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دعا برای کاهش قیمت ها 
سیدقائم موسوی

مدیر فرودگاه بین المللی شهدای المرد:

راه اندازی اولین تاکسی هوایی ایران در الِمرد فارس
»اوباما سکوت و ناگهان حمله« بهترین توضیح برای 
همه آن چیزی است که می خواهم برای گزارش سوم 
در انتخابات آمریکا ارائــه دهم. می توان گفت، دونالد 
ترامپ در تمام دوران ریاســت جمهوری خود بیش از 
هر رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا به رئیس جمهور 
پیش از خود حمله کرد و او را در معرض شــدیدترین 
انتقادات قرار داد. اما اوباما عموما سکوت اختیار کرده 
بــود. در حالی که آخرین مناظــره ترامپ و بایدن تا 
حدی به نفع ترامپ تمام شده بود، اوباما به صحنه آمد 
و با چند ســخنرانی پی در پی که از سوی شبکه های 
تلویزیونی مستقیما پخش می شد، شدیدترین انتقادات 
را متوجــه ترامپ کرد، آن هــم در ایالت های کلیدی 
فلوریدا و پنسیلوانیا. اوباما با این کار خود نوعی سنت 
شکنی کرد و در حالی که معمول نبود روسای جمهور 
سابق درباره روسای جمهور حاضر سخن بگویند، او نه 
تنها چنین کرد، بلکه رسما برای تبلیغات انتخاباتی به 
نفع بایدن به صحنه آمد. چهار سال حمالت ترامپ به 
سیاســت های اوباما، پاسخ های اوباما را برای مخالفان 
ترامپ موجه و شــنیدنی تر می ساخت. ضعف بزرگ 
بایدن نداشــتن کاریزما، نداشتن قدرت نظریه پردازی 
و نداشــتن قدرت بیان بود، ســه مولفه ای که اوباما 
بــه بهترین وجه از آن بهره می بــرد.  اوباما به عنوان 
چهره ای تازه، انرژی و هیجان تازه ای به کمپین بایدن 
وارد کرد و عالوه برایــن انتقادات موثرتری را متوجه 
ترامپ ساخت، همان کاری که بایدن چندان از عهده 
آن بر نیامده بود. به خاطر داشته باشیم، اوباما در فضای 
مجازی به ویژه فیســبوک و توئیتر جایگاهی منحصر 
بفرد دارد. به طور مثال او با حدود 124 میلیون فالوئر 
در توئیتر و بیش از هر شــخصیت آمریکایی از امکان 
موج آفرینــی در فضای شــبکه های اجتماعی را نیز 
برخوردار اســت. این رقم برای ترامپ هشتاد میلیون 
و برای بایــدن صرفا حدود 24 میلیون اســت. ورود 
اوباما هم در فضای گفتمانی و هم در فضای اینترنتی 
تاکتیکی موفق و ارزش افزوده جدیدی برای کمپین 
بایدن بود، چیزی فراتر از محاسبات معمول انتخاباتی. 
حاال اوباما و طرفداران کمپین بایدن، مشغول باز نشر 

قطعه قطعه سخنرانی های خود علیه ترامپ در توئیتر و 
فیس بوک هستند که هزاران بار بازنشر می شود. بسیج 
ســیاهان که به ویژه در ایالت های کلیدی توان تغییر 
موازنه را دارند، ارزش افزوده دیگر اوباما برای کمپین 
نه چندان جــذاب وکم هیجان بایدن بود. حفظ روند 
نظر سنجی ها و پیشگیری از سقوط بایدن کاری بود 
که گویا اوباما نقشه اش را برای این روزهای سرنوشت 
ساز کشــیده بود. تا این جا کاریزمای اوباما تاثیرگذار 
بوده اســت. چهره هایی نظیر میشــل اوباما در بسیج 
زنان به ویژه زنان ســیاه، و برنی سندرز نیز در بسیج 
بخشــی دیگر از طبقه کارگری آمریکا در حال نقش 
آفرینی هستند. اتحاد کم ســابقه ای بین لیبرال ها و 

