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مخبر بر ضرورت رسیدگی سریع به سیل زدگان یزدی 
تأکید کرد

معاون  اول رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با استاندار یزد، ضمن بررسی آخرین 
وضعیت بارش های سیل آسای اخیر در این استان، بر ضرورت اطالع رسانی به موقع به 

مردم و آماده باش همه دستگاه ها و تیم های امدادی تا پایان بحران تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، »محمد مخبر« در این گفت وگوی تلفنی به »مهران فاطمی« 

دستور داد تا به وضعیت مردم، مصدومان و ابنیه آسیب دیده در اسرع وقت رسیدگی شود.
معاون اول رئیس جمهور حفاظت از میراث تاریخی یزد به عنوان یکی از مهمترین ش��هرهای 
گردش��گری ایران در برابر تخریب ناش��ی از س��یالب را موضوعی مهم خواند و از استاندار یزد 
خواس��ت تا با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردش��گری و سایر دستگاه های مرتبط، تمام 
تالش خود را برای حفاظت از این میراث تاریخی به کار ببندد. اس��تاندار یزد نیز در این تماس 
تلفنی گزارش��ی از وضعیت این استان در بارش های سیل آسای اخیر ارائه داد و اقدامات انجام 

شده برای رسیدگی به وضعیت سیل زدگان و مدیریت بحران را تشریح کرد.
بارش ش��دید باران و جاری شدن س��یل بامداد روز جمعه هفتم مرداد در استان یزد موجب 
آبگرفتگی ش��دید معابر شهری، مسدود شدن برخی راه های مواصالتی، تخلیه برخی روستاها، 

تخلیه بافت تاریخی شهر یزد و بروز خسارت به تأسیسات زیربنایی این استان شد.

درگیری بین نیروهای مرزبانی ایران و طالبان در مرز 
شهرستان هیرمند

فرماندار هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان گفت: از لحظاتی قبل بین نیروهای مرزبانی 
جمهوری اسالمی ایران و گروه طالبان در مرز شهرستان هیرمند درگیری ایجاد شده است.

میث��م برازنده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداش��ت: لحظاتی قبل بین نیروهای مرزبانی 
جمهوری اس��المی ایران و نیروهای طالبان در منطقه شغالک شهرستان هیرمند درگیری شده 

است.  وی بیان کرد: این درگیری بین نیروهای مرزبانی و گروه طالبان همچنان ادامه دارد.
فرماندار هیرمند در رابطه با تلفات این درگیری گفت: موضوع در دست بررسی است.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس :

دور جدید مذاکرات به زودی در وین برگزار می شود
یک عضو هیات رئیس�ه کمیس�یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که 

احتماال به زودی دور جدید مذاکرات در وین برگزار خواهد شد.
یعقوب رضازاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در چند روز گذشته اعضای کمیسیون امنیت ملی 
جلساتی با آقای باقری رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای داشتند. طبق مباحث مطرح شده با توجه 
به تالش های طرف های اروپایی برای به نتیجه رس��یدن مذاکرات برجام، احتماال در روزهای آینده 
دور جدید مذاکرات برگزار خواهد شد. وی افزود: این دور از مذاکرات با پشتوانه و عزم جدی طرف 
ما و طرف مقابل صورت می گیرد، چندین س��ال است که مذاکرات بدون نتیجه مانده و ان شاءاهلل 
با رویکرد جدید توافق خوبی بین طرفین انجام می شود. البته توام با دقت عمل و رسیدن به نتیجه 
قابل قبول برای ملت و مجلس خواهد بود. رضازاده درباره مکان مذاکرات گفت: احتماال در وین 
برگزار خواهد شد. البته ما پیشنهاد کردیم مذاکرات در خاک کشور ما باشد ولی در نهایت مکان 

قطعی مذاکرات بعد از توافق طرفین مشخص می شود.

