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رهبر معظم انقالب در دیداری تصویری با تشــکل های 
دانشــجویی گفتند، دولتی تشــکیل شــود کــه انقالبی، 

عدالتخواه، ضدفساد و معتقد به تحول و جوانان باشد.
به گزارش ایسنا،  رهبر معظم انقالب اسالمی عصر امروز 
)سه شــنبه( در دیدار تصویری با نمایندگان تشــکل های 
دانشــجویی با اشــاره به راهبــرد اساســی تحول خواهی 
وتحول گرایی، ایجاد حرکت جهشــی و جهادی همراه 
با نوآوری در روش هــا و کارکردها در همه عرصه های 
حکمرانــی و بخش هایی از ســبک زندگــی عمومی را 
ضروری خواندند و با تأکید بر اهمیت درجه اول مشارکت 
باال در انتخابات ۲۸ خرداد و تبیین آثار مهم این مشارکت 
افزودند: در درجه دوم بایــد با انتخابی خوب و مطلوب 
کســی را روی کار آورد که مؤمن، انقالبی، با کفایت، 
مردمی، سرشــار از امید، معتقد به جوانان و توانمندیهای 

داخلی، و حقیقتاً عدالت خواه و ضدفساد باشد.
رهبر انقالب با ابراز تأسف عمیق و محکوم کردن شدید 
دو حادثه بسیار تلخ و خونین اخیر در جهان اسالم یعنی در 
افغانستان و فلسطین گفتند: لعنت خداوند بر جنایتکارانی 
که غنچه های مظلوم و نوگالن بی گناه افغانستانی را پر پر 

کردند و به خاک وخون کشیدند و با به شهادت رساندن 
این دختران نوجوان، جنایت را تا این حد گسترش دادند.

ایشــان همچنین با اشــاره به جنایات وحشــیانه و ظالمانه 
صهیونیست ها در مســجداالقصی، قدس شریف و دیگر 
مناطق فلســطین گفتند: ایــن جنایات در جلوی چشــم 
جهانیان قــرار دارد و همه باید با محکــوم کردن آن، به 

وظایف خود عمل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تجلیل از بیداری، ایستادگی 
و عزم جزم ملت فلســطین افزودند: صهیونیســت ها جز 
زبان زور چیزی نمی فهمند لذا فلسطینی ها باید با افزایش 
قدرت و مقاومت خود، جنایتکاران را به تســلیم شدن و 

توقف اقدامات وحشی گرانه مجبور کنند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در تبیین بحــث اصلی خود 
یعنی مسئله تحول خواهی و تحول گرایی افزودند: مقصود 
و هدف تحول، حفظ و تقویت اصول و خطوط اساســی 

انقالب است البته با نوآوری در شیوه ها و روش ها.
ایشــان با اشــاره به اســتفاده از مفهوم تحول در ادبیات 
کشــورهای غربی مخالف ایران و سخنان کسانی که در 
داخــل عمدتاً به غرب گرایش دارنــد، افزودند: مقصود 
آنها بر خالف مقصود و منطق ما، تحول در اصل و مبانی 
انقالب اســت که در واقع نفی انقالب، برگشت به عقب 
و ارتجاع محسوب می شود، بنابراین باید در مفهوم کلمه 

تحول دقت کرد.
رهبر انقالب در تبیین علت نیاز کشــور به تحول خواهی 
و تحول گرایی گفتند: درکنار پیشرفت ها و موفقیت های 
فراوان در دهه های اخیر، در زمینه هایی دچار عقب ماندگی 
و مشکالت مزمن هستیم که با حرکت های معمولی عالج 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با تشکل های دانشجویی:

دولتی تشکیل شود که انقالبی، عدالتخواه، ضدفساد و
 معتقد به تحول و جوانان باشد
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نمی شــوند و نیاز به تحول و حرکتی فوق العاده دارند که 
این نیاز جزو مســلمات ایــن دوره از انقالب برای برای 

تحقق گام دوم است.
ایشــان عقب ماندگی هــا را ناشــی از برخــی غفلت ها، 
غرض ورزی هــا و فاصلــه گرفتن هــای تدریجی از خط 
انقــالب در دهه هــای اخیر خواندند و گفتنــد: به همین 
علت، بســیاری از ظرفیت ها و فرصت ها معطل و مغفول 

مانده و به منافع ملی خسارت زده است.
ایشان با اشاره به برخی مصداق ها افزودند: دیوان ساالری، 
کاغذبــازی، مقــررات غیرمفیــد و گاه مضــر از جمله 
مشکالت بخش های مدیریتی کشور است، ضمن اینکه 
در بخش زندگی عمومی مســائلی مانند اسراف، مسابقه 
تجمل گرایی و اشــرافی گری، باال رفتن ســن ازدواج و 

پیری جمعیت از جمله مشکالت جدی است.
رهبر انقالب، روشن بودن منطق و هدف تحول را باعث 
جلوگیــری از هرج و مرج ذهنی و عملی در این مســیر 
دانســتند و گفتند: تحول باید ما را به احسن الحال برساند 
یعنــی به تقویت خطوط اساســی انقالب و روان شــدن 
مسیر حرکت به ســمت آرمان های اساسی نظیر عدالت، 

استقالل، آزادی و اسالمی شدن جامعه.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در همین زمینه خاطرنشــان 
کردنــد: در رســیدن به ایــن آرمان هــای کالن، برخی 
آرمان هــای ُخــرد مانند پیشــرفت علمــی، خودکفایی 
اقتصادی، اقتدار در سیاست خارجی و بیرون نگه داشتن 
کشــور از شــبکه انحصاری قدرت های مســتکبر وجود 

دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سیاســت هایی مانند اسالمی 

شــدن دانشگاهها و یا سیاست تبدیل صدا و سیما به یک 
دانشگاه عمومی را از جمله سیاستهای بعدی برشمردند.

ایشان حرکت نســل اول انقالب به سمت مقاصد اصلی 
جمهوری اســالمی را که با هدایت امام)ره( انجام شد و 
با دشــواری ها و حوادث خونینی همراه بود، زمینه ســاز 
تجربه آموزی خواندند و گفتند: یکی از مسائلی که شاید 
در آن دوره به آن توجه کافی نمی شــد، پیچیدگی ها و 

دشواری های حرکت به سمت آرمانها بود.
رهبر انقالب اسالمی موضوع اسالمی شدن دانشگاهها را 
یک نمونه از این مسائل خواندند و افزودند: دانشگاه در 
کشور ما در دوران تسلط و حاکمیت سیاستهای غربی و 
به دســت عوامل دلباخته غرب و با هدف تربیت نخبگان 
مطیع و مصرف کننده محصوالت و دانش کهنه شــده ی 
غــرب پایه گذاری شــد و تبدیل مجموعــه ای با چنین 
مختصاتی، به یک دانشگاه اسالمی دارای پیچیدگی هایی 

است که تحقق آن جز با تحول امکان پذیر نیست.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، ایجاد تحــول در بحثهایی 
همچون جریان اقتصادی و همچنین حرکت علمی کشور 
را منوط به نگاهی دقیق و جامع دانستند و تأکید کردند: 
امروز نخبگان متدین و انقالبی کشور دارای تجربه های 
فراوان هســتند و می توانند با تولیــد فکر و ابتکار، زمینه 
ســاز تحول و همچنین مواجهه صحیح با مســائل جدید 

همچون فضای مجازی باشند.
ایشان راه منحصر به فرد تحقق تحول را استفاده از جوانان 
دانستند و گفتند: جوان همه الزامات یک حرکت تحولی 
را که عبارت اســت از فکر نو، ابتکار، توان باال و جرات 

اقدام، دارد.
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رهبــر انقــالب اســالمی افزودنــد: البتــه در کنــار این 
ویژگی های بارز جوانــان، برخی نواقص و کمبودها در 
جوانان وجود دارد که باید در کنار آنان، کار آزمودگان 

و مجربین قرار گیرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه اظهارات قبلی 
خود مبنی بر لزوم تشــکیل دولت جوان انقالبی، خاطر 
نشــان کردند: برخی تصور کردند کــه منظور از دولت 
جوان انقالبی دولتی اســت که همــه اعضای آن در رده 
سنی ۳۰ تا ۳۵ سال باشند در حالی که این به معنای نادیده 
گرفتــن صاحبان تجربه و کار آزمودگان و دنیا دیدگان 

نیست.
ایشان شرط اساسی در جوانان و همچنین صاحبان تجربه 
را ایمان و انگیزه صادقانه و انقالبی دانســتند و افزودند: 
دولــت جوان انقالبی فقط شــامل وزرا نمی شــود بلکه 
مجموعه وســیعی از صدهــا مدیر مؤثــر و تعیین کننده 
است که همه این رده ها می تواند میزبان جوانان مؤمن و 
انقالبی باشد که در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها 

و اجرا حضور داشته باشند.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: به نظر من اســتفاده 
از جوانان مومن و انقالبی در بخشهای مختلف مدیریتی 
امکانپذیر اســت به شرط آنکه دولتی ســرکار بیاید که 
مســئوالن باالی آن، اطمینان و اعتقاد به جوانان داشــته 
باشد، همانگونه که امام به جوانان اعتقاد داشت و کار را 
جلو برد.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: 
اگر چنین دولتی سر کار بیاید، مشکالت در مدت زمان 
معقولــی قابل حل خواهند بود و زمینه تحقق آرمانها نیز 

فراهم خواهد شد. 
ایشــان با اشــاره به نقش آفرینی و کاِر کارستان جوانان 
در پیروزی انقالب و در شکل گیری جهاد سازندگی و 

در دفاع مقدس، افزودند: امروز کشور از لحاظ پرورش 
نیروی انسانی مؤمن، انقالبی، متخصص و دارای اعتماد 
به نفس، نســبت به دهه اول انقالب، دارای شرایط بسیار 
بهتری اســت که باید ایــن نیروهای جوان شناســایی و 

بکارگیری شوند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بحث مربــوط به تحول را 
اینگونه جمع بندی کردند: اوالً تحول الزم اســت، ثانیاً 
تحول ممکن است و ثالثاً راه تحقق تحول، تشکیل یک 
دولت معتقد به تحول و عنصر تحول آفرین یعنی جوان 

مؤمن و انقالبی است.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشــان چنــد تذکر در مورد 
دانشگاهها بیان کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
بــه اخبار نگران کننــده از افت یادگیــری و آموزش در 
دوران کرونا از مســئوالن آموزش عالی خواستند به این 

مسئله توجه و از آن جلوگیری کنند.
ایشــان همچنین لزوم رفع عیوب و نواقص دستگاههای 
مورد اســتفاده در یادگیری مجازی را یادآور شدند و با 
اشاره به پدیده زشت ایجاد کانالهای تقلب در امتحانات 
که موجب بی اعتبار شدن امر آموزش می شود، برخورد 

با این پدیده را خواستار شدند.
رهبــر انقالب با اشــاره بــه برخی تالش ها بــرای ناامید 
کردن دانشــجویان و یا تشــویق آنها به خروج از کشور 
و پشــت کردن به آن، گفتند: دانشجو عنصر ارزشمندی 
برای کشور است که نباید افســرده و از کار افتاده شود 
زیرا دانشــجویان مؤمن و فعال، در امیدآفرینی و تقویت 
انگیزه ها نقش مهمی دارنــد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
همچنین مسئله اشتغال دانشجویان از دوره دانشجویی را 
مورد تأکید قرار دادند و در خصوص مسئله سربازی که 
در سخنان دانشجویان نیزبه آن اشاره شده بود، خاطرنشان
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کردند: مسئله سربازی جزو مســائل پیچیده ای است که 
نمی توان با آن به شــکل شــعاری برخورد کرد. البته در 
این زمینه طرح هایی داده شــده و مجموعه هایی مشغول 
بررسی هســتند که باید با تأمل در جوانب آن به تصمیم 

