـی از کـدام
الگوهـای نظـری پیـروی کنـد بسـته بـه زمینـه هـای اجتماعـی و شـرایط
فکـری حاکـم بـر آن بسـتگی دارد.علاوه بـر مکانمنـد بـودن و تاریخمنـد
بـودن کنـش سیاسـی ،تغییرات فکری(اندیشـه ورزی) کنشـگران نیز مسـیر
فعالیـت هـای سیاسـی را دگرگـون خواهـد کـرد .بـه تعبیـر کارل مانهایـم
آدمیـان بـر حسـب زمینه خـاص فعالیت جمعی کـه در آن شـریکند،همواره
جهـان در بـر گیرنـده خود را گوناگـون می بینند.بر طبق سرشـت و موقعیت
گروههایـی کـه بـدان هـا تعلـق دارنـد در تلاش انـد یـا جهـان طبیعـت و
جامعـه پیرامـون را دگرگـون سـازند یـا آن را بـه همـان سـان نـگاه دارنـد.
شـرایط سیاسـی و فکـری حاکم بر هـر دوره محدودیت و سـرعت گیر اصلی
کنشـگران سیاسـی برای تغییر زیسـت جهان پیرامون خود اسـت.ناخودآگاه
ایـن جملـه معـروف کارل مارکـس بـه ذهـن خطور مـی کند که«انسـان ها
تاریـخ خـود را مـی سـازند ،امـا نـه آنگونـه کـه خـود مـی خواهند».مقصـود
از اشـاره بـه مـوارد فـوق دو نکتـه اساسـی بـود:او ًال کنـش سیاسـی متأثر از
محدودیـت هـای تاریخـی و اجتماعـی بـوده و البتـه کـه ایـن محدودیـت
کبیری نماینده اصولگرای خوی ،طرح تجزیه استان
تحلیـل آذربایجانغربی را به مجلس ارائه داد به دنبال آن ،طرح
یـک
تشکیل استان جدید با مرکزیت شهرستانخوی در مجلس
ر و یـد ا د اعالم وصول شد .آن هم در شرایطی که حدود یک ماه
پیشو ز ا ر ت کشور رسما توصیه کرده بود که نمایندگان در ایام نزدیک
به انتخابات از این دست طرح ها برای تقسیمات کشوری ندهند چون
وزارت کشور با این کار مخالف است .آن زمان تنها بحث تشکیل استان
«اصفهان شمالی» روی میز مجلس بود اما حاال با طرح تشکیل استان
«آذربایجان مرزی» به نظر می رسد بخشی از مجلسی ها پیام  ۲۲تیرماه
وزارت کشور را نگرفته اند .شاید هم گرفته باشند اما اصرار آنها دلیل دیگری
داشته باشد .نظیر آنچه که نادر قاضی پور درباره اهداف طراحان طرح استان
«آذربایجان مرزی» ارزیابی کرده؛ تبلیغات انتخاباتی.

دولت؛ مخالف تمام قد تقسیم استان ها
اولین طرح ایجاد استان جدید در مجلس دهم را  ۳۳نماینده برای تشکیل
«اصفهان شمالی» داده بودند .طرحی که روز  ۲۰اسفندماه سال قبل اعالم
وصول شد و تا اینجا تنها توانسته مصوبه کمیسیون شوراها را برای کلیات
خود بگیرد .حاال دورخیز برای تشکیل استان «آذربایجان مرزی» دومین
تالش رسمی مجلسی ها در این راستا است .هرچند در همین دوره هم
زمزمه هایی برای روی کاغذ آوردن طرح تشکیل استانی با عنوان «مازندران
غربی» شنیده می شد که به جایی نرسید .اما پیش از هر چیز به نظر می رسد
این طرح ها فارغ از اینکه چقدر از زمینه کار کارشناسی برخوردار هستند ،با
یک مانع بزرگ مواجه می باشند؛ مخالفت وزارت کشور .مخالفتی که رسما
روز  ۲۲تیرماه اعالم شد .در آن روز سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد
انتخابات کشور درباره احتمال دادن وعده از سوی نامزدهای انتخاباتی
به مردم برای تقسیمات کشوری گفته بود که «وزارت کشور هیچ بنایی
برای تغییرات استانی ندارد .در انتخابات پیش رو ،نامزدهای انتخاباتی
توجیه می شوند که درباره تقسیمات کشوری وعده ندهند چون تقسیمات
کشوری از اختیارات دولت است نه نمایندگان مجلس ».این اظهارنظر اگر
مورد اصرار دولت باشد حتی در صورت رای مثبت مجلسی ها به طرح
های تشکیل استان های جدید می تواند مصوبات مجلس را با سد اصل
 ۷۵قانون اساسی در شورای نگهبان مواجه کند .اصلی که تاکید دارد طرح
های مجلس نباید برای دولت بار مالی در پی داشته باشند و روشن است
که تشکیل استان جدید بدون تخصیص منابع ممکن نیست .اخیرا سعید
جاللی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور هم گفته که «هیچ پرونده
ای را نه در هیات دولت و نه در وزارت کشور در ارتباط با تاسیس استان
جدید ارائه نکرده ایم و بعید به نظر می رسد تا پایان دولت تدبیر و امید
چنین ارتقایی در دستور کار باشد .هر چند در مجلس زمزمه هایی مبنی بر
تشکیل برخی استان ها ارائه شده ،اما وزارت کشور و دولت هیچ طرح و
الیحه ای را برای تاسیس استان جدید در دستور کار ندارد ».این اظهارنظرها
ناظر به طرح ایجاد استان «اصفهان شمالی» مطرح شده بود که به صورت
طبیعی می تواند درباره هر طرح مشابه دیگری و از جمله طرح تاسیس
استان «آذربایجان مرزی» هم صدق کند .کما اینکه دیروز ساعتی پس از
اعالم وصول طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» ،علی مصطفوی معاون
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سیاسی
ً
نیسـت.ثانیا بـه مختلـف بـار دیگـر نشـان داد کـه اصالح طلبـان مـی تواننـد در رقابت های
هـا بـه مفهـوم تعطیلـی رفتـار سیاسـی در هیـچ برهـه ای
تعبیر ارسـطو سیاسـت و سیاسـت ورزی نمونه اعالی حکمت عملی اسـت بعـدی در کنـار اصول گرایان معتـدل قرار گیرند.انتخابات ریاسـت جمهوری
کـه بنـا بـه طبـع بشـر در هـر زمانـی بـه انحـاء مختلـف در فعالیـت هـای سـال 96هرچنـد بـه شـیرینی انتخابات  92نبـود اما موفقیت اصلاح طلبان
سیاسـی مجـال ظهـور و بـروز مـی یابد.کنش سیاسـی در ایـران نامربوط به و اعتـدال گرایـان را تـداوم بشـید.تلخکامی ناظریـن سیاسـی نـه بـه خاطـر
نوشـتار فـوق نیسـت.تورقی در تاریـخ تحـوالت ایـران چـه در دوران پهلـوی آرای دکتـر روحانـی که بسـی بیشـتر از سـال  92بـود بلکه بـه خاطر ائتالف
و چـه پـس از پیـروزی انقلاب شـکوهمند اسلامی نشـان مـی دهـد کـه فراگیـر اصـول گرایـان در انتخابات و اجمـاع بر کاندیدتوری حجت االسلام
رفتـار سیاسـی سیاسـتمردان و فعـاالن جامعـه بـرای تأثیرگذاری بر شـرایط و المسـلمین رئیسـی ریاسـت فعلـی قـوه قضاییـه بـود.کاری کـه اصـول
حاکـم همـواره تحـت تأثیـر اندیشـه هـای کنشـگران و جو غالب بـر جامعه گرایـان در انتخابـات ریاسـت جمهـوری  92نتوانسـتند پیـش ببرنـد و بـه
قـرار دارد.گـروه هـای سیاسـی پـس از انقالب اسلامی به فراخـور تغییرات اجماع دسـت نیافتند و در انتخابات دهمین دوره مجلس شـورای اسلامی
سیاسـی و اجتماعـی بـا فـراز و فرودهـای مختلفی روبرو بوده و با انشـعاب بـه صـورت ناقص عمل کردند،در سـال  96به نحو احسـن به پایان رسـاندند.
و انشـقاق هـای درونـی متفاوتـی مواجـه شدند.نوشـتار حاضـر بـه بررسـی ایـن اجمـاع و ائتلاف از یـک سـو زنـگ خطـری بـرای اصلاح طلبـان در
وضعیـت سیاسـی اصلاح طلبـان و کنـش سیاسـی آنهـا بـرای انتخابـات انتخابـات پیـش روسـت و از سـوی دیگـر چنین مـی نماید کـه رقابت های
مجلـس یازدهـم اشـاره دارد.
درونـی و انشـعابات داخلـی اصـول گرایان(اصـول گرایـان سـنتی،مدرن و
وضعیـت سیاسـی اصلاح طلبـان بـرای فتـح خـوان دلواپسـان) به پایان رسـیده و اجماع نسـبی حاصل شـده است.شورای عالی
ً
اخیـرا تحت عنـوان «جبهه اصلاح طلبان
چهارم(یازدهمیـن دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسلامی) سیاسـتگذاری اصلاح طلبـان کـه
ً
مشـخصا ایـران اسلامی» در وزارت کشـور بـه ثبـت رسـیده تـا بـه ایـن لحظـه عالوه
روزشـمار انتخابـات مجلـس یازدهـم هرچقـدر بـه اسـفند مـاه و
آذرماه(موعـد ثبـت نـام کاندیداهـا) نزدیـک مـی شـود گمانـه زنـی هـا بـر معرفی نمایندگان اسـتانی اسـتراتژی قابـل توجهی بـرای انتخابات ارائه
نـداده اسـت .محمود صادقـی نماینده مـردم تهران
و تحـرکات سیاسی،نشسـت هـای فکـری و
سیاسی،تشـکیل ائتلاف ها و آماده سـازی لیسـت خــوان چهــارم -جریــان در مجلـس دهـم بـا تشـریح سـناریوهای احتمالی
اصلاح طلبـان بـرای حضـور در انتخابـات مجلـس
هـا بیشـتر مـی گردد.اینکـه بیشـتر تحـرکات و
برنامـه ریـزی هـا در آسـتانه انتخابـات صـورت می اصالحطلبــی -بــه دو شـورای اسلامی ،گفـت« :هـر چـه نیروهـای تایید
گیـرد امـری اسـت مختـص ایـران و البتـه ضعـف دلیــل بســیار ســخت تــر صالحیـت شـده اصالح طلب کمتر باشـد ،اسـتفاده
سیسـتم حزبی.اصلاح طلبـان در حالـی گام در از مراحــل قبــل خواهــد از سـناریوهای بعـدی بیشـتر میشـود و بـه لحـاظ
راهبـردی ،فـرض ائتالفـی شـبیه بـه لیسـت امیـد
کارزار انتخابـات یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای بــود:
هـم پیـش بینـی شـده اسـت.برای انتخابـات دوم
مـی گذارنـد که سـه گام نخسـت انتخابات ریاسـت
جمهـوری سـال ،92انتخابات دهمیـن دوره مجلس  -1وضعیــت اقتصــادی و اسـفندماه مجلـس شـورای اسلامی ،چهار سـناریو
شـورای اسلامی در سـال  94و انتخابـات ریاسـت معیشــتی جامعــه
پیـش بینـی شـده اسـت کـه ایـن سـناریوها بـه
جمهـوری سـال  96را بـا موفقیـت به پایان رسـانده  -2ســرخوردگی و آنومــی عواملـی چـون میـزان باز بـودن فضا و پیـش بینی
اند.خـوان چهـارم بـه دو دلیـل بسـیار سـخت تـر سیاســی بوجــود آمــده سـطح مشـارکت عمومـی بسـتگی دارد .اگـر هر دو
از مراحـل قبـل خواهـد بود)1:وضعیـت اقتصـادی
شـاخص ذکـر شـده در حـد مطلـوب باشـد ،لیسـت
و معیشـتی جامعه:شـرایط نامطلـوب اقتصـادی ناشــی از عــدم تغییــرات خالـص اصلاح طلبـی ارائـه مـی شـود .اگر دسـت
حاکـم بـر جامعـه به هـر دلیلی اعـم از تحریم ها یا محســوس
اصلاح طلبـان بـاز باشـد بـا آزادی عمـل بیشـتر،
نیروهـای قـوی و شـاخص خود را به مـردم معرفی
مدیریـت ناکارامد و حتی سـاختار غیرشـفاف حاکم
ً
نسـبتا ضعیف لیسـت امید
بـر اقتصـاد ایران باشـد،تنها و تنهـا یک بازخـورد دارد،آنهم احسـاس واقعی مـی کنند».اظهـار نظـر فـوق بـه دلیـل عملکـرد
و عینـی نتایـج و تبعـات آن از طـرف اقشـار مختلـف مـردم )2.سـرخوردگی در مجلـس دهـم ارائـه شـده اسـت.با وجود بروز پـاره ای اختالفـات در بین
و آنومـی سیاسـی بوجـود آمـده ناشـی از عـدم تغییـرات محسـوس.در باب شـورای عالـی سیاسـتگذاری اصلاح طلبـان در برخـی از محافـل سیاسـی
ً
مطمئنـا بیـن نظریه پـردازان سیاسـی اختالف وجـود دارد،لیکن از «پارلمـان اصالحـات» یـا مجلـس تمـام عیـار اصلاح طلبـان سـخن بـه
دلیـل دوم
وضعیـن موجـود بـی شـباهت بـه اواسـط دولـت دوم اصالحات نیسـت.در میـان مـی آید.طرحـی کـه بـه دلیـل محدودیـت هـای مختلـف و همچنین
آن دوره نیـز بـه سـبب فشـارهای بین المللـی بر ایـران و همچنین مخالفت فقـدان اجمـاع بیـن نیروهای سیاسـی اصالح طلب دور از تصـور می نماید.
هـای داخلـی بـا اصالحـات و بـه تبـع آن سـرخوردگی از عدم تحقـق برنامه نکتـه بسـیار مهـم و قابل تحسـین در راهبرد اصلاح طلبان بـرای انتخابات
هـای دولـت اصالحات جو مشـابهی ایجاد شـده بود.پس از پیـروزی اصالح مجلـس مالقـات چنـد روز اخیـر اعضـای هیئـت رئیسـه فراکسـیون امیـد
طلبـان و اعتـدال گرایـان در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ، 92آنهـا مجلـس بـا مجمـع روحانیـون مبـارز بـود .جلسـهای کـه آن طـور کـه روابط
تحـت لوای شـورای عالی سیاسـتگذاری اصلاح طلبان با لیسـت واحد وارد عمومـی مجمـع روحانیـون مبـارز در اطالعیـه اش بـه آن اشـاره میکند ،بنا
دهمیـن دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسلامی شـدند.رقابتی کـه پس از بـه دعـوت مجمـع روحانیـون مبارز و بـه منظور هم اندیشـی و تبـادل نظر،
سـه دوره حاکمیـت مطلـق اصـول گرایـان بـر مجلـس موفقیتـی چشـمگیر اعضـای هیـأت رئیسـه فراکسـیون امید مجلس شـورای اسلامی در جلسـه
محسـوب مـی شـد.صرف نظـر از کیفیـت نیروهـای سیاسـی راه یافتـه بـه شـورای مرکـزی مجمـع شـرکت کردند.ایـن دیـدار هرچنـد کـه در خصـوص
مجلـس و همچنیـن عملکـرد لیسـت امید،صـرف کنـش سیاسـی در چنین انتخابـات سـخنی بـه میـان نیامـده باشـد بازهـم گام بلندی در طـرح ریزی
فضایـی البتـه بـه پشـتیبانی موفقیـت در انتخابات ریاسـت جمهوری گامی برنامـه انتخاباتـی اصلاح طلبـان بـا محویـت شـیوخ اصلاح طلب اسـت.
بلنـد در عرصـه سیاسـی برای اصلاح طلبان محسـوب می شد.لیسـت امید ائتالف اصالح طلبی/اعتدال گرایی
اگرچـه هیـچ گاه نتوانسـت ریاسـت مجلـس دهـم را از آن خـود کنـد امـا اگرچـه زمزمـه هایـی دال بـر ارائـه لیسـت جداگانـه از سـوی اصلاح طلبان
عملکـرد علـی الریجانی ریاسـت مجلـس در همراهی با دولـت در موضوعات و بـه اصطلاح در راسـتای تشـکیل پارلمـان اصالحـات از سـوی برخـی
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رای آوری نخواهد بود ».روح اهلل حضرت پور ،دیگر نماینده ارومیه هم
دیروز به تسنیم گفته که «به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد این طرح
تصویب شود»؛ پیامی که خبر از رویارویی جدی بر سر این طرح می دهد.
چه آنکه حضرت پور وعده داده «برخی نمایندگان که این طرح را تایید
کرده اند نیز رای خود را پس خواهند گرفت ».این سخن می تواند نشان از
تالشی باشد در طیف مخالفان تجزیه استان آذربایجان غربی که از همین
دیروز کلید خورده است .تالشی که حکایت از یک تقابل تمام عیار دارد.
این تقابل البته رد پایی هم در گذشته دارد که حاال باز هم به موازات اعالم
وصول طرح تازه ،قدری جان گرفته.

سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان غربی در گفت وگو با پایگاه محلی
ندای موج ،گفت که «دولت با تشکیل هرگونه استان جدید در کشور مخالف
بوده و این موضوع را خرداد ماه امسال اعالم کرده است و این گونه طرح
ها باید در وزارت کشور و تقسیمات کشوری بررسی گردد؛ موضوع تشکیل
استان جدید به مرکزیت خوی نیز مساله ای است که نه ما اطالعی داریم
و نه وزارت کشور».
از توجیهات تشکیل استان جدید تا خط ونشان برای بر زمین زدن طرح
طراح اصلی طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» محمدتقی کبیری
است؛ نماینده شهرستان خوی .شهرستانی که قرار است بر اساس این
طرح مرکز استان تازه تاسیس باشد .بر این اساس شهرستان های ماکو ،آذربایجان مرزی؛ بهانه احیای سودای تشکیل کردستان شمالی
سلماس ،چالدران ،شوط و پلدشت هم دیگر توابع این استان خواهند بود.

تقسیم آذربایجان غربی به دو استان البته

سیدسعید

جایی که برخی نمایندگان با هدایت عثمان

وزارت کشور اساسا هیچ برنامه ای برای

بحثی بود که در مجلس نهم هم مطرح شد؛
احمدی ،نماینده آن دوره مهاباد در سال ۹۲

جاللی،

کشوری وزارت کشور:

مدیرکل

تقسیمات

تقسیمات کشوری در سطح کاهش یا

برای ایجاد استانی با نام «کردستان شمالی»

افزایش استان ها در دستور کار ندارد.

نماینده مهاباد در دوره دهم یعنی جالل

های کشور ،به کلی مقوله متفاوتی است و

آذربایجان غربی به شکلی که پیشنهاد شده،

برنامه ای برای کاهش یا افزایش تعداد

دورخیز کردند اما به جایی نرسیدند.

محمودزاده در مقام مخالف تقسیم

ظاهر شد.

اما توجیه طراح این طرح برای تشکیل استان جدید چیست؟ آن طور که
کبیری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران توضیح داده عواملی چون «ساختار
جغرافیایی طولی و فاصله  ۷۰۰کیلومتری شمال تا جنوب آذربایجان غربی»،
«ایجاد زیرساخت های جدید در خوی»« ،وجود دو فرودگاه در منطقه»،
«اتصال خطوط ریلی کشور به سمت اروپا در محدوده استان پیشنهادی
آذربایجان مرزی» و «جمعیت باالی یک میلیون نفر در این محدوده» را
دالیل توجیهی این کار دانسته.
با این حال نادر قاضی پور ،همفکر سیاسی کبیری و نماینده ارومیه نظر
دیگری درباره کار او دارد و در همین رابطه به سایت «آناج» گفته که
«نماینده مردم خوی برای رای آوری در انتخابات پیش رو و به دلیل
کم کاری های انجام شده در حوزه انتخابیه خود اقدام به طرح چنین
پیشنهادی کرده است اما باید دانست که طرح چنین موضوعاتی موجب

تشکیل استان جدید یا کاهش تعداد استان
در شرایط کنونی نیز وزارت کشور هیچ

استان ها در دستور کار ندارد.

تقسیم آذربایجان غربی به دو استان البته بحثی بود که در مجلس نهم هم
مطرح شد؛ جایی که برخی نمایندگان با هدایت عثمان احمدی ،نماینده آن
دوره مهاباد در سال  ۹۲برای ایجاد استانی با نام «کردستان شمالی» دورخیز
کردند اما به جایی نرسیدند .آن روزها هم مخالفان این ایده ،موافقان ایجاد
استان جدید را به داشتن «اغراض انتخاباتی و عوامفریبانه» متهم کرده
بودند .دیروز اما نماینده مهاباد در دوره دهم یعنی جالل محمودزاده در
مقام مخالف تقسیم آذربایجان غربی به شکلی که پیشنهاد شده ،ظاهر
شد .او حتی برای این کار دست به قلم برد و برای رئیس مجلس نامه
سرگشاده نوشت .نامه ای که در آن طراحی این طرح را «بدون هماهنگی
با نمایندگان استان و عدم رعایت حساسیت های امنیتی قومی و مذهبی
استان آذربایجان غربی» و همچنین «ناپخته و غیرکارشناسی» توصیف شده
است .محمودزاده در این نامه طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» را
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سیاسـیون شـنیده می شـود امـا این اقدام اشـتباه محض و نوعـی خودزنی
بـرای اصلاح طلبـان خواهـد بود.در حالی کـه اصول گرایان بـا عبرت آموزی
از سـه انتخابـات قبلـی و نیـم نگاهی به الگوی ائتالفـی -اجماعی انتخابات
ریاسـت جمهـوری  96در حـال برنامـه ریـزی و رصـد اوضـاع اجتماعـی و
بهـره گیـری از نارضایتـی هـای عمومـی از وضعیـت اقتصـادی کشـور
ً
قطعا یـک خودزنی
هسـتند،چنین اقدامـات شـکاف آفریـن و انشـقاق زایـی
سیاسـی اسـت.از سـوی دیگـر اصلاح طلبـان بایسـتی در صـورت لـزوم بـا
اصـول گرایـان معتدلـی همچـون علـی الریجانـی یـا همفکـران وی در ارائه
لیسـت اسـتفاده نمایند.
تکرار تجربه مجلس پنجم شورای اسالمی

یکـی از سـناریوهایی کـه میشـد بـرای انتخابـات مجلـس یازدهـم شـورای
اسلامی بـرای اصلاح طلبـان و اعتـدال گرایان تصـور کرد تجربـه انتخابات
مجلـس پنجـم اسـت.در پایـان مجلـس چهـارم شـورای اسلامی و پـس از
تعطیلـی سیاسـت هـای تعدیـل اقتصـادی بـه دلیـل مخالفـت مجلـس،
هاشـمی رفسـنجانی همراهـان تکنوکـرات خـود در دولـت را در حزبـی
متشـکل کـرد کـه بعدهـا «کارگـزاران سـازندگی» نـام گرفت.گروهـی کـه
خاسـتگاه چـپ داشـت امـا به تدریـج و در اثـر افزایش تحصیلات و تجربه
مدیریـت میانـی و حتـی نمایندگـی مجلـس بـه سـمت نوعـی فن سـاالری
و مدرنیسـم صنعتـی گرایـش پیـدا کـرده بـود و بـه مـدل هـای توسـعه ای
جهانـی مـی اندیشـید.این گـروه  16نفـره مرکـب از  10تـن از وزیـران 4،تـن
از معاونیـن رئیـس جمهـور بعلاوه رئیـس بانـک مرکـزی و شـهردار تهـران
بود.بـا ظهـور کارگـزاران در عرصـه سیاسـت عمل ًا فضای سیاسـی کشـور در
آسـتانه انتخابـات مجلـس پنجـم شـورای اسلامی سـه قطبـی شـد.جناح
راسـت بـه رهبـری جامعـه روحانیـت مبارز،جنـاح چپ یـا پیرو خـط امام و
کارگـزاران سـازندگی .کارگـزاران سـازندگی در چینـش مهـره هـای انتخاباتی
از کاندیداهـای مجمـع روحانیـون مبـارز در شهرسـتانها اسـتفاده کردند.چـرا
کـه نیـروی کادر بـرای انتخابـات در شهرسـتانها را در اختیار نداشـت.چنین
تجربـه ای میتوانسـت توسـط دولـت اعتـدال و البتـه بـا ائتلاف اصلاح
طلبـان و بـا کادرسـازی در اسـتان هـا و شهرسـتان هـا تکـرار شـود.
بـا همه این تفاسـیر اصلاح طلبان/اعتدال گرایان راه دشـواری در انتخابات
آتـی مجلـس شـورای اسلامی و سـخت تـر در انتخابـات ریاسـت جمهوری
 1400خواهنـد داشـت.اینکه آنهـا بتواننـد وضعیـت سیاسـی کشـور را بـه
دلخـواه خـود تغییـر دهنـد در وهلـه اول بـه اسـتراتژی انتخاباتـی خـود و
در وهلـه دوم بـه عملکـرد جنـاح رقیـب بسـتگی دارد.هرچـه هسـت سـپهر
سیاسـت عرصـه آمـال و آرزوهـا و حتی آرمان ها نیسـت بلکـه عرصه امکان
هـا و محدودیت هاسـت.
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مخالف اصل  ۷۵قانون اساسی دانسته است .این نماینده مجلس هر چند
طرح اعالم وصول شده مجلس را مخالف قانون اساسی و مغایر امنیت ملی
و منافع مردم استان دانسته اما در پایان نامه خود باز هم به پیشنهاد سال
 ۹۲برخی نمایندگان برای ایجاد تشکیل استان «کردستان شمالی» بازگشته
و نوشته است« :اگر نیاز باشد استان دیگری به منظور توسعه زیرساخت
های سیاسی ،اجتماعی ،امنیتی و اقتصادی در استان ایجاد شود به دلیل
دوری و عدم دسترسی مردم به شهرها و بخش عظیمی از کردهای جنوب
آذربایجان غربی به مرکز استان ،میبایست در یکی از شهرهای جنوب که
سابقه تاریخی مرکزیت جغرافیایی ،اداری و فرهنگی و توان زیرساختی
داشته و بلوک جنوب استان است ،ایجاد شود ».بدین ترتیب به نظر میرسد
سودای تشکیل استان «آذربایجان مرزی» در همین قدم اول خاطره ایجاد
استان «کردستان شمالی» را از درون استان «آذربایجان غربی» زنده کرده و
این یعنی تا اینجا حداقل سه طیف در این طرح تازه در استان مقابل هم
هستند؛ طرفداران ایجاد آذربایجان مرزی ،حامیان ایجاد کردستان شمالی
و مخالفان تجزیه استان .سه طیفی که رویارویی آنها با توجه به ژئوپلتیک
قومی استان می تواند زمینه بحث های چالشی تازه ای باشد.

انتخابات؛ هدفی در افق استان سازی های تازه
معلوم نیست طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» با این سطح از
درگیری می تواند به پایان عمر مجلس دهم برسد یا خیر؟ مجلسی که
انتخابات دوره دهم را هم تنها  ۷ماه دیگر پیش رو دارد و قبل از آن باید
درگیر کار قانون بودجه  ۹۹باشد .اکثر نمایندگان استان آذربایجانغربی
که تا اینجا با این طرح مخالفت کرده اند اعم از نادر قاضی پور و جالل
محمودزاده نیز پیش بینی می کنند چنین طرحی جدای از مخالفت های
واضح دولت ،به عمر مجلس دهم نرسد - .روحاله حضرتپور دیگر نماینده
مردم شریف ارومیه در مجلس شورای اسالمی نیز به صراحت تاکید کرده
است که اجازه نخواهیم داد این طرح تصویب شود  -اما مساله این است
که سودای ایجاد تشکیل استانی جدید حداقل برای مردم یک منطقه می
تواند خوشایند باشد .چیزی که حتما می تواند در رای آنها برای انتخابات
مجلس یازدهم هم تاثیر بگذارد و شاید اصرار بر چنین طرحی با وجود
مطالعات کارشناسی الزم ،موانع منطقه ای و مخالفت دولت تنها ناظر به
همین مسائل انتخاباتی باشد.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در گفت وگو با «ایران» :وزارت
کشور برنامه ای برای تقسیمات کشوری ندارد
سیدسعید جاللی ،مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور اعالم کرد:
اگرچه طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر تشکیل استان های جدید منتشر
شده ،اما وزارت کشور اساسا هیچ برنامه ای برای تقسیمات کشوری در
سطح کاهش یا افزایش استان ها در دستور کار ندارد.مدیرکل تقسیمات
کشوری وزارت کشور در گفت وگو با «ایران» ضمن رد اخبار منتشره در
این خصوص اظهار داشت :به هر حال همیشه مطالبات و تقاضاهایی در
حوزه تقسیمات کشوری برای تبدیل یا ارتقا وجود دارد ولی همان طور که
قبال هم تاکید کرده ایم ،تشکیل استان جدید یا کاهش تعداد استان های
کشور ،به کلی مقوله متفاوتی است و در شرایط کنونی نیز وزارت کشور
هیچ برنامه ای برای کاهش یا افزایش تعداد استان ها در دستور کار ندارد.
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ادبیات | ترکی آذربایجانی

بیلیرسنمی؟ | معصومه جبارپور
بیلیرسن می؟
اوموزالریم توکنیب ،سنلیییم باش آلیب گئدهندن!
بو گونلر
قادین جیغار
سیغینتی سیزیلیغین بوش گز یچی سیدیر
گل دیل اویونونو قیراغا بوراخ
کیشی کیمی ایعتیراف ائت
قاریشقاالرین دموکراسی سیندا
بیز ایللردی اؤلو یاشاییریق
هی
هی گوندهلیکلشیریک
یاریمچیق اوچونتو قوپاریمالریال!
گونش گؤرمهمیش گونلر
اوفوقدا اؤلموش بیر یارالی گونش
یاراساالر ایمپیراطورلوغا چاتینجا
کپنک لر اؤزگورلوک رویاسی ایله
قارانلیق آرخاسیندا قاناد چالدیالر_
دیره نی چی قارتالالر کیمی
یادیندادیرمی؟
آخی
باراما قوردالرین دوستاقدان قورتاراجاقدین
اؤلومو پای وئردین کپنک لره
آلوزلوقال آن اوالیی یاشادی

کپنکلر بیر به بیر آغ_ آباغ قووادا محو ائدیلدی دیکتاتور اللرایله

ائشیدیرسن می؟
بوغازیمدا بیر قه هر سیندی
گونلریمی پیشته توتدوم
دئدین گئدیرسن دیوارالر آرخاسیندان گونش دره سن
گئجه لریمین دیواریندان آشیب
گونلریم قارالدی!
ندنینی بیلمه دیم ؟!
ایندیسه
سن دیوارالر آرخاسیندا
کپنک لرین قاتیلی اولوب سان
کئشکه
ناغیالردان بیریسی گلسین
سنی آلداتسین
گونلرین پبشته توتسون
دیوارالردان بویالنینجا
ساچالریمی بوینونا دوالرام
یوخ
باغریما باسمارام
کپنکلرین قانینا بویانان بیر اووج اوره کی!
نه اولور
بیر دفه بویالن هورولموش گونلریمه ...
شههر کپنک آراییر قیزیل گوللره
و قاریشقاالر کؤکسومون اتینه یئریکله ییر
داهاکیمسه گونده لیک باشالنقیجیندا یازمایاجاق
ایتحاف اولونور
سئوگیلری آرخادان پیچاقالنان سئوگیلیلره
بو ایل
سو قیتلیغی اورهییمی یاندیرسایدا
گلن ایل
گول قیتلیغی اوالجاق
ّ
غدار قاتیل

