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دو شهردار کرج و پردیس استیضاح و عزل شدند

یک سال پس از تهران

صندلی های ناپایدار در شهرداری البرز

باکو هم خواستار ثبت پل «خداآفرین»
در یونسکو شد

خبرنگار

عکس ها ایرنا

در هفتــه جاری شــهرداران کالنشــهر
کــرج و شــهر فردیــس در حالــی برکنــار
شــدند که اصرار اعضای شــورای شهر در
به کرســی نشــاندن آنهــا در ذهــن مردم
اســتان البرز مانده اســت .کالنشــهر کرج
کــه بهدلیــل فرصتهای ویــژه و نزدیکی
به پایتخــت از موقعیت و اهمیت باالیی
برخوردار است ،درگیر و دار عزل شهردار
دچار چالشــی اســت که به نظر میرســد
ایــن جایــگاه نیازمنــد دقــت و بررســی
بیشــتر اعضای شــورا در انتخاب شهردار
اســت .دود انتخــاب نابجــای شــهرداران
ســابق بارهــا در چشــم مــردم این شــهر
و ســرمایههای شــهری رفتــه و گاهــی نیز
زیــاده خواهــی و وسوســههای دالالن و
مافیــای زر و زور موجــب جابهجایی یک
مدیــر مردمی شــده اســت .در ایــن میان
آنچه بــر جای میمانــد ،پروژههای نیمه
تمام شــهری و هدررفت ســرمایه اســت
کــه موجــب تضییــع بیــت المال شــده و
کام مــردم را تلــخ میکنــد از ایــن همــه
بیسامانی و سرگردانی.
مصطفــی ســعیدی ســیرایی آخریــن
شــهردار کرج پس از  10ماه عصر یکشنبه
در صحــن علنــی شــورای شــهر کــرج
اســتیضاح و از مســئولیت خود عزل شــد
و محمدرضــا آژیــر شــهردار فردیــس نیز
روز بعــد بهدلیــل عــدم احــراز ســکونت
در این شــهر برکنار شــد .اعضای شــورای
اســامی شــهر کرج در حالی بــه تردیدها
درخصــوص اســتیضاح شــهردار پایــان
دادند که ناتوانی وی در اجرای پروژههای
عمرانی ،فرهنگــی و اجتماعی و انتصاب
مدیران ناکارآمد را علت مخالفت خود با
ادامه کار شــهردار دانســتند .این در حالی
بود کــه اعضای شــورای شــهر کرج ســال
گذشته ،بومی بودن شهردار ،جوان بودن
و ســیره انقالبــی وی را از شــاخصههای
مهم وی عنوان کرده بودند.
عملکــرد شــهردار بــا مطالبــات مردم
همخوانی نداشت
اعضــای موافــق اســتیضاح شــهردار
کــرج کــه رأی بــه برکنــاری او دادنــد
همانهایی هستند که  10ماه پیش اصرار

رئیس شورای شهر کرج:
شهردار کرج ،پاکدست،
انقالبی و یک جهادگر
بی ادعا بود که روحیه
و انگیزه خوبی برای کار
داشت ،اما توانمندی
هایش متناسب با
ظرفیت شهر نبود
بــر انتخــاب مصطفی ســعیدی ســیرایی
بهعنوان شــهردار کرج داشــتند .بــا آنکه
گفته میشــد فــرد منتخب شــرایط مورد
نظــر بــرای انتخاب بــه عنوان شــهردار را
نــدارد ،اما اعضای شــورای شــهر کرج در
نامــه نــگاری بــا وزارت کشــور و جلســه با
اســتاندار البــرز و فرمانــدار کــرج بر واجد
شــرایط بــودن ســعیدی ســیرایی تأکیــد
میکردند .حال چه شده است که پس از
 10ماه نظر اعضای شورا برگشت؟
جــواد چپــردار رئیــس شــورای شــهر
کــرج در گفتوگو با «ایــران» ابتدا با بیان
تعارفــات و کلیاتــی گفت :شــهردار کرج،
پاکدست ،انقالبی و یک جهادگر بیادعا

