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نرویم یک خانه است و یک در دارد و آن ستاد ملی کروناست و مقررات
وضع شــده از سوی ســتاد ملی کرونا برای همه الزماالجراست .تمام
مقررات ســتاد ملی مقابله با کرونا تا زمانی که وزارت بهداشت به مردم

عکس :ایرنا

طرح دولت ب رای وام اجاره مســکن از بهمنماه سال
گذشــته مطرح بود .این طرح در واقع از طرف بانک
مسکن پیشنهاد شده بود که تصمیم گرفته بود وام
اجاره مسکن با نرخ سود  ۱۸درصد بدهد.
استدالل این اســت که «در حال حاضر نرخ تبدیل
رهن به اجــاره ،بین  ۳۰تا  ۳۶درصد اســت؛ به این
معنا که هر یک میلیون تومان ۳۰ ،هزار تومان بوده
و در مجموع یک ســال ،ب رای مستاجران  ۳۶۰هزار
تومان تمام م یشود؛ پس اگر مستاجر وام  ۱۸درصد
به صورت ساالنه بگیرد ،بهتر از پرداخت اجاره با نرخ
 ۳۶درصد است» .معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی
و دارایی در پاسخ به این سوال که سود  ۱۸درصدی
ب رای مســتاجران زیاد نیســت ،تصریح کرد« :به هر
حال کاچــی به از هیچی اســت و م یدانیم که به
مستاجران فشار وارد م یشــود ،اما در شرایط فعلی
طرح خوبی است».
امــا در هفتههای اخیر کــه این طــرح باالخره به
مرحله اجرایی نزدیک شــد جزییات آن حیرت همه
را ب رانگیخت .اگرچه پیشــنهاد سود از  ۱۸درصد به
 ۱۳درصد کاهــش یافت .اما اص ً
ال چــرا دولت باید
ب رای چنین وامی ســود بگیــرد؟ این وام در حقیقت
یارانهایست به مستأجران یا اینکه دولت م یخواهد
از مستأجران کسب درآمد کند؟ دولت از آنجا که این
مبلغ را از جایی قــرض نم یکند م یتواند این وام را
با ســود خیلی کمتر ارائه کند .مستأجری که بهدلیل
اوضاع وخیم اقتصادی ،محاسبات مالی زندگ یاش نه
ساالنه بلکه ماهانه است... ،
ادامه در صفحه دو

منحصرا ســتاد ملی کروناست .آدرس را عوض نکنیم و مسیر را اشتباه

اعالم کند که واکسن قابل قبول در دسترس هست و شرایط تغییر کرده
صفحه 2

است ،همچنان به قوت خود باقی است
سیدجمشید اوشال

حتما با خبر هســتید و احتماال از خودتان سئوال
کردیــد که چرا پول ملی ما ده ها ســال اســت
بصورت غیر قابل قبول بســیار ضعیف و ذلیل
شده؟
حتما ســئوال کردیــد که این وظیفــه و تکلیف
حاکمیت و دولت ها اســت که بایــد برای حفظ
اقتدار ملی ایران در همه ابعادجهات از جمله اقتدار
اقتصادی و پول ملی هدفگذاری و فکر و کار کنند
 ،اما چه اتفاقی افتاده که درمورد تضعیف و تذلیل
پول ملی اینقدر بی تفاوت هستند؟
در این یادداشت میخواهم درمورد بهانه ضعف پول
ملی بدلیل تحریم ها و مشکالت ناشی از تحریم
در بخش صادرات توجه کنیم .
در جایگاه مدیر و مسئول ( البته اگر پاسخگو باشید
) حتما می دانید که یکی از بیشــترین و مهمترین
مشکالتی که امروز در بخش بازرگانی و صادرات
برای صادرکنندگان کاال وجود دارد تحویل کاال در
مقصد و دریافت و بازگشت پول است .

چقدر بیتفاوتی و چقدر بیخیالی!

حتمــا خوب می دانید که از مهمترین ارکان تجارت
و از اولین کارهایی که در تجارت میشود و میتوان
انجام داد و اتفاقا ســود خوبی هم دارد  ،تهاتر کاال
با کاال است  .یعنی کاالیی میفروشند و در مقابل
بجای پول کاالیی را دریافت میکنید.
ممکن است مشکل بزرگ در موضوع تهاتر  ،نبود
تضامیــن مورد قبول طرفین بــرای انجام معامله
باشــد  ،مثال کاال تحویل شود و در مقابل کاالیی
وجود نداشته باشد و با اینکه کاال همانی که مورد
توافق بوده تحویل نمیشود و به اصطالح آن کاال
نیست و .....؟
در اینجاست که باید برای هر کاری از جمله فرآیند
تهاتر از نقطه شروع تا پایان کار باید هدف و برنامه
و نقشــه راه داشت  .فرض بر این باشد که ما یک
کاالی ایرانی برای فالن کشور اروپایی یا آسیایی و
یا همسایه ارسال میکنیم .این کاال به فالن کشور
ارسال میشــود و مشتری آنرا میپذیرد  ،اما مشکل
اینجاســت که پول آن کاال بنا به هر دلیلی قابل

پرداخت و یا قابل انتقال نیست.
در اینجا اگر مشــتری کاالی مورد نیاز ما را تامین
کنــد و تحویل دهد ما میتوانیم آن کاال را به ایران
آورده و نیاز کشــور را تامین و برطرف نماییم پول
خود را با سود عادالنه به ریال دریافت کنیم نیازی
هم به انواع ارزهای کاذب و بی هویت نیست.
در اینجا و در این شــرایط و بــرای انجام این کار
اگر مراکــز هماهنگ کننده تهاتــر در بعضی از
ســفارتخانه های ما متناســب با تامین نیازهای
کشــور و تامین بازارهای هدف ایجاد و تشکیل و
مدیریت شــوند و کاالی مورد نیاز بازارهای هدف
تحویل و در مقابل کاالی مورد نیاز ما دریافت شود
 ،در اینصورت مشــکل پول و انتقال پول و تحریم
ها تقریبا و ان شاءاهلل بطور کلی حل خواهد شد .
البته حتمــا و حتما باید برای این مراکز هماهنگ
کننده در ســفارتخانه ها تهاتر یک مکانیزم ناظر
و تضمین کننــده مالی بــرای تضمین کیفیت
و تضمیــن کمیت کاال مطابــق پروفرما وقرارداد

ایجاد کنند که ناظر بر ســامت و تداوم معامله و
معامالت باشد که در اینصورت الزم است بانک و یا
موسسه مالی و یا تضمین کننده منافع تهاتر ایجاد
و تشــکیل و یا اینکه یکی از وظایف اصلی بانک
توسعه صادرات ایران همین کار باشد.
با بیان این مقدمهمیخواهم بنویسم که تا آنجایی
که اطــاع دارم نگاه عمومی و اصولی حاکمیت و
بالتبع آن دولت ها ( وزارت خارجه  -سازمان توسعه
تجارت  -مناطــق آزاد  -بانــک مرکزی  -بیمه
مرکزی و  ) ......از بهره گیری از
 -۱مکانیزم تهاتر و
 -۲مراکز هماهنگی تهاتر و
 -۳بانک یا موسسه مالی ناظر و تضمین کننده
کیفیت وکمیت معامالت تهاتری
غافل بودند و متاســفانه چنین تفکر عملی برای
حفظ اقتدار اقتصاد در سطوح اقتصاد کالن و بیشتر
اقتصاد خرد در ایران وجود نداشــته و ندارد ؟ نبود
هــدف و فکرو برنامه و نقشــه راه ( با عدد و رقم

و قابل پیگیری و ردیابی ) و البته نبود اشــخاص
مصمم حرفه ای و متعهد و با انگیزه خادم به ایران
اسالمی و سایر دالیل مهمو متعدد دیگر از جمله
توجه نداشتن به موضوع بهره گیری از تهاتر میتواند
عامل یا عواملی برای تضعیف و تذلیل پول ملی
ایران باشد ؟
ما هدف بزرگی به نام ایران توســعه بافته در سال
 ۱۴۰۴داشتیم و داریم که به دلیل همین نبودها از
غافله حرکت هدفمند در جامعه جهانی حداقل در
این بخش عقب افتادیم ؟
به نظر م یرسد بجای بیان شعارهای توخالی که از
عوامل ایستایی است  ،بهتر و شایسته تر است که
هدفمند و با برنامه فکر کنیم و مصمم گام برداریم.
حتما و حتما نتیجه خواهیم گرفت.
جمع بندی ااین یادداشــت اینکه در دنیای تجارت
همــه راه ها به ارز مرجع ( دالر ) و خرید و فروش
با دالر ختم نمیشــود  .راه های دیگری مثل تهاتر
وجــود دارد که میتواند به اقتصــاد و تجارت ایران
کمک کند.
خبرآنالین
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تحلیل