بیر قاریشقا گلیر بندلریمی آییرا
دیشلرینی آغارتما _
گئج قالمیسان
ایللردی بیر اؤلونو داشیییرام
کیمسه یاس تؤره نیمه گلمسین
ایکی اوچ کپنک یئتر ...
معصومـــه جبارپـــور  -معصـــوم -

اِئلیمیزیـــن گوجلـــو شـــاعیرهلریندن
بیر یدی ــر ب ــو بوی ــوک ش ــاعیرهدن بی ــر
نئچـــه شـــعر کیتابـــی یاییلمیشـــدیر
«قـــار آدام  ،شـــعر توپلوســـو» و «مـــن
یاســاقالری ســیندیردیم» اونــون دریــن

دویغوالرینــی عکــس ائتدیــرهن َدهیَ رلــی

شـــاهاثرلریندندیر؛

آتـا ُسؤزلری

ؤره اوزات
آیاغینی ُیؤرقانینا گ ُ َ

بیرینجی ُبؤلوم
آباد مجلیس آشیقیندان بللیدیر
آبادان کند توستوسوندن بللیدیر
آبیر ایستهسن چوخ دئمه ساغلیق ایستهسن چوخ یئمه
آبیر هاردا چورک اوردا
آبیر حیا اوالن یئرده برکتده اوالر
آبیرلی آبیریندان قورخار آبیرسیز نهدن قورخار؟!
آج آدام اوزونو ُاودا وورار
آج آدامی قورد یئمز
یئیر
آج دوغرایار ُتوخ َ

آج ائله بیلر هامی آجدیر توخ ائله بیلر هامی توخدور
دئیر
یئیر توخ آغزینا گلنی َ
آج َالینه دوشهنی َ

آجین آندی آند اولماز

آجی دیندیرمه توخو ترپتمه
آجین قارنی دویار ُ
گوزو دویماز
آجین َزهلهسی سودان گئدر

دئیر
یئیر توخلوغوندا اِئلدن َ
آجلیغیندا اِئلدن َ

اویر َدر
آجلیق آداما اویون
َ

آجلیق یاوانلیق ایستهمز یوخولوق دا یاستیق ایستهمز

آجلیقدا  ،داری چورهیی حالوادان شیرین اوالر
اولن توخلوقدان ُا َ
آجلیقدان کیمسه اولمز َ ،
ولر
آجلیقــدان قودورانــی ســاخالماق اوالر ؛ توخلوقــدان قودورانــی
ســاخالماق اولمــاز

آجی دانیشان شیرین ُ
سؤز اِئشیتمز
آجینی دادمایان شیرینی بیلمز
آجیقال ایش ُ
َ
چئکر
گؤ َرن ضررین

آجیقلی باشدا عاقیل اولماز

آجیقلی دیلنچینین تورباسی بوش قاالر
آجیقلی قالخان زیانلی ُاتورار
آچارام صاندیغی ُت َ
وکرم پامبیغی

آچیق قابا ایت َدهیَ ر

آچیلمامیش سفرهنین بیر عیبی ُاوالر آچیلمیشین مین -عیبی-

آد آدامی ب ََز َمز آدام آدی ب ََزیَ ر
آدی ُ
گوزل اوالنین آدیدا گوزل اوالر
آدام هر دشمندن بیر عاغیل اویره َ
نر

آدام هر آجینی اودار بیر شیرینین خاطیرینه

آدام اوالنا بیر ُسؤز ِیئ َتر
آدام ُاؤز ُاؤزونه اِئلییهنی اِئل ییغیال اِئلییهبیلمز

آدام وار آدامالرین ناخشیدی آدام وار اِئ...ک اوندان یاخشیدی
َ
َ
سؤزدن قیزار
گؤزدن قیزار آدام وار
آدام وار

اویرنیر
آدام یانیال یانیال
َ

اولدورر
اولدورمز طعنهلی ُسؤز
آدامی قیلینج
َ
َ
آدامی ُسؤز؛ کابابی ُ
کؤز یاندیرار

آدامی تانیان ِیئرده قورد ِیئسین
آدامین آخیر گونو َ
گ َرهک خوش اولسون
آدامین الین توتان یوخ؛ آیاغیندان چَ َ
ئکن چوخ اوالر
گلسه دیلیندندیر
آدامین باشینا نه
َ
َ
آغ َائوی گورنده قارا ائوی یاددان چیخارتما
آغ گون آدامی آغاردار قارا گون قارالدار
آغ پارچایا لکه َتئز دوشر
آغین آدی  ،قارانین دادی
آغانین مالی چیخار ،نوکرین جانی
آغاج باشیندا ُقؤرا  ،بیلمدیم دوشدوم ُتؤرا
آغاج بُؤیودوکجه سویو چوخ آپارار

معصـــومون

آغاج بار ِوئردیکجه باشین آشاغی َایَ ر
آغاج دیبیندن سو ایچر | آغاج َائکهنه رحمت ُاؤخونار
آغاج َاییلدی سیندی  ،ایگید َاییلدی ُاؤلدو

شـــعرلرینی اوخویـــا بیلرســـینیز ...

آغاج نازیکلیییندن سینسا آدام یوغونلوغوندان سینار

شـــعرلری بیـــر چـــوخ اینترنـــت
ســـایتالریندادا

یاییلماقدادیـــر

ایشـــیق ســـایتیندادا بـــو شـــاعیرهنین

حئکایه:

قاال | رقیه کبیری

الینده شاهمات ،یئرده ایسه اوچ نسلدن قالمیش عنتیقه بشقابین سینیقالری.
«چوالقسان؟! یوخسا باشیناهاوا گلیب؟»  -بیری بئینینده سسلندی .دؤنوب
دیوارداکی شکیله باخدی .شکیلدهکی کیشی حرصله دوداقالرینی بیر-بیرینه
سیخمیشدی.
قادین ،آیاقالر ینین آلتینداکی سینیق ساخسیالرا باخدی .بشقابین اوزریندهکی
قیرمیزی چیچکلر ،ساپالقالریندان آیریلمیش ،رنگلری سولموشدو .قوشالرین-
دیمدیکلری سینیب ،گؤودهلریندن آیری دوشموشدو .ایندییه قدر دیمدییی
سینیق قوش گؤرمهمیشدی.
آیاقالر ینین آلتینا باخا-باخا ،ساخسی قیریقالریندان اوزاقالشدی .الیندهکی
شاهمات قوطوسونو میزین اوستونده آچیب ،آغ مهرهلری اؤزو اوچون دوزدو.
قارا مهرهلری دوزمهدن ،دیوارداکی کیشینین شکیلینه باخیب« ،بو دفعه ،سن
قارا مهرهلرله اوینا»  -دئدی.
قارا مهرهلری ،آغ مهرهلرله قارشی-قارشییا دوزدو .سونراَ ،الی بیر-ایکی آغ پیادایا
توخوندو .پیاداالر یئره دوشدو.
«الینین توتومو قالماییبهاا هئچ» .شکیلدهکی کیشینین دوداغیندا آجی
گولوش وارییدی .قادین ،دیوارداکی شکیله باخا-باخا یئریندن قالخدی« :بیر آز
ال ساخال چایی دملهییم!» کیشی گؤزونو قارا مهره-لره زیللهمیشدی.
قادین ،الیندهکی چای استکانالر ینین بیرینی آغ مهرهلرین یانینا ،او بیریسینی
قارشی طرفده قارا مهرهلرین کنارینا قویدو.
دیوارداکی شکیله باخیب «بو دفعه من باشالیاجاغام»  ،دئدی.
پیاداالرین بیرینی قارا پیاداالرا ساری سوروتلهیَر َکن ،گؤز آلتی کیشییه باخدی.
کیشی بیر آز دایانیب ،ساغدان ایکینجی پیادایا اشاره ائلهدی .قادین قارا
پیادانی ایکی خانا ایرهلی یئریتدی .سونرا دایانیب فیکره جومدو .گولومسهیرک
پیاداالر ینین بیرینی ایرهلی سوروتلهینده ،یواشجا کیشییه باخدی .کیشینین
قاشالری آلنینین اورتاسیندا دویونلندی .قادین بیر ده گولومسهدی .کیشی
ایسه هیمله اورتاداکی پیادانی گؤسترنده ،قاشالری الپ تپهسینه چیخدی.
قادین ساغ الینی چَ نهسینه سؤیکهییب فیکره جومدو .بیر الی چَ نهدهایکن ،او
بیری الی ایله قاالسینی ترپتدی .کیشی ،دینمز حالدا شاهمات فیقورالرینی
سوزوردو .قاش اشارتی ایله آتینین حرکت ائتدیریلمهسینی ایستهدی .آغ
پیادا ییخیالندا ،قادینین قانی قاچدی؛ عصبی حالدا آلنینین قیریشالرینی
ُاؤووشدوردو .کیشی گولومسهدی .قادین فیلی اویناتدی .کیشی بوتون مهرهلری
پوساراق ،قاالالرین بیرینه گؤز یاتیرتدی .قادین الینی قارشی طرفدهکی قاالیا
اوزاتدیسا ،آنجاق اونو ترپتمهدی .کیشی ،آلنینی قیریشدیریب حرصله قادینا
باخدی .قادین کؤکس اؤتوروب چیینینی یوخاری قالدیردی .کیشی کوسگون
حالدا اؤنوندهکی دیوارا زیللندی.
«چاییین بوزا دؤندو .سن ایستی-ایستی ایچرسن ،دئییرسن دییشیم؟ هه؟»
کیشی ایسه چرچیوه دن اؤنوندهکی دیواری سوزوردو.
قادین ،قندی چایا باتیردی .قند اریییب بارماقالر ینین آراسیندا استکانین
دیبینه سوزدو .کیشی قیافه سالالدی .گؤز اوجو قادینا باخیردی .قادین ایسه
تزهدن بیر دیش قند گؤتوروب ،چایا باتیریب آغزینا قویدو .مهرهلری سئزه-سئزه،
چایی ایچدی .سونرا یئریندن دیک قالخیب ،کیشینین سویوموش چایینی
گؤتوروب مطبخه گئتدی .الینده سوپورگه-خاکانداز گئری دؤندو .بشقابین
سینیقالرینی سوپورمزدن ّاول بیر ده کیشییه باخدی .کیشی ،دینمز-سؤیلهمز
قادینین الیندهکی سورپورگه-خاکاندازا باخیردی .قادین ،ساخسی قیریقالرینی
پالستیکه تؤکوب پالتارینی گئییندی .گوزگویه باخا-باخا یایلیغینی باشینا
سالدی ،زیبیلی گؤتوروب ائودن چیخدی .کیشی ،چرچیوهنین دؤرد بوجاغیندان
پنجرهیه بویالندی.
قادین ،الده زیبیل پالستیکی کوچه باشینا چاتار-چاتماز گِئری دؤنوب ،بینانین
ایکینجی قاتینداکی پنجرهیه باخدی .بیر آن کیشینی چرچیوهدن بویالنیب
حس ائدیب دیسکیندی .زیبیلی کوچه باشینداکی قابا آتاندا،
اونا باخدیغینی ّ
ساخسی سینیقالری شاققیلدادی.
دنسه ساخسیالرین شاققیلتی سسی اورهیینی داریخدی .ائوه قاییتماق
َن َ
ایستهدی .آددیم آتمامیش یئرینده دایانیب بیرآز دوشوندو .کوچه باشیندان
بیر داها ائوینین پنجرهسینه باخدی .آستا-آستا ّ
محلهدهکی پارکا ساری
آددیمالدی.
پارک ،اونونال یاشید اوالن قوجا کیشیلرله دولویدو .کیشیلردن بیر-ایکیسی
شلوارالرینی دیزلرینه قدر چیرماییب ،بوزوشموش در یلرینی گونشه وئرمیشدیلر.
بیر طرفده ایسه نئچه کیشی دئییب-گولوردولر .پارکدا داشدان قوراشدیریلمیش
میزلرین اوزررینده شاهمات صفحهسی ناخیشالنمیشدی.
صندللرین بیرینده اوتوروب شاهمات صفحهسینه باخدی« .کئشگه
مهرهلریمیگتیرهردیم»  -دئیه دوشوندو.
قارشی میزده چال ساچلی بیر کیشی شاهمات صفحهسینه باخاراق فکره
دالمیشدی .قادین گؤز آلتی اونون مهرهلرینه ،بیر ده کیریمیش اللرینه باخدی.
قارا مهرهلر ،کیشینین طرفینده ایدی .آغ مهرهلی طرفدهکی صندل ایسه بوش
ایدی.
قادین اطرافی سوزدو .باخیشینین گؤرونتوسونده ،شاهمات صفحه-سیندن
بیر آز آرالیدا ،زویولداق گئدیب سویروسن اوشاقالری سئیر ائتدی .اوشاقالر
اونون گؤزونده ،گوندن-گونه بؤیویوردولر .قادین ،اوشاقالردان اوز چئویریب
میزین اوزریندهکی شاهماتین آغ مهرهلرینه باخاراق یئریندن قالخدی ...
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اختصاصی | آذربایجانغربی

رئیس اتحادیه چاپخانهداران آذربایجانغربی:

تعطیلی  30درصد از چاپخانه های
آذربایجانغربی طی یکسال

رئیس اتحادیه چاپخانه داران آذربایجان غربی گفت :سال گذشته ۱۰۰
چاپخانه در استان تعطیل شدند.
به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی ،حجت محبی در نشست خبری
با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
آذربایجان غربی برگزار شد ،افزود :درسال گذشته  ۳۸۰واحد چاپخانه در
استان فعال بودند که از این تعداد  ۱۰۰واحد به دلیل مشکالت مالی و برون
سپاری سفارشات تعطیل شدند.
وی اظهار کرد :درسال جاری نیز با تعطیلی تعدادی دیگر از این واحد ها
صنعت چاپ استان با  ۲۷۳واحد چاپ و  ۳۲۵واحد تبلیغاتی فعالیت
می کند .محبی با اشاره به اینکه نوزدهمین جشنواره ملی چاپ و هفتمین
جشنواره چاپ و تبلیغات استان ششم شهریور سال جاری برگزار می شود،
تصریح کرد :این جشنواره در قالب تکریم از فعاالن صنعت چاپ،کارآفرینان
این حوزه باهدف توجه و اهتمام بیشتر به دستاوردهای صنعت چاپ
استان برگزار می شود.
رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان با تاکید به اینکه صنعت چاپ پیش
نیاز سایر صنعت ها است ،توسعه فرهنگی هر جامعه را پیش نیاز توسعه
اجتماعی جامعه دانست و یادآورشد :تاسیس هولدینگ کاغذ ،چاپ و
بسته بندی برای توسعه صنعت چاپ استان ضروری است که توجه جدی
مسئوالن استانی را می طلبد.
وی با اشاره به اینکه استان رتبه ششم کشوری را در صنعت چاپ به خود
اختصاص داده است خاطر نشان کرد :سال گذشته در حوزه چاپ طال و
صادرات آن رتبه برتر کشور را به خود اختصاص دادیم.
فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجانغربی:

با اخاللگران وحدت در آذربایجانغربی
برخورد میشود
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی گفت :افرادی که در صدد ضربه زدن
به وحدت اقوام و ادیان در این استان باشند به شدت مورد برخورد قانونی
قرار میگیرند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی سپاه شهدای آذربایجانغربی،
سردار سرتیپ دوم پاسدار حبیب شهسواری در نهمین جشنواره استانی
مالک اشتر که در سالن کانون جوانان بسیج ارومیه برگزار شده بود ،افزود:
این استان رنگین کمان اقوام در کشور است و هرکسی که بخواهد وحدت
این مردم را برهم بزند به شدت با آن برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی حافظ انقالب است،
اظهار داشت :سپاه پاسداران در حفاظت و پاسداری از انقالب اسالمی و
دستاوردهای آن با هیچ کسی تعارف ندارد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی گفت :طی چند ماه گذشته متاسفانه
شاهد رفتارها و سخنان قومگرایانه از سوی بعضی افراد بودیم که این اصال
برای ما و مسوالن استانی قابل قبول نیست و نباید اجازه داد تا بعضی از
افراد از اقوام سوء استفاده کنند.
سردار شهسواری افزود :از ترک تا کرد و از شیعه تا سنی از نماینده مجلس
تا سایر مسئوالن در هر مقام و جایگاهی باشند اگر بخواهد وحدت این
استان را خدشه دار کنند ،با برخورد قاطع ما روبه رو خواهند شد.
وی اضافه کرد :مردم استان از هر نژاد و قومیتی که باشند در سایه انقالب
با برادری و برابری در کنار هم زندگی می کنند و ما به عنوان حافظ انقالب
بر خود وظیفه می دانیم از این موضع پاسداری کنیم.