عضو مجمع نمایندگان تهران خبر داد

 تشکیل کمیته ای برای بررسی قصورهای احتمالی
در سیل استان تهران

یک عضو مجمع نمایندگان تهران از تشکیل کمیته ای برای تهیه گزارش جامعی درباره 
دالیل وقوع سیل اخیر در استان تهران و بررسی قصور و تقصیرهای احتمالی خبر داد.

س��ید نظام موس��وی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه مجمع نمایندگان استان تهران برای 
بررس��ی س��یل اخیر گفت: بعد از وقوع سیل در کشور مخصوصا س��یل در استان تهران تعدادی از 
نمایندگان تهران بازدیدی از منطقه س��یل زده امامزاده داوود داش��تند و به دنبال آن امروز مجمع 
نمایندگان تهران جلس��ه ای با حضور مسئوالن مختلف برگزار کرد. وی توضیح داد: در این جلسه 
جمع زیادی از نمایندگان تهران و مسئوالن دستگاه ها و نهادهای مختلف حضور داشتند. ما در بازدید 
میدانی به این موضوع رسیدیم که قصور و تقصیرهایی وجود داشته که منجر به فاجعه و جان باختن 
هم وطنانمان در سیل شده است. بدین صورت که برخی از نهادها و دستگاه های مختلف به تکالیف 
قانونی شان عمل نکردند. در این جلسه حرف دستگاه ها شنیده شد و برخی از کارشناسان نظرات خود 
را بیان کردند. در نهایت مقرر شد کمیته ای برای پیگیری این موارد با حضور برخی از نمایندگان 
تهران و برخی از کارشناس��ان تشکیل شود تا گزارش جامعی درباره دالیل وقوع سیل و عدم انجام 
تکالیف و قصورهای احتمالی تهیه شود. نماینده تهران خاطرنشان کرد: شهر تهران به واسطه موقعیت 
جغرافیایی و وجود حوزه های آبریز متعدد در کوه های شرق تهران تمهیداتی الزم دارد که ما ضمن 
آسیب شناسی به بررسی مجدد تکالیف دستگاه ها و بازخوانی آنها پرداخته تا خألهای قانونی مربوطه 
رفع شود که در آینده شاهد مشکالتی از قبیل آنچه با وقوع سیل در امامزاده داوود و سایر مناطق 

استان تهران مثل فیروزکوه افتاد، نباشیم.

رئیس جمهور با تعیین ضرب االجل ۲ ماهه برای واگذاری اراضی 
در اختیار دس�تگاه ها، به وزارت راه و شهرس�ازی دستور داد که 
عالوه بر ساخت مسکن، به مردم »زمین به شرط ساخت مسکن« 

واگذار کند تا آنها نیز در فرایند تولید مسکن مشارکت کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی به 
وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک در جریان عملکرد، طرح های 
مهم این وزارتخانه، خصوصا در زمینه احداث مس��کن قرار گرفت. در این 

جلسه استانداران کشور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.
احداث مس��کن و تنظیم گری در بازار مس��کن مهم ترین محور سخنان 
رئیس جمهور در این جلسه بود. رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای وعده 
دولت برای س��اخت چهار میلیون مس��کن در کش��ور برای انجام تکلیف 
قانونی و پاسخ به نیاز موجود، خاطرنشان کرد: پیش نیاز اجرای این طرح 
اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت 
مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمین های مناسب و تشکیل بانک 

مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
رئیس جمهور در ادامه به همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دستور 
داد به موجب قانون تا پایان ش��هریور تمام اراضی مناس��ب اعالم شده را 
برای احداث مس��کن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه 
و شهرس��ازی به متقاضیان واگذار ش��ود در غیر ای��ن صورت تمامی این 

زمین ها به نام دولت جمهوری اسالمی ایران سند خواهد خورد.
رئیسی همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور داد، عالوه بر ساخت 
مس��کن به مردم »زمین به شرط س��اخت مسکن« هم واگذار شود تا در 

فرایند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.
رئیس��ی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرایند تخصیص زمین و احداث 
مسکن را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه های مسئول باید با رصد و 
نظارت دقیق، مراقبت کنند که در جریان این طرح شاهد واسطه گری یا 

سوداگری نباشیم و زمین ها صرفا به متقاضیان ساخت واگذار شود.
رئیس جمهور به استانداران نیز دستور داد که یکی از اولویت های مهم 

خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامه های کالن دولت و وزارت راه و 
شهرسازی در این زمینه را با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند.