بــود کــه روحیه و انگیــزه خوبی بــرای کار
داشــت .رئیــس شــورای شــهر کــرج پس
از ایــن تعریــف یک «امــا» هــم در پایان
جملــه خــود آورد« :امــا توانمندیهــای
شــهردار سابق متناســب با ظرفیت شهر
نبود!»
وی افــزود :عملکــرد شــهردار کــرج،
مطالبــه مــردم و اولویتهای شــهری در
طــول  10ماه گذشــته مــورد بررســی قرار
گرفــت و ســرانجام اعضای شــورا به این
نتیجه رســیدند که توانمندی ،پتانسیل و
عملکــرد شــهردار با خواســتههای مردم
همخوانــی نــدارد .بارهــا در شــورا بــه او
تذکر داده و طرح ســؤال شــد .در جلســه
اســتیضاح بــا وجــود گــزارش مبســوط
شــهردار ،رأیگیــری صــورت گرفــت و 11
عضو به برکناری وی رأی دادند.
وی افــزود :در پیشــرفت پروژههــای
اصلــی ماننــد قطــار شــهری و بزرگــراه
شمالی ،عملکرد شهردار و معاونتهای
شــهرداری کامــل و مــورد قبــول نبــود.
مدیریــت منابــع مالــی محقــق نشــده
بــود .مدیریــت منابــع انســانی و جــذب
بــا اعتــراض و نارضایتــی همــراه بــود.
سیاســتها و طرحهــای شــورای شــهر
در حــوزه پســماند بهعنــوان اصلیتریــن
مطالبــه مــردم مصــوب نشــده و موجب
نارضایتی بــود .در حوزههــای تخصصی
ســازمان هــا و معاونتهــا نیــز قوانیــن،
مقررات و شایســته ساالری رعایت نشده
و مورد بیتوجهی قرار گرفته بود.

عمار ایزدیار عضو دیگر شــورای شــهر
کــرج هم اظهــار کرد :با توجه به گذشــت
 10ماه متأسفانه شاخصهای عملکردی
شــهردار کرج مورد رضایت اعضای شورا
نبــود و نتوانســت سیاســتهای شــورا را
اجرا کند.
ایزدیار با اشــاره به موضوعات مطرح
شــده درخصــوص دالیــل اســتیضاح
شــهردار کــرج گفــت :اینکــه در برخــی از
سایتها و فضای مجازی ،استخدامهای
بیضابطــه یــا مــرگ  5پاکبــان بــر اثــر
تصــادف را از دالیــل برکنــاری شــهردار
میشــمارند ،صحیــح نیســت زیــرا بــه
کارگیــری در شــهرداری در هــر دورهای
بایــد بــا نظــارت و حساســیت شــورای
شــهر کنترل شــود و مــرگ پاکبانهــا نیز
موضوعــی اســت کــه در گذشــته اتفــاق
افتاده و شــهردار در این موضوع دخالت
یا تأثیری ندارد .آنچه موجب اســتیضاح
شــد ،صرفاً ناکارآمدی شهردار نبود بلکه
وی نتوانســت سیاســتها و خواستههای
شــورا را به نتیجه برســاند و پیگیری کند.
ماننــد یــک بازیکن حرفــهای فوتبــال که
نتوانــد در یــک تیــم موفــق عمــل کنــد و
نتیجــه همکاری جمعــی وی مورد اقبال
عمومی و مدیرانش قرار نگیرد.
عضــو شــورای شــهر کــرج ادامــه داد:
موضــوع درآمدهــای پایــدار خواســتهای
مهــم بــود کــه بــه آن پرداختــه نشــد.
پروژههای عمرانی بزرگ و مهمی مانند
قطــار شــهری کــرج و بزرگــراه شــمالی