سه مخواهی دولت از بازا ِر اجاره

هیچی به از کاچی!
ادامه از صفحه یک
با این وام وضعیت روزمره زندگ یاش بدتر خواهد شد چرا که نهتنها باید
اجاره را پرداخت کند بلکه باید قسط وام را هم بدهد و این یعنی در ماه
درصد بیشتری از درآمد به مسکن اختصاص م ییابد و این یعنی زندگی
فالکتبارتر خانوادهها.
از طرفــی این وام به کســانی تعلق م یگیرد که درآمــدی ثابت دارند
(یعنــی کارمندان دولت یــا کارگران با قرارداد مشــخص) و همچنین،
به کســانی که تحت پوشــش نهادهای حمایتی نظیــر کمیته امداد
هســتند .این درحال یست که بسیاری از اقشــاری که مستأجر هستند
(عالوه بر کارمندان و کارگران و افراد تحت پوشــش) شغل ثابتی ندارند؛
از دستفروشــان بگیرید تا کارگران فصلی و حتی بســیاری از کارگران و
کارمندانی کــه دیگر قرارداد آنها بهصورت ماهانه اســت و هر لحظه
ممکن است بیکار شوند.
بهعبــارت دیگر دولت نم یخواهد ب رای بقا (نه بهبود) شــهروندان خود
هیچ ریســکی را تقبل کند؛ و این یعنی شــانه خالی کــردن دولت از
مسئولی تهای خود .اما مسأله به اینجا ختم نم یشود .یکی از روشهای
دولتهای کاســبکار و تا دندان بازاریشده صورتبندی شیادانه مسأله
بهگونهایســت که گویا پیشاپیش مسئولیتی ب رای دولت قائل نیست و
در منطق موجود ،شرایط هارشده بازار را بدیهی و بههنجار فرض م یکند
پیش روی بدنه مســتأصل جامعه م یگذارد که قرار نیســت
و گزینهای ِ 
تغییری در شرایط هارشدگی بازار ایجاد کند ،بلکه م یخواهد با معاملهای
کاسبکارانه با افراد تحت ستم ،سهم خود را از این بازار هارشده َبک َند.
توضیح بیشــتر اینکه بازار اجاره دو نیروی مهم دارد :مالک و مستأجر.
مســتأجران همیشهبازندگان این بازار هســتند (البته نه مستأجرانی که
چنان به رانت وصل هســتند که ترجیح م یدهند سرمایهشان در گردش
باشــد تا اینکه ب رای خود خانه بخرند؛ که این مســتأجران بســیار کم
هســتند) .مســتأجر پ ساندازی دارد که آن را بهعنوان ودیعه در اختیار
مالک قرار م یدهد .بدیه یســت پولی که مستأجران بهعنوان ودیعه به
صاحبخانهها م یپردازند نه ســرمایه آنهاست و نه ثروت آنها چرا که
این پول ،در حقیقت به واســطه نرخ تورم باال در ای ران ،در حال مصرف
شــدن و مستهلک شدن اســت ؛نه اینکه وارد چرخه انباشت سرمایه یا
تولید ثروت شــود .ودیعه اجاره در سال بعد پشــیزی هم ارزش ندارد و
همی نطور ســال به سال از ارزش آن در بازار کاسته م یشود و مستأجر
مجبور است که این ارزشزدایی از مبلغ ودیعه را ساالنه به مالک بدهد.
مثال هر ســال  ۵میلیون تومــان به مبلغ ودیعه اضافــه کند تا بتواند
در آن خانه بنشــیند ،فــارغ از اینکه مالک از این پول ممکن اســت
درآمدی چندب رابری کســب کند .در این بازار وحشی اعطای وام اجاره به
اینمعن یســت که دولت نم یخواهد مداخلهای در بازار اجاره داشته باشد
بلکه بهدنبال چیز دیگریست.
اما این وام چه تأثیری بر بازار اجاره خواهد داشــت .تا پیش از این ،بازار
هار اجاره کامل در دســت بازار (یعنــی مالکان) بود و قیمت خانه هرچه
که باالتر م یرفــت اجارهها هم باالتر م یرفتنــد و مالکان تا جای یکه
م یتوانســتند پای خود را بر گلوی مســتأجران م یفشردند و خیالشان
هم راحت بود که اگر این مشــتری نتواند ،مشــتری ب رای خانهشان زیاد
است .حال با این وام وضعیت از این هم بدتر خواهد شد .تا پیش از این
فشــار در فضای بسته بازار بود اما از این به بعد بهواسطه اینکه حمایت
دولتی نه ب رای مستأجر بلکه ب رای بازا ِر اجاره ،از بیرون به این بازار تزریق
خواهد شــد ،بدون شــک دوباره با افزایش اجارهبها روبرو خواهیم شد.
پولی که دولت بهواســطه وام ب رای ودیعه مســکن پرداخت م یکند در
حقیقت تزریق پول بیشــتر به بازار اجاره است و این تزریق پول بیشتر
خــودش در بازاری که کنترلی رو آن وجود ندارد ،تورم ایجاد خواهد کرد.
در حقیقــت این تزریق پول قدرت مالکان را ب رای افزایش دادن اجارهبها
بیشتر م یکند نه قدرت مســتأجران .از این به بعد مستأجران بخواهند
زبــان باز کنند مالکان م یگویند برویــد وام بگیرید .فرض گرفتن اینکه
مالکان خود را از این تزریق پول ب یبهره کنند همانقدر سادهلوحانه است
که گمان کنیم دولت ب رای رفع مشــکل مستأجران اقدام به چنین نظام
وامی کرده اســت .این مابهالتفاوت افزایش قیمت (که ناشــی از تزریق
پول به بازار اجاره است) سودی را ب رای بازیگران بازار مسکن (که اکنون
دولت هم به آن اضافه شده است) به همراه دارد .بناب راین موضوع بر سر
این است که از این بازار اجاره چه کسی سود ببرد :تاکنون مالکان از این
بازار سود بردهاند و اکنون دولت م یخواهد سهم خود را از این بازار ببرد.
دولت با این پیشــنهاد قصد دارد تا از بازار اجــاره ،در منازعه با مالکان،
ســهم خود را ب ِ َک َند و  ۱۳درصد ســود این بازار را به سمت خود بکشاند.
این دولت کاســبکار است .ف یالواقع ،یک کاسب پولش را هیچوقت در
بانک نم یخواباند حتی اگر ســود بانکی بیشتر از ســود در بازار باشد.
کاسب دائما در حال یافتن بازارهای یست که در آن گردش پول سریعتر،
ســود بیشتر و مطمئنتر و امکان تبدیل شــدن به نیروی تأثیرگذار در
آن بیشتر اســت .ورود دولت به بازار اجاره ،ب رای مالک کاسبکاری که
پول ودیعه را تبدیل به ســرمایه/رانت در گــردش م یکند تفاوتی ندارد
چون مابهالتفاوت ،یا شــاید بیشــتر ،را در بازاری دیگر دوباره از همین
«بیچاره خلق» بیرون م یکشــد .آن مالکی هم کــه مبلغ ودیعه را در
بانک م یگذارد اصال راضی نم یشــود که اجاره را به ودیعه تبدیل کند
که این تفاوت در نرخ ســود تأثیری داشــته باشــد .اما دولت بخشی از
ســرمایه خود را (در شرایطی که بهواســطه تحریمها و کرونا و هزاران
چیز دیگر در رکود اقتصادی بهســر م یبریم) با ســود  ۱۳درصد در بازار
اجاره ســرمایهگذاری م یکند .بازاری که چون به اساس یترین حق مردم
(یعنی حق ســرپناه) گره خورده است در حال حاضر مطمئنترین بازار و
کمریســکترین بازار ب رای سرمایهگذاریست .ضمن اینکه این سیاست
بهنوعی سرزنش مداوم اینکه دولت به فکر مستأجران نیست را از دوش
دولت برم یدارد .بهنوعی سیاست دو سر بُرد ب رای دولت است که بخشی
از ســرمایه خود را سرمایهگذاری م یکند ۱۳ ،درصد سود قطعی م یکند،
بار مســئولیت نسبت به مســتأجران را به زمین م یگذارد (و به تبع آن
بخشی از نارضایت یها را تسکین موقت م یدهد) و بعید نیست که یک
ســال بعد هم این قانون را ملغی کند یا درصد ســود را بیشــتر کند .و
مستأجرانی که مجبورند به این بازی تن دهند در سالهای بعد چارهای
ندارند که با هر ســاز دولت برقصند چرا که اگر دولت پول خود را از این
بازار بیرون بکشــد آنها ب یخانمان خواهند شــد .بناب راین سیاست وام
اجاره ،گرگی در لباس میش اســت که معلوم نیست چه آیندهای را ب رای
مستأجران رقم خواهد زد.
میدان

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

نگاهی به حرف و عمل رهبر معظم انقالب درباره کرونا:

محرم نزدیک است
و توپ در زمین ستاد ملی مبارزه با کرونا
عصر ایــران  -در روزهای اخیر ،بحثــی داغ پی رامون
برگزاری یا عدم برگزاری مراسم محرم در وضعیت کرونایی
کنونی مطرح بود که در نهایت رهبر معظم انقالب تکلیف
نهایی را مشخص کردند؛ فرمودند:
محرم بگویــم؛ بحث [در مورد]
«یــک جمله من راجع به ّ
محرم زیاد اســت و همین طور االن م ّدتها اســت که هر
ّ
محرم م یگوید .خب عزاداری
کســی یک چیزی راجع به ّ
را باالخــره به یک شــکلی [بر پا] م یکننــد؛ آنچه بنده
م یخواهم تأکید کنم این اســت که در عزاداریها معیار
آن چیزی اســت که کارشناسان بهداشت به ما م یگویند؛
[یعنی] ستاد ملّ ی کرونا .خود بنده شخص ًا هر چه آنها الزم
بدانند مراعات خواهم کرد.
توصی ه من و تأکید من به همه کســانی که م یخواهند
عــزاداری کنند ــ هیئــات ،آقایان حضــرات منبریها،
صاحبان مجالس ،م ّداحها ،نوحهخوانها و دیگران ــ این
اســت :هر کاری م یکنید[ ،ا ّول] ببینید آنها چه م یگویند.
معی ن
یعنی ستاد ملّ ی کرونا اگر چنانچه یک ضابطهای را ّ
کرد ب رای عزاداری ،همهی ما ّ
موظفیم آن را عمل کنیم.
مسأله ،مسأله کوچکی نیست ،مسأله بسیار مه ّم ی است.
االن یک مقداری مراقبت هســت و کنترل هست؛ خدای
نکرده اگر چنانچه همین مقدار هم شــل گرفته بشود و از
بین برود ،آن وقت فاجع های به وجود خواهد آمد که دیگر
آن سرش ناپیدا است».
اینک توپ در زمین ســتاد ملی مبارزه با کروناســت تا با
دوراندیشــی و تدبیر ،مانع از آن شــود که محرم امسال
تبدیل به فاجع های انســانی شود که به تعبیر رهبر معظم
انقالب ،آن سرش ناپیدا باشد.
در این راســتا ،توجه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا را به
نحوه مواجهه شــخص رهبر معطم انقالب با پدیده کرونا
جلب می کنیم.

حضرت آیت ا ...خامنه ای در طول دوران رهبری شــان،
به طور مســتمر دیدار مردمی داشــتهاند ولی از روزی که
کرونا به ای ران وارد شد ،ایشــان طبق توصیه کارشناسان
بهداشــتی ،تمام دیدارهای مردمی را لغو کردند چرا که هر
دیــداری مترادف با گردآمدن جمعیت بود و احتمال انتقال
بیماری به دیگران وجود داشت.
حتی دیدارهای آنالین ایشان نیز با گروههای مختلف لغو
شد زی را طبق اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا ،تجمع بیش
از  10نفر ممنوع است و رهبر انقالب نیز به صالح ندیدند
بیــش از  10نفر یک جا جمع شــوند و با ایشــان ارتباط
آنالین تصویری داشته باشند.
«یکــی از دلخوشــیهای بنده ،همیشــه در طول این
ســالهای متمــادی ،دیدارهای بــا مردم بــوده؛ یکی از
دلبستگ یهای اینجانب و حوادث ُپ رجاذبه ب رای من ،دیدار
با مردم بوده که یک چیزی بشــنوم ،یک چیزی بگویم و
با طبقات مختلف مردم دیدار کنیم؛ این دشــمن حقیر و
خطیر یعنی ویروس کرونا ــ که هم خیلی حقیر و صغیر
اســت ،هم خیلی خطرناک و خطیر اســت ــ مانع شده
اســت؛ و این را هم مثل خیلی از دلبســتگ یهای دیگر،
از ما گرفته.
محرومی ــت از دیدار مردم[ ،به جای]
قــرار بود ما به خاطر
ّ
این برنامهای که االن داریم ،با خدمتگزاران وادی سالمت
و کمک مؤمنانه و مانند اینها دیدار تصویری داشته باشیم؛
که تعدادی از آنها طبع ًا در یک جایی باید جمع م یشدند.
بعد گفتند که مص ّوبه ستاد ملّ ی کرونا این است که بیش
از ده نفر جمع نشوند؛ آن را هم ما تعطیل کردیم به خاطر
این [مص ّوبه] ،و تبدیل شد به این دیدار امروز که به شکل
دورادور با شما مردم عزیز صحبت م یکنیم».
وقتی ولی فقیه و رهبر معظــم انقالب دیدارهای جمعی
شان را به خاطر کرونا لغو کردهاند و حتی حاضر نیستند از

این سوی دوربین با جمعی بیش از  10نفره دیدار تصویری
داشــته باشــند تا مبادا به یکی از آن جمع آسیبی برسد،
تکلیف بقیه نیز کام ً
ال مشخص است و تجمع بیش از 10
نفر باید همچنان ممنوع بماند چه ب رای عروسی و ختم و
چه ب رای عزاداری ماه محرم.
ســتاد ملی مبارزه با کرونا نم یتواند بــرای دیدار بیش از
 10نفر ب رای شخص اول کشــور محدودیت بگذارد و در
همــان حال مجوز برگزاری هیئات عزاداری را صادر کند و
با دست خود تمام تالش های صورت گرفته ب رای کنترل
کرونا را بر باد دهد.
البته بدیهی اســت که باید عزای حســینی در ایام محرم
برگزار شــود و خواهد شــد اما نه به شکل سابق بلکه به
طور اســتثنایی امســال باید طرح "هر خانه یک هیات"
اجرا شــود؛ بدین ســان که پرچم های عزای حسینی به
طور گســترده بین مردم توزیع و بر ســر در همه خانهها
ب رافراشــته شود .صدا و ســیما و فضای مجازی نیز باید
برنامههای ویژهای ب رای این ایام تدارک ببینند به گونهای
که دوستداران اهل بیت علیهم اسالم ،بتوانند حال معنوی
کههمواره در محرم به دنبالش هســتند را در منزل درک
کنند.
انشــاء ا ...که با عادی شدن اوضاع و برطرف شدن خطر
کرونا در سالهای آتی ،مراسم محرم را با شکوهتر از قبل
برگــزار خواهیم کرد چرا که یاد حســین(ع) هرگز و هرگز،
کمرنگ نم یشود.
از اعضای ســتاد ملی مباره با کرونــا نیز انتطار م یرود با
تأســی به مشــی رهبری و بدون این که مرعوب برخی
جریانهای سیاسی و مذهبی شــوند ،حفظ جان مردم را
در اولویــت قرار دهند و بداننــد که رهبری و مردم ،حامی
تصمیمات علمی شان خواهد بود.

کالم «رهبر» فصل الخطاب بود

روحانی :اجتماعات همچنان در سراسر کشور ممنوع است

ایرنا -رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راهبرد کشــور در
مقابله با کرونا تغییر نکرده اســت ،اظهار کرد :تمام مقررات
ســتاد ملی مقابله با کرونا تا زمانی که وزارت بهداشــت به
مردم اعالم کند که واکسن قابل قبول در دسترس هست و
شرایط تغییر کرده است ،همچنان به قوت خود باقی است.
حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی در جلسه ستاد
ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه مقررات ســتاد ب رای همه
الزم االجرا اســت ،تصریح کرد که باید تا فرا رسیدن زمانی
که واکســن قابل قبول در دســترس قرار گیــرد ،اقدامات
سختگی رانه ادامه یابد.
رئیس جمهور با تبریک پیشاپیش عید سعید غدیر از مردم
به خاطر همکاری با ستاد ملی کرونا در اجرای پروتکلهای
بهداشــتی ب رای حفظ ســامت خود قدردانی کرد و گفت:
آمارها و گزارشهای ارائه شــده در جلسه امروز از وضعیت
اســتانها امیدوارکننده بود و حکایت از این داشت که حدود
 10اســتان کشور که هفتههای قبل در شرایط سخت بودند
امروز از پیک بیماری عبور کردهاند و ان شــاءا ...با مراعات
بیشــتر در روزهای آینده به نقطه ثبــات و آرامش خواهند
رسید.
روحانی افزود :تا امروز هر اســتانی که وارد یک دوره پیک
بیماری شده و مشکالت را پشــت سر گذاشته شاهد پیک
دوم در آن اســتان نبودهایم روندی که امروز مردم در رعایت
اصول بهداشتی ســپری م یکنند اگر به همین شکل ادامه
یابــد حتما در هفتههای آینده خبرهای خوشــی را شــاهد
خواهیم بــود و آمارها همچنین حکایت از مراعات اصول و
پروتکلهای بهداشــتی در ادارات ،بانکها و مراکز پرتجمع
دارد .البته عده کمی هم رعایت نم یکنند و حتما نیازمند آن
هستیم با کسی که تخلف م یکند برخورد کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد :ب رای ماه محرم و عزاداریها در این
ماه نیز مقرراتی وضع شده که تا هفته آینده قطعی ،تصویب
و ابالغ خواهد شد .مســوولین هیاتها و تکایا باید در این
زمینه مسوولیت بپذیرند و اگر کسی در هیاتهای عزاداری
اصول بهداشتی را رعایت نکرد مسوولین هیاتها باید با او

