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فوتبال، بازی نیست!
حاال تصــور کنید که همیــن صحنه ها که چند 
روز پیــش در ایــران و قطر بــا آزادی کامل برای 
حضــور زنان در ورزشــگاه، تشــویق تیــم ملی و 
شــادمانی در خیابان فراهم شــده، چندماه پیش 
به آ ن طرف، نیز در داخل کشــور فراهم بود. شاید 
به طور دقیق نتــوان گفت که چه اتفاقی می افتاد، 
امــا می توان گفت که چه اتفاق هایی نمی افتاد. اول 
این که مهسا امینی؛ دختر اهل سقز آن روز پایش 
بــه پلیس امنیت اخالقی باز نمی شــد و در غربت 
تهران جســم بی جانش به خانواده اش تحویل داده 
نمی شــد. پس از آن به این دلیــل اعتراضاتی در 
کشور شــکل نمی گرفت و برخی دختران و پسران 
جوان مانند نیکا، اســرا، کیان و ....و ده ها نفر دیگر 
جان خود را از دســت نمی دادند. شــاید نیازی به 
حضور جوانانی مانند »آرمان علی وردی« و»حسن 
براتی« در تهران و مشهد برای حفظ امنیت کشور 
احساس نمی شــد و جان عزیزشان فدا نمی شد. به 
طور حتم اگر کشــور درگیر این حاشــیه ها نبود، 
شــاید هیچ تروریستی نمی توانست به آن راحتی با 
اسلحه وارد حرم شاهچراغ )ع( شود و آن فاجعه را 
رقم بزند و ده ها کودک مانند»آرتین ســرایداران« 
را به آن شــکل فجیع یتیم کند. اگرچه انگیزه های 
بسیاری برای معترضان موجود است و تاکنون هم 
جامعه شناسان و مسئوالن بسیاری به این انگیزه ها 
اشــاره کرده اند، امــا بدون تردید ماجرای مهســا 
امینــی، بنزینی بود که بر آتِش زیر خاکســتر آن 
پاشیده شــده و آن را شعله ورکرد و هم به مردم و 

هم به نظام سیاسی صدمه زد.
همیــن فوتبال که این روزها به شــکلی افراطی 
دست مایه ای برای نشان دادن قدرت نهادهای نظام 
دربرابر معترضان بدل شــده، به راحتی می تواست 
بــا نگاهی منطقی، به عاملی برای وحدت ملی و به 
دنبال آن اقتدار نظام سیاسی بدل شود. اما چیزی 
که همچنان بر آن اصرار می شــود، همین شــیوه 
لجوجانه است. شیوه ای که انگار متولیان آن چندان 
در پی اثبات خالف آن نیز نیستند، و تنها به همین 
چنــد روز آینده و نشــان دادن عالمت پیروزی به 
معترضان می اندیشــند؛ نه بهانــه ای برای وحدت 
ملی، ایجاد همدلی در میان مردم و گستردن بساط 
نشاط و غرور در کشور. وضعیت کشور خطیر تر از 
آن است که با فوتبال بتوان بازی سیاسی کرد. هر 
انسان بی طرف و دل ســوزی این شیوه را مسیری 
به سمت ترکستاِن بی تدبیری ارزیابی می کند، مگر 
اینکه دوربرگردانی در کار باشــد وتصمیمی برای 

دور زدن و برگشتن.