درست رسید.
رهبر انقالب ســپس چنــد نکته خطاب به تشــکل های 

دانشجویی بیان کردند.
ایشان، تشکل های دانشــجویی متعدد را فرصتی بزرگ 
برای کشور دانستند و با تأکید بر نقش آفرینی آنها به عنوان 
مراکز تولید فکر و پیشــران حرکتهای تحولی و جهادی 
در مســائل گوناگون اجتماعی و علمی، گفتند: »حضور 
جوانــان جهــادی در میدان پــر خطر کرونــا«، »حضور 
فعال در قبال مســائل بین المللی مانند قضیه نشریه موهن 
فرانســوی، انفجار در دانشــگاه کابل و مسائل فلسطین و 
یمن«، »اظهارنظر و موضع گیری در قضیه اف اِی تی اف«، 
»تقویت مصوبه راهبردی مجلس در موضوع هسته ای«، و 
»واکنش به مشکالت خصوصی سازی ها که بعضی از آنها 
نیز به نتیجه رســید« از مصادیق تحسین برانگیز اقدام های 
تشکل های دانشــجویی است که اینگونه موضع گیری ها 

هویت تشکلهای دانشجویی را نیز تقویت می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای انتظار از تشکلهای دانشجویی 
را تقویت بنیه دینی و انقالبی آنها و مســئله مهم تهذیب 
نفــس خواندند و افزودنــد: تهذیب نفــس تأثیر زیادی 
در مبــارزات اجتماعــی و انقالبی دارد و امــام بزرگوار 
می فرمودنــد علت ترس افــراد از آمریکا، تهذیب نفس 

نکردن است.
رهبر انقالب علت انحراف برخی دانشجویان و تشکلهای 
انقالبِی دهه ۶۰ در سالهای بعد از مبانی انقالب را ضعف 
فکری و ایمانی آنها برشــمردند و گفتند: با وجود ایمان 

و تقوا، دانشجو دیگر ســراغ مخالفان و دشمنان انقالب 
نمی رود و در راه انقالب استقامت می کند.

ایشــان ارتباط تشــکلهای دانشــجویی با دانشجویان در 
سراســر کشــور را فرصتی برای اثرگذاری و باز کردن 
گره های فکری و دینی دانشــجویان دانستند و افزودند: 
البته در این زمینه مجموعه های نهاد نمایندگی رهبری در 
دانشــگاهها نیز وظایف مهمی دارند که باید بیشتر تالش 

کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، انتخابــات را عرصه دیگری 
بــرای نقش آفرینی تشــکل های دانشــجویی و تشــویق 
همــگان به حضور پر شــور و انتخاب مطلوب دانســتند 
و گفتند: برخی اظهارات ممکن اســت از ســر دلسوزی 
باشد اما نباید منجر به دلسرد کردن مردم از مشارکت در 

انتخابات شود.
رهبر انقالب، مردم ســاالری و انتخاب مســئوالن کشور 
به دست مردم را بســیار مهم خواندند و افزودند: حضور 
پــر شــور مــردم در انتخابات تأثیــر زیــادی در قوت و 
توانایی های دولت منتخب دارد و موجب افزایش آبرو، 

امنیت و قدرت بازدارندگی کشور می شود.
ایشان پس از تأکید بر مشارکت باال در انتخابات، »انتخاب 
مطلــوب و خــوب« را مورد تأکید قــرار دادند و گفتند: 
دولتی باید تشکیل شود که دارای کفایت و مدیریت، با 
ایمان، لبریز از امید و معتقد به توانمندی های داخلی باشد 
چرا که اگر مســئولین دولتی ناامید باشند کاری از پیش 

نمی رود.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: فردی که معتقد است 
نمی توان از لحاظ دفاعی، سیاســی، اقتصادی و تولیدی 
کاری در داخل انجام داد، الیق حکمرانی بر مردم نیست.

ایشان افزودند: کسانی باید بر سر کار بیایند که معتقد به 
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مردم و جوانان باشــند، عنصر جوان را قدر بدانند، عملکرد 
انقالبی داشته باشند و حقیقتاً عدالتخواه و ضدفساد باشند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: چنین دولتی 
پــس از روی کار آمدن می تواند با گمــاردن صدها مدیر 

جوان و مؤمن در مدیریت ها کار کشور را سامان دهد.
رهبر انقالب نکتــه ای نیز درباره نظر خــود درباره حضور 
اشــخاص در انتخابات بیان کردنــد و گفتند: بنده در مورد 
انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمی کنم. در دوره های گذشته 
افرادی که قصد کاندیداتوری داشتند، نظر من را می پرسیدند 
که می گفتم »نه موافقم نه مخالفم« یعنی نظری ندارم اما در 

این دوره گفتم همین مطلب را نیز نمی گویم.
ایشــان افزودند: افرادی که بین خــود و خدا، معتقدند که 
شایستگی و شرایط قانونی را دارند وارد شوند و مردم نیز با 

دیدن برنامه های آنان، انتخاب کنند.
رهبر انقالب اسالمی در آغاز سخنانشــان، جلسه امروز را 
بسیار خوب و سخنان دانشجویان را در سطحی باال خواندند 
و انتشار دیدگاه های دانشجویان را برای افکار عمومی مفید 

برشمردند.
ایشــان همچنین با توصیه مؤکد به حفــظ آثار ماه مبارک 
رمضان در دیگر ایام ســال گفتند: سلوک رمضانی باید در 
رفتارهای شخصی، عمومی، اجتماعی، دانشگاهی، سیاسی 
و حکومتی بروز و استمرار یابد تا باب رحمت الهی گشوده 
بماند.پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، ۹ تن از نمایندگان 
تشکل های دانشجویی به بیان دیدگاه ها و راهکارهای خود 

نسبت به مسائل کشور پرداختند. خانم ها و آقایان:
-    محسن خزایی )نماینده بسیج دانشجویی(

-    حمیــد محمدپــور )دبیر اتحادیه جنبــش عدالت خواه 
دانشجویی(

-    ریحانه السادات میرحسنی) نخبه علمی و مسئول پروژه 

واکسن آنفوالنزای فصلی انسانی(
-    ســید ایمان احمدی )دبیر اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانشجویان مستقل(
-    فاطمه صحرانشین )نماینده نشریات دانشجویی وزارت 

بهداشت(
-    توحیــد تقــی زاده )دبیــرکل اتحادیه جامعه اســالمی 

دانشجویان(
-    میر آرمان عدنانی )دبیر انجمن اسالمی دانشجویان پیشرو 

دانشگاه تربیت مدرس(
-    فاطمه راوند )نماینده گروه های جهادی دانشجویی(

-    و محمد گودرزی ) دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت(
 بر نکات زیر تاکید کردند:

-    بازطراحی ساختار اداری- اجرایی کشور
-    تعمیق نظریه پردازی در زمینه عدالت و آزادی

-    روشن شدن منطق خصوصی سازی ها
-    بازنگری ساختارها و کارکردهای شوراهای عالی

-    پیشــنهاد نام گذاری دهه پنجم انقــالب به نام تحول و 
نوگرایی

-    ضرورت تشکل یابی مستقل کارگران و اصناف
-    لــزوم حمایــت و عــدم رقابت بخــش دولتی با بخش 

خصوصی در زمینه تولید واکسن
-    ضرورت تدوین سند جامع سواد رسانه ای

-    بازنگری در اجرای برخی از قوانین از جمله قانون خدمت 
سربازی

-    لــزوم زدودن محافظــه کاری و خبررســانی دقیــق و 
اعتمادآفرین در صداوسیما

-    ایجاد شفافیت در زمینه ضوابط گزینش و جذب نیروهای 
متخصص

-    انتقاد از برخی برخوردها با دانشجویان منتقد
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بیشترین درصد آراء از آن چه کسی بود؟
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رئیــس جمهور با اشــاره به تجــاوزات اخیــر رژیم 
صهیونیستی در قدس شــریف و کشتار ناجوانمردانه 
مردم مظلوم فلسطین،گفت: ماجرای فلسطین همچنان 
مهم ترین و زنده ترین مســاله مشــترک امت اسالمی 
اســت و مقابله با این جنایات و توقف فوری حمالت 
وحشــیانه و کشــتار مــردم مظلــوم و بــی دفاع یک 

ضرورت است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم 
والمســلمین دکتر حســن روحانی روز یکشــنبه در 
تماس تلفنی با “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور 
ترکیه ضمن تبریک عید ســعید فطر به دولت و مردم 

این کشور، خاطرنشان کرد: کشورهای اسالمی بویژه 
ایــران و ترکیه به عنوان دو کشــور مهم و تاثیرگذار 
در منطقه باید با همکاری و تشــریک مساعی از همه 
توان موجود از جمله ظرفیت نهادهای بین المللی مانند 
سازمان ملل و سازمان همکاری اسالمی برای مقابله با 
تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی استفاده کنند.

دکتر روحانــی همچنین ضرورت اشــتراک مواضع 
و تقویت همکاری های تهــران - آنکارا برای حل و 
فصل بحران های منطقه ای از جمله ســوریه و یمن را 
مورد تاکید قــرار داد و افزود: تداوم این همکاری ها 
در قالــب گفت وگوهــای روند آســتانه می تواند به 

 دکتر روحانی در گفت و گو با رئیس جمهور ترکیه:
ماجرای فلسطین مهمترین مساله مشترک امت اسالمی است/ ضرورت 
استفاده از همه ظرفیت های بین المللی برای مقابله با تجاوزات و توقف 

سریع جنایات رژیم صهیونیستی
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تسریع در حل و فصل بحران ها کمک کند.
 رئیس جمهــور در ادامه این گفت و گو با اشــاره 
به برگزاری موفق نشســت اخیرکمیســیون مشترک 
اقتصــادی ایــران و ترکیــه ) ۸ اردیبهشــت ماه( با 
امضای اســناد همکاری، ابراز امیــدواری کرد که 
شــاهد روان تر شــدن بیشــتر مناســبات اقتصادی و 
تجــاری از جملــه تســهیل همکاری هــای بانکی و 
فعالیــت گذرگاه هــای مرزی دو کشــور با ظرفیت 

کامل باشیم.
دکتر روحانی همچنین با اشاره به برگزاری مذاکرات 
احیاء برجام در وین، با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران با نشان دادن حسن نیت کامل خود زمینه احیاء 
برجام را فراهم نموده اســت، گفت: امروز همه دنیا 
و از جملــه آمریکا به عنــوان تحریم کننده ایران به 
این نتیجه رســیده اند که تحریم و فشــار حداکثری 

شکست خورده است.
رئیــس جمهــور با بیــان اینکــه تنها راه حــل، لغو 
تحریم هــا، پایبندی به قانون و مقــررات بین المللی 
و اجرای کامل برجام اســت، اظهار داشت: مطمئنا 
اگر طرف های این توافــق بین المللی بویژه آمریکا، 
اراده جدی و حسن نیت داشته باشند، این مذاکرات 

دستاورد مثبت و سازنده ای خواهد داشت.
دکتــر روحانی در این گفت و گوی تلفنی همچنین 
با اشــاره به شــرایط ایران و ترکیه در زمینه شــیوع 
ویــروس کرونــا و موفقیت های ایــران در کنترل و 