کاهش  32درصدی ورودی پروندههای طالق به دادگاههای یزد

رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد

آغاز ساخت مجتمع پتروشیمی گلستان با بودجه ۲۲۰
هزار میلیارد ریالی
گــرگان  -رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت :عملیــات ســاخت
مجتمع پتروشــیمی گلســتان با بودجه  ۲۲۰هزار میلیارد ریالی یک شرکت
سرمایهگذاری داخلی طی یک ماه آینده فعالیت خود را به طور رسمی آغاز
میکند.به گزارش ایرنا ،حیدر آســیابی در نشســت خبری به مناسبت هفته
قوه قضائیه اظهار داشــت :این شــرکت ســرمایهگذاری که جــزو بزرگترین
ســرمایهگذاران بخــش پتروشــیمی کشــور بــه شــمار مــیرود ،مســئولیت
راهاندازی این طرح را پذیرفته است.راهاندازی مجتمع پتروشیمی گلستان
از جمله مطالبههای مردم اســتان از مســئوالن ارشــد کشــور بود که در سفر
آذرماه رئیس قوه قضائیه به این خطه بر حل آن تأکید شد.ساخت مجتمع
پتروشــیمی گلستان در سفر استانی سال  ۸۴هیأت دولت مصوب شده بود
و ســال  ۸۶هم عملیات ســاخت آن آغاز شد اما پیشرفت چندانی نداشت.
مــردم از پذیرهنویســی ســاخت مجتمــع پتروشــیمی گلســتان در آبان ۸۵
اســتقبال گســتردهای داشــتند و افزون بر  ۹۴هزار نفر ســهام این شــرکت را
خریدند.
ëëتوقف ساخت و ساز غیر مجاز در«زیارت»
رئیــس کل دادگســتری گلســتان همچنین با اشــاره به توقف ســاخت و
ســاز غیرمجاز در روســتای زیارت گفت :با اقداماتی از جمله استقرار پست
ایســت و بازرسی در ناهارخوران ،ســاخت و ساز غیرمجاز در منطقه زیارت
گرگان به صفر رســید.وی ادامه داد :انتقال مصالح ساختمانی به روستای
زیارت با نظارت پســت ایســت و بازرســی در ناهارخوران امکانپذیر است و
از ورود آن بدون مجوز جلوگیری میشــود.در حاشــیه روســتای گردشگری
زیارت بیش از  ۱۵۰۰واحد غیرمجاز ســاخته شــده که مجوز کمیسیون ماده

یک تبصره یک جهاد کشــاورزی را ندارند و ســاخت آنها مربوط به قبل از
دهه  ۷۰شمسی است.
ëëحمایت از رونق تولید
رئیس کل دادگســتری گلستان با تأکید بر عمل به شعار «تولید ،دانشبنیان
و اشــتغال آفرین» افزود :در یک ســال اخیر ،هشــت کارخانه بهصورت مستقیم
و بــا حمایــت کارگــروه اقتصــاد مقاومتی دادگســتری و  ۷۵کارخانه با مشــارکت
دســتگاههای اجرایی و بانکها دوباره احیا شــده و به چرخه تولید بازگشــت.وی
ادامــه داد ۴۶۵ :پرونــده رفع موانع رونق تولید بهصورت اســتانی تشــکیل شــده
که  ۲۹۵فقره آن با  ۳۴نشســت اســتانی در حوزه اقتصاد مقاومتی دادگســتری،
منجر به حل مشــکالت تولیدکنندگان شــد .وی گفت :عالوه بر این  ۴۴۸پرونده
رفع موانع تولید بهصورت شهرســتانی با  ۲۰۴نشســت در  ۱۴شهرســتان تشکیل
شده که  ۱۸۳فقره آن با مشارکت دستگاهها و بانکهای عامل رسیدگی و منجر
به رونق تولید شد.