 مناسبات حکمرانی 
با حقوق و کرامت انسانی)2(

... و در مقــام توصیف حقوق دولت و ملت، حقوق 
ملت را برحقوق دولت مقدم می دارد و رعایت حقوق 
دولت توســط مردم را منوط به رعایت حقوق ملت 
توســط دولت می داند و تاکید می ورزند که خداوند 
حقوق و تکالیف متقابــل دولت و ملت را مالزم هم 
و در همه جهات مســاوی و همانند قرار داده است» 
َفَجَعلََها تََتَکاَفُأ فِي ُوُجوِهَهــا َو یُوِجُب بَْعُضَها بَْعضاً َو 
اَل یُْســَتْوَجُب بَْعُضَها إاِلَّ بَِبْعٍض«به بیان دیگر از نگاه 
امام علی)َع(هیچ یک از این حقوق یک سویه نیست 
 - ُ و همه آنها دو سویه اســت:» »َفِریَضٌة َفَرَضَها اللَّ
« بخشی بر عهده دولت و  ُســْبَحانَُه - لُِکلٍّ َعلَی ُکلٍّ
بخشی نیز بر عهده ملت است و اعمال قدرت توسط 
دولت منوط و مشــروط به رعایت حقوق ملت است 
».. اَل یَْجِری ِلََحــدٍ إاّل َجَری َعلَْیِه، َو اَل یَْجِری َعلَْیِه 
إاّلَجَری لَُه ..« و این گونه نیســت که دولت فرمان ده 
باشــد و مردم فرمان بردار و دولت صاحب حق باشد 
و مردم مکلــف، همچنانکه دولت را بر ملت حقوقی 
است، ملت را نیز بر دولت حقوقی است و هر کدام از 

مردم و دولت مکلف به انجام آنها هستند.
امام علی علیه الســالم در نامه به فرماندهان سپاه 
خود)نامه۵۰( از منظری دیگر تالزم حقوق و تکالیف 
متقابل دولــت و ملت را مورد تاییــد و تاکید قرار 
می دهند و می فرمایند حکومــت برای ادای حقوق 
مردم می بایســت ابتــدا چهار گام اساســی بردارد: 
شفافیت، مشــارکت مردم در فرآیند تصمیم سازی، 
عــدم تاخیر در ادای حقوق مــردم و اجرای عدالت 
و مســاوات » ...أاََل َوإِنَّ لَُکْم ِعْنِدی أاَلَّ أَْحَتِجَز ُدونَُکْم 
ِسّراً إاِلَّ فِی َحْرٍب، َواَل أَْطِوی ُدونَُکْم أَْمراً إاِلَّ فِی ُحْکٍم، 
َر لَُکْم َحّقاً َعْن َمَحلِِّه، َواَل أَقُِف بِِه ُدوَن َمْقَطِعِه،  َواَل أَُؤخِّ
َوأَْن تَُکونُوا ِعْنِدی فِی الَْحقِّ َســَواًء« وآن گاه که این 
گامهای چهارگانه توســط دولت برداشته شد، نوبِت 
فرمانبرداری و همراهی مردم می رســد: »َفإَِذا َفَعلُْت 
اَعُة..« ِ َعلَیُکُم النِّْعَمُة، َولِی َعلَیُکُم الطَّ ذلَِک َوَجَبْت لِلَّ

بنابراین ازمنظر امام علی، حقوق و تکالیف دولت و 
ملت، دو مفهوم متقابل هستند، ملت دارای حقوق اند 
و حکومت وظیفـــه دارد حقوق آنان را به رســمیت 
شناخته و از این حقوق حمایت کند و مانع تعدي و 
تجاوز دیگران به حقوق آنان شود. همچنان که دولت 
دارای حقوقی است و ملت نیز مکلفند حقوق دولت 
را به رسمیت شناخته و تکالیف قانونی خود نسبت به 

دولت را انجام دهند.
آری امیرالمومنین علیه الســالم پیش و بیش از 
ادای حقوق مردم توســط حکومت، انتظار همراهی 
و تبعیت آنان را نداشــت و شــجاعانه و صادقانه به 
مردم خود و آیندگان می گوید: وقتی حقوق تان را ادا 

کردم، اطاعتم بر شما الزم است.
پس اول: حقوق ملت، ســپس: تکالیف آنان، این 
است پیام حکمرانی مطلوب امام علی برای کسانی که 

دغدغه عزت، شرافت و کرامت انسانی دارند.