مهــار موج چهارم این بیماری، بر لزوم همکاری دو 
کشور و به اشتراک گذاشتن تجربیات برای غلبه بر 

این پاندمی خطرناک تاکید کرد.
رئیــس جمهــور ترکیه نیــز در این گفــت و گوی 
تلفنــی با تبریک متقابل عید ســعید فطر به دولت و 
مردم ایران، گفت: متاســفانه این روزها با جنایات و 
حمالت ظالمانه اســرائیل در فلسطین اشغالی مواجه 

هستیم که بسیار نگران کننده و تاسف بار است.
“رجب طیب اردوغان” تاکید کرد: جامعه بین المللی 
باید در برابر این حمالت گستاخانه واکنش قوی و 
بازدارنده از خود نشــان دهد و ضروری اســت که 
جهان اســالم در این زمینه از حق و عمل مشــترک 

پیروی کند.
اردوغان با اشــاره بــه برگزاری نشســت فوق العاده 
امروز کمیته اجرایی ســازمان کنفرانس اسالمی در 
این زمینه، ابراز امیدواری کرد که تصمیم مناســبی 
در این نشســت برای پایان دادن بــه این جنایات و 

کشتار بی رحمانه اتخاذ شود .
رئیس جمهور ترکیه همچنین با اشــاره به برگزاری 
نشســت اخیــر کمیســیون مشــترک همکاری های 
اقتصادی دو کشــور، بر تقویت و تعمیق مناســبات 
اقتصادی و تجاری ترکیه و ایران به عنوان دو کشور 
دوســت و همسایه تاکید و ابراز امیداری که نشست 
همکاری های راهبردی دو کشــور نیز برای توسعه 

همکاری ها در آینده نزدیک برگزار شود.
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انتخابــات  دوره  ســیزدهمین  نــام  ثبــت  صفحــه 
ریاســت جمهوری روز گذشــته بسته شــد و محمد 
جواد ظریف پا به صحنه رقابت ها نگذاشــت تا خاطر 
دوستان دلواپس از نامزدی اش آسوده شود و خود را 

به حضور در پاستور نزدیک تر ببینند.
در طول ماه های گذشــته وزارت امــور خارجه و در 
راس آن محمــد جواد ظریف در کنار این که درگیر 
وظایف ذاتی خود در امر سیاست خارجی و دیپلماسی 
بود در داخل کشور نیز با حاشیه های متعددی مواجه 
بود حاشــیه ها و درگیری هایی که بسیاری از آن ها با 
توجه به چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری خرداد 
۱۴۰۰ و احتمال نامزدی ظریف در این انتخابات ایجاد 

می شد.
در ایــن فرایند برخی که متاســفانه تعداد آنها اندک 

نیز نبود در راستای پیشبرد اهداف جناحی و شخصی 
خود تالش کردند که مسائل سیاست خارجی کشور 
را موضــوع کف کوچه کنند و در شــور کردن این 
آش آن قدر اصرار داشــتند که برایشان مهم نبود که 
منافع ملی کشــور و مردم نیز در این وســط در حال 
فدا شــدن برای رقابت های داخلــی و انتخاباتی آنها 
اســت و این کمر مردم اســت که زیر بار این دعواها 
و رقابت ها در حال شکســتن اســت و طنز تلخ ماجرا 
آن جا اســت که عده ای از این افراد به اســم مردم و 
دفاع از حقوق آنها، قدم در این مســیر که خود آن را 
مســیر به اصطالح »خدمتگزاری« نامیده اند، گذاشته 
اند، ولی به نظر می رســد آنچه برایشان الویت نداشته 

و ندارد صدای همین مردم کف خیابان است.
قطعــاً یکی از مهمترین مســائل حاشــیه ای که برای 
شــخص محمد جــواد ظریف بــه عنــوان وزیر امور 
خارجه در طــول چند وقت اخیر با هدف تحت تاثیر 
قرار دادن آینده سیاســی او و به عبارتی دیگر حذف 
او از ساختار سیاسی کشور به وجود آمد و ظریف در 
ارتباط به آن مجبور به پرداخت هزینه سنگینی کشور 
شــد، افشــای فایل صوتی وی در گفت وگو با سعید 
لیالز بود، گفت وگویی که اعالم شــد برای ثبت در 
تاریخ و به در خواســت رییس دولت صورت گرفته 
بود و وزیر امور خارجه بــا اطمینان »البته تا حدودی 

محمد جواد ظریف و 
چند ماه پایانی حضورش در وزارت امور خارجه
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خوشــبینانه« به این موضوع که این فایل قرار نیســت 
منتشر شود به بیان نظرات کارشناسی خود در موضوع 
دیپلماسی و میدان پرداخته و ناگفته هایی را بیان کرده 
بود که کم تر در این سطح علنی و رسانه ای شده بود.

تبعات انتشار این فایل صوتی که هنوز عامالن انتشار 
آن شناســایی نشــده اند و یا دســت کم بــه صورت 
رسانه ای معرفی نشده اند برای ظریف آن چنان بود که 
این پیام بار دیگر البته به صورت واضح تر و شفاف تر 
به وی منتقل شــد که حتی فکــر کردن به حضور در 
عرصه سیاست داخلی کشور و ترسیم آینده ای برای 
خود در این ارتباط هزینه های سنگینی برای او و حتی 
کشور به همراه خواهد داشت، هزینه هایی که ممکن 
اســت اعتبار سیاسی او در طول ۴۰ سال گذشته را به 
راحتی به باد فنــا دهد، این موضوع ظریف را مصمم 
کرد که با در نظر گرفتن تمامی این مســائل و دیدن 
چشــمه ای از بی اخالقی های موجــود، از حضور در 
این عرصه فاصله بگیرد و به مانند ســال های گذشــته 
صرفاً بــه حوزه ای ورود کند که بــه گفته خود فقط 
در آن تخصــص دارد، تخصصی که حتی تعدادی از 
مخالفانــش در فراتر از مرزهای ایران نیز بر آن صحه 

گذاشتند.
در حــال حاضر در کنار دیگر مســائل، چند اولویت 
مهم در عرصه سیاســت خارجی کشــور وجود دارد 
که یکی از آنها که به نوعی نتایجش ارتباط مستقیمی 
بــا زندگی مردم و معیشــت آنها دارد و مردم چشــم 
انتظار ارســال اخبار خــوب و امیدبخش در ارتباط با 
آن هســتند، مذاکرات مربوط به احیای برجام و رفع 
موثر تحریم های آمریکا علیه ایران اســت. مذاکراتی 
کــه چهارمین دور آن این روزها در وین به ریاســت 
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
بــا گروه ۱+۴ در حال برگزاری اســت و تیم مذاکره 
کننده ایران تالش دارد بر اســاس سیاســت هایی که 

نهادهای باالدســتی از جمله شورای عالی امنیت ملی 
تعیین کرده و می کنند در راســتای تامین منافع مردم 

قدم بردارد.
یکی دیگــر از پرونده هــای این روزهای سیاســت 
خارجــی ایران انجــام رایزنی مســتقیم بــا برخی از 
کشــورهای منطقه از جمله عربســتان سعودی است. 
در همین راســتا در ماه های اخیر شاهد این هستیم که 
مذاکــرات ایران و ریاض در ســطح نمایندگان ویژه 
دولت ها در ارتباط با مســائل دو جانبه و منطقه ای از 
جمله حل بحران یمن براساس آنچه که گفته شده دو 
بار برگزار شــده اســت و این امید وجود دارد که در 
صورت موفقیت این مذاکرات تا حدودی تنش های 
موجود بین دو کشــور که تبعــات آن فراتر از منطقه 
اســت کاهش پیدا کند و قطعا سود این موضوع فقط 
معطوف به دو کشــور ایران و عربســتان به عنوان دو 
قدرت بزرگ منطقه ای نیســت. رصــد و پی گیری 
دقیق تحــوالت اخیر در برخی از کشــورهای منطقه 
و جهان اسالم از جمله افغانســتان و فلسطین و اتخاد 
دیپلماســی کارامــد در ارتباط با انها یکــی دیگر از 
پرونده های مهم این روزهای دستگاه سیاست خارجی 
کشــور اســت و این انتظار وجود دارد که با توجه به 
عدم نامزدی ظریف در انتخابات ریاســت جمهوری، 
گروه هــای مختلف سیاســی در کشــور در آســتانه 
برگزاری انتخابات، کم تر مســائل سیاســی خارجی 
کشــور را به این رقابت های داخلی گره زده و آلوده 
کنند و ایــن زمینه را فراهم کنند که این وزارت خانه 
با آســودگی بیشــتر و با اطمینــان از حمایت مردم و 
گروه های سیاسی مختلف، پرونده های پیش رو را با 
امیــد تحقق منافع مردم و کاهش تحریم های خارجی 
بــه پیش ببرد و شــعله ای از امید به آینــده ای بهتر را 
در دل ایــن مردم منتظر و خســته از ناکارآمدی های 

داخلی و فشارهای خارجی ایجاد کند.
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علیرضا تاجریان : همه چهره های سیاســی شــناخته شده و 
حتی کمتر شناخته آمده اند؛ آخرین روز ثبت نام نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری، ترافیک ثبت نــام نامزدها در 
وزارت کشــور برقرار است. همه چهره های سیاسی تعارف 
را کنار گذاشــته و هر کدام که شناسنامه و دو قطعه عکس 

دم دست داشته اند، برای ثبت نام آمده اند.
باید این احســاس وظیفه و مسئولیت را به فال نیک گرفت؛ 
همه آن ها احســاس مســئولیت کرده اند و خــود را بهترین 

گزینه برای خدمت به مردم می دانند!
مردم وقتی این موج از ثبت نام نامزدها را مشاهده می کنند، 
بار دیگر در دل خود روزانه های بیشــمار امید را در حال باز 
شــدن می بینند، حال خوبی پیدا مــی کنند و برای روزهای 
آینده و رســیدن فینال جــام جهانی انتخابــات ۱۴۰۰ لحظه 

شماری می کنند.
مردم ایام انتخابات را دوست دارند چون نامزدهای انتخاباتی 
در این ایام حرف هایی از جنس حرف های مردم عادی می 
زنند؛ مســائل و مشکالت کشور را به خوبی تشریح کرده و 
ریشه یابی می کنند و راهکارهای بسیار خوب برای حل آن 
ها پیشــنهاد می دهند. در این ایام نه تنها نســخه کامل برای 
مشــکالت کشور پیچیده می شــود، بلکه برای افزایش رفاه 
مردم و تفریح آن ها نیز از بســته هــای ویژه پرداخت یارانه 
نقدی و یارانه بنزین و ... رونمایی می شود.مردم با اینکه می 
دانند تاریخ مصــرف این حرف ها که از جنس حرف های 
مردم عادی است، فقط ایام انتخابات است و پس از برگزاری 
انتخابات، این حرف ها فراموش خواهد شد، اما باز امیدوار 
می مانند.این حرف ها، شعارهای انتخاباتی و تبلیغات است 
و به قول معروف شــعارهای انتخاباتی و تبلیغات را کی داده 
و کی گرفته؟شاید هم کل داستان، کلک بوده و چند وقت 
که بگذرد، همه یادشــان خواهد رفت کــه مردم برای چی 

رای دادند و اوضاع زندگی اشان بعد از انتخابات چه خواهد 
شــد؟این قصه یادآور دیالوگ برتر و ماندگار سینما است؛» 
این دنیا همیشــه واســه من کلک بوده و نامردی.به هر کی 
گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم.کســی از مردن 