خوزستان
رتبه نخست آموزش ومهارتآموزی به سربازان در کشور

اهــواز  -هفت هزار ســرباز ســال گذشــته در خوزســتان حرفه و
مهارت فراگرفتند و این اســتان رتبه نخست آموزش و مهارت
آموزی به سربازان در کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما  ،فرمانده ســپاه حضرت
ولیعصر(عج)اســتان در نشســتی بــا موضــوع مهــارت آموزی
ســربازان کــه با حضــور مدیــران دســتگاههای مربوطــه انجام
گرفــت ،بیــان کرد:حرفــه آمــوزی ســربازان در چنــد ســال
اخیــر بســیار مــورد اهمیــت قــرار گرفته اســت که بــا همکاری
دســتگاههای مربوطــه تالش داشــتیم تــا با مهــارت آموزی به
ســربازان شــرایط را برای اشــتغال و فعالیت ســربازان در بازار
کار فراهم کنیم.
ســردار حســن شــاهوارپور افزود :پارســال خوزســتان در کل
کشــور رتبه نخســت را در آموزش و مهارت آموزی به سربازان
کســب کرد و از تمامی دســتگاههای مربوطه درخواست داریم
امســال نیــز در اجــرای ایــن طــرح نهایت همــکاری را داشــته
باشند.
وی افــزود :بــرای حرفــه آمــوزی ســربازان همــکاری
دســتگاههایی همچــون فنــی و حرفــهای ،ســازمان صمــت و
اداره کار ،تعــاون و رفاه اجتماعی مهم اســت؛ با این اقدامات

پیشرفت مورد انتظار را نداشتند و درصد
پیشــرفت فیزیکــی آنهــا مطلــوب نبــود.
حوزه پســماند نیز با نارضایتی عمومی و
گالیههای شهروندان همراه بود.
ëëتسلیم خواســتههای شخصی مخالفان
نشدم
مصطفــی ســعیدی ســیرایی شــهردار
اسبق کرج که هفتم شهریور سال گذشته
بهعنــوان شــهردار کــرج انتخــاب شــده
بــود ،به دفــاع از عملکرد خــود در مدت
توگــو بــا
مســئولیتش پرداخــت و در گف 
«ایران» اظهــار کرد :اعتقاد دارم ســؤال،
تذکر و استیضاح حق اعضای شورا است
و براســاس اخالق و قانــون ،خود را ملزم
به پاسخگویی میدانم.
مصطفی ســعیدی ســیرایی بــا تأکید
بــر اینکــه حاضر به پرداخــت پول خالف
بهواســطه گــران و پیمانــکاران نیســتم،
افــزود :اعتقــاد دارم در برابر مســئولیتی
که پذیرفتهام ،باید به پروردگار پاســخگو
باشــم 10 .مــاه بهعنــوان شــهردار قبــول
مسئولیت کردم که  6ماه از آن را اعضای
شورای شهر جلســه میگذاشتند تا سؤال
و اســتیضاح کنند .چون خواستههایشــان
محقــق نشــد و حاضر به واگــذاری امتیاز
نبــودم ،مانــع از پیشــبرد برنامــه هایــم
شــدند .دســت کاســبکاران را در ایــن
دوره از بیــت المــال کوتاه کــردم و عمده
اختالفاتشــان همین بود که با فســاد در
شهرداری مبارزه کردم.
شــهردار اســبق کــرج افــزود :کار