ادامه سرمقاله از صفحه اول

ادامه یادداشت از صفحه اول

با همکاری شهرداری کرمان و بخش خصوصی؛
 اینترنت پرسرعت فیبر نوری 

در کرمان اجرا می شود
 »FTTH« شــهردار کرمان از انعقاد تفاهمنامه اجرای
)رساندن فیبر نوری به منازل( با همکاری بخش خصوصی 
خبر داد.سعید شعرباف با بیان اینکه تفاهم نامة اولیه اجرای 
»FTTH« )رســاندن فیبر نوری به منازل( در استان و 
شهر کرمان امضا شد، گفت: با این اقدام، گام مهمی برای 
توسعة زیرساخت پهن باند در شهر کرمان برداشته شد.وی 
افزود: رساندن زیرساخت فیبر نوری به منازل شهروندان 
کرمانی و زیرساخت های اصلی اداری شهر کرمان، تحول 
بزرگی در حوزۀ کاربردهای شــهر هوشمند خواهد بود.

شهردار کرمان ادامه داد: افزایش قابل توجه پهنای باند 
اینترنت و اینترانت در دسترس شهروندان، بهبود کیفیت 
ارتباطات سیار و سرویس های نوین مخابراتی همچون 
»voip« و کاهش هزینة تمام شدۀ داده در سبد خانوار، 
از مهم ترین مزایای این اتفاق زیرساختی در سطح استان 
و شهر کرمان اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از روابط 
عمومی شهرداری کرمان، شعرباف با بیان اینکه با کمک 
شورای اسالمی شــهر کرمان و با حذف بروکراسی های 
ادارِی مســیر اجرای این پــروژه، در بازه ای کمتر از یک 
ســال، این زیرساخت کلیدی با کمک بخش خصوصِی 
توانمند، در سطح شــهر کرمان پیاده می شود، گفت: تا 
یک ســال آینده متقاضیان در شهر کرمان می توانند از 
اینترنت پرسرعت »FTTH« بهره مند شوند.وی افزود: 
همچنین با سرمایه گذاری مشترک شهرداری کرمان و 
بخش خصوصی در این پــروژه، درآمد پایداری نصیب 

مدیریت شهرِی ادوار آینده خواهد شد.

نماینده مردم میاندواب در مجلس:
 استخراج مواد معدنی

 از دریاچه ارومیه صحت ندارد
نماینده مردم میاندواب در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: اســتخراج مواد معدنی از دریاچه ارومیه صحت 
ندارد.عیسی زاده افزود: خشک کردن دریاچه ارومیه به 
بهانه اســتخراج مواد معدنی صحت ندارد  و این خبر را 
تکذیب می کنم چرا که حاکمیت برای برداشت یک ماده 
معدنی نمی تواند جان میلیون ها نفر را به خطر بیاندازد.

وی بااشــاره به اینکه باید قبل از صرف هرگونه هزینه از 
طرح کارشناسان و متخصصان بومی این منطقه استفاده 
می شــود، تصریح کرد: کوتاه ترین راه برای انتقال آب 
بــه دریاچه ارومیه  انتقال آب از دریاچه مازندران بود اما 
متاسفانه کســانی بروی طرح های احیای دریاچه کار 
کردند که بومی نبودند و اکنون دریاچه به این وضعیت 
افتاده است.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی گفت: تحقیق وتفحص در خصوص چگونه خرج 
بودجه ی اختصاص یافته بر احیای دریاچه توسط مجلس 
آغاز شده است. عیسی زاده با اشاره به اینکه تمام تالش 
۱۳ نماینده و ستاداحیای دریاچه ارومیه حفظ دریاچه 
وجلوگیری از خشکی کامل دریاچه است، خاطر نشان 
کرد: دانشــگاه ارومیه وتبریز پروژه احیای دریاچه  رااز 
تهران گرفته و طرح مطالعاتی را افراد بومی منطقه شروع 
کرده اند.وی بااشــاره به اینکه احساس می شود اهمال 
کاری در احیای دریاچه ارومیه انجام شده، تصریح کرد: 
می شــد دشت میاندواب ،سلدوز و مهاباد را با بخشی از 
اعتبار ستاداحیا به آبیاری تحت فشارمجهز کرد تا بجای 
اینکه اکنون ۶۰۰میلیون مترمکعب آب مصرف شود تنها 
۳۰ میلیون مترمکعب آب مصرف ومابفی به دریاچه واریز 
شود.عیسی زاده با اشــاره به اینکه انتقال آب از سمت 
دریاچه مازندران هزینه کمتری هم داشت، یاد آور شد: 
۵۲در صــد آب دریاچه ارومیه را میاندواب، ۱۲ درصد را 
آذربایجان شــرقی و ۲۰در صد نیز از طریق زاب تامین 

خواهد شد.