برخورد کنند.
وی با تاکید بر اینکــه راهبرد ما در مورد این ویروس تغییر
نکرده و همان راهبرد قبلی اســت ،گفت :آموزش و توضیح
دادن بــه مردم در مورد این ویروس همچنان به عنوان یک
اصل باید در دســتور کار ما باشــد و مردم نیز باید رعایت
اصول بهداشــتی را بر همــه چیز مقدم بداننــد و الزام در
استفاده از ماسک و پرهیز از تجمعات و رعایت فاصلهگذاری
همچنان ضروری و الزم اســت .اجتماعات تحت هر عنوان
همچنان ممنوع است تا شرایط بهبود یابد.
روحانــی با تاکید بر اینکه با فــرد متخلف از رعایت اصول
بهداشتی حتما باید برخورد شود ،گفت :اگر فردی پروتکلها
و اصول بهداشــتی را رعایت نکرد باید تنبیه شود تمام افراد
متخلف باید شناســایی و با آنها برخورد صورت گیرد و این
برخوردها حتما باید اعالم شود تا مردم در جریان قرار گیرند.
رئیس جمهور افزود :ادامه انجام تســت و شناســایی افراد
مبتال راه مقابله با این بیماری است و باید بدانیم چه کسی
حامل و ناقل ویروس است تا بعد از شناسایی افراد آلوده ،او
را از جامعه جدا کنیــم و به عنوان وظیفه دوم همه افرادی
که در تمــاس با فرد مبتال بودند را شناســایی و از جامعه
جدا کنیم.
روحانــی در بخش دیگری از ســخنان خود بــا بیان اینکه
سرعت انتشــار ویروس در برخی از استانها باال بوده است،
گفت :به اســتانها اختیارات الزم داده شــده اســت که در
ســتادهای اســتانی ب رای کنترل و مهار ویروس تصمیمات
الزم را اتخاذ کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه اعالم وضعیت ســفید ،هشدار
یــا قرمز در مناطق مختلف به موضوعات گوناگون از جمله
امکانات استانها بســتگی دارد ،گفت :در این زمینه شرایط
استانها از جمله نیروی انسانی و کادر درمان و امکانات آن
استان مورد توجه است.
روحانی تقویت بخش ســامت را یکی از مسائل مهم مورد
تاکید عنوان کرد و گفت :افزایش تختهای بیمارســتانی و
تامین لــوازم و تجهی زات مورد نیاز ،تقویــت کادر درمان و

پرســتاری با استخدام نیروهای جدید همچنان اولویت ما در
مقابله با ویروس کروناست و در همین رابطه تا پایان امسال
حدود 8هزار تخت جدید به بیمارستانها اضافه خواهد شد.
رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود با قدردانی از سخنان
حکیمانه و مجتهدانه رهبر معظم انقالب گفت :نکته بسیار
مهم سخنان ایشان این بود که مرجع و مرجعیت نهایی که
متولی امر ســامت جامعه در شرایط فعلی است ،منحصرا
ستاد ملی کروناست.
روحانی ادامه داد :آدرس را عوض نکنیم و مســیر را اشتباه
نرویــم یک خانه اســت و یــک در دارد و آن ســتاد ملی
کروناســت و مقررات وضع شده از ســوی ستاد ملی کرونا
ب رای همه الزماالجراست.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت برگزاری عزاداری
سیدالشــهداء در ایام محرم با رعایت کامــل پروتکلهای
بهداشتی گفت :مگر م یشود کسی مسلمان باشد و محرم
ب رایش مهم نباشد؟ و شیعه باشد و محرم ب رایش مهم نباشد
ملتی که با روحیه قوی در مقابل انواع فشــارهای دشمنان
ایستاده و مقاومت کرده است محرم را فراموش نخواهد کرد
و حتما محرم ما امســال هم به گونهای خواهد بود که بوی
عزاداری امام حسین(ع) به مشام همه خواهد رسید.
روحانی با بیان اینکه با فرا رسیدن محرم ،فضا باید در کشور
در همه کوچهها و خیابانها حســینی و کامال ســوگوارانه
شود ،گفت :امسال ممکن است به خاطر رعایت پروتکلهای
بهداشــتی نحوه عزاداری ما متفاوت باشد ،دستورالعملهای
الزم در مــورد نحوه عزاداریها تا پایان هفته مشــخص و
هفتــه آینده تصویب و ابالغ م یشــود که باید مراعات و به
طور کامل اجرا شود.
رئیــس جمهور افزود :امســال صاحبان عزا در مســاجد و
محافل و متولیان هیاتها وظیفه جدید بســیار مهمی بر
عهــده دارند کــه آن مراعات ب رای تضمین ســامت همه
عزاداران حسینی است.
روحانی افزود :همه جوامع مدنی و دینی این مسوولیت را بر
دوش دارند و همه باید همکاری کنند تا ســامت عزاداران
تضمین شود .دشــمنان ما منتظر هستند که بهانهای پیدا
کنند ما نباید به دست دشمنان بهانه بدهیم.
رئیس جمهور تاکید کرد :همانطور که باید عاشــورا را زنده
نگهداریم اهداف و آرمان عاشــورا را هم باید زنده نگه داریم
حیات و ط راوت جامعه از اهداف عاشوراست.
روحانی افزود :ان شــاءا ...محرم امسال عزاداری شکوهمند
با رعایت همه جوانب امر و پروتکلها را داشــته باشــیم و
نکته مهم اشــاره شده از ســوی مقام رهبری در این رابطه
فصلالخطاب بود.
رئیس جمهور در بخش پایانی ســخنان خود با اشــاره به
تصمیمات جلسه امروز ســتاد ملی کرونا گفت :امروز ب رای
کمک به ودیعه مسکن مســتاجرینی که در تنگنا هستند
تصمیم خوبی اتخاذ شــد .در مورد استخدامهای جدید کادر
درمان و پرستاری نیز مصوب شد ب رای کسانی که در کرونا
فعال بودند امتیاز ویژهای در نظر گرفته شود و در مورد آغاز
سال تحصیلی جدید از  15شهریور نیز در مورد چارچوبها
تصمیماتی گرفتیم.

اخبار

نقش سردار سلیمانی
در جنگ تموز
ایسنا -معاون سیاســی دبیرکل حزباهلل لبنان
گفت که شــهید قاسم ســلیمانی در جنگ تموز
نقش اساسی داشت.
حاج حســین الخلیــل ،معاون سیاســی دبیرکل
حــزباهلل لبنان در بخشــی از گفتوگوی خود با
شــبکه المنار گفت :دمشــق در طول جنگ تموز
ما را از نظر تجهی رات رها نکرد؛ چه تجهی زاتی که
از ایران می آمد و چه تجهی زاتی که از انبار ذخیره
ارتش سوریه بود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به نقش
سردار شهید قاسم سلیمانی نیز پرداخت.
معاون سیاسی سید حســن نصراهلل گفت :شهید
حاج قاسم ســلیمانی نقش اساسی در این جنگ
داشت و لبنان را ترک نکرد ،او در داخل لبنان و در
میدان جنگ بود.
این مقــام حزباهلل تاکید کرد که شــهید محمد
ســلیمان که اهل سوریه اســت نیز نقش بزرگی
در تسهیل ارســال تجهی زات به حزب اهلل داشت
و بعدها اسرائیل او را ترور کرد.

مخالفت دولت با
تخصیص قیر رایگان
فرارو -سخنگوی دولت گفت :دولت با تخصیص
قیر رایگان مخالف اســت چرا که هیچ منبع مالی
ب رای این طرح وجود ندارد.
پس از انتشــار خبر ابتالی علی ربیعی به ویروس
کرونا ،ســخنگوی دولت با پاسخدهی مکتوب به
ســواالت خبرنــگاران این نشســت را به صورت
غیرحضوری برگزار کرد.
علی ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره طرح "قیر
رایگان" که توسط مجلس ارائه شده و هماهنگی
این طرح بــا دولت ،تأکید کرد :دولت با تخصیص
قیر مخالف اســت چرا که هیــچ منبع مالی ب رای
اینگونه طرح ها وجــود ندارد .اگر مجلس بخواهد
با تکلیف بــه وزارت نفت و یا پاالیشــگاهها قیر
مجانــی تامین کنند ،در این صــورت منابع مالی
هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه های نقدی،
خرید گنــدم تضمینی ،حمایت از خانوارهای تحت
پوشش کمیته امداد ،بهزیستی و معلولین و تولید
شود ،کاهش خواهد یافت که این موضوع اصال به
مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود.
ربیعی ادامه داد :تجربیات گذشــته نشــان داد که
دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده
اســت و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده
اســت و به همین دلیل شــورای محترم نگهبان
همواره بر این موضوع حساســیت نشــان داده و
هنگام بررسی بودجه ســال  ۱۳۹۹نیز بر آن ای راد
گرفتند و ناگزیر حذف شد.
ســخنگوی دولت اظهار کرد :بودجــه حاوی ارقام
کمــی و تعییــن دقیق منابع و مصارف اســت و
نوشــتن و یا اصالح بودجه با مقادیری مانند کیلو
و تــن و بدون تعیین منابــع و مصارف آن عمال
قابلیــت اجرا نخواهد داشــت .ربیعی گفت :دولت
بــا اصالح بودجه و متمم بودجه در شــرایط فعلی
موافق نیست و معتقد است تامین قیر برای پروژه
های عمرانی با ســازوکار فعلی بودجه امکان پذیر
است و نیازی به اصالح بودجه نیست.
وی یادآور شــد :عالوه بر این تجارب و مطالعات
نشــان می دهد بخشــی از بروز فســاد ،ناشی از
سیاست هایی است که بعضا از سر دلسوزی اتخاذ
می شــود .به این گونه موارد سیاست های فسادزا
می گویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل
می دهند.
ربیعی تاکید کرد :مبارزه با فســاد اگر به مبارزه با
مفسد خالصه شــود هیچ گاه مساله فساد را حل
نخواهد کرد .سیاســت ها و تصمیمــات رانت زا
همواره می تواند فساد زا باشد.