ما ناراحت می شه؟ نه ننه!
ســه دفعه که آفتاب بیفته ســر اون دیفال و سه دفعه هم که 
اذون مغرب و بگن، همه یادشــون می ره که ما چی بودیم و 

واس چی مردیم.«
***

جام جهانــی انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ 
ایران

از این قصه تلــخ انتخابات بگذریم و به انتخابات امســال با 
دیدی دیگر نگاه کنیم؛ »چشــمها را باید شست جور دیگر 
باید دید«.به لیست ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
کــه نگاه می کنی، چهره های بســیاری را می بینی که همه 
خود را در قامت یک ژنرال دیده و برای نجات کشور آمده 
اند. هر چند که بســیاری از آن ها، »ژنرال« نیســتند و برخی 
هم »ژنرال های بی ســرباز« هســتند. با این حال می توان از 
این لیست، ۳۲ نامزد را برای رقابت در جام جهانی انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ ایران انتخاب کرد. از این فرصت 
باید اســتفاده کرد. اکنون در فصلی هســتیم که صدا و سیما 

 طنز تلخ سیاسی؛
جام جهانی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ایران؛

 پیشنهاد به شورای نگهبان
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برنامه های چندانی بــرای جذب مخاطب ندارد، خبری هم 
از فوتبال نیســت. مــردم برنامه های مناظره هــای انتخاباتی 
نامزدها را دوست دارند؛ چون در این برنامه ها نه تنها حرف 
هایی از جنس حرف های مردم عادی گفته می شــود، بلکه 
نامزدهای انتخابات اقدام به افشاگری های بی سابقه از سوابق 
و عملکــرد رقبای انتخاباتی می کنند و مــردم را با واقعیت 
های پشــت پرده جریان های سیاسی و اجرایی کشور آشنا 
مــی کنند. در نهایت هم مردم یکــی از همین نامزدها را که 
افشــاگری کمتری علیه او شده، انتخاب می کنند. در دنیال 
فوتبال، جام جهانی محبوب ترین رقابت ورزشــی است که 
هر چهار سال یک بار تب تند جام جهانی فوتبال به اوج خود 
می رســد. در این رقابت ورزشــی که حدود ۱ ماه طول می 
کشد، ۳۲ تیم حضور دارند و در ۸ گروه ۴ تیمی با هم رقابت 
مــی کنند. رقابت ها در مراحل گروهــی و حذفی برگزار و 
در نهایــت بازی فینال انجام می شــود و قهرمان جام جهانی 

مشخص می شود.

پیشنهاد به شورای نگهبان
پیشــنهاد می شود شــورای نگهبان از فرصت حضور پرشور 
نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری برای ثبت نام استفاده 
کرده و با تایید صالحیت ۳۲ چهره شــاخص و شناخته شده 
سیاســی، امــکان برگزاری جــام جهانی انتخابات ریاســت 
جمهوری ۱۴۰۰ ایران را فراهم کند. شــورای نگهبان با این 
کار نه تنهــا فرصت رقابت را برای چهره های سیاســی کم 
فروغ ایجاد می کند، بلکه زمینه ایجاد مشــارکت سیاسی در 

انتخابات را هم فراهم می سازند.
نامزدهای تایید صالحیت شــده در ۸ گروه ۴ نفره در برنامه 
های مناظره های انتخاباتی ظاهر شــوند و با یکدیگر رقابت 
کنند. برای انجام این رقابت شورای نگهبان ۸ چهره شاخص 
سیاســی را به عنوان ســرگروه انتخاب کرده و دیگر نامزدها 
با قرعه کشــی در گروه خود قرار مــی گیرند و رقابت میان 

نامزدهای انتخابات با مناظره های انتخاباتی در صدا و ســیما 
آغاز می شود و نامزدهای پیروز در مراحل گروهی و حذفی 
بــه مرحله نیمه نهایی و فینال راه می یابند و در نهایت قهرمان 
جام جهانی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ایران در مرحله 

فینال با رای مردم انتخاب می شود.
شاید هم مثل رقابت های جهانی جهانی فوتبال که در برخی 
دوره ها یک تیم کم فروغ، شــگفتی ساز رقابت ها می شود. 
در ایــن دوره از برگــزاری جــام جهانی انتخابات ریاســت 
جمهــوری، یک نامزد انتخاباتی شــگفتی ســاز جام جهانی 

انتخابات شود و به مراحل نهایی و حتی فینال هم راه یابد.
این پیشنهاد یک طنز تلخ سیاسی است؛ شاید به این دلیل که

۱- ۳۲ نامزد انتخابات بهتر و بیشتر از ۵، ۶ یا ۷ نامزد انتخابات 
در ایام انتخابات می توانند حرف هایی از جنس حرف های 
مردم عادی بزنند و روزنه های امید بیشــتری را در دل مردم 

باز کنند.
۲- ۳۲ نامزد انتخابات در مقایســه با ۵، ۶ یا ۷ نامزد انتخابات 
می توانند به تعداد بیشــتری افشاگری کنند. این افشاگری ها 
اگــر بعد از انتخابات فراموش نشــود، می تواند یک فرصت 
برای اصالح امور و مبارزه با فساد، اختالس و حل مشکالت 

اقتصادی کشور باشد.
۳- یکــی از ویژگی های جــام جهانی فوتبال، دیده شــدن 
بازیکنان مستعد اســت. همگان قبول داریم که تعداد زیادی 
از چهره های سیاســی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
شــده اند، در قامت ریاست جمهوری نیســتند و برای »دیده 
شــدن« در ایــن رقابت ها حضور پیدا کــرده اند تا از صحنه 
سیاسی کشــور حذف نشوند و در معادله های سیاسی آینده 
و تقســیم مناصب سیاسی و اجرایی کشور در گردونه باشند. 
پس شورای نگهبان با برگزاری جام جهانی انتخابات ریاست 
جمهوری این فرصت را از آن ها دریغ نکند تا دیده شوند و 
اگر مستعد بودند، در پست های دیگر اجرایی کشور مشغول 

خدمت به مردم شوند!
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آنچه مد نظر ماســت، تبلیغات انتخاباتی است که هر 
یک از قوانین مذکور موادی را به آن اختصاص داده 
اند. از جمله قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
در فصل ششم به مبحث تبلیغات در انتخابات پرداخته 
اســت، قانون انتخابات ریاســت جمهوری نیز فصل 
ششــم خود را به تبلیغات کاندیداهــا اختصاص داده 

است.

مبحث اول. آسیب های تقنینی
در کشــور ما در حوزه ی انتخابــات قوانین متعددی 
وضع شــده که می تــوان به قانــون انتخابات مجلس 
شورای اســالمی، قانون انتخابات ریاست جمهوری، 
قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخابات شــوراهای 
اسالمی کشــور و انتخاب شهرداران، قانون انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری، قانون نظارت شورای نگهبان 
بر بر انتخابات مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل 
فعالیــت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی اشــاره 

کرد.

البتــه طرح ها و لوایحی نیز با تکیه بر محور انتخابات 
تدوین شده اند که در حال بررسی هستند یا مسکوت 
مانده اند. از آن جمله می توان الیحه شــفاف سازی 
منابع مالــی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای 

اسالمی و طرح نحوه ی فعالیت احزاب را نام برد.
آنچه مد نظر ماســت، تبلیغات انتخاباتی است که هر 
یک از قوانین مذکور موادی را به آن اختصاص داده 
اند. از جمله قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
در فصل ششم به مبحث تبلیغات در انتخابات پرداخته 
اســت، قانون انتخابات ریاســت جمهوری نیز فصل 
ششــم خود را به تبلیغات کاندیداهــا اختصاص داده 

است.
قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخابات شــوراهای 
اســالمی کشور و انتخاب شــهرداران نیز در مواد ۶۷ 
مکرر ۲ و ۳ به موضوع هزینه ی برگزاری انتخابات و 

تبلیغات رسانه ای می پردازد.
موضوع آسیب های تقنینی تبلیغات انتخاباتی متوجه 
دو نوع از آســیب هاست؛ نوع اول آسیب هایی است 
که در خود قانون وجود دارد، یعنی فقد قوانین مناسب 
در مورد تبلیغــات یا تناقض در برخی از قواعد وضع 
شده از سوی مقنن در رابطه با امر تبلیغات انتخاباتی؛ 
اما نوع دوم آســیب هایی هســتند کــه در قالب عدم 
احترام به همین قوانین وضع شــده، هرچند ناکافی و 

دارای اشکال، رخ می دهند.
قوانین انتخاباتی کشــور ایــران در بعد نظارت قانونی 
بر مســائل مالی انتخابات در ســه جنبــه ضعف دارد: 

با آسیب های مهم تبلیغات انتخاباتی آشنا شویم !
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الف( ضعف در نظارت بر میــزان هزینه های صرف 
شده برای تبلیغات. ب( ضعف در نظارت بر نحوه ی 
هزینه کــرد منابع مالی نامزدها. ج( ضعف در نظارت 
بر منبع تأمین این هزینه ها با نگاهی به قانون انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی می توان مشــاهده کرد که 
ماده یا موادی به اصل صداقت اختصاص داده نشده و 
جای خالی آن در مواد قانونی نمایان است. )درستی، 

)۱۰۳ :۱۳۹۳

مبحث دوم. آسیب های فرهنگی اجتماعی
برخی از موارد آســیب های شناســایی شده در بستر 
روابــط اجتماعی ناســالم و بدون اینکــه در قوانین و 
مقررات الزم االجرای کشــور ممنوعیتی متوجه آنها 

باشد، انجام می پذیرد.
از جمله ضعــف هایی که در حــوزه ی فرهنگی در 
امر تبلیغات به چشــم می خورد گرایش کاندیداها به 
تبلیغات قومیتی اســت. تکیه ی کاندیداها بر قومیت 
گرایــی در قالب مســائلی چون تحریــک قومیت ها 
و دامــن زدن به اختالفات یا حساســیت های قومی و 
مذهبی برای کسب آراء بیشتر نمود می یابد. امری که 
نتیجه ای جز نفــاق و کاهش وحدت در پی نخواهد 

داشت.
عدم همکاری در اجاره دادن محل ستاد و مانند آن به 
نامزدهای بخش ها و شــهرهای دیگر در حوزه هایی 
که از دو یا چند بخش و شهر تشکیل شده اند نیز متأثر 
از همین برخورد قومیتی اســت و نشان از نگاه غریبه 
انگارانــه ی افراد نســبت به یکدیگــر دارد.هم چنین 

مواردی چون ایجاد ممانعــت و اخالل در روند کار 
برخی ستاد ها و نامزدها توسط عوامل دیگر نامزدها و 
گروه های فشار و نیروهای مسلح، تکیه بر روش های 
شور و هیجانی و احساسی به جای تفکر و تدبر و ارائه  
برنامه و مسؤولیت پذیری، سو ء استفاده از تریبون های 
رسمی و عمومی همه می توانند از جمله آسیب هایی 
نام برده شــوند که ریشه در ضعف فرهنگی بازیگران 

عرصه ی انتخابات و تبلیغات انتخاباتی دارند.
اما شــاید مهم ترین آســیب اجتماعــی در عرصه ی 
انتخابات کــه در مرحله ی تبلیغات انتخاباتی خود را 
نشان می دهد، نبود تشکیالت و احزاب سازمان یافته 
در کشور است. امروزه در یک کشور دموکراتیک، 
مردم خواســت خود برای انتخاب نمایندگان واقعی 