خبر

معاون هماهنگی امور زائرین و گردشــگری 
اســتانداری فارس گفت: در صورت تسهیل 
مراودات بین اســت اســتان و افغانســتان 
هزینه درمان گردشگران سالمت در شیراز 

ارزان تر از سایر شهرها خواهد شد. 
محمــد فــرخ زاده در دیــدار بــا هیئــت 
افغانستانی بیان کرد: استان فارس می تواند 
عالوه بر گردشــگری ســالمت در ســایر 
حوزه های گردشــگری از جمله گردشگری 
مذهبــی، طبیعی و تاریخی با افغانســتان 

مراودات مطلوبی داشته باشد.
او با اشــاره به اشــتراکات فرهنگی، دینی، 
مذهبی و زبانی و همچنین مزیت همسایگی 
بر لزوم تقویت روابط بین دو کشور به ویژه 

در حوزه گردشگری سالمت تاکید کرد.
معاون اســتاندار فارس با اشاره به اینکه در 
حال حاضر تعداد زیادی از افغان ها در شهر 
شیراز و استان فارس زندگی می کنند و در 
حوزه های مختلفی از جمله اقتصاد فعالیت 
دارند، عنوان کرد: این غرابت و همســایگی 
در مدارس ایرانی نیز به عینه مشــاهده می 
شود و اکنون تعداد زیادی از دانش آموزان 
افغــان در کنــار فرزندان ایرانــی در حال 

تحصیل هستند.
فرخ زاده تاکیــد کرد: با رعایــت قوانین و 
مقررات جامعه بی تردیــد روابط می تواند 
در حوزه های مختلف برای همکاری تقویت 

شود.
او خاطرنشان کر د: تا کنون نگاه حاکم بین 
دو کشــور از حوزه منابع انســانی بر تامین 
نیــروی کارمتمرکــز بوده اســت و این در 
حالی اســت که این روابط در ســایر بخش 
ها از جملــه اقتصاد، کشــاورزی، صنعت، 

گردشگری و... نیز قابل تسری است.
قائــم مقــام اســتاندار فارس در شــورای 
توســعه گردشــگری اســتان، عنوان کرد: 
با توجه به آنچه در جلســه مطرح شــد به 
صورت تخمینی ۲۰۰۰ افغانستانی در سال 
ویــزای درمانی ایــران را دریافت می کنند 
که در صورت تســهیل در رونــد ویزا این 
تعداد افزایش چشــم گیری خواهد داشت 
همچنین قبل از دوره کرونــا روزانه تعداد 

تجاری،  ویزای درمانی، گردشگری،   ۳۰۰۰
زیارتی و ... برای اتباع کشــور افغانســتان 

صادر می شده است.
او افزود: در بین گردشــگران ســالمت از 
ابتدای سال ۱۴۰۱ ، حدود ۷۰ نفر از اتباع 
کشور افغانســتان برای مداوای خود ویزای 
سالمت دریافت و به بیمارستان های شیراز 

مراجعه کرده اند.
فرخ زاده با بیان اینکه روند صدور ویزا برای 
همســایگان افغان ما طوالنــی، هزینه بر و 
دشوار اســت، اظهار کرد: در استان فارس 
مشکل ویزا برای بســیاری از کشورها حل 
شده و به صورت فرودگاهی عمل می شود 
کــه حتما برای رفع مشــکل اتباع کشــور 
افغانســتان نیز پیشــنهادات خود را برای 
وزارت خارجــه ارســال و با آنها مشــورت 

خواهیم کرد.
به اعتقاد معاون اســتاندار فارس در صورت 
تســهیل مراودات بیــن اســتان فارس و 
افغانستان هزینه درمان گردشگران سالمت 
در شــیراز ارزان تر از ســایر شهرها خواهد 