چرا نمایندگان امضای خود را از طرح تشکیل
استان آذربایجان مرزی پس گرفتند؟

نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در
مجلس گفت :بعد از مشخصشدن این
موضوع که هدف از این طرح تشکیل
استان آذربایجان مرزی است ،این طرح
از حد نصاب افتاد.
هرا ساعی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم

در تبریز با اشاره به الیحه مطر حشده
در مجلس شورای اسالمی مبنی بر
تشکیل استان مرزی بهمرکزیت خوی
اظهار داشت :این طرح توسط نمایندگان
آذربایجان غربی مطرح شد که تصور
بنده از این طرح توسعه شهرهای مرزی

زندانیانی که در حبس هم از کالهبرداری دست بر نداشتند
فرمانده انتظامی مهاباد گفت :زندانیانی که
با استفاده از تلفنهای عمومی زندان اقدام
به کالهبرداری از شهروندان کرده بودند،
شناسایی شدند.
سرهنگ رضا ظهیریان خبرنگار ایرنا افزود:
به دنبال مراجعه حضوری هشت نفر

از شهروندان مهابادی به دایره جعل و
کالهبرداری پلیس آگاهی این انتظامی
مبنی بر کالهبرداری از آنان با شگرد واریز
سود سهام عدالت ،مراتب در دستور کار قرار
گرفت.
وی ادامه داد :پلیس آگاهی پس از انجام

یک سری تحقیقات پلیسی موفق شد چهار
نفر از زندانیان یکی از شهرهای اطراف مهاباد
که در حال حبس محکومیت خود بودند را در
این رابطه شناسایی کند.
وی اضافه کرد :این کالهبرداران با استفاد
از باجه عمومی تلفن داخل زندان شهروندان

برنامهای برای تقسیمات کشوری در
سطح کاهش یا افزایش استانها در
دستور کار ندارد» و با این شرایط این
طرح به بایگانی سپرده شد.
در این بین نباید فراموش کرد که
ارتقای هر واحد جغرافیایی مانند
تبدیل شهرستان و تشکیل استان
جدید ،مستلزم برخورداری از مؤلفههای
خاص ،بررسیهای کارشناسی ،مطالعات
آیندهپژوهی بهلحاظ مطالعات جغرافیایی
و جمعیتی در چارچوب قوانین موجود
است.
بهنظر میرسد اگر راهکار مناسب و
منطقی برای توزیع متوازن امکانات
در همه شهرها و شهرستانهای همه
استانها اندیشیده شود ،اصو ًال نیازی به
ارائه چنین طر حهای حاشیهسازی وجود
نخواهد داشت..
در هر صورت طرح تشکیل استان
آذربایجان مرزی هم با مخالفت
نمایندگان منطقه مواجه شد و هم
وزارت کشور اعالم کرد که دولت
برنامهای برای تقسیمات کشوری ندارد.
با این شرایط نمایندگان مجلس باید
با ارائه طر حها و استفاده از ابزارهای
نظارتی توزیع متناسب امکانات را در
اولویت برنامههای خود قرار دهند.
به مراجع قضایی تحویل داده شد.
سرهنگ ظهیریان با تاکید بر اینکه مشموالن
سهام عدالت هوشیار باشند تا طعمه
سودجویان و کالهبرداران قرار نگیرند ،گفت:
در این زمینه در تالشیم با همکاری رسانهها
هشدارهای الزم را به مردم بدهیم.

را فریب داده و به بهانه واریز سود سهام
عدالت ،به عابر بانکها کشانده و با
درخواست واریز مبلغی جهت واریز این سود
از مردم کالهبرداری کرده بودند.
فرمانده انتظامی مهاباد با بیان اینکه این
زندانیان از این طریق  ۴۰۰میلیون لایر از
شهروندان کالهبرداری کرده بودند ،اظهار مهاباد با  ۲۳۷هزار نفر جمعیت و سه
داشت :پروندهای جدید برای این زندانیان با کالنتری در جنوب آذربایجانغربی واقع
موضوع کالهبرداری از داخل زندان تشکیل و است.

ثمره طرح تجزیه استان آذربایجانغربی برای طراح آن:

کبیری از ریاست مجمع نمایندگان استان عزل شد
طرح تشکیل استان جدید به مرکزیت خوی منتفی شد

روحاهلل حضرتپور ،نماینده مردم شریف ارومیه در
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرگزاری
فارس در ارومیه ،با اشاره به موضوع« طرح تجزیه
استان آذربایجانغربی و تشکیل استان جدید
آذربایجان مرزی به مرکزیت خوی» و از حد نصاب
افتادن آرای نمایندگان اظهار کرد :معلوم نیست
هدف آقای سیدتقی کبیری نماینده مردم خوی در
مجلس شورای اسالمی از این طرح چه بوده است.
وی تصریح کرد :امروز بنده و آقای نادر قاضیپور
دیگر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسالمی هر
دو با هم به سراغ نمایندگان امضاءکننده رفتیم
تا امضاهای خود را پس بگیرند و زمانی که دلیل
امضای این طرح از آنها سوال شد عنوان کردند که
ما در موضوع تقسیم آذربایجانغربی ،امضاء نداده
بلکه به ما گفته شده که این طرح به منظور ایجاد
منطقه آزاد است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی
گفت :بنابراین بنده و آقای قاضیپور اصل موضوع
را به نمایندگان امضاءکننده توضیح داده و آنها نیز
امضاهای خود را پس گرفتند.
وی بیان کرد :پس از اینکه نمایندگان رای خود
را پس گرفتند و امضاها از حد نصاب افتاد ،آقای
کبیری نماینده خوی بسیار ناراحت شده و بر علیه
شخص بنده نطق کردند و گفتند که آنها نمایندگان
را تهدید و تحریک کردهاند.

نیروگاه برق خورشیدی دانشگاه ارومیه
افتتاح شد
نیروگاه خورشیدی  ۴۰۰کیلو واتی دانشگاه ارومیه با حضور وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری به بهره بردار ی رسید.
رییس دانشگاه ارومیه در حاشیه افتتاح این نیروگاه در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا بیان کرد :این نیروگاه خورشیدی ساالنه  ۸۰۰مگاوات ساعت
انرژی تولید و از انتشار  ۵۰۳تن آالینده زیست محیطی جلوگیری میکند.
رحیم حبنقی با بیان اینکه این نیروگاه در زمینی به مساحت هفتهزار
متر مربع احداث شده ،گفت :بیش از  ۴۰میلیارد لایر برای احداث این
نیروگاه هزینه شده است.
وی ادامه داد :نیروگاه خورشیدی دانشگاه ارومیه مجهز به فنآوری
دادهبرداری اطالعات تولیدی و همچنین سامانه هواشناسی است که با
توجه به مجاورت آن با آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر ،همه دادهها در
طر حهای تحقیقاتی قابل استفاده است.
وی اضافه کرد :مراحل طراحی این نیروگاه خورشیدی توسط متخصصان
داخلی و با همکاری اساتید دانشگاهی انجام شدهاست.
وی افزود :این نیروگاه شامل یکهزار و  ۳۴۴پنل خورشیدی و هفت
«اینورنور» متصل به شبکه است.
دانشگاه ارومیه که در سال  ۱۳۴۴تاسیس شده است ،بیش از  ۴۷۸عضو
هیات علمی و  ۱۶هزار دانشجو دارد.
رییس انجمن علوم باغبانی ایران:

رییس انجمن علوم باغبانی ایران گفت :درآمد حاصل از رشد کمی
و کیفی محصوالت باغی و صادرات آن با میتواند ارزآوری فروش
نفت برابری کند.
رضا فتوحی روز دوشنبه در یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران بیان
کرد :کشوری نظیر هلند اقلیمی مشابه شمال ایران دارد و میزان
فروش محصوالت باغی آن بیش از  ۲برابر درآمد حاصل از فروش
نفت ایران است.
وی با انتقاد از طوالنی بودن دریافت مجوز تولید محصوالت باغی
اظهار داشت :سرمایه انسانی ،سرمایه گذار ،کارآفرین و نیروی کار
مناسبی در کشور وجود دارد که میتوانند در توسعه اقتصادی نقش
آفرینی کنند.
وی تنوع انجمنهای علمی را نشان از توسعه اجتماعی دانست و
ادامه داد :برای تبادل یافتههای علمی و تعامل پژوهشگران ،برگزاری
کنفرانس های علمی و توسعه بحثهای آزاداندیشی ضروری است.
رییس دانشگاه ارومیه هم در این کنگره گفت :دانشگاه ارومیه
آمادگی کامل برای بررسی راهکارهای حل مشکالت کشاورزی منطقه
را دارد.
رحیم حب نقی تاکید کرد :حاصل پژوهشهای علمی باید در جامعه
نمایان شود.
کنگره علوم باغبانی برای اولینبار در سال  ۱۳۷۵در کرج و پس از آن
هر  ۲سال یکبار توسط یکی از دانشگاههای معتبر با همکاری انجمن
علوم باغبانی ایران و حمایت معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی
برگزار میشود.
این کنگره تا هفتم شهریورماه در دانشگاه ارومیه برگزار میشود.

موضوع که هدف از این طرح تشکیل
استان آذربایجان مرزی است من و
بیشتر نمایندگانی که این طرح را امضا
کرده بودیم ،امضاهای خود را پس گرفته
و این طرح از حد نصاب افتاد.

فرمانده انتظامی مهاباد:

با حضور وزیر علوم:

صادرات محصوالت باغی جایگزین مناسب
درآمدهای نفتی است

آذربایجان غربی بود در حالی که ً
بعدا
متوجه شدیم که این طرح برای تشکیل
استان جدید است.
وی افزود :بعد از مشخص شدن این

نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو
در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد:
آذربایجان بهفرموده مقام معظم رهبری
سر ایران است و اتحاد ،انسجام و
همافزایی باید نقطه قوت نمایندگان
مجلس باشد.
گفتنی است اعالم وصول طرح تشکیل
استان آذربایجان مرزی از سوی هیئت
رئیسه مجلس در حالی حاشیههایی را
در مجلس و شبکههای اجتماعی ایجاد
کرد که این طرح با پس گرفتن امضا
کنندگان آن به بایگانی سپرده شد ،با
این حال بهنظر میرسد انگیزه اصلی
ارائه کنندگان چنین طر حهایی «توزیع
متوازن امکانات» باشد.
اعالم وصول طرح تشکیل استان
آذربایجان مرزی از سوی هیئت رئیسه
مجلس شورای اسالمی موجی در فضای
رسانهای بهویژه شبکههای اجتماعی
بهراه انداخت؛ تحلیل غالب این بود که
این طرح درآستانه انتخابات و با هدف
بهرهبرداری انتخاباتی ارائه شده است.
عدهای هم ارائه چنین طرحی را در
شرایط کنونی خالف مصالح کشور عنوان
کردند.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور
هم اعالم کرد که «وزارت کشور هیچ
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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

تفکیک استانها به مصلحت منافع ملی نیست
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای بودجه اختصاص یافته که تحت عناوین
اسالمی گفت :تفکیک و تکه تکه شدن مختلف داخل ایران خرج میشود تا بین
استانها باعث تشدید مسائل قومیتی
میشود و این موضوع نیز مورد توجه
تفکیــک و تکــه
استکبار جهانی است.
سلمان خدادادی در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم در تبریز با اشاره به الیحه مطرحشده تکه شــدن اســتانها
در مجلس شورای اسالمی مبنی بر تشکیل باعــث تشــدید
استان مرزی بهمرکزیت خوی اظهار داشت:
این طرح دور از مصالح ملی بوده و تفکیک مســائل قومیتــی
استانها در نگاه ملی به مصلحت کلیات میشــو د
کشور و منافع ملی نیست.
وی افزود :تفکیک و تکه تکه شدن استانها
باعث تشدید مسائل قومیتی میشود و این
موضوع نیز مورد توجه استکبار جهانی است قومیتها اختالف به وجود آید.
به طوری که در ردیفهای اعتباری آمریکا نماینده مردم ملکان در مجلس شورای
میلیاردها دالر برای دشمنان و مخالفان خود اسالمی در ادامه خاطر نشان کرد :یکی از
و براندازی کشورهایی که به دنبال استقالل مزیتهای نظام جمهوری اسالمی ایران
هستند اختصاص دادهاند.
تنوع قومیتی است که دشمنان میخواهند
خدادادی تشدید مسایل قومیتی داخل این نقطه مثبت را منفی جلوه دهند لذا
کشور را یکی از ردیفهای مستقل بودجهای بحث مطرح کردن تفکیک استانها در نگاه
آمریکا عنوان کرد و گفت :هر ساله این ملی به ضرر نظام و انقالب است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه من این طرح را
امضا نکردم ،گفت :برخی از نمایندگان که
این طرح را تأیید کردهاند نیز رأی خود را
پس گرفته و این طرح از حد نصاب افتاد
و منتفی شد.
بنابراین گزارش ،اعالم وصول طرح تشکیل
استان آذربایجان مرزی از سوی هیئت
رئیسه مجلس در حالی حاشیههایی را در
مجلس و شبکههای اجتماعی ایجاد کرد
که این طرح با پس گرفتن امضا کنندگان
آن به بایگانی سپرده شد ،با این حال بهنظر
میرسد انگیزه اصلی ارائه کنندگان چنین
طر حهایی «توزیع متوازن امکانات» باشد.
اعالم وصول طرح تشکیل استان آذربایجان
مرزی از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی موجی در فضای رسانهای بهویژه
شبکههای اجتماعی بهراه انداخت؛ تحلیل
غالب این بود که این طرح درآستانه
انتخابات و با هدف بهرهبرداری انتخاباتی
ارائه شده است .عدهای هم ارائه چنین
طرحی را در شرایط کنونی خالف مصالح
کشور عنوان کردند.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور هم
اعالم کرد که «وزارت کشور هیچ برنامهای
برای تقسیمات کشوری در سطح کاهش یا

حضرتپور اظهار کرد :با توجه به اینکه آذربایجانغربی
با چند استان هممرز است ،هم اکنون زمان اتحاد
و همدلی است نه اینکه با برخی طر حهای تفرقه
افکن ،نمایش انتخاباتی از سوی نمایندگان صورت
گیرد و نباید به خاطر منافع شخصی ،طرحی را به

زمانـی که دلیـل امضای طرح
تجزیـه اسـتان آذربایجانغربی
از نماینـدگان امضاءکننـده
سـوال شـد عنـوان کردنـد
کـه مـا در موضـوع تقسـیم
آذربایجانغربـی ،امضـاء نداده
بلکـه بـه مـا گفتـه شـده کـه
ایـن طـرح بـه منظـور ایجـاد
منطقـه آزاد اسـت!
مجلس آورند و بهتر است به پیشرفت استان فکر
کنند .وی با اشاره به عزل سیدتقی کبیری از ریاست
مجمع نمایندگان استان گفت :تمامی نمایندگان
استان پس از این طرح ،تصمیم بر عزل ایشان
گرفته و آقای شهروز برزگر از سلماس رئیس جدید
مجمع نمایندگان استان شد.