سوسیالیت ها علیه ترامپ شکل گرفته است.
تبیین گفتمانی و دموگرافی آراء: شاید بتوان گفت 
شاهد یکی از قطبی ترین انتخابات آمریکا هستیم که 
شاخصه های دو جریان اصلی اش از این قرار است: که 
ترامپ: نماینده کلیســای ارتودوکس، ارتش ساالران، 
سرمایه  ساالران، مردان سفید و حاشیه نشینان و کمتر 
تحصیل کردگان، بایدن: نماینده دموکرات ها، لیبرال ها، 
سوسیالیســت ها، زنان، سیاهان و تحصیل کردگان و 
شهرنشینان و مهاجران؛ تحلیل نظر سنجی ها نیز به 
خوبی شاهد این تقسیم بندی است. به طور مثال در 
میان رای دهندگان زن 61 درصد زنان گفته اند بایدن 
را به ترامپ ترجیح می دهنــد، در حالی که در میان 
مردان، ترامپ یک درصد نســبت به بایدن محبوبیت 
بیشــتری دارد. در میان مجموع زنان و مردان رنگین 
پوست، بایدن 71 درصد محبوبیت دارد در حالی که 
ایــن رقم برای ترامپ تنها 24 درصد اســت و همین 
شاخص در میان زنان رنگین پوست شکاف بیشتری 
دارد و 77 درصــد بــه نفع بایدن و تنهــا 21 درصد 
برای ترامپ است. در شاخصی دیگر در میان مجموع 
مردان و زنان سفید، ترامپ 50 درصد محبوبیت دارد 
درحالی که این شاخص برای بایدن 48 درصد است. 
در نمونــه ای دیگر از قطبی شــدن انتخابات آمریکا، 
نظر سنجی ها نشــان می دهند که تنها 48 درصد از 
کسانی که به بایدن رای می دهند به خاطر خود بایدن 

و یا برنامه هایــش از او حمایت می کنند، و 48 درصد 
رای بایدن رای منفی اســت، یعنی صرفا برای »نه به 
ترامپ«، از بایدن حمایت می کنند. این درحالی است 
که در میان حامیان ترامپ، از هر ده نفر، هشــت تن 
یعنی 79 درصد صرفا بــه خاطر ترامپ و یا عملکرد 
اقتصــادی اش به او رای می دهنــد و صرفا 17 درصد 

دلیل رای خود را »نه به بایدن« ذکر کرده اند.
روند نظر سنجی ها: تنها پنج روز مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، می توان گفت در سطح ملی، 
نظرسنجی ها بایدن را با فاصله نسبت به ترامپ جلوتر 
می دانند. این فاصله در نظر سنجی های روز چهارشنبه 
فاصله حداقل 5 تا حداکثر 12 درصد را نشان می دهد. 
ده ها موسســه معتبر در حال نظرســنجی هستند و 
متوســط این نظرســنجی ها حدود 9 درصد اختالف 
به نفع بایدن را نشان می دهد. اما شاید بهترین معیار 
برای ترسیم واقعیت، مقایسه سنجی های فاکس نیوز 
)طرفدار ترامپ( و ســی ان ان )طرفدار بایدن( باشد. 
فاکس نیوز در حال حاضر، فاصله را 7 درصد و ســی 
ان ان فاصله را 10 درصــد اعالم کرده اند. این میزان 
فاصله بین دو رقیب در 5 روز مانده به انتخابات آمریکا 
بی ســابقه اســت و در نوع خود یک رکورد محسوب 
می شــود. هیالری کلینتون در چنیــن روزی یعنی 
5 روز به انتخابات، تنها حدود 4 درصد در متوســط 
نظر ســنجی ها از رقیب خود پیش بوده است.  روند 
نظرسنجی ها در ایالت های کلیدی: چنان که می دانیم، 
در انتخابــات آمریــکا، رای ملی شــاخص اصلی در 
انتخابات رئیس جمهوری نیست و مالک رای الکترال 
در ایالت های آمریکاست و رئیس جمهور کسی خواهد 
بود کــه از مجموع 538 رای الکترال بتواند 270 رای 
را از آن خود کند.  باتوجه به آن که عموما تعدادی از 
ایالت های مشخص با فاصله به نفع سرخ یا به نفع آبی 
است، ایالت هایی صحنه اصلی رقابت را برای رسیدن 
به نصاب نهایی تشکیل می دهند که بیشترین میزان 
آراء شــناور را داشته و امکان چرخش به هر یک از دو 