شــد. او با بیان اینکــه در حال حاضر هیچ 
پروزای از مقصد افغانستان به استان فارس 
وجود ندارد اظهــار کرد: در صورت مذاکره 
با شــرکت های مســافرتی افغانســتان و 
برقراری پرواز به شیراز امکان صدور ویزای 
افغان را دنبال  فرودگاهی برای گردشگران 

خواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور زائرین و گردشــگری 
اســتانداری فارس با بیان اینکه فارس می 
افغان با سالیق  تواند پذیرای گردشــگران 
مختلف باشد، خاطرنشان کرد: آژانس های 
مســافرتی و گردشگری اســتان بر اساس 
نیازهــا و ســالیق گردشــگران و با حذف 
واســطه ها برای کاهش هزینه ها امکانات 
و شرایط الزم را برای آنها فراهم می کنند.

ســرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی 
شــهر ســالمت از دیگر موضوعاتی بود که 
معاون اســتاندار فارس در این جلسه به آن 

پرداخت.
فرخــزاده با بیــان اینکــه در منطقه ویژه 
اقتصادی شــهر ســالمت که در فضایی به 

وسعت هزار هکتار احداث خواهد شد امکان 
ســرمایه گذاری خارجی هــا وجود دارد و 
نیازی گرفتن شــریک ایرانی وجود ندارد؛ 
بنابرایــن به عنوان مثال بیمارســتان های 
افغانستان می توانند در این منطقه سرمایه 

گذاری و فعالیت کنند.
قائم مقام استاندار فارس در شورای سالمت 
اســتان همچنین از آمادگی فــارس برای 
همکاری با افغانســتان در حوزه تجهیزات 

پزشکی و دارویی خبر داد. 
معاون اســتاندار فارس همچنین از آمادگی 
فارس برای سایر مراودات تجاری در حوزه 
صاردات و واردات کاالهای مختلف خبر داد 
و عنوان کرد: فارس با ۷۲ شــهرک صنعتی 
امکان تولید محصوالت مختلف ساختمانی، 
تجهیــزات صنعتی، تجهیزات کشــاورزی، 
نفــت، گاز، پتروشــیمی و... و صادرات این 

محصوالت مطابق نیاز افغانستان را دارد.
وی افزود: امکان دسترسی به ارسال زمینی 
به افغانســتان یک مزیت محسوب می شود 

که هزینه صادرات را کاهش می دهد.

معاون استانداری فارس: 

شیراز مقصدی مناسب برای گردشگران سالمت افغانستانی است

رئیس کل دادگســتری گلستان با بیان اینکه 
ارتشاء ناشی از عدم سیســتم محوری است، 
افزود: با اجــرای پنجره واحد مدیریت زمین، 
نامــه به دســت ارباب رجوع داده نمی شــود 
و ارباب رجوع پشــت در اتاق مدیــران برای 
اســتعالم ها منتظر نمی ماند.حیدر آسیابی در 
آیین افتتاح ســامانه پنجــره واحد مدیریت 
زمین در اســتان گلســتان اظهار کرد: زمین 
یکی از بســترهای توســعه به ویژه در زمینه 
سرمایه گذاری بوده و با اجرای سامانه پنجره 
واحد مدیریت زمین، هم صیانت از اراضی ملی 
و هم تســهیل در امر خدمت رسانی و تغییر 
روش و رویکرد ســنتی به فناوری های به روز 
میسر می شود.رئیس کل دادگستری گلستان 
با تأکید بر اینکه بسیاری از چالش ها از جمله 
ارتشــاء و امضاهای طالیی در نبود سیســتم 
محوری رخ می دهد، ادامه داد: با اجرای پنجره 
واحد مدیریت زمین، نامه به دست ارباب رجوع 
داده نمی شــود و ارباب رجوع پشــت در اتاق 
مدیران برای اســتعالم ها منتظــر نمی ماند.

وی با اشــاره به اینکه در ســایر پرونده ها هم 
طرفین می توانند در دادگاه، آنالین شــرکت 
کنند، خاطرنشــان کرد: حذف تشریفات زائد 
در حوزه استعالم از الزامات است که راه اندازی 
پنجــره مذکور این بخــش را انجام می دهد.