رئیس��ی در ادامه توجه به قوانین و اس��ناد باالدستی در ساخت مسکن 
انب��وه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در توس��عه ش��هرها توجه به قواعد 
و دس��تورالعمل های قانونی در حوزه معماری از اهمیت باالیی برخوردار 
است. ترجیح دولت توسعه افقی ش��هرها به جای بلندمرتبه سازی است، 
اما الزمه این راهبرد نیز توس��عه دسترسی به زیرساخت های مربوطه در 

مناطقی است که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می شود.
اطالع رس��انی شفاف در خصوص همه طرح های در دست اجرا در حوزه 
مسکن، اعمال نظارت جدی در فرایند اجرای طرح جهش تولید مسکن، 
تفویض اختیارات الزم به استانداران از طریق وزارت راه شهرسازی و ارائه 
خدم��ات زیربنای��ی همزمان با واگذاری زمین به مردم، دیگر دس��تورات 
صریح رئیس جمهور به دستگاههای مسئول، در حوزه تولید مسکن بود.

رئیس جمهور در دومین بخش از س��خنان خود، نظارت بر بازار مسکن 
و تنظیم گری در این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرس��ازی دانس��ت 

و بیان داش��ت: این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها و افزایش عرضه، 
بازار را به تعادل برساند.

 رئیس��ی با تاکید بر سهم مس��کن از س��بد خانوار، اقدامات نظارتی و 
مدیریتی در این بازار را یکی از اولویت های مهم کش��ور دانس��ت و گفت: 
س��اماندهی این بازار می تواند کمک بزرگی به معیشت خانواده ها نموده و 

بسیاری از مشکالت آنها را مرتفع نماید.
رئی��س جمهور در این جلس��ه همچنین پس از اس��تماع گزارش وزیر 
راه و شهرس��ازی و معاونان این وزارتخان��ه در حوزه های مختلف، ضمن 
قدردانی از اقدامات این وزارتخانه در رش��د ترانزیت، بسیج امکانات برای 
اعزام و بازگشت حجاج بیت اهلل الحرام، پیگیری مصوبات سفرهای استانی 
و راه اندازی س��امانه  هوش��مند در حیطه کاری وزارت راه و شهرس��ازی، 
این اقدامات را زمینه س��از تحقق برنامه های کالن دولت مردمی دانست و 
گفت: خصوصا در حوزه کریدورهای ترانزیتی، مس��ئولیت مهمی بر عهده 
وزارت راه و شهرس��ازی قرار دارد که می تواند پیش��ران فرایند توس��عه و 
پیش��رفت در کشور باشد. الزم است طرح های توسعه ای در این حوزه در 
زمان مقرر تکمیل ش��ود در غیر این صورت ممکن اس��ت کارآیی خود را 

از دست بدهد.
رئیس��ی ب��ه وزیر راه و شهرس��ازی و مدیران ارش��د ای��ن وزارتخانه و 
اس��تانداران دس��تور داد برای تمامی پروژه ها زمان بندی دقیق تعیین و 
روزش��مار نصب کنند و حتماً در فرایند اجرای طرح ها نیز به زمان بندی 

یاد شده مقید باشند.
رئی��س جمهور با تأکید بر ضرورت اطالع رس��انی ش��فاف زمان بندی 
پروژه ها به افکار عمومی گفت: با اطالع رس��انی ش��فاف زمان بندی باید 
امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رسانه ها به تکمیل طرح ها در زمان 

معین فراهم شود.
در ابت��دای این جلس��ه، وزیر راه و شهرس��ازی و ش��ماری از معاونان، 
طرح های در دست اجرای وزارتخانه را تشریح و در خصوص روند اجرای 

آنها توضیحاتی را ارائه دادند.