خود را، از رهرزن گروه ها و احزاب پی می گیرند.
احزاب سیاسی با سازمان دادن به اندیشه ها و گرایش 
های سیاســی موجــود در جامعه، در عیــن حالی که 
عامل تقسیم کردن و متشــکل ساختن مردم به شاخه 
هــای گوناگون انــد، عامل نزدیک کــردن و تلفیق 
نمودن خــرده گرایش هــای فــردی و اجتماعی در 
قالب دکترین ها، ایدئولوژی ها و یا نظام های اندیشه 
های کم و بیش منســجمی می باشند. این معنی طبعاً 
به مبــارزات انتخاباتی ابعاد عمیق تری می بخشــد و 
مفهــوم موضوعات مــورد مبارزه را از شــکل فردی 
و گاهی ســطحی خارج کرده و بــدان رنگ و بویی 
فلســفی، اجتماعــی و فرهنگی ی افزایــد و صورت 
مســائلی ســازمان یافته تر و پیش اندیشیده تر به بازار 

سیاست عرضه خواهد کرد. )قاضی، ۱۳۸۹: ۳۲۴(
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وقتــی حزب در جامعه وجود داشــته باشــد و عرصه 
ی انتخابــات را به دســت بگیرد، برنامــه محوری در 
تبلیغات، جای وعده های پــوچ را می گیرد. اما نبود 
چنیــن احزابی به معنای واقعی، ســبب می شــود که 
تبلیغات انتخاباتی به دور از هر قاعده ای و بر اســاس 
عواطــف و هیجانــات آنی و وعده هــای موقتی و با 
ترجیح منافع شــخصی و گروهــی بر مصالح عمومی 
و ملی و نیز ترجیح منافع کوتاه مدت بر آینده نگری 
و دور اندیشی اتفاق بیفتد. وقتی کاندیداها بدون دارا 
بودن پشتوانه ی تشــکیالتی مطمئن و سازمان یافته و 
دارای برنامه های مشــخص به فعالیــت انتخاباتی می 
پردازند،  بزرگ نمایــی و گزافه گویی درباره برنامه 
های پیشــنهادی، عدم هماهنگی شعارها با مقدورات 
علمی و اهداف و برنامه های واقعی اتفاقی قابل پیش 

بینی است.

مبحث سوم. آسیب های اخالقی
کاربرد ادبیــات موهن و ضد اخالقــی در تبلیغات و 
ســخنرانی ها و نطق های انتخاباتی، تخریب ، تهمت 
،  اهانــت و بــی احترامی نســبت به احــزاب ، جریان 
هــا و نامزدهــای رقیب و طرفــداران آن ها )با وجود 
ممنوعیت قانونی(، ارسال پیامک های خالف واقع در 
کناره گیری بعضی از نامزدها در ایام و ســاعات آخر 
که امکان جبران آن نیســت، طرح مسائل شخصی و 
خانوادگی نامزدها در قالب تبلیغات در سایت ها و شب 
نامه ها، برگزاری میتینگ ها و کنفرانس های مختلط 
بدون رعایت تشــریفات قانونی و اخالقی، استفاده ی 
خالف قانون و اخالق از رسانه های مجازی در جهت 
تخریب نامزدها و فضای انتخابات و کارگزاران آن، 
فریب کاری و دروغ گویی و دادن وعده های گزاف 
و غیرقابل تحقق و باال بردن توقعات مردمی به منظور 
جلب آراء بیشــتر )اســالمی، ؟، ؟( عالوه بر اینکه بر 

اساس موازین بین المللی از جمله مواردی هستند که 
باید در قانون مورد توجه قرار گیرند، ریشه در ضعف 

در حوزه ی اخالق دارند.

مبحث چهارم.آسیب های اقتصادی
سوء اســتفاده از نیاز اقتصادی مردم و بیان وعده های 
دروغین اقتصــادی برای ترغیب آنها به رأی با انگیزه 
ی بهبود وضع اقتصــادی زندگی، به کارگیری رویه 
ی تهدیــد و تطمیع در تبلیغات انتخاباتی، خرید اقالم 
ســرمایه ای برای هیئات، مساجد، حسینیه ها و مراکز 
عام المنفعه در آســتانه انتخابــات )ریا کاری(، توزیع 
رایگان مصالح ســاختمانی در میان مردم و مراکز عام 
المنفعه )ریا کاری(، اسراف و ریخت و پاش های غیر 
ضروری در تبلیغات، استفاده از امکانات و بودجه ی 
بیت المال و دولت در تبلیغــات انتخاباتی، هرچند به 
انتشــار یک مصاحبه در یکی از مطبوعات عمومی و 

دولتی.
ناگفتــه نماند که مردم نیز بــا رأی دادن غیر متعهدانه 
و بدون کســب آگاهی دقیق از انتخاب شــوندگان، 
بی تفاوتی سیاســی و عدم کســب آگاهی نســبت به 
شایستگی های الزم جریان ها و احزاب و گروه های 
سیاســی کشــور، بی توجهی به لزوم انتخاب اصلح با 
عنایت به مصالح دینی و ملی، رفتار توده وار و بدون 
تفکــر در انتخابــات و غلبه ی تمایالت احساســی و 
عاطفــی در رأی دادن بــر بروز آســیب های مذکور 

دامن می زنند.

منبع
برگرفته از پژوهش نامه افق مکث با موضوع »آسیب 
شناسی تبلیغات انتخاباتی با تاکید بر انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری شهر مقدس 

قم« از دکتر سید احمد حبیب نژاد
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نخســتین جلسه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان 
در ســال ۱۴۰۰ به ریاست استاندار آذربایجان شرقی 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در این جلسه گزارش 
وضعیت درآمدها و اعتبارات اســتان در سال ۱۳۹۹ 
و همچنین ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه 

شد.
معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 
از تحقق ۱۰۷ درصدی درآمدهای مصوب استان در 
ســال ۹۹ خبر داد و گفت: این رقــم بیش از ۴۵۳۸ 
میلیارد تومان است که ۹۴ درصد آن را درآمدهای 

مالیاتی تشکیل می دهد.
 شــاهین فتحی همچنین جمــع اعتبــارات هزینه ای 
اســتان در سال گذشته را ۷۳۴ میلیارد تومان و میزان 

تخصیــص آن را ۱۰۰ درصد اعالم کــرد و گفت: 
اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای اســتان نیز 
در این مدت ۱۱۵۷ میلیارد تومان بود که حدود ۵۱ 

درصد از آن تخصیص یافت.
در ایــن جلســه گــزارش تدوین ســند آمایش علم 
و فناوری اســتان که توســط پژوهشــکده توســعه 
و برنامه ریــزی جهاد دانشــگاهی اســتان اجرا و در 
کارگروه آمــوزش، پژوهش، فنــاوری و نوآوری 

استان تصویب شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
۱۶ مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه 
شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست 
اســتان ازجمله طرح جامع شهر ســراب و بازنگری 
طرح هادی شــهر وایقان نیز در این جلســه تصویب 

شد.

به ریاست استاندار آذربایجان شرقی؛

نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در 
سال ۱۴۰۰ برگزار شد
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جلســه  راهبری شــورای فرهنگ عمومی اســتان و 
شهرســتانهای آذربایجــان شــرقی در ســال ۱۴۰۰ 
با حضــور نماینــده ولی فقیه در اســتان، اســتاندار 
آذربایجان شرقی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برگزار شد.
حجه االســالم آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان و  
امام جمعه تبریز در این جلسه ضمن تسلیت شهادت 
مظلومانه کودکان افغانســتان و غزه اظهار داشــت: 
امیــدوارم که خداوند متعال لطــف و یاری خود را 
شامل حال تمامی مسلمانان در سراسر عالم فرماید. 

وی در ادامه با اشــاره به انتخابات ریاست جمهوری 
و شــوراها، حضور مردم در ایــن انتخابات را حائز 
اهمیت دانست و گفت:  امیدواریم انتخابات ریاست 
جمهوری در ســال جاری با مشارکت جدی مردم و 
انتخاب احسن به خوبی برگزارشود و در این  راستا 
تمام دســتگاهها باید برای حضور و مشارکت مردم 

در انتخابات تالش کنند.
وی، ایجاد و حفظ امید در بین مردم، رعایت اخالق 
و پرهیــز از تخریب رقیب و ایجاد خدشــه در اصل 
نظام و تالش برای رشد میزان حضور و مشارکت در 

جلسه هیئت رئیسه شورای فرهنگ عمومی استان برگزار شد
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انتخابات را از اهم مســائل در این برهه عنوان 
کرد.

حجه االسالم آل هاشم در ادامه با اشاره بر لزوم 
تهیــه آیین نامه داخلی برای شــورای فرهنگ 
عمومی اســتان، این اقــدام را حرکتــی مثبت 
برشــمرد و تصریح کرد: هیچ شــورایی بدون 
کمیســیون های تخصصی امکان فعالیت قابل 
قبول را ندارد و با فعال شــدن کمیســیون ها و 
کارگروههاســت که شــورا غنی می شود.وی 
همچنین بر لزوم  بومی ســازی اسناد، برنامه ها 
و سیاســت های فرهنگی  و تدوین ســند برش 
اســتانی و عملیاتی کردن آن با دقّت و جدیت 
تاکید کرد. پورمحمدی، استاندار  آذربایجان 
شــرقی و نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی 
اســتان نیز در این جلســه بر لزوم فعال شــدن 
کارگروه ها و کمیســیون های تخصصی مورد 
نیاز، و عملیاتی شدن تصمیمات این کارگروه 
تاکید کرد و گفت: در شورا به دنبال اقدامات 
کیفی و موثر هســتیم؛ و از جمله این اقدامات 
می توان به تدوین و ابالغ ســند پیشــگیری از 

خشونت و...   اشاره کرد.
وی همچنین  پیشنهاد داد تا  کمیسیون »فَِرق و 
مذاهب« به کمیســیون های پیشنهادی در پیش 

نویس آیین نامه داخلی شورا افزوده شود.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: شورای 
فرهنگ عمومی استان در جایگاه سیاستگذاری 
قرار دارد؛ الزم است برای تدوین برش استانی 
و عملیاتی نمودن ســند نقشه مهندسی فرهنگی 

کشور اهتمام جدی داشته باشیم.
در ادامه  »سیدقاســم ناظمی« مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان طی سخنانی با اشاره به 
اینکه جلســه حاضر به منظور اخذ رهنمودهای 
رئیــس و نایب رئیس شــورا و در جهت تهیه 
چارچوبــی نظام منــد برای راهبری شــورای 
فرهنگ عمومی در ســال ۱۴۰۰ تشــکیل شده 
اســت،  اظهار داشــت: برای تقویت پشــتوانه 
کارشناســی و کاربــردی شــدن تصمیمات و 
مصوبات جلســات شــورای فرهنگ عمومی، 
نیازمنــد تمهیداتی هســتیم که بــا تأمین اعتبار 
مورد نیاز و با عملیاتی شــدن آیین نامه داخلی 

قابل پیگیری و تحقق می باشد.
وی افــزود: در جلســه اول شــورای فرهنگ 
عمومی اســتان موضوع »تدوین برش اســتانی 
نقشه مهندســی فرهنگی کشــور« و »تصویب 
آییــن نامه داخلی شــورای فرهنــگ عمومی 

استان« در دستور کار قرار می گیرد. 
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صدور شناســنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی در استان در مراسمی با حضور 