آسیابی مشکل ارتشاء را عدم سیستم محوری 
عنــوان کرد و افزود: ارائه خدمات هوشــمند 
مهمترین هدف است که با این حجم از زمین 
و منابع طبیعی در اســتان گلستان و وضعیت 
نیروی انســانی و بودجه امکانپذیر نیست.وی 
نظارت هوشــمند را از مصوبات شورای حفظ 

حقوق بیت المال برشمرد و تصریح کرد: باید 
تا آخر سال جاری صیانت هوشمند از جنگل ها 
و عرصه های منابع طبیعی اســتان گلســتان 
محقق و در همین راستا بستر ۱۰۰ درصدی 
فراهم و نقشه ها جانمایی گردد که این موضوع 
با قدرت انجام می شود.رئیس کل دادگستری 
گلســتان با تأکید بر اینکه اســتان گلستان 
نخســتین استان کشور اســت که حدنگاری 
اراضــی ملی را انجــام داده، اضافه کرد: برای 
حدنگاری زمین های کشــاورزی هم اقدامات 

خوبی انجام شده است.
از  استفاده  با  اداری  رفع مشــکالت   

فناوری های نوین
محمــد برزعلــی، رییــس ســازمان جهاد 
کشاورزی استان گلســتان با تأکید بر اینکه 
سیاســت های ابالغــی مدنظر مقــام معظم 
رهبــری در دولــت الکترونیــک حرکت به 
ســمت شفافیت ســازی اســت، خاطرنشان 
کرد: در ســازمان جهاد کشاورزی بخشی از 
فناوری های نوین راه اندازی شــده و بخشی 
هم در حال راه اندازی است.وی با بیان اینکه 
پرونده های بســیاری از زمان های گذشته در 
مدیریــت امور اراضی اســتان وجود دارد که 
راســتی آزمایی کردن آن بســیار ســخت و 
اغلب غیرممکن است، اضافه کرد: بسیاری از 
مشــکالت موجود در برخی پرونده ها توسط 
ایــن پنجره واحــد مرتفع می شــود.گفتنی 
اســت، در این آیین که در دادگســتری کل 
گلستان برگزار شد، جمعی از مدیران استانی 
و کارکنان و کارشناســان دادگستری استان 

حضور داشتند.

رئیس کل دادگستری گلستان:

لزوم صیانت هوشمند از منابع طبیعی گلستان
با راه اندازی یک واحد دانش بنیان تا آخر امسال

سمنان قطب تولید  واکسن نیوکاسل می شود
مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت: استان سمنان از راه اندازی یک کارخانه تولید واکسن دامی 
در این استان تا پایان سال خبر داد که می تواند بیش از یک سوم نیاز کشور به واکسن نیوکاسل را 
مرتفع کند.دکتر حمیدرضا حسینی در گفت وگو با ایسنا با اعالم این خبر اظهار کرد: با افتتاح این 
کارخانه که در دو فاز طراحی شده در مجموع بیش از ۳۵ درصد نیاز کشور به این واکسن دامی تامین 
می شــود.وی ادامه داد: با افتتاح این واحد استان سمنان ، جدای از اینکه مهمترین قطب  داروهای 
دامی در کشور است به قطب تولید واکسن نیوکاسل نیز تبدیل خواهد شد.مدیرکل دامپزشکی استان 
ســمنان با بیان اینکه این واحد صنعتی در حال ساخت، یکی از واحدهای دانش بنیان دامپزشکی 
محسوب می شود افزود: متاسفانه شیوع کرونا در چند سال گذشته سبب شد که تکمیل این واحد 
دانش بنیان به تاخیر بیفتد.وی از پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۵ درصدی این واحد صنعتی دانش بنیان 
خبر داد و اضافه کرد: این کارخانه در دو فاز طراحی شده و با بهره برداری از فازهای اول و دوم آن، به 
تنهایی بیش از ۳۵ درصد نیاز کشور به واکسن نیوکاسل در منان تولید خواهد شد.خوشبختانه استان 
سمنان قطب تولید انواع داروهای دام و طیور در کشور است و عمده داروهای تولیدی در بخش دام 

و طیور در این استان تولید و به بازارهای کشور عرضه می شود.