شهادت دو مرزبان در
هنگ مرزی سردشت

باشــگاه خبرنگاران -نیــروی انتظامی اعالم
کرد :دو مرزبان هنگ مرزی سردشــت در اســتان
آذربایجان غربی در راســتای مبارزه با پدید شــوم
قاچاق به شهادت رسیدند.
مرزبانان هنگ مرزی سردشــت روز گذشته حین
رصــد و پایش نوار مرزی متوجــه برخی تحرکات
در مرز شــده که پس از بررســی بیشــتر متوجه
جابهجایی کاالی قاچاق و انتقال آن شدند.
بر اســاس این گزارش مرزبانان موفق به توقف و
دستگیری قاچاقچیان و ضبط کاالی قاچاق شدند.
متأســفانه در این عملیــات ،گروهبانیکم متین
ســاعدی و ســرباز مهدی ملکی بــه درجه رفیع
شهادت نائل شدند.
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تکمیل پروژه انتقال آب ارس؛ برنامه اصلی نمایندگان تبریز
ایســنا -نماینده مردم تبریز ،آذرشــهر و اسکو در مجلس
شــورای اسالمی با بیان اینکه تکمیل پروژه انتقال آب ارس
به تبریز جزو برنامه های اصلی نمایندگان تبریز است ،گفت:
هدف این است که با حل این موضوع ،حداقل مشکل قطعی
آب تبریز تا  20سال آینده رفع شود.
حجت االسالم و المسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی در
رابطه با مشکل قطعی آب شرب تبریز اظهار کرد :از روزی که
این مشکل به وجود آمده است ما با مسئولین و مدیران ملی،
وزارت نیرو و مدیران تبریز ارتباط برقرار و تصمیماتی را نیز در
جلسات مشترک اتخاذ کرده ایم.
وی ادامه داد :اولین اقدام تهیه نامهای خطاب به وزیر نیرو در
قالب یک تذکر کتبی بــود که من این نامه را تهیه کردم و
هر شش نماینده تبریز این نامه را امضا کردند و ضمن تذکر
به وزیر در خصوص قطعی مکرر آب تبریز پیشــنهاد کردیم
که یکسری اقدامات فوری و اقدامات بلندمدت انجام گیرد.
وی با اشــاره به بازدید از پروژه انتقــال آب ارس به تبریز و
تصفی هخانههای تبریز و جلسه مشترک نمایندگان مجلس با
اعضای شورای اسالمی شهر تبریز ،خاط رنشان کرد :در رابطه
بــا اقدامات کوتاهمدت ،مدیریت آب منطقهای و مدیریت آب
و فاضالب استان باید در مسیر انتقال آب زرینه رود مدیریت
و اصالح صورت گیرد چون که در حال حاضر تنها بخشــی
از ظرفیت  5/4متر مکعبی آب زرینه رود به تبریز م یرســد
البته طبیعی اســت که باید به تعدادی از روستاها که در این
مســیر قرار دارند ،آب داده شود اما در این مسیر صنایع نیز
از این آب استفاده م یکنند درحال یکه آب شرب تصفی هشده
اولویت صنایع نیســت و باید برای صنایع آبهای دیگری
جایگزین کرد.
وی با بیان اینکه با مدیریت مسیر زرینه رود و ایجاد تغیی راتی

فارس -اســتاندار آذربایجان شــرقی از ســهمی هبندی آب
واحدهــای صنعتی پرمصرف و برخــی واحدهای دیگر برای
جلوگیری از قطعی آب در شــهر تبریز خبر داد و گفت :بیش
از  13درصد آب شــرب مورد نیاز تبریز ،از ســد نهند تامین
م یشود.
محمدرضا پورمحمدی در حاشیه بازدید از عملیات لولهگذاری
و احداث خط انتقال آب سد نهند به تبریز ،اظهار داشت :می زان
مصرف آب به دلیل شــیوع بیماری کرونا و گرمای تابستان
افزایش یافته و قطعی مکرر آب شرب تبریز را به دنبال داشته
است.
وی ضمن قدردانی از صبر و بردباری مردم تبریز در مشکالت

ایرنا -مدیرکل بهزیســتی آذربایجانشرقی گفت :ارایه
خدمات مشــاورهای ژنتیک ب رای زوجهای جوان در این
اداره کل در ســال گذشته مانع از تولد حداقل  ۱۰۰نوزاد
معلول شد.
فرگل صحاف در جمع خبرنگاران با اشاره به انواع فعالیت
های بهزیستی در حوزه مشــاوره ،اظهار داشت :مشاوره
ژنتیــک با زوج های جوان یکــی از مهمترین و تاثیرگذا
تریــن حوزه های فعالیت این مجموعه اســت که آثار و
تبعات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آن در جامعه بسیار
وسیع است
.وی از ارایــه  ۲۷هزار خدمــت در حوزه درمان و بازتوانی
اعتیاد توســط بهزیســتی خبر داد و افزود :عالوه بر این
خدمات ،بیش از  ۳۴هزار مورد مشاوره حضوری ۵۵ ،هزار
مشــاوره تلفنی با خط تماس  ۱۴۸۰و نزدیک به  ۶هزار
مشاوره طالق در سال گذشته توسط بهزیستی آذربایجان
شرقی به انجام رسیده است.
صحاف پرداخت مستمری به خانواده های دارای فرزندان
 ۳قلو و بیش از  ۳قلو را از دیگر فعالیت های بهزیســتی

سرخاب -مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق تبریز با اشــاره به اینکه قانون مقابله با
انشعابات غیرمجاز در سال  96تصویب و به
مدت  3ســال به اجرا درآمد ،گفت :ب راساس
این قانون بســیاری از مشــکالت انشعابات
غیرمجاز و غیردائم در بافت های فرسوده و
سکونتگاههای غیررسمی مرتفع م یشد ولی
اخی را مهلت قانونی این قانون به پایان رسیده
اســت و امیدواریم وکالی مــردم با اقدامی
سنجیده گامی ب رای رفع این مشکل بردارند.
عادل کاظمــی در دیدار بــا احمد علیرضا
بیگی ،نمایندهی مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر
در مجلس شــورای اســامی اظهار داشت:
وزارت نیرو با برنامهریزی منسجم در بخش
برق موفق شــده از ایجاد مشکل ب رای مردم
جلوگیری کند.
وی با بیــان اینکه این شــرکت با بیش از
یک میلیون و 15هزار مشــترک ،شهرهای
تبریز ،اسکو و آذرشهر و بخشی از شهرستان
بستانآباد را پوشــش م یدهد افزود :تقریبا
35درصد مصرف مشــترکان بــرق تبریز در
بخش صنعتی 34 ،درصد در بخش خانگی
و مابقــی در بخشهای کشــاورزی ،اداری،
تجاری و عمومی صورت م یگیرد.
کاظمی با اشاره به اینکه هماکنون در برق
تبریز7 ،هزار مشــترک ســنگین در بخش

در این مسیر حجم آب حدودا نیم متر مکعب زیاد شده است
و مشکل کاستی آب به نسبت گذشته حل شده است ،گفت:
یک سری مشــکالت نیز در تصفی هخانه ورودی تبریز وجود
داشت که باعث ایجاد مشکالتی شده بود که این مشکالت را
نیز اصالح کردند اما همه این اقدامات ،اورژانسی و کوتاهمدت
اســت و اگر اقدامات اساسی صورت نگیرد در آینده بازهم با
مشــکل مواجه خواهیم شد و باید نیاز تبریز به آب شرب در
 10الی  20ســال آینده تامین شــود و الزمه این کار افزودن
آب جدید است.
نماینده مردم تبریز ،آذرشــهر و اســکو در مجلس شــورای

اسالمی یادآور شد :یکی از اقدامات بلند مدت ،افتتاح خط دوم
زرینهرود به تبریز بود که ما این خط را در دوران مجلس هفتم
و هشتم و زمانی که در دولت بودیم ایجاد کردیم اما مشکلی
که وجود داشت این بود که خط دوم زرینه رود آب نداشت و بنا
بود در خط دوم نیز حدود چهار و نیم الی پنج مترمکعب آب
بیاید اما چون مبدأ آبریزگاههای زرینهرود با کمبود آب مواجه
شد ،نتوانستند به خط دوم زرینهرود آب وارد کنند.
وی پروژه انتقــال آب ارس به تبریز را اقدام بلند مدت بعدی
برشــمرد و عنوان کرد :این پروژه م یتواند در حدود چهار الی
پنــج مترمکعب آب اضافه کند و حتــی در هدفگذاری این