کارشناس مس�ائل بین الملل گفت: آمریکایی ها 
مس�ئله برجام را نه به عنوان یک مسئله بلکه به 
عنوان مس�یر و ابزار کنترلی برای ادامه فشارهای 
تحریمی و رسیدن به سایر ظرفیت های ایران نگاه 

می کنند.
ابوالفضل ظهره وند در گفت وگو با خبرنگار سیاس��ت 
خارجی ایرنا درباره طرح جدی��د اروپا برای توافق میان 
ای��ران و آمریکا گفت: آمریکایی ها در این ۱۱ ماه، که ۸ 
ماه مذاکره انجام شد و بیشتر از ۳ ماه است که مذاکرات 
متوقف شده اس��ت، ثابت کردند که اراده ای برای اینکه 

بخواهند مسئله خود را با ایران حل کنند، ندارند.
این کارشناس مسائل بین الملل افزود: آمریکایی ها به 
برجام نه به عنوان یک مسئله بلکه به عنوان مسیر و ابزار 
کنترلی برای ادامه فشارهای تحریمی و رسیدن به سایر 

ظرفیت های ایران نگاه می کنند.
ظهره ون��د بیان کرد: آمریکا به فعالیت های صلح آمیز 
هس��ته ای ایران نه به عنوان فعالیت قانونی و حقوقی از 
س��وی ایران و اینکه عضو ان پی تی و آژانس هس��تیم 
بلکه آن را از زاویه مس��ئله خلع  سالح نگاه می کنند. در 
حوزه موشک هم به همین شکل است. وقتی موضوعی 
در چارچوب خلع سالح پیش می رود یعنی طرف مقابل 
نباید دارای این ظرفیت باشد و در نهایت باید خلع سالح 
شود. وی عنوان کرد: در گذشته هم در ژنو فعالیت های 
موش��کی و هس��ته ای را در کمیته خلع سالح بررسی 
می کردند و این برای قدرت ها و آمریکایی ها قاعده است 
و سازمان هایی از جمله آژانس را هم که در اختیار دارند 
نه برای کمک به کش��ورها که به این ظرفیت در مسیر 
صلح آمیز دس��ت پیدا کنند بلکه اساس��ا ب��رای خود به 
موضوعی به عنوان صلح آمیز و غیرصلح آمیز قائل نیستند. 
ظهره وند افزود: به هر حال برجام توافقی بوده که صورت 

گرفته و جمهوری اسالمی ایران همواره اعالم کرده که به 
توافقات بین المللی پایبند است و این نکته مهمی است به 
این معنا که اگر جمهوری اسالمی ایران مذاکره می کند 
نه به این دلیل که از انگیزه ها و نیات آمریکایی ها اطالعی 
ندارد بلکه به این دلیل است که دولت قبل توافق را امضا 

کرده است.
وی تصریح کرد: خوش��بختانه م��ا فرصت خوبی پیدا 
کردیم زیرا خود آمریکایی ها که ش��کل دهنده قطعنامه 
۲۲۳۱ و مسئله برجام بودند، برجام را توسط ترامپ نقض 
کردند. بنابراین اکنون همه تالش آمریکایی ها این است 
که به برجام برگردند اما با حفظ همان نظام تحریمی که 
سال ها برای آن مهندسی کرده  و کمیته کارشناسی قوی 
را در خزانه داری آمریکا برای این منظور تشکیل داده اند.

سفیر اسبق ایران در افغانس��تان اظهار کرد: بنابراین 
اگر قرار اس��ت برجام با اختصاص مختصر امتیازی امضا 
ش��ود به این معنا نیس��ت که ایران به عنوان یک کشور 
عادی می تواند در چارچوب برجام فعالیت داش��ته باشد 
بلکه برجام پروژه کنترلی و خلع س��الحی است وقتی از 
این منظر به مساله نگاه می کنیم می بینیم که برجام ذاتاً 
خس��ارت محض بوده و برخالف منافع ملی امضا و اجرا 

شده است و ما این فرصت را در اختیار داشتیم.