سوی انتخابات را داشته باشند.
ادامه در صفحه 2

معــاون اول رئیس جمهور کــه در برهه ای امید 
اصالح طلبان هم به حساب می آمد، در جواب سوالی 
پیرامون قیمت ها و افزایش تورم گفت: دعا کنید که 

قیمت ها کاهش پیدا کنند!
قبــل از آن نیز آقای روحانی گفتــه بود که اگر 
قصد فرســتادن لعن برای مسببین وضعیت آشفته 
اقتصادی دارید، آدرســش کاخ سفید در واشنگتن 
دی ســی است. وجه تسمیه صحبت رئیس جمهور 
می توانست طعنه داخلی داشته باشد. مخاطبینش 
نیز کسانی هستند که کارشکنی هایی در راه سیاست 
خارجی دولت و مشــخصا ناکامی برجــام و لوایح 
FATF داشته اند. چیزی که برای مردم مبرهن است 
این اســت که تمشیت امور آنها نه با لعن به سامان 

می شود و نه با دعا!
مدیریت شرایط بغرنج کنونی نیاز مبرم و حیاتی 
به حکمرانی مطلوب دارد. انباشت کنونی مشکالت 
عدیده و در هم تنیده مردم ماحصل سوء مدیریت و 
فقدان صالحیت کارگزاران است و با علم و مدیریت 

علمی نیز قابل رفع و رجوع است.
این قلم منکر کارکرد دعا نیست ولی نقشی ایجابی 
و کارکردی برایش قائل نیست. دعا تاتیرات روانی و 
مکمل دارد. تاثیرات متممِی آن نیز مرهون مقدمات 
و مکانیزم های ارادی اســت. پس نمی شود امور را به 
امان خودش رها کرد و تصور کرد با دعا، مردم از زیر 

یوِغ مدیریت ناقص و ضعیف نجات خواهند یافت.
تمامــی معضالت کنونی ریشــه در مشــکالت 

عدیــده ای دارند که خطاهای انســانی آنها را ایجاد 
کرده اند. خطاهایی که منبعث از مقتضیات ارادی و 
غیرارادی بوده اند. حکمرانی بهینه و توسعه یافتگی 
کشورها نتیجه مدیریت سالم و تشبث به شیوه های 
علمی اســت و اگر به لعن و دعا بود شرایط به شکل 

دیگری رقم می خورد.
گــذر از وضعیــت بغرنــج کنونی و کاســتن از 
فشــارهای رو به تزاید، مستلزم عقالنیت، مدیریت 
کارآمــد و حرکت های بنیادین و زیربنایی اســت. 
اگر به دعا و لعن کارها بســامان می شــد اساسا کار 
به جایی نمی رســید که برخی مسووالن قیم گونه 
به جای راه حل های علمی بــرای مردم، راهکارهای 

غیرمسئوالنه ارائه دهند.

مدیر فرودگاه بین المللی شهدای شهرستان الِمرد 
فــارس، از راه اندازی اولین تاکســی هوایی ایران در 
المرد خبر داد و گفت: همایش مدیران فرودگاه های 
جنوب کشــور در المرد که با قرائت پیام مدیرعامل 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران توســط بیات مشاور 
امور هوانوردی عمومی آغاز بکار کرد، به منظور توسعه 
هوانوردی عمومی در جنوب کشــور برگزار شد و سه 
دســتاورد مهم برای منطقه که از جمله آن راه اندازی 
اولین تاکســی هوایی ایران در شهرستان المرد بود، 

داشــت. ســهراب عزیزی با بیان اینکه ظرفیت هر 
تاکســی هوایی المرد 6 نفر اســت تصریح کرد: دو 
تاکســی هوایی اختصاصی برای فرودگاه بین المللی 
شــهدای المرد خریداری شده است که ان شااهلل در 
ماه هــای آینده به این فرودگاه اضافه خواهند شــد؛ 
تاکسی های هوایی المرد که دو فروند هواپیمای سسنا 
310 می باشــد آماده ارائه خدمات به اقشار مختلف 
جامعه به هر مقصــدی )پرواز های داخلی و خارجی( 