طرح آمده است که مازاد این آب در فصلهای غیر کشاورزی
و همچنین آبهای ذخیره شــده در سفرههای زیرزمینی به
دریاچه ارومیه انتقال یابد تا کمبود آب دریاچه نیز تامین شود،
چرا که سهم حق آبه آذربایجان شرقی در تأمین کمبود آب
دریاچه ارومیه حدود  ۳۰۰میلیون لیتر از دو میلیارد مترمکعب
اســت که در بین سه استان تقسیم شده و آذربایجان شرقی
باید این می زان آب را تامین کند.
وی در خصوص سرگذشــت پروژه انتقــال آب ارس به تبریز
نیز گفت :کلنــگ زنی این پروژه در ســال آخر دولت دهم
اتفاق افتاد و قرار بود سرمایهگذار خارجی بیاید و حتی مجوز
ســرمایهگذاری خارجی نیز از طریق بانک مرکزی صادر شده
بود اما به دلیل تغییر دولت و همچنین مشکالتی که در اثر
تحریم به وجود آمد ،پروژه با تأخیر مواجه شــد اما قسمتی از
پروژه تا هرزندانات جلفا و پشت مرند انجام شده است.
میرتاج الدینــی ادامه داد :این پروژه  145کیلومتر اســت به
طوری که  35کیلومتر تا پشــت مرند و  110کیلومتر از مرند
به تبریز اســت و اینکه گفته م یشود این پروژه شروع شده
است ،همان  35کیلومتر تا مرند است ولی تاکنون اعتبار فاز
دوم که قســمت اصلی این پروژه نیز است ،تامین و قطعی
نشده و یا باید از طریق فاینانس و سرمایهگذاری خصوصی و
یا خارجی صورت گیرد و یا اعتبار دولتی در نظر گرفته شود
چون که هزینه این پروژه سنگین است.
وی در پایان تاکید کرد :درحال حاضر مطالعه در این موضوع
انجام م یگیرد که سرمایهگذار خارجی این کار را انجام دهد و
یکی از برنامههایی که نمایندگان مردم تبریز داشتند ،پیگیری
اساسی حل این مشکل بود و هدف این است که با حل این
موضوع ،حداقل مشــکل قطعی آب تبریز تا  20ســال آینده
رفع شود.

بیآبی چالش بیسرانجام تبریز
قطعی آب ،گفت :با برنامهریزیهای انجام شده ،نهایت تالش
خود را انجــام می دهیم تا هیچ گونــه قطعی آب در تبریز
نداشته باشیم.
اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به فرسودگی تاسیسات
انتقال آب سهند نهند به تبریز و هدررفت آب ،از آغاز عملیات
لوله گذاری و انتقال آب این ســد به تبریز از صبح امروز خبر
داد و افزود :با توجه به آبگیری ســد شــهید مدنی در آینده

نزدیک و قرارگرفتن تاسیســات انتقال قبلی در بخشــی از
محوطه درونی این سد ،عملیات لوله گذاری و احداث تصفیه
خانه جدید در این منطقه آغاز شده و به زودی پایان می یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ،انتقال آب ارس به دشت
تبریز را اصلی ترین سیاست استان برای تأمین آب شهر تبریز
دانســت و گفت  ۳۵ :کیلومتر از این پروژه مهم با صرف 400
میلیارد تومان از سال  94تا  98توسط دولت تدبیر و امید اجرا

شــده است .وی افزود :این پروژه کنار گذاشته نشده و مصوبه
شــورای اقتصاد برای استفاده از فاینانس خارجی برای اجرای
آن در سال  96اخذ شده است.
اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت :با توجــه به تحریم ها و
عدم امکان اســتفاده از فاینانس خارجی ،سرمایه گذار جدید
شناسایی و برای ادامه مراحل قانونی به بانک مرکزی معرفی
شده است.

جلوگیری از تولد  ۱۰۰نوزاد معلول
برشــمرد که به گفته وی اعطای کمک های موردی به
خانــواده های دارای فرزندان دو قلو نیز در همین راســتا
صورت می گیرد.
وی بــا بیــان اینکه در حــال حاضر افزون بــر یکهزار
مهدکودک در آذربایجان شرقی فعالیت دارند ،گفت :از این
تعداد  ۵۷۰مهدکودک در مراکز شــهری و  ۴۴۰مهدکودک
نیز در مناطق روســتایی به ارایه خدمات ب رای خانواده ها
مشــغولند و عالوه بر این مراکز ،تعداد  ۲۰آدینه مهد نیز
در شهرهای مختلف استان وجود دارد.
صحاف ،ایجاد و گسترش تعداد  ۳۱مهدکودک در مناطق
محروم و ســکونتگاه های غیررسمی و توسعه و تجهیز
تعداد  ۲۹روستامهد در راستای حمایت از کودکان مناطق
محروم و روستایی را از دیگر اقدامات بهزیستی آذربایجان
شرقی بیان کرد.
وی با اشــاره به اهمیت پیشگیری از اختالالت جسمی و

روانی در جامعه ،از اجــرای منظم برنامه های غربالگری
شنوایی و پیشگیری از تنبلی چشم در این راستا خبر داد
و گفت :تاکنون  ۶۲هزار مورد برنامه غربالگری شــنوایی،

بیش از  ۸هزار مشــاوره ژنتیک و بالغ بر  ۱۵۸هزار مورد
برنامه پیشــگیری از تنبلی چشــم در استان انجام شده
است.

اتمام مهلت قانونی انشعابات غیرمجاز برق در سکونتگاههای غیررسمی

م یشد ولی اخی را مهلت قانونی این قانون به
پایان رسیده است و امیدواریم وکالی مردم با
اقدامی سنجیده گامی ب رای رفع این مشکل
بردارند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در
پایان اظهار امیدواری کرد که در سای ه حضور
وکالی فعال از حوزهی تبریز ،اسکو و آذرشهر
در مجلس ،مشــکالت صنعت برق در تبریز
و کشــور کاهش یابد و با تعامل مناسب و
حمایت وکالی استان بتوانیم مشکالت مردم
را حل کنیم.
احمــد علیرضا بیگی ،نماینــده مردم تبریز،
اســکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی
نیز در این دیدار با بیان اینکه زحمات شــما
مسئوالن خدوم عیان است ،گفت :مشکالت
اساسی کشــور به نوع سیاســتگذاریهای
کالن بازم یگردد و ما ب رای اینکه به اقتصاد
واقعی دســت یابیم و هزینهها شفاف باشد
نیاز به اصالح اساسی اقتصاد داریم تا از این
فاصله طبقاتی که روزانه بیشــتر م یشــود،
جلوگیری کنیم.
وی صنعــت برق را تجــارت و علمی بزرگ
دانست و اظهار امیدواری کرد وضعیت فعلی
و مشکالت اقتصادی جامعه استمرار نیابد و
با فسادهای کالن اقتصادی در سطح کشور
مقابله شود.

نیاز مصرفی برق تبریز چقدر است؟

صنعتی و کشاورزی وجود دارد ،ادامه داد :در
سایهی تالش همکاران ،طی سالهای اخیر،
 4600مشــترک صنعتی را هوشمند کردهایم
و قادر به کنترل آنالین مصارف مشــترکین
سنگین هستیم.
وی ،نیاز مصرفی برق تبریز را  950مگاوات
عنــوان کرد و با بیان اینکــه وزارت نیرو در
بخــش مدیریت مصــرف بــرق برنامهی

منســجمی دارد ،افزود :با وجود اینکه در ایام
پیک بار به ســر م یبریم ،شاهد خاموشی و
ایجاد مشکل ب رای شــهروندان و مشترکان
نبودهایم و این در سای ه برنامهریزی منسجم
در مدیریت بار شبکه و هماهنگی با صنایع
در قالــب تفاهمنامههای منعقــده به تعداد
 4330مورد تحقق یافته است.
کاظمــی تصریح کرد :با وجود مشــکالتی

چــون شــیوع بیمــاری کرونــا ،تحریمها،
محدودیتهــای شــدید اعتبــاری و می زان
مطالبات بســیار باال از مشترکان ،با تالش
همــکاران ســعی کردهایــم کوچکتریــن
عارضهای به مردم وارد نشود.
وی به برخی مشــکالت و چالشهای اخیر
شــرکت توزیع نیروی برق تبریز اشاره کرد و
افزود :مهمترین چالشهای شرکت را معوقات
برق مصرفی ،شیوع ویروس کرونا و تاثی رات
آن بــر عملیــات اجرایــی ،محدودیتهای
نقدینگی و ایجاد مشکالت در تامین خدمات
و تجهی زات ،مســایل مربوط بــه برقهای
غیردائم و مشــکالت برقهای غیرقانونی،
مشکالت ناشی از تحریمها و نوسانات شدید
قیمتها در بازار تشکیل م یدهند.
کاظمی با اشــاره به اینکه قانــون مقابله با
انشعابات غیرمجاز در ســال  96تصویب و
به مدت  3ســال به اجرا درآمد ،تصریح کرد:
ب راســاس این قانون بســیاری از مشکالت
انشــعابات غیرمجاز و غیردائم در بافتهای
فرسوده و ســکونتگاههای غیررسمی مرتفع