جوانــان زیــادی با مهارت وارد بــازار کار میشــوند و در کاهش
نرخ بیکاری استان اثرگذار است.
فرمانده ســپاه ولیعصر(عج) خوزستان بیان کرد :از امسال
هــر ســه ماه یکبــار اقدامــات انجام شــده در این طرح بررســی
میشــود و رونــد اعطــای پرداخــت تســهیالت بــه ســربازان با
مهارت از سوی بانکها نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وی گفت :تأمین تجهیزات متناسب با مشاغل مورد نیاز در
خوزســتان و امکانات نرم افزاری برای مهارت آموزی سربازان
بسیار مورد اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یــزد -رئیــس کل دادگســتری اســتان یــزد از
کاهــش  32درصــدی ورودی پروندههای طالق
به دستگاه قضا در سال  1400خبر داد.
غالمعلــی دهشــیری افــزود :بــا توجــه بــه
تالشهــای صــورت گرفتــه  63کارگاه ســبک
زندگــی اســامی توســط معاونــت اجتماعــی و
پیشــگیری از وقوع جرم اســتان ویــژه متقاضیان
طــاق برگزار شــد که همین امــر موجب کاهش
 32درصــدی ورودی ایــن پروندهها به دســتگاه
قضا گردیده است.
وی همچنیــن درخصــوص کاهش جمعیت
کیفــری زندانهــای اســتان افــزود :در هفته قوه
قضائیــه طــرح طبقهبنــدی زندانیــان یعنــی
تفکیــک زندانیــان و محکومــان در زندانهــای
مرکز استان اجرا خواهد شد .وی هدف از اجرای
ایــن طــرح را اصــاح و تربیــت بهتــر زندانیــان
در داخــل زنــدان عنوان کــرد و افــزود :زمانی که
متهمــی بــرای چنــد روز بــه زنــدان مــیرود و با
محکومــی که ممکن اســت جــزو اراذل و اوباش
باشد در کنار هم قرار بگیرند قطعاً آموزشهای
منفی و اثرگذاری بر متهم خواهند داشــت لذا با
اجــرای این طــرح میتوان در کاهــش جمعیت
کیفری زندانها نقش اساسی ایفا کرد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان یــزد بــا بیــان
اینکــه  92/7درصــد زندانیــان اســتان را مــرد و

مرز خسروی برای تردد کاروانی زائران عتبات عالیات
بزودی بازگشایی میشود

قصرشــیرین  -فرماندار قصرشیرین با اعالم اینکه مرز رسمی خسروی بزودی
بــرای تــردد کاروانی زائــران عتبات عالیات بازگشــایی میشــود ،گفــت :بر این
اســاس روزانــه  ۴۰۰تــا  ۵۰۰نفــر ،بــدون روادیــد در قالــب کاروانهای رســمی
ســازمان حــج و زیارت بــا موافقت طــرف عراقی از طریق این مــرز عازم عراق
خواهند شد.
«مرادعلی تاتار» افزود :رایزنیهای الزم توســط مقامات کشــورمان با طرف
عراقــی انجام شــده و طرف عراقی آماده پذیرش کاروانهــای ایرانی به عتبات
عالیات است.
وی اظهــار داشــت :در صــورت بازگشــایی ،تــردد زائــران بهصــورت کاروانی
خواهد بود و تردد انفرادی از این مرز انجام نمیشود.
نماینــده عالــی دولت در قصرشــیرین گفت :در ســالهای اخیــر راهپیمایی
اربعیــن بــه بزرگتریــن گردهمایی انســانی تبدیل شــده و با توجه بــه اینکه مرز
خســروی مناســبترین محورهای مواصالتی و راههای دسترسی را دارد یکی از
مزیتهای این مرز برای رفاه حال زائرانی اســت که این مســیر را برای تردد به
عتبات عالیات انتخاب میکنند.
تاتــار ادامــه داد :تمــام ادارات و دســتگاهها شــبانه روزی پــای کار هســتند و
امکانــات هتلهــا و زائرســراها و راه دسترســی شهرســتان قصرشــیرین بســیار
شــاخص بــوده و از ســوی دیگر این مــرز نزدیکترین نقطه از کشــور بــه پایتخت
عراق است.