استاندار آذربایجان شرقی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما ،اســتاندار آذربایجان شرقی در 
این مراســم گفت: اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از گام های 

مثبت دولت تدبیر و امید است.
دکتر محمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ 
مــورد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در اســتان 
انجام شــده، اظهار داشــت: متقاضیان دریافت تابعیت 
ایرانــی با مراجعه بــه اداره کل امور امنیتــی و انتظامی 

استانداری می توانند درخواست خود را ثبت کنند.
وی ادامه داد: در گذشته ماده واحده ای در قانون وجود 
داشــت که بر اســاس آن به فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که باالی ۱۸ ســال سن 
داشــتند شناســنامه اعطا می شــد؛ این قانون خالءهایی 
داشــت که مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قانون 
اعطــای تابعیت به همه ایــن فرزندان توســط مجلس 
شورای اسالمی تصویب و به دستگاه های مسئول ابالغ 

شد.
پورمحمــدی گفت: شناســنامه، معرفی کننده هر فرد و 
یکی از ضرورت ها برای انجام کارهای مختلف اداری 
و آموزشی است که نداشتن آن نقیصه بزرگی است و 
خوشــحالیم که این مشــکل برای بخشی از شهروندان 

استان حل شده است.
وی بــا تاکید بــر اینکــه در دنیای امــروز باید جهانی 

اندیشید، افزود: ازدواج های زنان و مردان ایرانی با اتباع 
خارجی موجب تســهیل تعامالت با ملت های مختلف 
می شــود و ضروری اســت صدور مدارک الزم برای 

تابعیت انجام گیرد.
مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی اســتانداری آذربایجان 
شرقی نیز در این مراسم گفت: تابعیت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی فراز و نشــیب 
زیادی داشــت، تا اینکه در ســال ۹۸ بــا اصالح قانون 
این موضوع تعیین تکلیف و از ســال گذشته کارگروه 

مربوطه در استان تشکیل شد.
جهانگیر اسکندرزاده افزود: این افراد با مراجعه به اداره 
کل امنیتی اســتانداری و تکمیل اظهــار نامه می توانند 
درخواست خود را ثبت کنند و پس از انجام استعالمات 

الزم برای این افراد شناسنامه صادر می شود.
وی ادامــه داد: اگر به این فرزنــدان که در داخل ایران 
متولد شــده اند گواهی تولد از بیمارســتان صادر نشود 
باید از طریق دســتگاه قضایی آزمایش دی ان ای انجام 

گیرد تا شناسنامه صادر شود.

آغازصدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی با حضور استاندار آذربایجان شرقی
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رییس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شــرقی 
گفت: امســال برای نخستین بار بیش از یک تن بذور 

انواع گیاهان دارویی در این استان تولید شد.
به گزارش  خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس اکبر فتحی 
در گفتگــو با خبرنگاران با اعــالم این مطلب گفت: 
بذور تولید شــده گیاهان دارویی از جمله سیاهدانه، 
زیره سبز، بادرشبویه، زنیان، انیسون، رازیانه و بالنگو 
بوده که بین کشــاورزان عالقه مند آذربایجان شرقی 
توزیع شد و بر این اســاس پیش بینی می شود امسال 
حدود ۴۰۰ هکتار به مســاحت گیاهان دارویی استان 

افزوده شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه کشت گیاهان 
دارویی در راستای اصالح الگوی کشت، اضافه کرد: 
تنهــا از یک واحد گلخانه ای در بخش خسروشــهر 
شهرســتان تبریز حدود ۶۰۰ هزار اصله نشــا گیاهان 
دارویی ســازگار بــا منطقه از جمله اســطوخودوس، 
رزماری، زوفا، سنبل الطیب، آویشن، بادرنجبویه، گل 

راعی و گل گاو زبان به روش علمی و کنترل شده در 
بسترهای کشــت تولید و بین متقاضیان ۲۱ شهرستان 

استان توزیع شد.
وی با اشــاره بــه تغییرات اقلیمی در ســالهای اخیر و 
کاهش منابع آبی ، کمک به اشــتغال زایی در مناطق 
روســتایی به ویژه بــرای زنان و جوانان روســتایی را 
از جمله مولفه های اصلی در اهمیت توســعه کشــت 
گیاهــان دارویی در راســتای اصالح الگوی کشــت 
در آذربایجان شــرقی اعــالم نمود و افــزود: ترویج 
کشت و جایگزینی گونه های گیاهان دارویی دارای 
ارزش افزوده باال توســط مدیریت باغبانی ســازمان 
جهادکشــاورزی استان آذربایجان شــرقی دنبال می 

شود.
مهندس فتحی ادامه داد: بر این اســاس سازمان جهاد 
کشاورزی در سال جاری برای اولین بار با مشارکت و 
همکاری بخش خصوصی اقدام به تامین و تولید بذر 
و نشا گونه های مختلف از گیاهان دارویی سازگار با 
شرایط اکولوژیکی استان و بومی سازی کرده است.

رییس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شــرقی 
یــادآور شــد: از دیگر مزایــای تولید بذر و نشــا در 
آذربایجان شــرقی می توان به استانداردسازی تولید 
از اولیــن حلقه )نهاده بذری و نشــا گیاهان دارویی(، 
اشــتغالزایی، نظارت فنی بر مراحــل تولید و توزیع، 
کاهش هزینه حمل و نقل و جلوگیری از افت گیرایی 

نشاها به علت بعد مسافت نام برد.

 رئیس سازمان جهادکشاورزي آذربایجان شرقي:

بیش از یک تن بذر گیاهان دارویی در آذربایجان  شرقی تولید شد
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در سایه اســتقرار فرآیند مدیریت دانش در شرکت گاز 
اســتان آذربایجان شــرقی، ۴ عنوان کتاب بر اساس دانش 
خبرگان و کارکنان با تجربه شرکت در حوزه های مختلف 
کاری تهیــه و تدویــن گردیده اســت.به گــزارش روابط 
عمومی شرکت گاز اســتان آذربایجان شرقی، مدیرعامل 
این شــرکت بــا عنوان این اقــدام مهم علمی در شــرکت 
گفت: سیســتم مدیریت دانش در شــرکت از اواخر ســال 
۹۷ ، کار خود را آغاز نموده و با اســتقرار سامانه مدیریت 
دانــش و ایجاد کاربری بــرای تمامی همکاران، توانســته 
گنجینه ای ارزشــمند از تجربیــات همکاران فنی و مخترع 
علــی الخصــوص همکارانی که در شــرف بازنشســتگی 
بــوده انــد، گــردآوری نماید تا روشــنگر راه نســل های 

جدید در خدمت رســانی به مردم شــریف اســتان باشــد.
سیّدرضا رهنمای توحیدی در توضیح عملکرد مدیریت 
دانــش در این شــرکت ادامه داد: مدیریــت دانش فرآیند 
سیستماتیک و منسجمی است که ترکیب مناسبی از فن آوری 
های اطالعاتی و تعامل انسانی را به کار می گیرد تا سرمایه 
های اطالعاتی سازمان را شناسایی، مدیریت وتسهیم کند.

وی بــا اشــاره به عناوین کتــاب های گردآوری شــده، 
افزود: مکاتبه و اخذ مجوز از شــرکت ملّی گاز ایران برای 
تدوین چهار عنوان کتاب براســاس استخراج و ثبت دانش 
خبرگان حوزه های مختلف شــامل »چگونه یک امدادگر 
خوبــی باشــیم«، »چگونه ناظــر موفقی باشــیم«، »گنجینه 
تجــارب خبرگان«، »ثبــت تجربیات همــکاران در بحران 
زلزله های منطقه ارســباران و شهرستان های میانه و سراب« 
، از ثمــرات اســتقرار مدیریت دانش در شــرکت اســت.

مدیرعامل شــرکت گاز استان درخصوص سایر اقدامات 
اجرایی در این حوزه تصریح کرد: شناسایی و تعریف ارزیابان، 
ثبت نهایی ۶۶ دانش در ســامانه مدیریت دانش، برگزاری 
دوره های آموزشی به میزان ۴۰۶۴ نفر ساعت و فرهنگ سازی 
جهت جلب مشارکت همکاران در ثبت دانش و ... گوشه 
ای از فعالیت های مدیریت دانش در شرکت گاز می باشد.

در سالی که گذشت:در سالی که گذشت:

تدوین تدوین 44 عنوان کتاب بر اساس دانش خبرگان شرکت گاز استان  عنوان کتاب بر اساس دانش خبرگان شرکت گاز استان 

مشترك گرامي : 
براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي ايمني 

را جدي بگيريد.

در كليه ساختمانهايي كه داراي لوله كشي گاز مي باشند عالوه بر نصب يك عدد شير اصلي در نزديكي درب 
ورودي،در نزديكي هر دستگاه گاز سوز نيز يك شير مصرف قرار دارد.     
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آرمان تبریز-مدیر عامل شــرکت خانه ســازی پیش 
ســاخته آذربایجــان از عملیــات دال گــذاری جهت 
پوشش کانال هدایت آب های سطحی کمربند آزادی 
حد فاصل گلباد تا آبرسان توسط این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ حســن گنجی ضمن 
اشاره به اتمام مرحله اول عملیات دال گذاری کمربند 
آزادی حدفاصل گلباد تا آبرســان اظهار داشــت: این 
عملیــات در راســتای پوشــش کانال هدایــت آبهای 

ســطحی حوزه شــهرداری منطقه ۲ تبریز واقع در ضلع 
شرقی کمربند آزادی حد فاصل گلباد تا آبرسان جهت 
تعریض خیابان و روان ســازی ترافیک توسط شرکت 

خانه سازی پیش ساخته آذربایجان صورت گرفت.
او افزود: این عملیات به طول تقریبی ۱۲۰ متر بوده و 
از دال های بتنی مسلح ترافیکی ۱*۱ متر استفاده شده و 
با توجه به حجم ترافیک در محل مذکور این عملیات 

به صورت شبانه صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان خبر داد :

 دال گذاری کانال آب های سطحی کمربند آزادی
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
با شرکت در برنامه گفتگو ویژه خبری که بطور زنده 
ازشــبکه سهند پخش شد به تشریح اقدامات صورت 
گرفته آبفا در حوزه آب و فاضالب استان پرداخت. 
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان در خصوص وضعیت کلی آب شرب استان از 
نظر تولید و مصرف شــرب گفت: بــا توجه به اینکه 
در سطح کشــور و استان با خشکسالی مواجه هستیم 
بحث کاهش ســطح بارندگی نیز وجود دارد که در 
ســطح کشور این کاهش ۵۰ درصد بوده و در سطح 
اســتان ۲۳ درصد تخمین زده می شود .حتی با تغییر 
نوع بارندگی نیز مواجه بودیم که ســطح بارش برف 
به شــدت کاهش یافته اســت و همچنیــن با افزایش 
درجه حرارت  نسبت به سالهای گذشته روبرو بودیم 

که طبیعتا« افزایش مصرف را به بار خواهد داشت .
وی افزود خوشبختانه با تدابیر خوب و کارشناسی و 
حفر چاه ها و مهندســی معکوس سعی گردیده این 

کم آبی به حداقل برسد
مهندس ایمانلو افزود: میزان تولید آب کل اســتان ۹ 
مترمکعب و میزان مصرف هم ۸.۵ مترمکعب اســت 
وهر فرد باالی ۲۳۰  لیتر در شــبانه روز آب مصرف 
می کند که در پیک مصرف نزدیک به ۲۵۰ می رسد 
روی هم رفته وضع تولید آب دراســتان خوب است 
ولی مصرف هم باید مطابق با استاندارد های در نظر 