گزارش

امام جمعه تکاب:

دولت سهم تکاب از معادن طال
را پرداخت کند

مهر -امام جمعه تکاب با اشــاره به فقر ،محرومیت و مشکالت اقتصادی متعدد
در این شهرستان خواستار پرداخت سهم تکاب توسط دولت از معادن طال شد.
حجت االســام عیسی برداری با اشاره به تولید  ۳۰درصد طالی کشور در تکاب
اظهارکرد :این در حالی اســت که با وجود انباشــت  ۴۰درصدی طالی کشور در
این شهرســتان تکاب محرومترین شــهر آذربایجان غربی بوده و با مشکالت و
محرومیتهای زیادی مواجه است.
وی ادامه داد :معادن طالی تکاب با مجوزهای قانونی و بر اســاس گزارشهای
رسمی مســئوالن معادن طال با تولید  ۱۵۰۰کیلوگرم طال به همراه مواد معدنی
ارزشمند از جمله نقره ،جیوه سهم کامل دولتی را ساالنه پرداخت میکنند اما این
حق دولتی به خزانه واریز میکند و تکاب و استان سهم چندانی از آن ندارند.
حجت االسالم برداری با تاکید بر اینکه سالهاست دولت تا ریال آخر حق دولتی را
از معادن طالی و معادن سنگ این شهرستان دریافت میکند ،اضافه کرد :معادن
طالی این شهرستان در کنار مالیات و ارزش افزوده  ۱۶میلیارد تومان و  ۳۰میلیارد
تومان حق دولتی در سال به دولت پرداخت کردند اما دولت تاکنون این حق را به
مردم تکاب و استان پرداخت نکرده است.
امام جمعه تکاب با بیان اینکه بعد از چند سال مطالبه گری امسال تنها یک میلیارد
و  ۶۰۰میلیون تومان از این حق دولتی پرداخت شده است گفت :در حالی که حق
دولتی معادن تکاب در سال  ۵۰میلیارد تومان است.
دولت در خصوص سهم دولتی معادن تکاب شفاف سازی کند
حجت االسالم برداری خواستار پاسخگویی و شفاف سازی دولت در زمینه دریافت
حق دولتی از معادن طالی تکاب شد و افزود :هم اکنون تکاب  ۳۰درصد طالی
کشــور را تأمین میکند اگر  ۱۰۰درصد طالی کشــور را هم تأمین کند تا دولت
ارادهای برای پرداخت ســهم دولتی این شهرستان نداشته باشد تکاب همچنان با
محرومیت دســت و پنجه نرم میکند .وی هم افزایی و همدلی مسئوالن تکاب،
اســتان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی برای گرفتن سهم استان و
تکاب از حق دولتی معادن شــد و عنوان کرد :اگر در سایه این هم افزایی استان
ســهم خود از  ۵۰میلیارد تومان را دریافت کند نه تنها مشکالت اقتصادی تکاب
بلکه استان نیز میتواند رونق اقتصادی را شاهد باشد.
حجت االسالم برداری تخریب محیط زیســت ،منابع طبیعی ،محرومیت ،فقر و
بیکاری را تنها ســهم تکاب از ظرفیت عظیم معادن طال و سنگ این شهرستان
دانست و افزود :این محرومیت شایسته مردم تکاب نیست و امیدواریم مسئوالن
به فکر محرومیت زدایی در این منطقه باشند.
امام جمعه تکاب نبود صنایع پایین دست و مرتبط با معادن طال در تکاب را یکی
دیگر از مشــکالت پیش روی شهرستان دانست و افزود :با وجود معادن بی نظیر
سنگ و طال این شهرستان از صنایع مرتبط این حوزه بی بهره است.
وجود  ۲معدن طالی «زرشــوران» و «آقدره» و  ۵۹معدن ارزشــمند سنگ ،اثر
ثبتشده مجموعه جهانی تخت ســلیمان ،ثبت جهانی فرش افشار تکاب نشان
دهنده ظرفیت کم نظیر این شهرستان است.
در حال حاضر  ۴۰درصد انباشت طال و  ۵۰درصد کل ذخیره طالی شناساییشده
کشــور در شهرســتان طالیی تکاب واقعشــده ،اما این شهرســتان از کمترین
زیرســاختهای توســعه در بخشهای راه ،درمان ،بهداشــت ،آموزش و  ...نیز
برخوردار نیست.

افزایش ایمنی سفر با بهرهبرداری
از اتوبان تبریز-سهند
همنوا -شــهردار تبریز گفت :با بهره برداری از اتوبان تبریز-ســهند ،کاهش ترافیک و
افزایش ایمنی سفر در این مسیر فراهم میشود.
ایرج شهین باهر در حاشیه بازدید از آخرین وضعیت پروژه اتوبان تبریز-سهند به همراه با
چندتن از نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی ،اظهار کرد :با توجه به پیشرفت
پروژه ،به نظر میرسد این مسیر اساسی تا چهار ماه دیگر افتتاح شده و در اختیار شهروندان
قرار گیرد .وی ادامه داد :با توجه به ترافیک قابل توجه مسیر آذرشهر -تبریز ،بازگشایی این
اتوبان نقش بسیار موثری در کاهش ترافیک و افزایش ایمنی سفر خواهد داشت .وی یادآور
شد :از طرفی احداث این بزرگراه دسترسی زمین خواران و معارضان به زمینهای ملی و
دولتی طرفین این اتوبان را تسهیل خواهد کرد ،به همین خاطر ضرورت دارد اکیپهای
حفاظت از اراضی نظارت بیشتری داشته باشند.
به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز ،شهین باهر تاکید کرد :همچنین مراجع ذیصالح
سریعا نسبت به تهیه طرحهای ساماندهی اقدام کنند تا درآینده ضمن بدنه سازی منظم
بتوانیم کاربریهای کالن مورد نیاز تبریز و شهرک سهند را در این زمینها ایجاد کنیم.