افزایش استانها در دستور کار ندارد» و با
این شرایط این طرح به بایگانی سپرده شد.
در این بین نباید فراموش کرد که ارتقای
هر واحد جغرافیایی مانند تبدیل شهرستان
و تشکیل استان جدید ،مستلزم برخورداری
از مؤلفههای خاص ،بررسیهای کارشناسی،

تشدید مسائل
قومیتی و این
موضوع نیز مورد
توجه استکبار
جهانی است
مطالعات آیندهپژوهی بهلحاظ مطالعات
جغرافیایی و جمعیتی در چارچوب قوانین
موجود است.
بهنظر میرسد اگر راهکار مناسب و منطقی
برای توزیع متوازن امکانات در همه شهرها
و شهرستانهای همه استانها اندیشیده
شود ،اصو ًال نیازی به ارائه چنین طر حهای

حاشیهسازی وجود نخواهد داشت.
در هر صورت طرح تشکیل استان آذربایجان
مرزی هم با مخالفت نمایندگان منطقه
مواجه شد و هم وزارت کشور اعالم کرد
که دولت برنامهای برای تقسیمات کشوری
ندارد .با این شرایط نمایندگان مجلس
باید با ارائه طر حها و استفاده از ابزارهای
نظارتی توزیع متناسب امکانات را در اولویت
برنامههای خود قرار دهند.حال باید دید علت
اصرار برخی ،برای الحاق غیر قابل باور بیش
از  ۱۰۰هزار هکتار به محدوه  ۵۰۰۰۰۰هکتاری
منطقه آزاد ماکو چیست؟ چرا علیرغم
مشاهده بسیاری از چالشها و آسیبهای
بالقوه و بالفعلی که مناطق آزاد ایران را
بصورت جدی تهدید میکنند ،همچنان
قصد تحمیل و تصویب  ۸منطقه آزاد
جدید و  ۸۰منطقه ویژه و گسترش بیرویه
محدوده بزرگترین منطقه آزاد جهان از لحاظ
وسعت را دارند؟ مگر گسترش مناطق آزاد
مخالف بندهای ۱۱و  ۱۷سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و ماده  ۲۳قانون برنامه ششم
توسعه و ماده  ۶۱و  ۶۲ضرورت ملی آمایش
سرزمین ،نیست؟ آیا آثار و تبعات خسارتبار
ناشی از اینگونه سیاستها و اقدامات
غیرکارشناسی پیشبینی شده است؟
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آییـن الحـاق شـهر جلفـا بـه شـبکه جهانـی جوامـع ایمـن
همزمـان بـا هفتـه دولـت در منطقـه آزاد ارس برگـزار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،منطقـه آذربایجـان شـرقی ،همزمـان
بـا چهارمیـن روز برگـزاری سـمینار بیـن المللـی جامعـه
ایمـن و بـا امضـای تعهدنامـه توسـط رئیس هیـات مدیره
و مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد ارس و پرفسـور دیـل
هانسـون مدیـر بخـش گواهینامـه هـای شـبکه جهانـی
جوامـع ایمـن ،شـهر جلفـا بـه شـبکه جهانی جوامـع ایمن
پیوسـت.
بـه ایـن ترتیـب شـهر جلفـا بـه جمـع  408جامعـه ایمـن
بـرای  86میلیـون نفـر از مـردم جهـان محلـق شـده و بـه
صـورت رسـمی بـه عنوان یک شـهر ایمن به جهـان معرفی
شد .
رئیـس هیـات مدیره و مدیرعامل سـازمان منطقه آزاد ارس
در ایـن مراسـم گفـت :الحـاق شـهر جلفـا به شـبکه جهانی
جوامـع ایمـن ،مصـداق بـارز تلاش برای دسـتیابی بـه بلد
امین اسـت.
محسـن نریمـان افزود :پـروژه ایجـاد جامعه ایمـن ،ارتقای
کیفیـت زندگـی مردم ،بهبود شـرایط کار و آمـوزش و بهبود
خدمـات گردشـگری از سـال  1396بـا عنـوان پـروژه ارس
 2020تعریـف و اجرا شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :منطقـه آزاد ارس هـدف رسـیدن به الگوی
جامعـه ایمـن را دنبـال مـی کنـد و تلاش مـی کنـد بـا
رعایـت اسـتانداردهای بیـن المللـی ،اسـتاندارد زندگـی در
ایـن منطقـه را باالتـر ببـرد.
امـام جمعـه منطقـه آزاد ارس نیـز در آییـن الحـاق شـهر
جلفا به شـبکه جهانی جوامع ایمن ،گفت :داشـتن انسـان
خـوب ،بـه منزله داشـتن خانواده خـوب و داشـتن خانواده
خـوب منجـر بـه یـک شـهر خـوب خواهـد بـود .شـهرهای
خـوب و ایمـن نیـز در نهایـت منجر به داشـتن یک دنیای
خـوب خواهد شـد.
حجـت االسلام و المسـلمین سـاالر سـنجری افـزود:

یادداشت خبری
و اسـتفاده از اطالعـات  GISانجـام داده اسـت ،شایسـته
تقدیـر اسـت .ایـن کارهـا هـم در بـرون شـهری و هـم در
درون شـهری انجـام شـده اسـت کـه در ایـران بـی نظیـر
است.

جـلـفـا به شبکه جـهـانـی جوامع ایـمـن پیوست

پیشـنهاد مـا تشـکیل کمیتـه معنویـت در جوامـع ایمـن
اسـت تـا بتواند تصمیمات را در راسـتای آمـوزه های دینی
و مسـائل معنـوی سـازمان داده و نفسـانیت هـا و منافـع
شـهری را کـم کنـد .کمیتـه معنویـت مـی توانـد روح ایـن
حرکـت بـزرگ باشـد.
رییـس مرکـز بیـن المللی جوامـع ایمن نیز در این مراسـم
گفـت :هرسـاله  4.8میلیـون نفر به دلیل حـوادث در جهان
جـان خـود را از دسـت می دهند .در حالیکـه این فقدان ها

جبران ناپذیر هسـتند.
پرفسـور دیـل هانسـون تاکیـد کـرد :تصمیمـات فـردی،
محیـط فیزیکـی و محیط اجتماعی در اجتناب از آسـب ها
مهـم هسـتند و اعمـال قانون بـه همراه آموزش در سـطوح
مختلـف مـی توانـد در ایـن زمینـه مؤثر باشـد.
وی تصریـح کـرد :چالـش مصدومیـت هـا ،چالـش مهمـی
بـرای دولـت هاسـت و در منطقـه آزاد ارس وارد ایـن تغییر
مـی شـویم کـه جامعـه ای بـا کمتریـن میـزان چالـش

مصدومیـت داشـته باشـیم.
رئیـس مرکـز بیـن المللی جوامـع ایمن در ایـران نیز گفت:
ارس تلاش هـای زیـادی انجـام داد تـا حتـی یـک سـال
زودتـر بـه ایـن حـد از آمادگـی برسـد .ارس نیـز بـه صورت
عاقالنـه هـدف  3سـاله ای برای خود تعریـف کرده و ظرف
 2سـال بـه ایـن هدف رسـیدند.
همایـون صادقـی تصریـح کـرد :کاری کـه منطقـه آزاد ارس
در زمینـه ایمنـی ترافیکـی ،ایمنـی محیطـی و ایمنی جاده

وی افـزود :مناطـق آزاد در زمینـه جوامـع ایمـن نقـش
مهمـی دارنـد .مـا اخیـرا بـا  3شـهر ایـران در این حـوزه کار
کـرده ایـم و بهتریـن نتیجـه را در منطقـه آزاد ارس گرفتیـم.
مدیـر مرکـز بیـن المللـی ارزیابـی جوامـع ایمن نیـز در این
آییـن گفـت :هزینـه سـاالنه مصدومیـت هـا در ایـران 78
میلیـارد دالر و ایـن هزینـه در جلفا حدود  10.8میلیون دالر
اسـت .ایـن در حالیسـت کـه کاهـش مصدومیـت هـا مـی
توانـد باعـث صرفـه جویـی در بودجه ملی شـود.
دکتـر گلبـراد شـوبزگ افزود :بـرای نمونه فقـط در جلفا می
توانیـد بـا رعایـت شـرایط تاکیـد شـده جوامع ایمـن حدود
 3.24میلیـون دالر در سـال صرفـه جویـی کنید.
وی اظهـار کـرد :اولویـت ما حل مشـکالت ترافیک ،کاهش
حـوادث از جملـه حـوادث کار ،کاهـش خشـونت بـر علیـه
زنـان و کـودکان اسـت و بیشـتر فعالیت های خـود را روی
ایـن موضوعـات متمرکز کـرده ایم.
شـایان ذکر اسـت عملکرد شـهر جلفا در بیسـت و چهارمین
کنفرانـس بیـن المللـی جامعـه ایمـن بـه عنـوان تجربـه
موفـق انتخاب شـد.
در ادامه مراسـم ،جشـن الحاق شـهر جلفا به شـبکه جهانی
جوامـع ایمـن بـا بریـدن کیـک و اجـرای موسـیقی توسـط
گـروه موسـیقی باریش ادامـه یافت.
صنایـع دسـتی منطقـه آزاد ارس و شهرسـتان جلفـا نیـز در
حاشـیه آییـن الحـاق شـهر جلفـا به شـبکه جهانـی جوامع
ایمـن در معـرض دید شـرکت کننـدگان در این مراسـم قرار
گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو :

دزایی بدنبال دارند
معادن غنی در منطقه آزاد ماکو درآم 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
تجاری و صنعتی ماکو گفت:
معادن غنی و منحصرد بفرد
منطقه آزاد ماکو میتواند در رشد
اشتغال و درآمدزایی نقش بسزایی
ایفا کند.
به گزارش ایسنا منطقه
آ ذ ر با یجا نغر بی ،محمد ر ضا
عبدالرحیمی در نشست وزیر
اقتصاد و دارایی ،استاندار
آذربایجان غربی و مدیران گمرک

شـــش مـــاه بـــه انتخابـــات مجلـــس ،هنـــوز موتـــور
اصالحطلبـــان و اصولگرایـــان گـــرم نشـــده اســـت
تنها شش ماه تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای
اسالمی در دوم اسفندماه باقی مانده است؛ اما تاکنون موتور
سیاسیون گرم نشده و نه تنها خبری از سازوکار واحد و
منسجم دو جبهه اصولگرایی و اصالحطلبی برای حضور در این
انتخابات منتشر نشده ،بلکه اظهارنظرهای فردی چهرههای هر
دو جریان ،خبر از اختالف نظر درونی میدهد.
تنها شش ماه تا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمی باقی مانده است و کمتر از آن تا ثبتنام کاندیداهای
انتخابات .حدود چهار سال قبل در چنین روزهایی ،اصالحطلبان
و اعتدالگرایان زیر پرچم شورای عالی سیاستگذاری در حال
صفکشی برای انتخابات بودند و اصولگرایان در گیرودار
تشکیل ائتالف بزرگی بودند تا کرسیهای خود در مجلس را
حفظ کنند .حاال نوبت به انتخابات یازدهم رسیده است ،اما
جریانهای سیاسی در سکوت و سکون به سر میبرند ،اتفاقی
ً
نسبتا نادر.
البته برخی چهرههای سیاسی اصالحطلب و اصولگرا
اظهارنظرهایی درباره انتخابات پیش رو کردهاند ،اما کمتر
ً
رسما از فعالیتهای انتخاباتی خود خبر داده است.
کسی
ناکامی شورای سیاسگذاری اصالحطلبان در آستانه انتخابات
اردیبهشت سال جاری ،محمدرضا عارف ،رئیس شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان در جمع اعضای انجمن اسالمی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت« :اصالحطلبان
در انتخابات  ۹۸مجلس ائتالف نمیکنند» و آذر منصوری ،دیگر
عضو این شورا دراینباره به ایرناپالس توضیح داد« :شورای
عالی درباره چگونگی مشارکت و نوع ائتالفها هنوز به بحث و
جمعبندی خاصی نرسیده است .اینکه ائتالفها چگونه و در
چه سطوحی باشد ،به فضای سیاسی کشور و بهخصوص نوع
مواجهه شورای نگهبان در مورد بررسی صالحیتها ،بستگی
دارد .برای تصمیمگیری درباره نوع حضور اصالحطلبان در
انتخابات مجلس یازدهم باید با توجه به انتخابات ۹۴ ،۹۲
و  ،۹۶همچنین میزان اثرگذاری نهادهای برآمده از این سه
انتخابات در تحوالت کشور ،به جمعبندی رسید».

اواسط تیرماه ،محسن رهامی ،فعال سیاسی اصالحطلب
در گفتوگویی با عصر ایران از اختالفنظر میان اعضای
شورای عالی اصالحطلبان خبر داد و تصریح کرد« :برخی از
آنها (چهرههای اصالحطلب) که قب ًال به جلسات شورای
سیاستگذاری میآمدند ،االن اص ًال حاضر نیستند همکاری
کنند .االن سیدهادی خامنهای ،آقای کرباسچی ،آقای
کواکبیان ،آقای کمالی و آقای مرعشی به دالیلی به جلسات
شورای عالی سیاستگذاری نمیآیند ».حسین کمالی ،دبیرکل
حزب اسالمی کار نیز در گفتوگویی با ایرناپالس این خبر را
تأیید کرد و گفت :مجادلهای بین شورای هماهنگی و شورای
سیاستگذاری وجود ندارد ،اما ما برنامههای انتخاباتی خود را
از طریق شورای هماهنگی پیگیری میکنیم.
اواخر تیرماه نیز آذر منصوری در مصاحبهای با جماران از تغییر
نام این شورا خبر داد و گفت« :ما از ابتدای فعالیت دوره جدید
شورای عالی ،پیگیر قانونی شدن این ائتالف با توجه به قانون
جدید احزاب بودیم که پس از پیگیر یهایی که انجام گرفت،
این ائتالف به جبهه اصالحطلبان ایران اسالمی تغییر نام پیدا
کرد ».عالوه بر این ،رهامی خبرهایی از رایزنی با برخی فقهای
شورای نگهبان در قم ،رابط بیت رهبری و عباسعلی کدخدایی،
سخنگوی شورای نگهبان برای حضور اصالحطلبان در انتخابات
آتی مجلس داد.

جبهه چندپاره اصولگرایان

بعد از تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی (جمنا)
در نیمه دوم سال  ۹۵از سوی اصولگرایان ،برای حضور در
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۹۶بنا شد این جبهه به شکل
فعال و فراگیر ،این طیف سیاسی را در انتخابات آتی نیز
رهبری کند تا ناکامی اصولگرایان در انتخابات مجلس دهم
جبران و اختالفات اصولگرایان رفع شود .حاال دو سال و چند
ماه از انتخاباتی که جمنا در آن میدانداری میکرد ،میگذرد و
به نظر میرسد این ایده نیز عقیم شده است.
سال گذشته برخی چهرههای اصولگرا از تشکیل شورای وحدت

کشور در منطقه آزاد ماکو گفت:
عدم وجود فنس و حصارکشی
در منطقه آزاد ماکو ،زمینه بروز
مشکالت از جمله ورود ماشین
آالت و تجهیزات کارخانه و
معادن را برای فعالین اقتصادی
و صاحبان صنایع معدنی فراهم
کرده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته
منابع درآمدی سازمان از محل
عوارض و واگذاری اراضی

مجوزهای فعالیتهای اقتصادی
بوده است ادامه داد:
در مجموع در آمد این سازمان از
زمان تاسیس تاکنون  ۶۷۰میلیارد
تومان است که تا سال  ۹۷حدود
 ۴۷۵میلیارد تومان کار عمرانی
در منطقه آزاد ماکو صورت گرفته
است.
وی افزود :مناطق آزاد باید بتواند
به توسعه کشور و رفاه و معیشت
مردم کمک کند که الزمه آن،