معاون دیپلماس�ی وزارت امور خارجه جمهوری 
اس�المی ایران تصری�ح کرد رویکرد و سیاس�ت 
ایران در روابط خارجی، یک رویکرد متوازن است 
و حتی درصورت تحقق توافق برجام و رفع موانع 
در رواب�ط ایران و غرب، جمهوری اس�المی ایران 
هرگز دوس�تان خود از جمله چین، روسیه یا هند 

را فراموش نخواهد کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، مهدی صفری در بخشی 
از گفت وگو با ش��بکه خب��ری فونیکس چین)که پیش 
از تماس تلفنی اخیر روس��ای جمهوری اس��المی ایران 
و چین انجام ش��د( تاکیدکرد سیاست اصولی جمهوری 

اسالمی ایران، مبتنی بر توازن در روابط خارجی است.
صفری در پاس��خ سوالی مبنی بر اینکه برخی چینی 
ها نگران هس��تند که اگر رابطه میان ای��ران و غرب در 
چارچوب برجام شکل بگیرد، روابط تهران و پکن ممکن 
است تحت الشعاع قرار بگیرد، این موضوع را به صراحت 
مردود دانست و با اشاره به اراده دولت سیزدهم در پیش 
گرفتن رویکرد متوازن در سیاست خارجی، تاکید کرد: 
جایی برای نگرانی نیس��ت. رئیس جمهوری اس��المی 
ایران بارها تاکید کرده اس��ت ک��ه رویکرد اصولی دولت 
در حوزه سیاس��ت خارجی، رویکرد متوازن است و اگر 

روابط ایران و غرب درصورت تحقق توافق برجام به حالت 
عادی بازگردد، محال است دوستان خود از جمله چین را 
فراموش کند و این سیاست اصولی جمهوری ایران مبنی 

بر توازن درروابط خارجی تغییر نخواهد کرد.
مع��اون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت ام��ور خارجه 
همچنی��ن در خصوص هم��کاری ه��ای اقتصادی با 
کشورهای ش��ریک تجاری گفت: عالقه مند گسترش 
هم��کاری های بویژه در بخش اقتصادی با کش��ور ها 
هس��تیم و حتی درخص��وص هم��کاری اقتصادی با 
کش��ورهای منطقه، جمهوری اس��المی پیشنهاد پول 
واح��د را هم مطرح کرده اس��ت تا از این طریق بتوان 
یک اتحادیه اقتصادی با کش��ورهای حوزه مش��ترک 
المنافع در آس��یای مرکزی، روس��یه، چی��ن ، هند و 

پاکستان شکل گیرد.
صف��ری درباره ایده پول واح��د توضیح داد: معتقدیم 
اگر اعضای س��ازمان همکاری شانگهای یک واحد پول 
مش��ترک داشته باش��ند، می توانیم آن را به کشورهای 
حوزه اکو هم گس��ترش بدهیم. حتی این پول مشترک 
می تواند به بریکس هم تعمیم یابد زیرا چین، روس��یه 
و هند س��ه عضو اصلی از اعضای پنج گانه این تش��کل 
مهم جهانی هستند که از این طریق، می توان پول واحد 
حوزه سازمان همکاری شانگهای را به حوزه بریکس هم 
گسترش داد و این ابتکار، همکاری اقتصادی کشورها را 

باهم نزدیک تر می سازد.
وی درباره طرح یک کمربند- یک جاده و اتصال چین 
از این طریق به اروپا وچالش های وفرصت هایی که این 
طرح می تواند برای ایران داشته باشد، گفت: به صراحت 
می گویم که ما هیچ مشکلی با این موضوع نداریم، چین 
باید عالقه صریح خود را نشان بدهد و در حوزه زیرساخت 

ها همکاری کند. 