مابقــی را زنــان تشــکیل میدهند ،گفــت :از این
تعداد  28/4درصد را زندانیان غیر بومی شامل
میشوند.
دهشیری بیشترین محکومیت در زندانهای
اســتان را در رأس مــواد مخــدر ،ســرقت ،جرایم
علیه اشــخاص و اطفــال ،محکومیتهای مالی
و حقوقــی که به لحــاظ عدم پرداخــت دیون در
زنــدان بــه ســر میبرنــد و جرائــم علیه امــوال و
مالکیت عنوان کرد.
وی گفت :ورودی پروندهها به شــعب استان
در ســال  236 ،1400هــزار و  424فقــره پرونــده
عنوان کرد که متأســفانه نســبت به ســال قبل 6
درصد افزایش داشته است که این مسأله هم به
دلیــل افزایش مهاجرتها به یزد و هم به دلیل
افزایش جرائم مواد مخدر و مســائل و مشکالت
اقتصادی که پیش آمده بوده است.
رئیــس کل دادگســتری اســتان یــزد صلــح و
ســازش را یکــی از راهکارهــای کاهــش ورودی
پروندهها به دســتگاه قضایی عنوان کرد و گفت:
شــوراهای حل اختــاف اســتان از حیث صلح و
سازش رتبه دوم در کشور را بعد از استان زنجان
به خود اختصاص دادهاند به طوری که در ســال
 1400ایــن شــوراها توانســتهاند  56/6درصــد از
پروندههایــی را که قابل ســازش هســتند ،صلح
بدهند.

زیرساختهای انرژی آب و برق
در مازندران مشکل جدی دارد
ســاری  -اســتاندار مازنــدران بــا تأکیــد بر
این نکته که زیرســاختهای انــرژی آب و
برق در اســتان دچار مشــکل جدی است،
گفت :تعادل بخشــی به تولیــد و مصرف
ایــن دو انــرژی در مازنــدران دســتکم
بــه پنج ســال زمــان نیــاز دارد.بــه گزارش
ایرنــا ،ســیدمحمود حســینی پــور افــزود:
متأســفانه در دولت گذشته به زیرساخت
هــای ایــن بخش توجهی نشــده بــود و در
مقابــل بدتریــن خاموشــیها اعمال شــد
و سیاســتگذاریهای نادرســت هم سبب
شد تا از توان بخش خصوصی هم در این
بخش به درســتی استفاده نشود .نماینده
عالــی دولــت در مازنــدران از اختصــاص
پنج هزار میلیارد تومان در قالب فاینانس
برای توســعه زیرســاختهای برق استان
خبر داد و تأکید کرد :متأسفانه تأمین آب
شــرب مازنــدران هم با مشــکل بســیاری
جدی مواجه است.

زیست بوم

ایران واشقانی فراهانی

جهــادی بــا تمــام تــوان بــر مــردم شــهر
پوشــیده نبــود .هجمههــا و تخریبهــا
بــر شــهرداری ،مدیریــت کــردن شــورا از
خــارج از مجموعــه و اعمــال فشــار بــر
آن نیــز بــر کســی پوشــیده نیســت .مانع
از پیشــبرد جریــان فســاد شــدم .در برابر
زیاده خواهیها ،انتصابات ،نحوه اجرای
پروژهها و پرداختهای بیرویه مقاومت
و ممانعت کردم .جریان زر و زور و تزویر
بــا جریــان رســانهای قدرتمنــد و هدایت
شــده نمیگذاشــتند اقدامــات مؤثــر
اطالعرســانی شــود .ایــن اســراری اســت
کــه امانتــداری جریان انقالبــی میطلبد
در راســتای اهــداف انقالب بــا آبرویمان
هزینهاش را بدهیم.
ëëدلیل برکناری شهردار فردیس
از ســوی دیگــر شــهر ۵۰۰هــزار نفــری
فردیــس که در جنوب شــرقی کــرج مرکز
اســتان البــرز قــرار دارد نیــز دســتخوش
تغییــر شــهردار شــد .ســخنگوی شــورای
اســامی شهر در این رابطه گفت :چندی
پیــش نامــهای از فرمانــداری فردیــس
مبنــی بــر عــدم احــراز ســکونت محمــد
رضــا آژیر شــهردار فردیس در این شــهر
دریافــت کردیــم کــه براین اســاس برای
برکناری شهردار تصمیمگیری شد.
بهنام فخــری افزود :اعضای شــورای
اســامی شــهر فردیــس بــا  ۹عضــو بــا
اکثریت آرا حســین عاشــوری مدیرعامل
ســازمان آتشنشانی فردیس را بهعنوان
سرپرســت شــهرداری این شــهر انتخاب
کردند.
محمدرضــا آژیــر که از شــهریور ســال
گذشــته بهعنــوان شــهردار دومین شــهر
پرجمعیــت البــرز انتخــاب شــده بــود،
حدود هشــت ماه مســئولیت شــهرداری
فردیس را عهده دار بود.
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه
مصطفی سعیدی سیرایی (شهردار عزل
شــده کــرج) مــرداد  99شــهردار فردیس
شــد ،امــا بهدلیــل عــدم احــراز محــل
ســکونت توسط شــورای شــهر فردیس از
این ســمت عزل شــد امــا بالفاصله پس
از آن بــا کســب  ۱۲رأی موافــق اعضــای
شــورای ششــم شــهر کــرج بهعنــوان
سرپرست شهرداری کرج منصوب شد.