بهعنوان محفلی برای گفتوگوی اصولگرایان و از حضور
چهرههایی چون حجتاالسالم ابراهیم رئیسی ،غالمعلی
حدادعادل ،علیرضا زاکانی ،سید محمدرضا میرتاجالدینی،
محسن رضایی و سعید جلیلی در جلسات آن خبر دادند.
اتفاقی که خود ،گواهی است بر پایان فعالیت جمنا بهعنوان
سازوکار انتخاباتی اصولگرایان .البته اظهارنظر دیگر چهرههای
اصولگرا همچون حمیدرضا ترقی ،رئیس شورای مرکزی حزب
موتلفه مبنی بر اینکه « جمنا دیگر محور کار اصولگرایان
نیست» و تأکید محمد ناظمی اردکانی مبنی بر اینکه « جامعه
روحانیت نقش محوری در ائتالفهای حداکثری اصولگرایان
دارد و جمنا بهعنوان زیرمجموعه شورای وحدت در انتخابات
 ۹۸فعالیت خواهد کرد» مهر تأییدی بر این فرضیه بود.
با این حال ،شورای وحدت بیرقیب نیست ،محمد سلیمانی،
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در گردهمایی مسئوالن
پایداری استانها اعالم کرده« :فع ًال تصمیم دارند برای
انتخابات مجلس یازدهم در تهران ،لیست مستقل بدهند،
چون از سوی جریانهای دیگر شرایط نامشخص است و روند
شفافی نمیبینند» .عالوه براین،خبرگزاری فارس نیز در خبری
از حضور مستقل پایدار یها در انتخابات آتی مجلس منتشر
کرده است .چهرههای شاخص اصولگرایی نیز به این مشی
پایدار یها واکنش نشان دادند؛
محمدرضا باهنر ،رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری
دراینباره به نامه نیوز گفته است« :اگر پایداری فکر کند که
خودش جدا یک مغازه باز کند ،مث ًال میتواند توفیق داشته
ً
حتما به جریان اصولگرایی ضربه میزند ،ولی نتیجهاش
باشد،
هم توفیق پایداری نخواهد بود» .عالوه براین ،محمدباقر
قالیباف از چهرههای مطرح اصولگرایی اوایل تیرماه سال
جاری در ویدیویی که در کانال اطالعرسانی خود منتشر کرد،
خطاب به جوانان گفت «سیاستورزی جریان انقالبی ضمن
حفظ مبانی ،بایستی متحول شود تا چهرههای نو ،حرکت در
مسیر نو اصولگرایی را هرچه زودتر آغاز کنند» .او در این پیام،
وبسایتی برای ثبتنام جوانان مستعد معرفی کرد و تأکید
کرد« :امروز زمان اصالح ریلگذاری در مسیر سیاستگذاری
کشور است و انشاءاهلل با همت و مشارکت شما جوانان ،مردم
عزیز ما طعم شیرین کارآمدی را از سوی نیروهای انقالب
خواهند چشید».
حتی در میان نمایندگان اصولگرای مجلس نیز انسجام چندانی
برای حضور در انتخابات پیش رو ،دیده نمیشود .حسینعلی
حاجی دلیگانی ،نماینده شاهینشهر و عضو فراکسیون والیی
مجلس اخیر در گفتوگو با ایرناپالس از عدم حضور خود
در جلسات این فراکسیون ،به دلیل عدم انسجام فراکسیونی
ً
شخصا الزامی برای
اصولگرایان در مجلس خبر داد و گفت:
حضور لیستی در انتخابات ندارم ،اینکه ما وظیفه ببینیم و
تشخیص دهیم باید درصحنه حضور پیدا کنیم ،عملکرد ما
مؤثر خواهد بود؛ لذا مردم باید عملکرد ما را ببینند و بر اساس
آن به ما رأی دهند.

مدیریت بهینه از منابع و نیروی
انسانی است.
«محمدرضا عبدالرحیمی» عضو
اصلی هیات مدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد تجاری -
صنعتی ماکو است که به مدت
سه سال جایگزین آقای غالمرضا
سلیمانی شده است.
وزیران عضو شورایعالی مناطق
آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه
اقتصادی در جلسه  ۱۶مرداد

 ۱۳۹۸محمدرضا عبدالرحیمی را به
عنوان عضو هیات مدیره سازمان
منطقه آزاد تجاری  -صنعتی ماکو
و پنجمین مدیرعامل این سازمان
انتخاب کردند.
این تصویبنامه در همان روز به
تأیید رئیس جمهوری رسید و
برای اجرا به وزارت امور اقتصادی
و دارایی و دبیرخانه شورای عالی
مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و
ویژه اقتصادی ابالغ شد.

امام جمعه تبریز :

مداحی وسیله کسب معیشت نیست

نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی و امامجمعه تبریز مقابل اشعاری که علیه تشکیالت اباعبداهلل الحسین
با تقبیح نگاه ابزاری به مداحی اهل بیت (ع) ،گفت( :ع) نوشته می شود ،غیرت دینی داشته و واکنش
باید توجه داشت که مداحی به هیچ عنوان وسیله ای نشان دهند تا آموزه ها و فرهنگ دینی و مذهبی در
جامعه درست تبیین شود.
برای کسب معیشت نیست.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی آل هاشم در آل هاشم یکی از آسیب های ادبیات عاشورایی را
گردهمایی مسئوالن ،مداحان و علمای هیات های اشعار تحریفی دانست و تشریح کرد :پرهیز از به
حسینی تبریز با بیان اینکه اصالح نیت و جلب رضایت کارگیری افکار غلوآمیز در اشعار و اجتناب از نوشته
خدا از افضل ترین عبادات است ،افزود :تبیین آموزه هایی که بدآموزی دارد باید بیش از پیش مورد توجه
های محرم تنها با طوالنی شدن صف های عزاداری ستایشگران اهل بیت و هیات های عزاداری باشد.
و صوت و لحن زیبا ممکن نیست ،بلکه باید با حفظ
سبک های سنتی و اجتناب از وسیله قرار دادن مداحی وی از ناهماهنگی دست اندرکاران هیات های حسینی
و مسئوالن مساجد در محالت مختلف تبریز انتقاد
برای کسب معیشت ،به دنبال حقایق عاشورا بود.
کرد و گفت :متاسفانه در برخی مساجد مشاهده می
وی تکریم و تجلیل از مداحان پیشکسوت ،پرهیز از
شود از سوی هیات امنا اجازه حضور به هیات های
بیان مرثیه های دلخراش ،دوری از غرور ،غلو ،تملق
حسینی داده نمی شودکه برای از بین بردن این رویه
گویی و القابی که مقام ائمه را تضعیف می کند ،از
باید مسئوالن اداره کل اوقاف و امور خیریه و سازمان
اولویت های هیات ها و دسته جات حسینی در روزها
تبلیغات اسالمی وارد عمل شوند.
و شب های ماه محرم برشمرد.
آل هاشم یادآوری کرد :مسئوالن مساجد در مراسم
آل هاشم حفظ منش ذاکری اهل بیت ،پرهیز از تهمت
های ترحیم نباید خانواده معزا را در تنگنای برخی
و افترا به دیگر هیات ها و اجنتاب از طرح مسائل
رفتارهای سلیقه ای قرار دهند ،بلکه آنها را باید در
اختالف انگیز را از دیگر مسائل مهم در عزاداری های
انتخاب مداح یا واعظ مراسم ختم آزاد بگذارند.
محرم بیان و اضافه کرد :تعیین ساعات عزاداری و
رعایت آسایش و آرامش مردم باید در اولویت برنامه وی با تاکید بر ضرورت وجود همکاری و تعامل نزدیک
های عزاداری باشد و البته متناسب با وقایع روز بین مسئوالن هیات های حسینی و دست اندرکاران
مساجد از آنها خواست محور همه فعالیت های خود
ستایشگری ها صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه برای مدح و ثنای اهل بیت (ع) ،را بر پایه جذب حداکثری آحاد مردم به خصوص جوان
شعرا و مداحان باید از متون تاریخی صحیح استفاده و کودکان به مساجد قرار دهند تا نسل آینده با این
بهاینترتیب ،به نظر میرسد در اردوگاه اصولگرایی نیز خبرهای کنند ،گفت :غیرت دینی ویژگی ممتاز شاعران و اماکن مقدس مانوس شوند.
خوشی برای طرفدارانشان وجود ندارد.
مداحان آذربایجانی است و ستایشگران اهل بیت باید

هفتهنامه

اجتماعی

تذک��رـ نماینـــده تبری���ز | جنـــگل هـــای قـــره داغ را گـــرو
حســـابهای خـــود نکنیـــد.
نماینده مردم تبریز در مجلس
با انتقاد از دخالت دادن برخی
اختالقات میان دستگاهی در حل
بحرانهای کشور تاکید کرد :ستاد
بحران کشور خود در بحران است.
به گزارش ایسنا ،شهاب الدین
بی مقدار نماینده مردم تبریز در
مجلس شورای اسالمی در تذکر
شفاهی جلسه علنی نوبت صبح
امروز مجلس گفت :ستاد بحران
کشور در بحران است ،اول بحران
میان خودتان را حل کنید و از
جزیرهای عمل کردن بپرهیزید چرا
که جزیرهای عمل کردن موجب
مشکالت بسیاری میشود.
وی در این خصوص توضیح داد:
چهار روز زمان برد تا هلیکوپتر
بسکتدار با پیگیری سپاه،
نمایندگان ،امام جمعه و استاندار
به منطقه بیایند ،میگفتند ستاد

بحران به هالل احمر و هوانیروز
بدهکار است ،مگر همه از بیت
المال و بودجه ارتزاق نمیکنید
که گروکشی می کنید؟ با توجه
به اینکه بارندگی نبود ،حتما نیاز
است هلیکوپتر بسکتدار که قیمت
بسکت آن  ۱۸هزار دالر است در
منطقه ورزقان و کلیبر آماده باشد،
چون هر روز نقطهای از جنگل

قرهداغ آتش می گیرد.
بی مقدار گفت :آقایان وزرای کشور،
دفاع و کشاورزی و ریاست ستاد
نیروهای مسلح و هالل احمر،
لطفا اختالفات خود را قبل از هر
موضوعی حل کنید و حسابهای
خود را صاف کرده و جنگل های قره
داغ را گرو حسابهای خود نکنید.

حسین ولیزاده؛ مدیر اجتماعی ،سالمت و ورزش منطقه آزاد ماکو:

نخستین سایت پروازی تفریحی در منطقه آزاد ماکو آغاز به کار کرد
مدیر اجتماعی ،سالمت و ورزش
سازمان منطقه آزاد ماکو گفت:
نخستین سایت پروازی منطقه آزاد
ماکو بعنوان پایلوت ورزش های
هوایی و تفریحی کشور ،با چشم
اندازی به کوه های آرارات ،شهرهای
ماکو و بازرگان ،دشت ها و مناظر
طبیعی ماکو آغاز به کار کرد .
به گزارش فرینا ،حسین ولی زاده با
اشاره به اینکه تیک آف این سایت
در منطقه ترکان (توریان) به ارتفاع
 ۲۴۰۰متر از سطح دریا و  ۱۱۰۰متر
ارتفاع از سطح لند (جنب باشگاه
 ۲۰۰۰نفری ولیعصر(عج) ماکو)
انجام شد افزود :طی بررسی های که
انجام دادیم شهر ائولو دنیز ترکیه
یک منطقه توسعه نیافته بود که در
چند سال اخیر با استفاده از تبدیل
جاذبه های پروازی به محصول
ورزشی ،تفریحی و گردشگری ساالنه
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شاهد حضور هزاران گردشگر در آن
منطقه است،
ولیزاده گفت :ورزش های تفریحی
پروازی با توجه به ماهیت توسعه
افزا بودن ،توانسته است در آن
منطقه تعداد زیادی از سایر مشاغل
خدماتی دیگر را نیز ایجاد کند و
همین امر باعث توسعه اقتصادی و
در آمدهای چند میلیون دالری برای
آن منطقه شده است،
وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد
ماکو نیز دارای ظرفیت ها و پتانسیل
های بسیاری برای این رشته ورزشی
تفریحی و گردشگری است افزود:
هنوز در ایران به این مهم پرداخته
نشده است و یا در سایر شهرها با
مشکالت بسیاری برای پیاده سازی
آن مواجه هستند ،لذا برای تحقق
این مهم به دنبال مطالعات و
برنامه ریزی برای تجهیز سایت های

منطقه در سطح بین المللی هستیم
که می توان گفت بازارهای هدف
این محصول خدماتی شرق ترکیه،
جمهوری خودمختار نخجوان ،شمال
عراق و مرکز ،شمال و شمال غرب
ایران می باشد که در سه سال آینده
با همت و پشتکار می توان به
نقطه مطلوبی در توسعه گردشگری
ورزشی منطقه رسید.
مدیراجتماعی ،سالمت و ورزش
سازمان منطقه آزاد ماکو گفت :با
وجود اینکه هنوز مراحل احداث و
ثبت یکی از سایت ها بطور کامل
به پایان نرسیده است ولی در هفته
های اخیر شاهد استقبال بسیار
خوبی از طرف خلبانان استان های
همجوار کشور ترکیه و خلبانان
داخلی از استان های همجوار
بودیم.

مقبرةالشعراء تبریز در سالهای اخیر با شرایط نامناسبی دست و پنجه نرم میکند.
«مقبرهاالشعراء تبریز» مدفن بیش از  400شاعر و نامی است
که طی سالیان همواره مورد توجه گردشگران بوده است ،اما
در سالهای اخیر این بنای فرهنگی با شرایط نامناسبی دست
و پنجه نرم میکند.
به گزارش ایسنا ،منطقه آذربایجان شرقی ،مقبرهالشعراء
تبریز طی چندین سال اخیر در راستای بهسازی و
همچنین توسعه ،در دست ساخت و ساز قرار گرفت
تا بیش از پیش بتواند معرف فرهنگ و هنر تبریز
و عرفای مدفون در این مقبره باشد ،اما چنانکه
شاهدیم ساختو سازهای حریم آن و همچنین
فرآیند بهسازی به قدری به طول انجامیده که نه
تنها در جذب گردشگر و معرفی احسن این بنا
مفید نبوده بلکه باعث رنجش خاطر گردشگران و
فرهنگ دوستان نیز شده است.
مجموعه بزرگ فرهنگی مقبره الشعرا تبریز
طی سالها و پس از دست به دست شدن بین
دستگاههای مختلف ،در نهایت به عنوان «بزرگترین
پروژه عمرانی فرهنگی کشور» از سال  94نیز در
دستور کار شهرداری تبریز قرار گرفت و همه ساله
نیز مسئوالن امر از تزریق مبالغی برای اتمام این پروژه خبر
دادند اما آنچنان که پیداست هنوز هم دست به دست شدن
این پروژه بین دستگاههای اجرایی به نتیجهای نرسیده و این
مجموعه فرهنگی را در شرایط بهرنجی نیز قرار داده است.
آبان ماه سال  95بود که شهردار وقت منطقه  10تبریز با
بیان اینکه احداث پروژه چند منظوره مقبره الشعرا بر اساس
تاکید و حمایت شهردار وقت تبریز برای آماده سازی زیر
ساخت های گردشگری سال  2018و با هدف نمود صبغه
تاریخی و فرهنگی تبریز کار خود در سال  94آغاز کرده است،
گفت :پیش بینی میشود این پروژه طی دو سال آینده به
بهرهبرداری برسد.
باقر خوشنواز با بیان اینکه مجموعه بزرگ فرهنگی مقبره
الشعرا تبریز به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی فرهنگی کشور
در حال احداث است ،افزود :اکنون(در آبان ماه سال  )95این
پروژه پیشرفت  40درصدی دارد.
طبق گفتههای شهردار منطقه در سال  ،95باید شاهد اتمام
این پروژه در سال  97میبودیم اما هنوز هم شاهد بی
نتیجه ماندن این پروژه هستیم و نه تنها مقبرهالشعرا ،نگین
درخشنده آذربایجان به سامان نرسیده بلکه بدتر از گذشته،
نابسامانتر نیز شده است.

طی روزهای گذشته نیز تصاویری از نابسامانی این
مقبره و جوالن سگهای ولگرد در این مجموعه فرهنگی
در فضای مجازی دست به دست میشد که بیش از
همه چیز مغفول ماندن این بنای ارزشمند را یادآور شده
و داغی سوزان بر دلهای فرهنگدوستان این سرزمین
میگذاشت.