و در هر زمانی هستند.
این مقام مســئول با اشاره به افتتاح مرکز آموزش 

خلبانی هواپیمای الیت در المرد فارس، خاطرنشان 
کرد: عالقه مندان به حرفــه خلبانی نیز می توانند با 
مراجعه به فرودگاه بین المللی شــهدای المرد برای 
شرکت در کالس های آموزشــی مربوطه نام نویسی 
کنند؛ این کالس های آموزشــی در بهمن ماه ســال 

جاری آغاز به کار خواهند کرد .
عزیزی ادامه داد: ســومین خبر خوب برای مردم 
عزیز منطقه، افتتاح دومین شــعبه باشگاه هواپیمای 
تفریحی فوق ســبک در شهرســتان المــرد با 10 

فروند هواپیما است؛ عالوه بر این امیدواریم افزون بر 
پروازهای المرد به مقصد شیراز، تهران، دبی، جزیره 
ســیری و بندرعباس، پرواز المرد_دوحه نیز داشته 
باشیم که درحال انجام اقدامات اولیه برای شکل گیری 

این مهم هستیم.
وی در پایان با اشــاره به ارائــه خدمات فرودگاه 
بین المللــی المرد به بیمــاران اورژانســی در قالب 
آمبوالنس هوایی بیان کرد: درصورتی که همشــریان 
عزیز نیاز به اســتفاده از آمبوالنس هوایی داشــتند 

می تواننــد بالفاصله بــا شــماره 07152720094 
تمــاس گرفته و از خدمات آمبوالنس هوایی فرودگاه 

بین المللی المرد استفاده کنند.
عزیزی که روز گذشته بعنوان مدیر برتر شهرستان 
المرد در میان دستگاه های اجرایی شناخته شده و از 
فرماندار المرد لوح تقدیر دریافت کرده، گفته اســت 
با هزینه های هنگفتی که شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران در المرد کرده است، تالش دارد صنعت 
هوانوردی را در این شهرستان به جایگاه شایسته خود 

برساند.
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سایه کرونا بر انتخابات الکترال

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: الحمدهلل هیچ خطری مرزهای شمالغرب کشور را تهدید نمی کند 
و با افزایش روزافزون قابلیت ها و توانمندی های نیروهای مســلح، آمادگی بســیار خوبی برای اجرای 
ماموریت های محوله و صیانت از مرزها و مردم شریفمان را بدست آورده ایم. به گزارش ایسنا به نقل از 
روابط عمومی ارتش، امیر ســرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از مناطق 
مرزی جلفا و خداآفرین آذربایجان شــرقی، دفاع از حدود و ثغور میهن اسالمی را از مهمترین وظایف 
ارتش جمهوری اســالمی ایران دانســت و تاکید کرد: نیروهای جان برکف ارتش در راستای عمل به 
وظایف ذاتی خود در نقاطی از مرزهای شمالغرب کشور استقرار پیدا کرده اند و هدف اصلی از استقرار 

یگان های ارتش در...

عضو اتاق بازرگانی تهران:

درآمد سرانه کشور به ۵0 سال پیش بازگشته

آلبوم خبرساز کاخ گلستان نمایان شد

»آلبوم ناصری«
 در منظرعموم به صورت مجازی

فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از مناطق مرزی جلفا و خداآفرین:

هیچ خطری مرزهای شمالغرب کشور را 
تهدید نمی کند

فرستاده ویژه تهران پس از باکو و مسکو به ایروان رفت

چانه زنی ایران برای صلح در قره باغ

صفحه11

در نامه جهانگیری به وزیر کشور مطرح شد
دستور برای شناسایی 

عوامل تشکیل اجتماع استادیوم مشهد 

صفحه2

از سوی سخنگوی قوه قضائیه تشریح  شد
جزئیات بازداشت 2۸ کارمند

 قوه قضائیه و 1۹ وکیل

صفحه2

صفحه3

شنبه 10 آبان 13۹۹- 14 ربیع االول 1442- 31 اکتبر  2020 -  سال نوزدهم  - شماره  ۵2۸۵-  12 صفحه - 4000تومان

سیاوش امیرمکری: مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هواییسهراب عزیزی: مدیر فرودگاه بین المللی شهدای شهرستان الِمرد فارس

ازمیر براثر وقوع زمین لرزه ویران شد

زلزله مخوف در غرب ترکیه 