زیســت بوم_کشــور آذربایجــان بهدنبــال ثبــت جهانی
«پــل خداآفریــن» در یونســکو اســت .این خبــر را «آنار
کریــماف» وزیــر فرهنــگ این کشــور در تهران بــه وزیر
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی ایــران
میدهد و خواســتار امضــای یادداشــت تفاهمی میان
تهران و باکو برای این ثبت مشترک میشود .یک سال
پیش بود که «علی اصغر مونسان» ،وزیر سابق میراث
فرهنگی در دولت گذشــته از تصمیــم ایران برای ثبت
جهانــی پــل خداآفرین در یــک پرونده مشــترک میان
تهــران و باکــو خبــر داد .او خرداد ســال گذشــته پس از
بازدیــد از پل خداآفریــن گفت« :با توجه بــه اینکه این
پلهای تاریخی با جمهوری آذربایجان مشترک است،
لــذا رایزنی با همتــای آذربایجانی را در دســتورکار قرار
خواهیــم داد تا عالوه بر اقدام به مرمت و ثبت جهانی
مشــترک پلهــای تاریخــی خداآفریــن ،دیپلماســی
گردشگری دو کشور را توسعه دهیم».
پــل خداآفرین با مالکیتی مشــترک در خاک دو کشــور

قــرار دارد؛ بخشــی از ایــن پــل در خــاک ایــران و در
شهرســتان خداآفریــن اســتان آذربایجان شــرقی واقع
شــده و بخشــی دیگــر در آن ســوی مرز در خاک کشــور
آذربایجــان قرار گرفته اســت .این پــل در منطقه صفر
مرزی دو کشور و روی رود ارس ساخته شده است.
وزیــر فرهنــگ جمهــوری باکــو در دیــدار بــا «عزتاهلل
ضرغامــی» از پــل خداآفرین بهعنوان پل دوســتی نام
میبــرد و میگوید :این پل مهمترین مســیر اتصال راه
ابریشــم بین شــرق و غرب بوده و در تــاش برای ثبت
جهانــی در یونســکو هســتیم .بــرای ثبــت ایــن پل یک
یادداشت تفاهم تهیه شده و برای شما ارسال کردهایم
که امیدوارم در سفر به باکو امضا شود».
روی رود ارس دو پــل خداآفریــن وجــود دارد که تقریباً
یک ســوم پل قدیمیتر در ســال  ۱۸۲۸میالدی پس از
عهدنامــه ترکمنچــای از قســمت متصل به دو ســاحل
منفجر شــد که به مرور زمان این خرابیها بیشــتر شــد
و اکنــون نیــز در خطــر نابــودی کامل قرار گرفته اســت.
پــل دوم هم که حــدود  ۱۰۰متر پایینتــر از پل اول قرار
گرفتــه و قدمت کمتری برای آن تخمین زدهاند اگرچه
در ظاهر سالم است ،اما به مرمت نیاز دارد.
ایــن پلهــا ،گذرگاهــی بســیار مهــم و راهبــردی میــان
منطقــه آذربایجــان و قفقــاز بــوده اســت .هــر دو پــل ـ
آن بخشــی کــه در خــاک و مالکیت ایران اســت ـ ســال
 ۱۳۷۶در فهرســت آثــار ملی ثبت شــده اســت .رئیس
پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری که دیداری از