آری اینجا مقبرهالشعراست ،مدفن عرفا و شعرایی که افتخار
این سرزمین بوده و نوشتههایشان هنوز هم بعد از گذشت
سالیان دست به دست میشود.
اینجا مدفن نابغه شعری قرن «شهریار» است ،آن ابرمرد

شاعری که بسیاری با اشعارش خو گرفته و رهگذار تاریخ و
فرهنگ این کهنشهر میشوند ،اما به راستی چه خوب گفت
شهریار« :گوهرشناس نیست در این شهر شهریار ،من در صف
خزف چه بگویم که چیستم».
اکنون این سوال مطرح است چرا باید پروژهای که به عنوان

«بزرگترین پروژه عمرانی فرهنگی کشور» مطرح است اینچنین
درگیر و دار ساخت و ساز باقی مانده و طی سالها عملیات
عمرانیاش به پایان نرسد؟ متولیان امر در این رابطه کسری
منابع و تامین نشدن اعتبار کافی را علت اصلی به طول
انجامیدن این پروژه ملی عنوان میکنند و حمایت ملی را در
این رابطه بسیار ضروری میدانند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در
این رابطه به ایسنا گفت :پروژه مقبرهاالشعرا از همان ابتدا به
صورت غیرفنی و غیرکارشناسی شروع شد ،چرا که دخالت در
بحث سازهای به این مکان آسیب میزند؛ همچنین طرحی با
این عظمت بدون مالحظات از جهت تامین اعتبارات شروع
شده است.
جواد رحمتی با بیان اینکه به لحاظ فنی و مسائل
شهرسازی(نوع طراحی و ،)...یک سری ایرادات به پروژه
مقبرهاالشعراء داشتیم ،افزود :لزومی نداشت که کنارههای
این بنا خاکبرداری شود ،چراکه االن نیز به جهت به طول
انجامیدن پروژه ،بخشی از بنا زیر باران میماند و این امر
خوشایندی نیست؛ نوع خاکبرداری اطراف این بنا نیز مناسب
و فنی نبوده است.
وی با اشاره به اولویت بخشی به برخی اقدامات در این پروژه،
اتمام فاز اول آن را ضروری دانست و اظهار کرد :باید اقداماتی
در راستای محافظت و نجات آن بخش از بنا که در معرض
باران و رطوبت است ،انجام شده و همچنین طراحی محوطه
بنا به سرعت مشخص شود تا اطراف مقبره تکمیل شده و
موانع برای بازدید گردشگران از بنا برداشته شود تا گردشگران
به راحتی به مقبره دسترسی پیدا کنند؛ این اقدامات تحت
عنوان فاز اول انجام خواهد شد و کارهای داخلی نیز میتواند
به تدریج و با تزریق اعتبارات بعدی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه تمامی تالش خود را به کار میگیریم
تا فاز اول این پروژه را تا پایان سال جاری تمام کنیم ،افزود:

رویدادهای آذربایجانغربی در هفتهای که گذشت
آذربایجانغربی طی هفته گذشته
روزهای پر خبری را پشت سر گذاشت
که رویدادهایی نظیر آغاز برداشت
ذرت علوفهای در مهاباد ،رهایی ۲
محکوم به قصاص زندان ارومیه از
دار مجازات ،معرفی برگزیدگان بخش
موسیقی جشنواره ملی شمس و
موالنا ،بهرهبرداری از  ۱۵باب مسکن
مددجویی در پلدشت ،اهدا جهیزیه
به  ۱۶نوعروس ماکو ،برداشت انجیر
از  ۵۳هکتار از باغهای سردشت و
قهرمانی «کیلهشین» اشنویه در نیم
فصل لیگ برتر فوتبال استان از جمله
آنها بود.
سرزمین موسوم به رنگین کمان اقوام
و ادیان در طول هفته گذشته میزبان
رویدادهای مهم استانی و ملی در
حوزههای فرهنگی ،ورزشی ،اجتماعی و سیاسی بود؛ روز
شنبه هفته گذشته برداشت ذرت علوفهای از سطح ۳۰۰
هکتار از مزارع ذرت مهاباد آغاز شد؛ به گفته مسووالن
امسال مزارع ذرت این شهرستان از مطلوبیت خاصی
برخوردار است و پیشبینی میشود به طور میانگین
ُ ۴۵تن ذرت علوفهای در هر هکتار از مزارع این منطقه
برداشت شود .همچنین در این روز  ۲نفر از محکومان
به قصاص نفس در زندان مرکزی ارومیه با کسب رضایت
از اولیای دم از اعدام رهایی یافتند؛ این زندانیها با
نامهای 'حمید – پ' و'محمد – ت' به جرم قتل عمد
به ترتیب  ۶و  ۱۱سال در زندان مرکزی ارومیه منتظر
اجرای حکم اعدام بودند که با پیگیری مددکاران زندان
و حضور مستمر در منزل اولیای دم ،سرانجام خانواده
مقتول با تاسی به آموزههای اسالمی از شکایت خود
صرفنظر کردند.
شامگاه همان روز نیز دومین جشنواره ملی گردشگری
و ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی با حضور
استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسؤوالن در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی ارومیه افتتاح شد؛
سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجانغربی:

گوشــی موبایــل تولیــدی در ارومیــه
بـــزودی وارد بـــازار میشـــود
سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجانغربی گفت:
گوشی تلفن همراه تولیدی توسط شرکت مستقر در این
پارک تا پایان شهریور امسال روانه بازار میشود.
علی محمد نیکبخت روز سهشنبه در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا افزود :شرکت «آوارسان همراه ورنا» برای
نخستین بار در آذربایجانغربی موفق به تولید گوشی
موبایل شده است .وی ادامه داد :حدود  ۵۰درصد از
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 ۱۸استان در این نمایشگاه حضور داشتند و به گفته
مسووالن این آمار نسبت به سال گذشته رشد  ۲برابری
را نشان میدهد.
نمایندگان  ۲۰اقامتگاه بومگردی و  ۱۳گروه عشایری از
استانهای مختلف کشور در این جشنواره حضور یافتند
تا ظرفیتهای گردشگری منطقه خود را به مردم معرفی
کنند .یکشنبه هفته گذشته نیز  ۱۲گروه موسیقی
منتخب برای اجرا در مرحله نهایی دومین جشنواره ملی
شمس و موالنا در بارگاه شمس تبریزی معرفی شدند تا
این رویداد فرهنگی به کار خود پایان دهد.
این  ۱۲گروه موسیقی از استانهای مختلف کشور و
از میان  ۹۰اثر رسیده به مرحله داوری بخش موسیقی
جشنواره ملی شمس و موالنا توسط هیات داوران
انتخاب شدند.
روز دوشنبه گذشته نیز هفته هشتم رقابتهای
فوتبال لیگ برتر آذربایجانغربی با پیروزی تیم فوتبال
پرسپولیس حاجیخوش مهاباد مقابل تیم  ۹۰ارومیه به
پایان رسید؛ تیم های پرسپولیس حاجیخوش مهاباد و
 ۹۰ارومیه در تک بازی باقیمانده از هفته هشتم این
رقابتها در ورزشگاه آزادی مهاباد به مصاف هم رفتند

که این دیدار با نتیجه سه بر  ۲به
سود میزبان به پایان رسید.
روز سهشنبه هفته گذشته در
راستای برگزاری رزمایش امنیتی،
مردمیاری و محرومیتزدایی
غدیر ۱۵ ،واحد مسکن مددجویی
در شهرستان پلدشت بهرهبرداری
و به مددجویان کمیته امداد
تحویل داده شد؛ این واحدها
با مشارکت کمیته امداد امام
خمینی (ره) این شهرستان
احداث و به مددجویان این نهاد
تحویل شد.
به گفته مسووالن این مساکن
در متراژهای  ۵۰متری احداث
شده و برای این  ۱۵باب مسکن
مددجویی بیش از پنج میلیارد
لایر اعتبار هزینه شده بود.
همچنین در این روز همزمان با دهه والیت به ۱۶
نوعروس در ماکو جهیزیه اهدا شد؛ این جهیزیهها شامل
یخچال ،اجاق گاز ،فرش ،ماشین لباسشویی ،پتو ،بخاری،
سرویس بشقاب ،وسایل و ظروف آشپرخانه است.
روز چهارشنبه هفته گذشته نیز آیین عمامهگذاری ۹
نفر از طالب حوزه علمیه خوی برگزار شد تا طالبی که
معمم شده و لباس روحانیت را به تن کردند ،وظیفهای
خطیر برعهده بگیرند.
روز پنجشنبه گذشته نیز برداشت انجیر از  ۵۳هکتار از
باغهای شهرستان سردشت آغاز شد؛ پیشبینی میشود
که با توجه به بارندگیهای مناسب بهاره امسال  ۵۰۰تن
انجیر از سطح باغات این شهرستان برداشت شود.
روز جمعه هفته گذشته نیز هفته نهم و پایانی مرحله
رفت لیگ برتر فوتبال آذربایجانغربی با قهرمانی تیم
فوتبال «کیلهشین» اشنویه به پایان رسید.
هفته پایانی مرحله رفت رقابتهای لیگ برتر فوتبال
استان با برگزاری همزمان پنج دیدار در شهرهای مختلف
به پایان رسید.

قطعات این گوشی تولید داخل است و این شرکت
میتواند ساالنه  ۱۲۰هزار دستگاه را تولید و روانه بازار
کند .وی بیان کرد :کیفیت این محصول همردیف با
نمونههای خارجی بوده و در برخی موارد کاربردیتر از
سایر مدلهای خارجی است .وی افزود :مجموعه پارک
علم و فناوری به صورت حرفهای و با هدف توسعه
نوآوری و انجام کارهای دانشبنیان در حال فعالیت
است تا بتواند نیاز جوانان نخبه استان را فراهم کند.
پارک علم و فناوری آذربایجانغربی با هدف بسترسازی
برای تولید ثروت از طریق علم و فناوری در دولت تدبیر

و امید تأسیس شد؛ این نهاد به عنوان یکی از ارکان
مهم شکلگیری و توسعه اقتصاد دانشبنیان تالش
میکند تا با استفاده از موقعیت ممتاز همجواری با سه
کشور آسیایی و اروپایی و دارا بودن هفت مرز رسمی در
سطح کشور به حمایت همهجانبه از شرکتهای مبتنی
بر دانایی و خالقیت و جذب سرمایه گذار بپردازد.
این پارک در تالش است تا زمینه تجار یسازی و
بازاریابی ایدههای نوآورانه و فناورانه را فراهم کند
و نقش کلیدی در یاری رساندن به حضور فعال این
شرکتها در سطوح ملی و بینالمللی داشته باشد.

اگر شهرداری تبریز و وزارت ارشاد اعتبارات در نظرگرفته برای
این پروژه را بطور کامل تخصیص دهند ،بخش فاز یک پروژه
به اتمام میرسد.
رحمتی با تاکید بر اینکه حدود  30میلیارد تومان اعتبار
دیگر برای اتمام کل پروژه الزم است ،گفت :با روند فعلی
پروژه مقبرہاالشعراء ،احتمال میدهیم که کل پروژه
حداقل تا سه سال آینده به اتمام برسد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه باید
برخی مسایل در پروژه مقبرهاالشعراء نیز با دید فنی
مالحظه میشد ،افزود :در اثر حفار یهای انجام شده در
محوطه ،یک سری آثار تاریخی نیز هنوز از زمین خارج
میشود و هنوز کاوش کامل در این منطقه انجام نشده
است ،در حالی که باید کاوش کامل انجام میشد و بر
این اساس ،محوطه بنا طراحی میشد .در حالی که اکنون
طراحی به گونهای انجام شده که گویا پروژه در جایی بکر
اجرا میشود.
کسری منابع ،علت اصلی به طول انجامیدن پروژه مقبره
الشعراست /ردیف بودجه مستقل برای مقبرهالشعراء در
سال ۹۸
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز در این رابطه به
ایسنا گفت :اصلی ترین علت به طول انجامیدن عملیات
اجرایی این پروژه ،کسری منابع و اعتبار است .
وی با تاکید بر اینکه بنای یادمان و پایین دست آن بر
عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان است ،گفت:
در این رابطه اعتبار  9میلیارد و  800میلیون تومانی برای
سال  98این پروژه در ردیف بودجه تعیین شده که احتماال
در سالجاری  20درصد آن(برابر با یک میلیارد و  800میلیون
تومان) تخصیص یابد ،اما تالش ما این است که میزان
تخصیص را بیشتر کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در پاسخ به اینکه
پیشرفت فیزیکی پروژه مقبرهالشعرا در چه وضعیتی است،
افزود :پروژه درصد پیشرفت پایینی داشته و پیشرفت قابل
توجهی ندارد.
وی با بیان اینکه اولویت اول هیات امنا ،اتمام فاز یک
پروژه مبنی بر ایجاد شرایط مناسب جهت بازدید و حضور
گردشگران است ،افزود :از طریق نمایندگان مردم در مجلس و
همچنین مدیریت استانی تالش میکنیم تا میزان تخصیص
اعتباری که در بودجه  98برای مقبره الشعرا(بخشی که بر
عهده اداره کل فرهنگ و ارساد اسالمی است) درنظر گرفته
شده را افزایش دهیم ،چرا که با تخصیص اعتبار در حد
مناسب میتوانیم در سالجاری بنای یادمان را شروع کرده
و تا سال  99به اتمام برسانیم .البته هنوز موافتنام ه در این
خصوص مبادله نشده و اعتبار تخصیص نیافته است.
وی در خاتمه تاکید کرد :پروژه مقبره الشعرا شامل دو بخش
«هسته و پیرامونی» است که بخش هستهی آن در دست
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده و بخش پیرامونی
نیز بر عهده شهرداری تبریز است؛ طبق اعالم ،شهرداری پنج
میلیارد اعتبار برای سال  98برای این پروژه در نظر گرفته
است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان غربی خبرداد:

اتصال  234روستای آذربایجان غربی به شبکه ملی اطالعات
مدیر کل ارتباطات و فناوری
اطالعات آذربایجان غربی گفت:
 234روستای استان به شبکه ملی
اطالعات کشور متصل شدند.
به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان
غربی قاسم جلیل نژاد در مراسم
افتتاح پروژه عمرانی و اقتصادی
بمناسبت هفته دولت که با حضور
رئیس جمهور وبصورت ویدیو
کنفرانس برگزار شد افزود :همزمان
با هفته دولت  234روستای استان
با اعتبار 62میلیارد و 41میلیون لایر

با توسعه و راه اندازی سایت به
شبکه ملی اطالعات کشور متصل
شدند.
جلیل نژاد با اشاره به اینکه
2روستای استان در سال جاری
تحت پوشش تلفن همراه قرار
گرفته است خاطر نشان کرد :در
هفته دولت سال جاری 104کیلومتر
فیبر نوری جهت توسعه ارتباطات
روستایی آذربایجان غربی با اعتبار
 42میلیارد و 77میلیون لایر کلنگ
زنی می شود.

وی وضعیت رشد شاخص های
ارتباطاتی استان را خوب ارزیابی
کرد و گفت :در این هفته توسعه
و راه اندازی سایت های G3 ، G2
 G4 ،روستایی شهری و جاده ای با
اعتبار 6میلیارد لایر انجام می شود.
مدیر کل ارتباطات و فناوری
اطالعات آذربایجان غربی یاد آور
شد :در 79نقطه از استان پروژه
های انتقال دیتا،کابل فیبر نوری
و کافوی نور با اعتبار بیش از 4
میلیارد تومان انجام می شود.

اطالعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)؛

انتقامی سخت در انتظار عوامل شهادت یکی از رزمندگان در پیرانشهر است
قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با
صدور بیانیهای ،اعالم کرد:
انتقامی سخت در انتظار عوامل
شهادت یکی از رزمندگان در
پیرانشهر است .به گزارش ایسنا
منطقه آذربایجان غربی پایگاه
اطالع رسانی سپاه شهدای
آذربایجان غربی ،پس از اقدام
تروریستی و شهادت یک نیروی

سپاه در پیرانشهر ،قرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی
سپاه در اطالعیهای اعالم کرد:
عوامل و ایادی استکبار جهانی
عصر امروز یکی از رزمندگان
سپاه پیرانشهر «خالد شوانه »را
به شهادت رساندند .قرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع) ضمن محکوم
کردن این اقدام تروریستی و

همدردی با خانواده این شهید
بزرگوار و مردم شریف پیرانشهر
تاکید کرده است؛ انتقام سختی
از عامالن این حادثه خواهد
گرفت و این گونه اقدامات
کور و بزدالنه تاثیری در حرکت
پیشر و ند ها نقال با سال می
نخواهد داشت و باعث اتحاد و
یکپارچگیاقوامایرانیخواهد شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

بدنبال حل مشکالت اقتصادی آذربایجانغربی هستیم
اقتصادی موجود در استان و
پیشنهادات آنها برای برون رفت
از این مشکالت را بشنویم.