کارشناس مسائل بین الملل:

ایاالت متحده از برجام به عنوان ابزار تحریمی علیه ایران استفاده می کند
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت و گو با شبکه فونیکس چین

رویکرد متوازان ایران در سیاست خارجی تغییرناپذیر است

ضرب االجل رئیس جمهور برای واگذاری اراضی دولتی جهت ساخت مسکن
در جریان بازدید از وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت؛

هش�تاد و چهارمین جلسه رسمی شورای 
شش�م ش�هر تبریز مانند هفته های قبل به 
ریاست حجت االسالم رسول برگی با حضور 
اعضای ش�ورا و در غیاب ش�هردار تبریز در 

محل عمارت تاریخی ساعت برگزار گردید.
جلس�ه ای�ن هفته ب�ه دلیل ق�رار گرفتن 
ش�ورای شش�م در آس�تانه پایان سال اول 
فعالیت، انتخابات هیئت رئیس�ه این تشکل 
مدنی عملیاتی ش�د و رئیس فعلی ش�ورای 

ششم برای یک سال دیگر ابقا گردید.
پ�س از حواش�ی جال�ب توج�ه در تعیین 
ترکیب هیئت رئیسه، نتایج انتخابات اغلب 
تک گزینه ای برای سال دوم نشان داد طیف 
اکثریت شورا، همه ُکرسی های هیات رئیسه 
را فت�ح کردند اما آرای ضد و نقیض حداقلی 
و گاهی قاطع آنها جای حرف و حدیث دارد 

که در ماه های آتی مشخص خواهد شد!
  حاشیه اول

حجت االسالم رسول برگی به تنهایی کاندیدای 
ریاس��ت ش��ورای ششم شهر تبریز ش��د و با رای 
حداقل��ی ۷ نف��ر از ۱۳ نفر ترکیب ش��ورا رئیس 
ماند در حالی که او سال گذشته برای رسیدن به 

کرسی ریاست ۱۰ رای کسب کرده بود!
علیرض��ا نوای باغبان هم ب��ه تنهایی کاندیدای 
نائب رئیس شورای شش��م شهر تبریز برای سال 
دوم ش��د و او هم با همان ۷ رای نائب رئیس شد 
و جایگزین غالمرضا احمدی در سال دوم گردید 
تا به نوعی ترکیب سردار در هیئت رئیسه شورای 

چهارم تکرار گردد.
اما س��بد آرای دبیر اول شورا متفاوت بود و در 
جایی که یاسین بجانی به تنهایی کاندیدای دبیر 
اول ش��ده بود ب��ا کس��ب ۱۳ رای، قاطعانه عضو 
هیات رئیس��ه ش��ده و با جایگزینی به جای احد 
صادقی، موجب شوخی ُحضار و خبرنگاران گردید 
که همانا او می توانست با این میزان مقبولیت، به 

کرسی ریاست شورا هم تکیه بزند!
در ادامه جلس��ه علنی این هفته، محمدحس��ن 
اس��وتچی خزانه دار فعلی و پرویز هادی کاندیدای 
خزانه داری ش��ورای ششم شهر تبریز شدند و پس 
از رای گی��ری، پرویز هادی با ۷ رای در برابر ۶ رای 

اسوتچی، خزانه دار سال دوم هیئت رئیسه شد.

  حاشیه دوم
نکته جالب��ی که موجب ِکش و ق��وس فراوان 
در جلس��ه انتخابات ترکیب هیئت رئیسه شورای 
شش��م برای س��ال دوم به وجود آمد این بود که 
هیچ یک از اعضای ش��ورا حاضر به کاندیداتوری 
برای دبیر دوم یا همان س��خنگوی سال دوم نبود 
و حدود ۲۰ دقیقه در جلسه شورا وقفه پیش آمد 
و برگی به ناچار ۱۰ دقیقه تایم تنفس اعالم کرد 