گرفته شده باشد.
وی ادامه داد: مــردم عزیز با رعایت الگوی مصرف 

درست و استاندارد و با ۱۵- ۱۰ درصد صرفه جویی 
در این راه به تنش آبی کمک خواهند کرد تا از این 

مرحله هم به خوبی و خوشی عبورکنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
در خصوص هدر رفت آب در ســطح استان گفت: 
در دو حوزه با هدر رفت آب روبرو هســتیم از جمله  
۱۱.۵ درصد پوســیدگی و خرابی شــبکه ولوله ها و 
مورد دوم ۱۸.۵ درصد انشــعابات غیرمجاز درسطح 
اســتان است و با اشــاره به اینکه اســتاندارد متوسط 
هدررفت آب در کل کشــور ۲۴ درصد اســت که 
نســبت  به آمار کشــور وضعیت ما خوب می باشــد  
ولی نیاز است در بحث کنترل فشار، اصالح شبکه و 
پیگیری وحذف انشعابات غیرمجاز کارهای جامع و 

بسیاری از این دست انجام دهیم.
مهنــدس ایمانلوتاکیــد کــرد: بــرای جلوگیری از 
هدررفــت آب بحث زون بندی کل شــهر و تعدیل 
فشار و همچنین تعویض لوله های پوسیده مطرح می 
باشــد که با بررســی و تالش های متخصصان عزیز 
در شــرکت آب وفاضالب ، اصالح شــبکه در حال 

حضور مدیرعامل شرکت آبفای آذربایجان شرقی در برنامه زنده تلویزیونی 
»گفتگوی ویژه خبری« و بررسی وضع آب شرب استان
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پیگیری و انجام می باشد .
 وی در مورد عدم توازن و انتقال آب در بعضی نقاط 
شــهر در زمان قطعــی افزود: با توجه به کوهســتانی 
بودن منطقه، ســاختار هندسی کالنشهر تبریز طوری 
طراحی شــده که دارای اختالف سطح زیادی است 
و شــبکه آب تبریز نیز بر این اســاس طراحی شده و 
انتقال آب از پایین دســت به ارتفاع باال طول کشیده 

و این باعث افت فشار در برخی مناطق خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
در خصــوص وضــع آب های روســتایی نیز گفت: 
روستاهای نزدیک تبریز به شبکه آب شرب کالنشهر 
تبریز متصل بوده و به  خاطر جلوگیری از بروز مشکل 
در جهــت تامین آب،  ۳۰ حلقــه چاه جدید حفاری 
 شده است  که ۲۰ مورد در شهر تبریز و ۱۰ مورد هم 
در روســتاها و مســیر زرینه زود می باشد و در زمان 
پیک مصرف به یاری شبکه توزیع آب خواهد آمد .

مهندس ایمانلوافزود: شــرکت آب وفاضالب استان 
در جهــت تامین آب شــرب ســالم و بهداشــتی به 
هموطنــان و بهبود کیفیت خدمات رســانی ، عالوه 
بر ۶ مرکز آزمایشــگاهی مجهز در ســطح شهرستان 
هــا ، یک آزمایشــگاه مرجــع با تمــام امکانات در 
مرکز اســتان مشــغول پایــش و حفــظ کیفیت آب 
های استحصال شــده از ۱۲۱۸ منبع به صورت شبانه 
روزی می باشد.آزمایشگاه مرجع تبریز جزء بهترین 
آزمایشــگاه های شمال غرب کشــور است و در این 
آزمایشــگاه روزی ۳ هزار نمونه از کل سطح استان 
جمع آوری و آزمایش می شــود تــا از نظر کیفیت 

مشکلی پیش نیاید.
وی خاطرنشان کرد: برابر استانداردها و شاخص های 

مورد قبول اقدام بــه تولید آب نموده وهمانگونه که 
کیفیت آب شرب از خطوط قرمز  شرکت مهندسی 
و وزارت نیرومی باشد  بنابراین مردم عزیز ما مطمئن 
باشــند که آب شربی با اســتاندارد و کیفیتی باال در 

اختیار آنان قرار خواهد گرفت .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
درباره فاضالب اســتان نیز گفت: ۱۱ تصفیه خانه در 
کل اســتان وجود دارد و در ۱۴ شهر استان نیز شبکه 
فاضالب اجرا و انشــعاب ها واگذار شــده است که 
نزدیک ۱۱۰ میلیون مترمکعب پساب تصفیه می شود.

ایمانلوادامه داد: درتبریزباالی هشــتاد و شش درصد 
شــبکه فاضالب اجرا شده که جزء استان های پیشرو 

در این حوزه هستیم.
وی افزود: تصفیه خانه اصلی تبریز از ســال ۸۰ شروع 
به کارکرده اســت و فازدوم تصفیــه خانه فاضالب 
تبریز کــه جزء بزرگترین تصفیه خانــه های در حال 
ســاخت کشوراســت و فاضالب  یک میلیون نفر را 
تصفیه خواهد کرد و اگراعتبارات الزم تامین شــود 

اواخر تیرماه بخش سویل مایع افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
مزایای فاز دوم تصفیه خانه را انتقال پســاب آن برای 
مصارف صنعتی و همچنین دریاچه ارومیه دانست و 
گفت: این امر در احیای دریاچه سهم بسزایی خواهد 
داشــت . وی در پایان به اقدامات ساختاری در تامین 
آب شــرب تاکید کرد و یکی از راه های اصلی حل 
مشــکل قطعی آب تبریز را انتقال آب ارس دانست 
که بــا کمک نمایندگان محترم مجلس در شــورای 
اسالمی ، می تواند راهگشای خوبی برای برون رفت 

از مشکل کم آبی در کالنشهر تبریز باشد .
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آرمــان تبریز-رئیس اداره روابط عمومی ســازمان جهاد 
کشــاورزی برنامه های اجرایی روابط عمومی این سازمان 
به مناســبت گرامیداشت هفته روابط عمومی در سال ۱۴۰۰ 

را اعالم نمود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ، مهندس وحید کاظم زاده 
در گفتگــو با خبرنگاران با اعالم برنامه های اجرایی روابط 
عمومی این ســازمان به مناســبت گرامیداشت هفته روابط 
عمومی گفت: هفته روابط عمومی امسال از روز دوشنبه ۲۷ 
اردیبهشــت ماه آغاز و تا روز یکشنبه ۲ خرداد ماه ادامه می 
یابد که در سالجاری با شعارمحوری »روابط عمومی؛عامل 
پیوندها ، مانع گسست  ها « این هفته را گرامی خواهد داشت.

وی بــا اعالم اینکه هر روز هفته روابط عمومی به شــعار 
مخصوصی مزین و نامگذاری شده است ادامه داد: روزهای 

ایــن هفته به ترتیــب “روابط عمومــی؛ ارتبــاط و تعامل با 
ذینفعان” ، “روابط عمومی؛ فرهنگ، هنر و توسعه ارتباطات 
اجتماعی”، “روابط عمومی؛ استانداردهای جهانی و بهسازی 
الگوهای بومی”، “روابط عمومی؛ کرونا و مدیریت بحران”، 
“روابط عمومی؛ دغدغه های ملی و مســئولیت اجتماعی”، 
“روابط عمومی؛ پشتیبان رونق تولید”، “روابط عمومی؛ سواد 
رسانه ای، الزمه ارتباط موثر مجازی” نامگذاری شده است .

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان 
در ادامــه به برنامه های اجرایی این ســازمان اشــاره کرد و 
گفت: سازمان جهاد کشــاورزی استان برنامه های اجرایی 
متنوعی برای گرامیداشت این هفته در نظر دارد که از جمله 
آنها می توان به افتتاح دفتر شبکه اجتماعی کشاورزی ایران 
– تاک در سازمان جهاد کشاورزی، جلسه با اعضای خانه 
مطبوعات استان، دیدار با پیشکسوتان روابط عمومی سازمان 
جهادکشــاورزی اســتان، برگزاری تور رسانه ای با حضور 
خبرنگاران و عکاسان ، برگزاری مسابقه عکاسی در بخش 
کشاورزی، برگزاری کارگاه عکاسی خبری در سازمان با 
حضور روابط عمومی های بخش کشاورزی استان، برنامه 
یــک روزه کوهپیمایی همکاران روابط عمومی ســازمان 
و شهرســتان ها و ادارات تابعه به قلعه ضحاک شهرســتان 
هشترود، کارگاه آموزشــی ویژه همکاران روابط عمومی 
ســازمان ، شهرســتان ها و ادارات تابعه و برنامه های دیگر 

اشاره کرد.

 رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی خبرداد:

گرامیداشت هفته روابط عمومی امسال با 
شعارمحوری » روابط عمومی؛عامل پیوندها ، مانع گسست  ها «
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مهندس نسیانی شهردار منطقه۹ به همراه جمعی از معاونین و 
مدیران این منطقه در میز خدمت جهادی اهالی فتح آباد که 
توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه ویژه تبریز ترتیب یافته بود 

شرکت کرد.
به گزارش امور ارتباطات شــهرداری منطقه۹ تبریز، در این 
دیدار که در مســجد جامع فتح آباد برگــزار گردید، مدیر 
حراســت، معاونــان مالــي و اقتصادي، خدمات شــهري و 
اجرائی، فنــی و عمرانی و شهرســازي و معماري، مهندس 

نسیانی را همراهي کردند.
مهندس نسیانی با بیان اینکه فتح آباد بر اساس مصوبه شورای 
عالی شهرســازی و معماری و با حذف کد روستائی، جزو 
محدوده ی خدماتی و یکی از محالت شــهرداری منطقه۹ 
می باشد گفت: شهرداری منطقه۹ جهت اجرای برنامه های 
مشــخص بخش عمومی در فتح آباد، نیازمند طرح تفصیلی 
برای این محدوده بود که خوشــبختانه این طرح بر اســاس 
مصوبه شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران و متعاقب 
حــذف کد آبادی این روســتا در حداقل زمان ممکن  تهیه 
شــد و پس از طی مراحل بررسی و کارشناسی در جلسات 
کمیتــه کار، در نهایت طرح به تصویب کمیســیون ماده ۵ 
رســیده و در اواخر سال گذشته به شهرداری منطقه ۹ تبریز 
ابالغ گردید. شــهردارمنطقه۹ در بخش دیگری از سخنان 
خود خاطرنشــان کرد: با توجه به شــرایط موجود فتح آباد 
و نیز امکان افزایش ســاخت و سازهای غیر مجاز، مهمترین 
اولویت این شهرداری در فتح آباد، برخورد قاطع با خاطیان 
این عرصه می باشــد که در این راســتا مدیریت شهرداری 
منطقه۹ با اتخاذ سیاست های الزم، بدنبال تشویق شهروندان 

برای اخذ مجوزهای قانونی جهت ساخت و ساز می باشد.
در ادامه ی این دیدار لزوم توجه به احداث پارک های محله 
ای و فضاي سبز، احداث مسیرهای دسترسی مناسب، بهبود 
کیفیت خدمات و ... از اهم مواردي بود که از سوی برگزار 
کنندگان میز خدمت جهادی مطرح شد و مهندس نسیانی نیز 
با دعوت مردم به مشارکت با شهرداري منطقه۹، مساعدت و 
رفع مشکالت مذکور را از اولویت های مدیریت شهرداری 
منطقه۹ برای جلب رضایت شــهروندان برشمرد و از تالش 
و بررســی های صورت گرفته در خصــوص فراهم نمودن 
زیرساخت های الزم برای اجرای پروژه های اولویت دار بر 

اساس نیاز سنجی های بعمل آماده خبر داد.