پلهای خداآفرین داشت مرمت و حفاظت از پلهای
تاریخی خداآفرین را هدفی مشــترک بین کشور ایران و
جمهوری آذربایجان دانسته است.
عزتاهلل ضرغامی ،وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و
صنایع دســتی در این دیدار به پل خداآفرین در روابط
بین دو کشــور نیز اشــاره میکند ،اما فقط میگوید :این
پــل که در مرز دو کشــور قــرار دارد ،نمــادی از ایجاد پل
دوستی بین ایران و آذربایجاناست.
ضرغامی همچنین به دیگر اشــتراکات دو کشــور اشاره
میکنــد و بــا یــادآوری نزدیکــی و قدیمی بــودن روابط
ایــران و آذربایجان در تمام ابعــاد فرهنگی ،اجتماعی
و سیاسی ،میگوید :ملتهای ما خود را به هم نزدیک
میداننــد و دولتهــا نیز باید بــرای برداشــتن موانع و
نزدیکی آنها نهایت تالش خود را به کار گیرند.
او دربــاره زمینههــای همــکاری مشــترک تهــران و باکو
میگویــد :حفــظ و مرمــت آثــار و ابنیه تاریخــی یکی از
مهمتریــن مأموریتهــای ایــن وزارتخانــه محســوب
میشــود .بــرای تخریــب مســاجد در قرهبــاغ بســیار
متأثر شــدم .ما برای همــکاری در ایــن زمینه و مرمت
مســاجدی کــه طــی جنــگ در قرهبــاغ ویران شــدهاند،
آمادگــی داریم .امروزه آن چیزی که باید تخریب شــود
دیوارهای بین ملتهاست ،نه آثار تاریخی.
ضرغامی همچنین ثبتهای جهانی مشــترک را نماد
ارتبــاط و همبســتگی تمدنــی بیــن دو ملــت میداند و
میگویــد :ثبت جهانی مشــترک در برخی موضوعات،
ماننــد پخت نان نازک ،مینیاتور و کمانچه نشــانگر این
است که این آثار متعلق به تمام بشریت است .زمانی
که بهطور مشــترک اثری را به ثبت جهانی میرســانیم
به این معنا است که تمام دنیا صاحب این اثر هستند.
ëëتالش برای پیشگامی در ثبتهای مشترک
آنچه در موضوعات مشترک در ثبت جهانی باید مورد
نظر قرار بگیرد مدیریت ایران بر پروندههای مشــترک
اســت .جغرافیــای ایــران فرهنگــی بســیار بزرگتــر از
مرزهای امروز کشــور اســت .باکو پیش از این هم سعی
کــرد جنگلهای هیرکانی را ب ه نــام خود ثبت کند اما با
توجــه به اینکه تنها  2درصــد از جنگلهای هیرکانی در
این کشور قرار داشت ،ایران اعتراض خود را به یونسکو
برد .یونســکو حق را به ایران داد و از دو کشــور خواست
تا هیرکانی را در یک پرونده مشــترک به ثبت برسانند.
کشور آذربایجان خواستار مدیریت پرونده شد اما ایران
نپذیرفــت .در نهایت ایران پرونــده را ثبت جهانی کرد
و به جمهوری باکو اعالم کرد که از الحاق این کشــور به
پرونده استقبال میکند.