فرهاد دژپسند طی سفر به
آذربایجان غربی در فرودگاه ماکو
در جمع خبرنگاران با اشاره به
اینکه در این سفر بدنبال بررسی و
شناسایی ظرفیت های آذربایجان

غربی هستیم گفت :طی این
سفر در شورای گفت و گو حضور
خواهیم داشت تا از نزدیک نقطه
نظرات فعاالن بخش خصوصی
در خصوص شرایط و مشکالت

وی با بیان اینکه هدف از این
سفر حل مشکالت موجود و
کسب توشه ای از آذربایجان
غربی و استفاده از آن در سیاست
گذاری ها و برنامه ریزی های
ملی است گفت :امروز از اولین
ایکسری تولید داخل در گمرک
بازرگان بازدیدی خواهیم کرد
و با بررسی ساختار آن بدنبال
مجهز کردن کلیه گمرکات به
تولید داخل هستیم.

هفتهنامـــه اجتماعـــی سیاســـی اســـتان آذربایجانغربـــی
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اجـــازه نخواهیم داد
فردی بـــرای تجزیه
آ ذ ر با یجا نغر بـــی
قدمـــی بردارد
ـاندن کـمکاری
ـرای پوشـ
ـت | بـ
ـی اسـ
ـوی انتخاباتـ
ـا؛ شـ
ـن طرحهـ
ایـ
ـد
ـه میکننـ
ـرح را ارائـ
ـن طـ
ـود ،ایـ
خـ
نـادر قاضیپـور امـروز در نشسـت خبری با
اصحـاب رسـانه کـه بـه میزبانـی خبرگزاری
فـارس آذربایجـان غربـی برگزار شـد بـا بیان
اینکـه طبـق قانـون هیـچ نماینـدهای حـق
هزینهتراشـی بـرای دولـت را نـدارد اظهـار
داشـت :ایـن طر حهـا شـوی انتخاباتـی
اسـت و عملکـردی ارائـه نکردهانـد و بـرای
پوشـاندن کـم کاری خود این طـرح را ارائه
میکننـد.
نماینـده مـردم شـریف ارومیـه در مجلـس
شـورای اسلامی بـا بیـان اینکـه هیـچگاه

ایـن طـرح تأییـد نمیشـود ،گفـت :بایـد
در ایـن برهـه از زمـان بایـد حساسـیت
زیـادی خـرج دهیـم و دقـت زیادی داشـته
باشـیم ،شـهرهای اطـراف خـوی راضـی بـه
زیرمجموعـه بـودن بـرای خـوی نیسـتند و
ایـن طـرح از حدنصـاب خـارج شـد.
نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس شـورای
اسلامی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح بـرای
اسـتان هیـچ خیـر و برکتـی نـدارد افـزود:
زمانـی ایـن طـرح قابلقبـول اسـت و بـرای
اسـتان مزیـت دارد کـه فرهنگهـا نیـز

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانغرب 
ی
گفت :از ابتدای سالجاری تاکنون ۵۵۰ ،میلیارد لایر اعتبار بین
شهردار یهای این استان توزیع شدهاست.
سیفاهلل مطلبی روز دوشنبه در آیین معارفه شهردار جدید مهاباد
ساوجبالغ -در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت :اینمیزان اعتبار از محل مالیات بر ارزش افزوده تخصیص یافته به
آذربایجانغربی بین  ۴۶شهرداری استان توزیع شده است.
وی افزود :سال گذشته نیز در مجموع از این محل ،یکهزار و ۷۱۰
میلیارد لایر اعتبار بین شهردار یهای سطح استان توزیع شد.
وی با بیان اینکه سال  ۱۳۹۷سال سختی از نظر مالی برای
شهردار یها بود ،اضافه کرد :متاسفانه بودجه پیشبینی شده بیشتر
شهردار یهای استان سال گذشته محقق نشد که این امر مشکالتی
را در پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارمندان این نهاد بهوجود
آورد.
وی گفت :در هفته دولت امسال از مجموع  ۹۱۲طرحی که در این
ایام به بهرهبرداری میرسد  ۹۴طرح با  ۲هزار و  ۳۱۰میلیون لایر
مربوط به شهردار یهای سطح استان است.
«مطلبی» در ادامه به وضعیت شهر مهاباد پرداخت و بیان کرد :این
شهر از تمام جهات جزو یکی از شهرهای نمونه آذربایجانغربی و
حتی کشور بوده و از جایگاه خوبی در بین سایر شهرها برخوردار
است .وی با بیان اینکه براساس آخرین سرشماری انجام شده،
جمعیت شهری مهاباد  ۱۶۸هزار نفر اعالم شده است ،افزود :نرخ
رشد جمعیت این شهر  ۲.۷درصد است که این میزان  ۲برابر
میانگین کشوری بوده و هفت دهم درصد نیز از میانگین استانی
بیشتر است.

هماهنگـی داشـته باشـد ولـی ایـن چنیـن
ً
حتما از سوی
نیسـت و اگر سـودی داشـت
نماینـدگان و مـردم قبـول میشـد.
قاضـی پـور بـا بیـان اینکـه اسـاس ایـن
طرح سسـت اسـت ،تصریح کـرد :این طرح
بـه سـرعت از حدنصـاب افتـاد و افـرادی
کـه در چنـد مـاه اخیـر بـه شـکل مخفـی
از نماینـدگان شـهرهای دیگـر اسـتانها
تأییدیـه گرفتهانـد نتوانسـتند ایـن طـرح را
به تصویب برسـانند و این امر نشـاندهنده
بیاسـاس بـودن آن اسـت.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانغربی :

 ۵۵۰میلیــارد ریــال اعتبــار بیــن شــهرداریهای
آذربایجانغربــی توزیــع شــد

وی با بیان اینکه در سال گذشته بودجه شهرداری مهاباد براساس
 ۵۰۰میلیارد لایر بسته و از این میزان تنها  ۳۹۰میلیارد لایر آن

با حضور وزیر علوم :

مرکز نوآوری و استارت آپ ارومیه افتتاح شد

مرکز نوآوری و استارت آپ پارک علم و فناوری
آذربایجانغربی که با همکاری دانشگاه ارومیه
راهاندازی شده با حضور منصور غالمی وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری و جمعی ار مسووالن
و اساتید دانشگاهی این استان در ارومیه
افتتاح شد .سرپرست پارک علم و فناوری
آذربایجانغربی روز دوشنبه در حاشیه این
مراسم به خبرنگار ایرنا گفت :فضای کسب و
کارهای نوپا با محوریت  ITدر خیابان دانشگاه
ارومیه به بهرهبرداری میرسد تا فعاالن این حوزه
در این محل گرد همآیند.
علیمحمد نیکبخت افزود :این مرکز با حدود یک

نماینـده مـردم شـریف ارومیـه در مجلـس
شـورای اسلامی گفـت:
طـرح تشـکیل اسـتان مـرزی بـا مرکزیـت
خـوی اساسـا اشـتباه بـوده و لطمـه بزرگـی
بـرای آذربایجـان غربـی اسـت و فقـط جنبه
تبلیغاتـی بـرای برخـی افـراد دارد.
هـادی بهـادری در گفتوگـو بـا خبرنـگار
تسـنیم در ارومیـه ،بـا اشـاره بـه الیحـه
مطـرح شـده از سـوی کبیری نماینده شـهر
خـوی در مجلـس شـورای اسلامی مبنی بر
تشـکیل اسـتان مـرزی بـه مرکزیـت خـوی
اظهـار داشـت:

ایـن طـرح تمامـا لطمـه و ضربـه بزرگـی
بـرای اسـتان اسـت و بـه هیچ عنـوان قابل
تاییـد نیسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح از سـوی
نماینـده خوی مطرح شـده اسـت ،گفت :در
آسـتانه انتخابات هسـتیم و این طرح فقط
جنبـه تبلیغاتـی دارد و تاییـد نمیشـود.
نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس شـورای
اسلامی تاکیـد کـرد :جـز فـردی کـه ایـن
طـرح را مطـرح کـرده اسـت هیچکـدام از
نماینـدگان مـردم آذربایجـان غربـی ایـن
طـرح را امضـا و تاییـد نکـرده انـد و فقـط

میلیارد لایر هزینه به بهرهبرداری میرسد و در
مرحله نخست چهار شرکت فعال در حوزه  ITدر
این محل مستقر شده است.
وی اضافه کرد :مجموعه پارک علم و فناوری
به صورت حرفهای و با هدف توسعه نوآوری و
انجام کارهای دانشبنیان در حال فعالیت است
تا بتواند نیاز جوانان نخبه استان را فراهم کند.
وی ادامه داد :همچنین با حضور وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری تفاهمنامه واگذاری ١٧
هکتار از اراضی دانشگاه ارومیه به پارک علم و
فناوری آذربایجانغربی امضا شد.
نیکبخت بیان کرد :اختصاص فضاهایی از

دانشگاه به پارک علم و فناوری برای رشد
فناوری در جامعه بسیار مهم است.
وی اعالم کرد ۶٠ :میلیارد لایر برای توسعه و
احداث فاز  ٢پارک علم و فناوری آذربایجانغربی
اختصاص یافته که تا یکماه آینده فاز دوم این
پارک افتتاح میشود.
سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجانغربی
گفت :حدود  ۳۰میلیارد لایر دیگر نیز برای سال
آینده در نظر گرفتیم که امید است با توجه
مسووالن این مبلغ برای توسعه پارک علم و
فناوری این استان تخصیص یابد.
نیکبخت افزود :مجموعه پارک علم و فناوری
به صورت حرفهای و با هدف توسعه نوآوری و
انجام کارهای دانشبنیان در حال فعالیت است
تا بتواند نیاز جوانان نخبه استان را فراهم کند.
پارک علم و فناوری آذربایجانغربی با هدف
بسترسازی برای تولید ثروت از طریق علم و
فناوری تأسیس شده است؛ این نهاد به عنوان
یکی از ارکان مهم شکل گیری و توسعه اقتصاد
دانشبنیان تالش میکند تا با استفاده از
موقعیت ممتاز همجواری با سه کشور آسیایی
و اروپایی و دارا بودن هفت مرز رسمی در سطح
کشور به حمایت همهجانبه از شرکتهای مبتنی
بر دانایی و خالقیت و جذب سرمایه گذار بپردازد.

محقق شد ،افزود :بودجه امسال این شهرداری نیز  ۶۱۰میلیارد لایر
پیش بینی شده است که امیدواریم محقق شود.

ممکن اسـت برخـی نمایندگان اسـتانهای
مرکـزی و جنوبـی ماننـد سیسـتان و
بلوچسـتان بـه ایـن طـرح رای داده باشـند.
بهـادری بـا بیـا اینکـه ایـن طـرح قابـل
اجـرا نیسـت و اجـازه نخواهیـم داد فـردی
بـرای تجزیـه آذربایجـان غربـی قدمـی
بـردارد تصریـح کـرد :مردمـان هیـچ کـدام
از شـهرهای اطـراف خـوی حاضـر بـه تایید
ایـن طـرح نیسـتند پـس در اصـل هیـچ
شهرسـتانی وجـود نـدارد کـه خـوی مرکـز و
اسـتان آن باشـد پس این طرح موضوعیت
نمییابـد.

مدیرکل امور شهری استانداری آذربایجان غربی اضافه کرد :از محل
مالیات ارزش افزوده امسال نیز  ۱۳۰میلیارد لایر به شهرداری مهاباد
اختصاص یافته که از این میزان در چهار ماهه نخست امسال ۴۰
میلیارد آن به حساب این شهرداری واریز شده است.
امام جمعه مهاباد نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه قرآن کریم عدالت
محوری را را از مهمرتین ویژگیهای هر مسوول ذکر کرده است ،اظهار
داشت :یک مدیر خوب در کنار این خصیصه مهم باید تدین و تخصص
نیز داشته باشد.
ماموستا عبدالسالم امامی مسوولیت را یک امانت خطیر دانست و گفت:
دوران مسوولیت فرصتی مغتنم برای خدمت به مردم است که باید از آن
به نحو شایستهای استفاده کرد.
در پایان این مراسم «کامران فاتح» به عنوان چهل و سومین شهردار
جدید مهاباد معرفی و از خدمات «کامران علیزاده» شهردار پیشین و
«رشید درویشی» که رسپرستی شهرداری مهاباد را در سه ماه گذشته
برعهده داشت ،تجلیل شد.
کامران فاتح دانشجوی دوره دکرتای شهرسازی است؛ وی فعالیت
در پستهای مختلف شهرداری ارومیه ،شهردار پیرانشهر ،مناینده
شهرداریهای استان در کشور و  ۲بار عنوان شهردار منونه استان را در
کارنامه کاری خود دارد.
از  ۲۲اردیبهشت ماه امسال با استعفای «کامران علیزادهآذر» شهردار
اسبق مهاباد ،که از شهریور سال  ۱۳۹۶شهردار این شهر بود ،این
شهرداری با رسپرستی «رشید درویشی» اداره میشد.
شهر  ۱۶۷هزار نفری مهاباد دارای  ۲هزار و  ۴۰۰کیلومرتمربع مساحت
بوده و از سال  ۱۳۰۶بلدیه یا شهرداری در آن راهاندازی شده است.

جعفر پاشایی | مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی:

آموزش زبان ترکی از اول مهرماه امسال در مدارس آذربایجانشرقی آغاز میشود
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
گفت :از اول مهرماه آموزش زبان ترکی به
طور آزمایشی در برخی از مدارس استان با
محتوای تعریف شده ،به مدت دو ساعت در
هفته و در مجموع  60ساعت ،آغاز میشود.
جعفر پاشایی در گفتوگو با ایسنا ،در
خصوص تدریس زبان ترکی در مدارس
استان ،اظهار کرد :روز پنج شنبه در شورای
آموزش و پرورش استان ،دستورالعمل
ابالغی وزیر آموزش و پرورش به استانهای
سراسر کشور در قالب برنامهی ویژهی مدرسه
بررسی شد .وی افزود :براساس برنامهی
ویژهی مدرسه ،هر استان در کشور به تناسب
ظرفیت منطقهای -بومی میتواند هر هفته
دو ساعت از ساعات درسی را به استفاده از
ظرفیتهای خود اختصاص دهد.
پاشایی با بیان اینکه طبق تصمیم
گیر یها مقرر شد هفتهای دو ساعت به طور
پایلوت جهت آموزش زبان ترکی در استان
اختصاص دهیم ،گفت :با توجه به اینکه
آموزش زبان ترکی همواره مطالبهی عمومی
مردم بوده است ،به همین دلیل تصمیم بر
این شد ،طرح آموزش زبان ترکی در مدارس

آذربایجان شرقی اجرا شود.
وی با بیان اینکه ستادی در استان تشکیل
شده که در مدت  20روز تعداد مدارس،
مدرس و محتوا را تعریف میکند ،گفت:
تعداد مدرس و مدارسی که در این طرح
مشارکت داده می شوند به احتمال زیاد تا
 25و  26شهریورماه اعالم خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
با اشاره به اهمیت آموزش زبان ترکی در
مدارس استان ،گفت :طبق اصل  15قانون
اساسی همواره به آموزش زبانهای بومی و

محلی تاکید شده است ،استان ما نیز جزو
استانهای دو زبانه بوده و به همین دلیل
باید زبانهای بومی و محلی را تقویت کنیم.
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان
اینکه امسال تعداد بازنشستگان آموزش و
پرورش زیاد است ،گفت :با توجه به برنامه
ریز یهای انجام شده در اول مهرماه هیچ
کالسی خالی از معلم نخواهد بود.
وی ادامه داد :آموزش و پرورش استان طبق
قانون از ظرفیت معلمان حق التدریس و
بازنشستگان در مدارس استفاده خواهد کرد.