حضور شهردار منطقه 9 در میز خدمت جهادی اهالی فتح آباد
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استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود بسترهای 
بسیار خوب برای توســعه مناسبات با ترکیه، گفت: 
آماده هرگونــه همکاری و تعامل بــرای تحقق این 

مهم هستیم.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در دیدار سرکنســول 
ترکیه در تبریز، گفت: ایران و ترکیه از گذشته های 
دور تعامالت بســیار خوبــی در بخش های مختلف 
اقتصــادی، صنعتــی، تجــاری، فرهنگــی و علمی 

داشته اند.
وی اظهار داشت: آذربایجان  شرقی از نظر صنعتی و 
معدنی و کشاورزی از استان های مهم کشور است و 

بیش از ۵ هزار واحد صنعتی در استان وجود دارد.
پورمحمدی با اشــاره به پیوندهــای عمیق فرهنگی 

میان تبریز و ترکیه، خواســتار اتخاذ تدابیر مناســب 
برای گســترش همکاری های اقتصــادی و فرهنگی 

بین دو طرف شد.
وی همچنیــن بر تعامل فعــاالن بخش خصوصی دو 
کشــور بــا یکدیگر تأکیــد کرد و گفــت: در حال 
حاضر بیش از ۴۰ درصد ســرمایه گذاران شــهرک 
ســرمایه گذاری خارجــی، ترک هــا هســتند کــه 
امیدواریــم روند حضور و ســرمایه گذاری آنها در 

بخش تولید و صنعت افزایش یابد.
طوفــان هبک، سرکنســول ترکیــه در تبریز هم در 
این دیدار به تمایل ترک ها برای سرمایه گذاری در 
تبریز اشاره کرد و خواستار مساعدت استاندار برای 

رفع برخی مسائل و مشکالت کنسولگری شد.

استاندار آذربایجان شرقی:

 ایران و ترکیه از گذشته های دور هم تعامالت بسیار خوبی داشته اند
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رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی گفت: در سال گذشــته ۲۷۰ میلیارد تومان 
از بدهی دســتگاه های اجرایی استان به پیمانکاران، 
نهادهــای عمومی غیــر دولتی و بانک هــا از محل 

اسناد خزانه اسالمی پرداخت شد.
بــه گــزارش خبرنگارمــا در تبریــز؛ داود بهبودی 
عصر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان اظهار کرد: اســتفاده ۲۷۰ میلیارد تومانی از 
منابع اسناد خزانه اســالمی در این محدودیت های 
شدید بودجه ای بســیار راهگشا بوده و باید امسال 
نیز بتوانیم به شــکلی اثربخش تر از منابع بودجه ای 

بهره بریم.
وی افزود: باید از ظرفیت های بودجه ســال ۱۴۰۰ 
در ارتقای زیرســاخت ها با برنامه ریزی بلندمدت، 

توزیع عادالنه منابع و کاهش فشار بر منابع استانی، 
رد دیون دولت، جلب مشارکت بخش خصوصی، 
عمومــی و فاینانس، تقویت منابع و مولد ســازی و 

توسعه و رفع محرومیت بهره بریم.
بهبودی در ادامه به مقایسه اعتبارات هزینه ای استان 
در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت و تصریح کرد: 
اعتبارات هزینه ای ابالغی ۱۴۰۰ استان ۸۹۴ میلیارد 
تومان اســت که این رقم نســبت به اعتبار هزینه ای 
ابالغی در ابتدای سال گذشته و میزان تحقق آن در 
انتهای سال به ترتیب ۵۹٫۵۸ و ۲۲٫۳۶ درصد رشد 
داشــته است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی مجموع اعتبارات تملک دارایی 
های ســرمایه ای ابالغی سال ۱۴۰۰ استان را ۱۹۶۱ 

میلیارد تومان اعالم کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خبر داد:

پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان بدهی دستگاه ها از محل اسناد خزانه
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بــا حضور ویدئوکنفرانســی شــرکت مهندســی آب و 
فاضــالب کشــور و شــرکت هــای آب و فاضالب و 
آب منطقه ای و وضعیت آب اســتان بررسی گردید. به 
گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
آذربایجان شــرقی، در جلســه ای که با حضور مهندس 
جانباز مدیرعامل شــرکت آبفای کشور به عنوان رئیس 
جلسه، مهندس پاکروح معاون مهندسی و توسعه آبفای 
کشور، مهندس کشفی معاونت راهبری و نظارت بر بهره 
برداری،  به همراه تعدادی از مدیران شــرکت مهندسی 
آبفای کشــور، مهندس ایمانلو مدیرعامل شــرکت آب 

و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی به همراه معاونین و 
مهندس غفارزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
که به صورت ویدئوکنفرانس و به میزبانی شــرکت آب 
و فاضالب اســتان برگــزار و در خصوص وضعیت آب 

کالنشهر تبریز، بحث و تبادل نظر گردید.
در ابتدای این جلســه مهندس جانباز مدیرعامل شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشــور در خصوص شرایط 
خاص و بحران آبی کشور مطالبی را بیان نموده و گفت: 
امســال سال ســختی پیش رو داریم و کالنشهر تبریز از 
جمله شــهرهایی است که پتانســیل کم آبی و تنش آبی 
دارد، بنابرایــن ما بایــد تمهیداتی را در نظــر بگیریم و 

اقداماتی را انجام دهیم تا پیک مصرف را بگذرانیم.
وی با تقدیر از تالشهای بی وقفه شرکت آب و فاضالب 
اســتان گفت، در اســتان آذربایجان شرقی شاهد تالش 
و زحمــات عزیزان در راســتای رفع کمبود آب و گذر 
از تنــش آبی ســال جاری هســتیم که جــا دارد از همه 

تالشگران تشکر و خداقوت گفت.
 مهنــدس جانبــاز در ادامه با خاطرنشــان کردن کاهش 
سطح بارندگی در کل کشور و افزایش دمای هوا نسبت 
به ســال های گذشته تأکید کرد که یک سری تمهیدات 
و اقداماتی در نظر گرفته و سیستم بحران آب و فاضالب 
کشــور فعالیت گسترده داشته باشد تا بحران کم آبی در 
سطح استان نداشته باشیم و بتوانیم این پیک مصرف رو 

بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم.
وی تأکیــد کرد که همکاران شــرکت آب و فاضالب 

بررسی وضعیت آب استان آذربایجان شرقی با حضور 
ویدئوکنفرانسی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت های 

آب و فاضالب و آب منطقه ای
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نسبت به مناطق محروم و حواشی شهری و روستایی نگاه 
ویژه ای داشته باشــند تا خدای نکرده باعث نارضایتی و 

کدورت خاطر مردم شریف نگردد .
در این جلســه مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آبفای 
اســتان ضمن تشکر و قدردانی از حضور مهندس جانباز 
مدیرعامل شــرکت آبفای کشور و حاضرین در جلسه، 
گزارشــی از وضعیت طرح ها و پروژه های انجام گرفته 
و در دســت اقدام را ارائه و همچنین اقدامات اضطراری 
انجــام گرفته به منظور مقابله بــا تنش آبی پیش رو ارائه 

نمود.
وی با اشاره به تعداد شهر های تحت تاثیر تنش آبی سال 
۱۴۰۰ گفت: از میان تعداد کل ۶۴ شهر استان، ۵ شهر و 
۲۴۳ روســتا در وضعیت قرمز ، ۱۵ شهر و ۸۳ روستا در 
وضعیت نارنجی و ۶ شهر و ۱۰۵ روستا در وضعیت زرد 

قرار دارند.
وی افــزود بــا توجه به اینکه متوســط تولیــد آب با در 
نظر گرفتن دو منبع زیرزمینی و ســطحی کل اســتان ۹ 
مترمکعب و میزان مصرف هم ۸.۵ مترمکعب است، در 

سطح کشور و استان با خشکسالی مواجه هستیم.
مهندس ایمانلو خاطر نشــان کرد : بــرای جلوگیری از 
هدررفت آب،  بحث زون بندی کل شهر و تعدیل فشار 
و همچنین تعویض لوله های پوســیده مطرح است که با 
تالش های متخصصان عزیز در شرکت آب وفاضالب 

، اصالح شبکه در حال پیگیری و انجام می باشد .
وی افزود استاندارد متوسط هدررفت آب در کل کشور 
۲۴ درصد اســت که نسبت  به آمار کشــور وضعیت ما 
خوب می باشــد  ولی نیاز اســت در بحث کنترل فشار، 
اصالح شــبکه و پیگیــری وحذف انشــعابات غیرمجاز 
کارهای جامع و بســیاری از این دســت انجام دهیم. در 
خصوص وضع آب های روســتایی، روستاهای نزدیک 
تبریز به شبکه آب شــرب کالنشهر تبریز متصل بوده و 

به  خاطر جلوگیری از بروز مشکل در جهت تامین آب،  
۳۰ حلقه چاه جدید حفاری  شده است  که ۲۰ مورد در 
شهر تبریز و ۱۰ مورد هم در روستاها و مسیر زرینه زود 
می باشــد و در زمان پیک مصرف به یاری شبکه توزیع 

آب خواهد آمد .
وی خاطرنشــان کرد با توجه به اینکه کیفیت آب شرب 
از خطوط قرمز شرکت مهندسی و وزارت نیرو می باشد 
بنابرایــن مردم عزیز ما مطمئن باشــند که آب شــربی با 
استاندارد و کیفیتی باال در اختیار آنان قرار خواهد گرفت 
. وی یکی از راه های اصلی حل مشکل قطعی آب تبریز 
را انتقال آب ارس دانست که با کمک نمایندگان محترم 
مجلس در شــورای اســالمی ،می تواند برای بلند مدت 
راهگشای خوبی برای برون رفت از مشکل کم آبی در 

کالنشهر تبریز باشد.
مهنــدس ایمانلو افــزود شــرکت آب و فاضالب برای 
استفاده ی پاالیشــگاه، کارخانجات و ویال ها از پساب 
تصفیه شــده، اقداماتی انجام گرفته و قرارداد های الزم 
منعقد شــده و بخش زیادی از آن عملیاتی شــده است. 
وی اظافــه کرد ما  با همکاری آب منطقه ای اســتان در 
طور شــبانه روزی در تالش هستیم هر چه سریعتر پروژه 
اتصال خط نهند به شبکه آب تبریز به بهره برداری برسد 
و همچنین به امید خدا و با تالش شبانه روزی همکاران 
بزرگترین پــروژه مدول دوم تصفیــه خانه فاضالب در 
حال ســاخت کشــور، با ظرفیت ۰۰۰/۲۰۷ متر مکعب 
در شــبانه روز کــه فاضالب یک میلیون نفــر را تصفیه 
خواهد کرد با تخصیــص اعتبارات الزم تا ۱۵ تیر ماه به 
بهره برداری می رســد. و ان شاء اهلل با تکمیل این پروژه 
به صورت غیرمستقیم اثر گذار خواهد بود و اگر بتوانیم 
پســاب را به واحدهای بزرگ تولیدی برسانیم و از  ِقبَل 
آبی که به آن ها تخصیص داده می شود می توانیم استفاده 

این واحدها از آب شرب را کاهش دهیم.
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