تا روند جلسه بیش از این تلف نشود!
پس از کش و قوس فراوان و تعارف های نمادین 
اعضا به یکدیگر، س��رانجام رئیس شورا پیشنهاد 
کرد که س��ید جوان شورای شش��م نامزد سمت 
سخنگویی ش��ود که حجت االس��الم سیدکاظم 
زعفرانچیلر باالجبار کاندید ش��د و کاندیداتوری 

او نافرجام ماند!
وی پس از دقایقی که به س��کوت س��پری می 
ش��د در اظهاراتی عجیب پای اصحاب رس��انه و 
خبرنگاران حاضر در صحن علنی ش��ورای ش��هر 
را پیش کشید و گفت: به شرطی کاندیدا خواهم 

شد که خبرنگاران رای بدهند!
در همین لحظه رس��ول برگی برای پایان دادن 
ب��ه توقف روند جلس��ه رو به خبرن��گاران حاضر 
کرد و گفت: کس��انی که موافق عهده دار ش��دن 
س��خنگویی شورا توسط آقای زعفرانچیلر هستند 
صل��وات ختم کنند که در کم��ال تعجب، صدای 

تعداد بسیار کمی به گوش رسید! 
حکیمه غفوری دیگر عضو ش��ورای شهر تبریز 
در واکنش به اینگونه سخنان و رفتارها گفت: باید 
با نظر قانون پیش برویم و به خبرنگاران جسارتی 
نمی کنیم ولی انتخاب س��خنگویی ایشان باید از 

طریق قانونی و توسط اعضا صورت گیرد.
س��رانجام بع��د از کش و قوس فراوان، ش��هرام 
دبی��ری که در بیرون صحن ب��ود در این لحظات 
وارد تاالر ش��ورا گردید به اصرار برخی از اعضای 
ش��ورا، کاندیدای دبیر دوم و سخنگویی سال دوم 
ش��د که در نوع خود جالب بود و در نهایت با ۱۱ 

رای به هیات رئیسه شورای ششم راه یافت.
دبیری بعد از اینکه کسی حاضر به کاندیداتوری 
برای این کرس��ی نمی شد اعالم آمادگی کرد و با 
۱۱ رای، اعتم��اد برخ��ی از نف��رات را جلب کرد 
تا جایگزین یاس��ین بجانی ش��ود اما پذیرش این 

سمت از سوی او جای تامل و تعجب دارد.
حضور دبیری که ملقب به آقای همیش��ه رئیس 

بوده در پُستی غیر از ریاست تعجب برانگیز بوده اما 
عده ای از تحلیلگران و آگاهان، آن را فتح آرام آرام 

کرسی ریاست در سال های بعدی تعبیر می کنند!
  حاشیه سوم

در حالی انتخابات دومین دوره هیئت رئیس��ه 
ش��ورای ش��هر تبریز برگزار ش��د که ب��ه اعتقاد 
تحلیلگران سیاس��ی، گویا شورای شهر تبریز باید 
همچن��ان در مرداب دو قطبی های خودس��اخته 
غرق ش��ود. ش��ورا به عنوان یک نهاد مردمی به 
واس��طه رای ش��هروندان برای ش��هر تصمیم می 
گیرد ول��ی در جریان انتخابات های حس��اس از 
جمله شهردار و هیئت رئیسه کاماًل مشخص می 
ش��ود که احزاب و لیست ها هیچ تاثیری در روند 

تصمیم گیری منتخبان شان ندارند!
از ۱۳ عضو ش��ورای شهر تبریز ۱۰ نفر از لیست 
ش��ورای انقالبی وارد عمارت تاریخی ساعت تبریز 
برای تصدی کرسی های شورای شهر شده اند ولی 
از اولین روزهای فعالیت، دو قطبی آش��کاری ایجاد 
شد که نش��ان از عدم توافق و تفاهم بر پیمان نامه 
های انتخاباتی دارد. محمدحسن استوتچی، روح اهلل 
رشیدی، روح اهلل دهقان نژاد، احد صادقی، غالمرضا 
احمدی همگی از طیف اصولگرایان و شورای انقالبی 
به همراه فریدون بابایی اقدم  موس��وم به ۱ + ۵ در 
جناح اقلیت و حجت االسالم رسول برگی، علیرضا 
نوای باغبان، حجت االس��الم سیدکاظم زعفرانچی 
لر و یاس��ین بجان��ی همگی از طی��ف اصولگرایان 
و ش��ورای انقالبی به همراه ش��هرام دبیری و پرویز 
هادی در جناح اکثریت قرار دارند. این تقسیم بندی 
جناحی و دو قطبی در ش��ورای ششم موجب شده 
اس��ت تا انتخاب های مهم و کلیدی شورای شهر با 
آرای ناپلئونی ۷ نفره انجام گیرد که قطعاً پش��توانه 

پرقدرتی نخواهد بود!
  حاشیه ماقبل آخر

علیرضا نوای باغبان نی��ز که پیش از این برای 
پوشیدن ردای رئیس شورای شهر آماده می شد؛ 

با هفت رای نائب رئیس شد.
در انتخابات س��ال دوم هیئت رئیس��ه شورای 
شش��م شهر تبریز به غیر از س��مت خزانه داری، 
تقریباً تمام پس��ت ها برای یک نفر کاندیدا مورد 
مح��ک قرار گرفت به ط��وری که پرویز هادی در 
رقابت با محمدحس��ن اس��وتچی با ۷ رای مثبت، 
رای اعتماد اکثریت اعضای این ش��ورا را کس��ب 
کرد و بر کرس��ی خزنه داری ش��ورای شهر تبریز 

نشست. اس��وتچی که در دوره اول شورای ششم 
در س��مت خزنه داری این ش��ورا تکی��ه زده بود 
در دوره دوم ب��ا ۶ رای صندلی خود را به دس��ت 
پهلوان پرویز هادی س��پرد ت��ا پیش بینی قبل از 
انتخابات او درباره احتمال بس��یار کم رای آوری 

مجدد خویش درست از آب درآید.
  حاشیه آخر

و اما ش��هرام دبیری عضو باس��ابقه و کار ُکشته 
ادوار شورای شهر تبریز که تجربه دو دوره ریاست 
شورای شهر تبریز را در کارنامه خود دارد با وجود 
اینکه در اقلیت محض شورا قرار داشت ولی موفق 
ش��د با ۱۱ رای وارد هیئت رئیسه شورای ششم 
شود تا احتمال پررنگ تر شدن نقش وی در این 
ش��ورا نیز قوت بگیرد. با این نوع دوقطبی ش��دن 
آشکار شورای شش��م قطعاً مسئولیت کمیسیون 
های حس��اس و کلیدی نیز با رای اکثریت تعیین 
و تکلیف خواهد ش��د و اقلیت ۶ نفره ش��ورا باید 
منتظ��ر بمانند تا ش��اید یک��ی از اکثریت ۷ نفره 
را ج��ذب کرده و به اکثریت موقت و ش��اید دائم 
تبدیل شوند! دومین سال فعالیت ششمین دوره 
ش��ورای ش��هر تبریز نیز با یک چشم بر هم زدن 
به پایان خواهد رس��ید ولی آنچه که خواهد ماند 
تاثیر تصمیم های اعضای شورای شهر تبریز برای 
این کهن ش��هر است که در روزگارانی نه چندان 
دور یکی از زیباترین شهرهای ایران بود و اکنون 
در س��ایه سرگرم شدن شورای شهر به بازی های 
جناحی و سیاسی روزهای دشواری را در مقایسه 

با شهرهای همتراز سپری می کند...

ماراتن تک برگی

»عصرآزادی« از حواشی جالب انتخابات سال دوم 
هیئت رئیسه شورای ششم شهر تبریز گزارش می دهد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

تحلیلگران سیاسی 
می گویند در حالی 

انتخابات دومین دوره 
هیئت رئیسه شورای 

شهر تبریز برگزار شد 
که گویا این شورا باید 
همچنان در مرداب دو 
قطبی های خودساخته 

غرق شود!
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