گرانفروشی؛

بیشترین تخلف اصناف زنجانی
تسنیم -مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجــان گفت :گرانفروشی با ۲۷۰
پرونده ،بیشترین تخلفات را در چهار ماهه امسا ل دارد.
مرتضی ممیزی ،اظهار کرد :در چهار ماهه اول امسال ۱۵۵۱ ،پرونده تخلف صنفی
و خدماتی در تعزیرات حکومتی اســتان تشکیل شده است .وی افزود :ارزش ریالی
 ۱۵۱پرونده تخلف  ۷۰۰میلیارد ریال بوده و این در حالی است که تعداد پروندههای
تخلف در استان طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.
این مســئول با اشاره به پروندههای تشکیل شــده در سایر حوزهها ،ادامه داد :در
بخش قاچاق کاال ،تعداد پروندههای تخلف  ۲۲۳فقره اســت که ارزش ریالی این
تعداد پروند ه باالی  ۲۰۰میلیارد ریال گزارش شــده که نســبت به مدت مشابه
پارسال ۴۹ ،درصد رشد دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد :گرانفروشی با  ۲۷۰پرونده
بیشــترین تخلفات در چهار ماهه امســال را به خود اختصاص داده ،از شهروندان
تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه  ۱۲۴تماس بگیرند.
ممیزی با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق کاال ،اقدامات هوشــمندانه و همهجانبه
همه دســتگاههای اجرایی نیاز است ،گفت :قاچاق کاال ،پدیدهای وسیع و گسترده
است که برای مبارزه با این پدیده ،باید از ظرفیت دستگاههای فرهنگی و آموزشی
بهویژه رسانهها استفاده کرد.
این مسئول خاطرنشان کرد :باید اقدامات فرهنگی دستگاههای اجرایی در راستای
مبارزه با پدیده قاچاق کاال و ارز افزایش یابد .همچنین باید به این نکته اشاره کرد
که مردم در پیشــگیری و مبارزه با قاچــاق کاال در جامعه ،نقش مهمی بر عهده
دارند .مردم باید در راستای مبارزه با قاچاق کاال ،مشارکت الزم را داشته باشند؛ به
گونهای که این موضوع به یک مطالبه عمومی و همگانی در جامعه تبدیل شود.
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ایلنا -حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم
انقالب اسالمی در خجسته عید قربان در سخنرانی
زنده تلویزیونی ،ملت شــریف ایــران را به حضور
پر نشــاط و گستردهتر در مســابقه معنوی «کمک
مؤمنانه به قشــرهای آسیب دیده و یاری مجاهدان
سالمت» فراخواندند و با تشریح اهداف کوتاهمدت،
میانمدت و درازمدت امریکا در جنایت تحریم ملت
ایران تأکید کردند :دشمن به موازات جریان تحریم،
جریان تحریف حقایق را هــم دنبال میکند اما به
فضل الهی و با هوشیاری ،زیرکی و شناخت عمیق
ملت ایران از امریکا به هیچ کدام از اهدافش نرسیده
و نخواهد رسید و ایران عزیز با صبر و ثبات ،تالش
بیشــتر مسئوالن برای حل مشــکالت اقتصادی و
معیشتی مردم و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای
داخلی به راه روشن خود ادامه خواهد داد.
ایشــان درباره عــزاداری ماه محــرم نیز تأکید
کردند :همه سوگواران حســینی ،هیأتها و مداحان
موظفند به هرچه ســتاد ملی مبارزه با کرونا اعالم
میکند ،عمل کنند زیرا موضوع بسیار مهم است.
رهبــر انقالب بــا تبریک عید ســعید قربان به
ملت عزیز ایران ،مســلمانان جهان و پیروان ادیان
ابراهیمی ،دهــه اول ذیحجه را دهــه خاطرات پر
شــکوه و هدایتگر و دهه تضرع و توســل خواندند
و افزودند :دهه دوم این مــاه پر برکت ،با توجه به
عید سعید غدیر دهه والیت است که این موضوع از
همه احکام الهی جایگاه برتری دارد چرا که والیت
تضمین کننده اجرای همه احکام الهی است.
ایشــان افزودنــد :دهه ســوم ذیحجــه نیز با
مناسبتهایی از جمله مباهله ،دهه مهمی است که
امیدواریم ملت دهه اول را به مبارکی و دو دهه بعد
را آنچنان که موجب رضای الهی و خوشبختی ملت
است ،سپری کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای دیدارهای مردمی را از
دلخوشیها و دلبستگیهای پرجاذبه خود خواندند و
خاطرنشان کردند :این دشمن حقیر اما بسیار خطیر
یعنی کرونا این دلخوشی را نیز سلب کرده است.
ایشان در همین زمینه افزودند :قرار بود این دیدار
به صورت تصویری با خدمتگزاران عرصه سالمت و
کمک مؤمنانه انجام شود اما چون ستاد ملی مبارزه
با کرونا گفته اجتماع بیش از ده نفر ممنوع اســت،
متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن نشد.
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران
برشــمردند و افزودند :امروز نیــز که مجموعههای
درمانی اعم از پزشــکان ،پرستاران و دیگر عوامل،
با تمام وجود در خدمت بیماران کرونا هســتند الزم
است داوطلبان در کارهای غیرتخصصی و عمومی
به یاری آنان بشتابند.
رهبر انقالب با اشــاره به آسیب دیدن اقتصادی
اغلــب مردم در دوران کرونــا افزودند :البته در این
میــان عدهای دچار آســیبها و مشــکالت جدی
شــده اند که باید با گسترش نهضت کمک مؤمنانه
مردمی ،به کمک این قشرها شتافت.
حضرت آیــت اهلل خامنهای با اســتناد به آیات
قرآنی ،مردم را به حضور پرنشــاط و فعالتر در این
مســابقه معنوی دعوت کردند و افزودند :سبقت در
کار خیر از دســتورات مؤکــد و مکرر الهی در قرآن
مجید اســت و موجب شــوق و انگیزه دیگران به
کارهای خیر نیز میشود.
رهبر انقــاب اینگونه کارهــا را معنای واقعی
انقالبیگری خواندند و افزودند :اطعام ماهمحرم نیز
میتواند با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی
به شکل کمک مؤمنانه به دست خانوادهها برسد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به تالشهای
جدی علمی در کشــور برای شناخت ویروس کرونا
و راههــای مقابلــه و درمان آن افزودنــد :اینگونه
تالشها در همه ابعاد باید گسترش یابد.
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توصیه رهبر انقالب به هیئتهای مذهبی:

ضوابط عزاداریها را ستاد ملی کرونا اعالم میکند
رهبــر انقــاب در بخــش دوم سخنانشــان،
تحریمهای آمریکا را جنایتی بزرگ علیه ملت ایران
برشمردند و افزودند :دشمن خبیث از این تحریمها
که همه ملت را نشانه گرفته اهداف مختلفی دارد.
ایشان «خســته کردن و به ستوه آوردن ملت»
را هدف کوتاهمدت تحریمها برشــمردند و گفتند:
دشمن میخواهد مردم را آشفته کند تا در خیابانها
در مقابل حکومت بایســتند به همیــن علت مدام
از تابســتان داغ ســخن گفته و میگوید اما اکنون
خودشان به تابستان داغ مبتال شده اند.
«ایجــاد محدودیــت و جلوگیری از پیشــرفت
کشــور بخصوص در بعد علمی» هدف میان مدت
امریکاییهاست که رهبر انقالب با تبیین آن گفتند:
دشــمن در درازمــدت هم دنبال به ورشکســتگی
کشاندن و فروپاشــی اقتصادی ایران است چرا که
در آن صورت ،ادامه حیات برای یک کشور ،امکان
پذیر نخواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنهای «قطع رابطه جمهوری
اســامی با مراکز و جریانهای مقاومت در منطقه»
را هدف جنبی امریکاییها از تحریم ایران دانستند
و در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند :به
فضل الهی و با هوشــیاری ملت ،دشمن در تحقق
همه این اهداف نــاکام مانده و به قول ما ایرانیها
شتر در خواب بیند پنبه دانه!
رهبر انقالب افزودند :البته کشور دچار مشکالتی
اســت که بخشــی از آن به تحریمها ،بخشــی به
ضعفها و مدیریتها و بخشــی هم بــه کرونا باز
میگردد اما همانگونه که شــماری از اندیشمندان
و فعــاالن غربی هم به صراحــت اعتراف میکنند
دشــمن با همه شدت عمل خود نتوانسته به اهداف
خود در جنایت تحریم دست یابد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه به موازات
جریــان تحریم ،یک جریــان «تحریف حقایق» و
واژگون نشان دادن واقعیات هم وجود دارد ،گفتند:
هدف این جریان ،ضربه زدن به روحیه مردم و دادن
آدرس غلط درباره عالج تحریم است.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشــاره به سخنان
مــداوم مقامهــای آمریکایی و تبلیغات گســترده
رسانههای وابسته به آنها برای واژگون نشان دادن
واقعیات ایران افزودند :هدف دشمن ،گرفتن نشاط و
امید از ملت بویژه جوانان اســت تا اینگونه القا کنند
که کشور به بن بست رسیده و امکان حل مشکالت
وجود ندارد.
ایشــان تحریف واقعیات را خــط ثابت تبلیغاتی
رسانههای غربی در طول چهل و یک سال گذشته
خواندند و خاطر نشان کردند :در این خط تبلیغاتی،
نقاط قوت بهطور کلی انکار و یا در مورد آن سکوت
میشــود اما اگر نقطه ضعفی باشــد ،دهها و حتی
صدها برابر بزرگنمایی میشود.
رهبر انقالب اســامی درخصوص آدرس غلط
دادن بــرای رفع تحریمها نیــز گفتند :در این خط
تبلیغاتی گفته میشــود اگــر میخواهید تحریمها
برطرف شــود ،کوتاه بیایید و ایســتادگی نکنید و
متأســفانه برخی در داخل هم ایــن آدرس غلط را
تکــرار میکنند اما این خط بــر روی اکثریت ملت
ایران با شــناختی که از دشــمن و غرض ورزی او
دارند  ،مؤثر نیست.
حضرت آیــت اهلل خامنهای با تأکیــد بر اینکه

جریان تحریــف واقعیات به مقاصد خود نرســیده
اســت ،خاطر نشــان کردند :اگر جریــان تحریف
شکســت بخورد ،قطع ًا جریان تحریم هم شکست
خواهــد خورد ،زیــرا عرصه کنونــی ،میدان جنگ
ارادهها اســت و اگر اراده ملت ایران مستحکم باقی
بماند ،بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد.
نکتــه دیگری که رهبر انقالب اســامی به آن
اشاره کردند ،اســتفاده ملت زیرک ایران از تحریم
برای شکوفایی علمی کشور بود.
حضرت آیت اهلل خامنهای گفتند :با اینکه تحریم
یک جنایت بزرگ اســت اما مــردم بویژه جوانان،
مســئوالن ،دانشــمندان و فعاالن سیاســی از این
موضوع برای افزایش اتکاء به نفس ملی اســتفاده
کردند.
رهبر انقالب اســامی در همین زمینه افزودند:
تولید جت آموزشــی و قطعات حســاس و ظریف،
راه اندازی چند هزار شــرکت دانش بنیان ،ساخت
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس به دســت سپاه،
اقدامات بزرگ در پــارس جنوبی ،طرحهای وزارت
نیــرو در زمینه آب و برق ،طرحهــای وزارت راه و
تولیدات شگفت انگیز دفاعی ،همه در دوران تحریم
انجام شده است.
حضرت ایــت اهلل خامنهای یکــی دیگر از آثار
دوران تحریم را تمرین جداســازی اقتصاد کشور از
نفت برشــمردند و گفتند :به علت آنکه نفت کشور
کمتر فروش میرود ،جداســازی اقتصــاد از نفت
خام بهطور طبیعی درحال روی دادن اســت که این
موضوع باید با پیگیری دولت و مجلس به سرانجام
برسد.
رهبر انقالب اســامی در پاســخ به این سؤال
مهم که «آیا تحریمها قابل عالج اســت؟» گفتند:
تحریمها قطع ًا قابل عالج است اما عالج آن ،عقب
نشــینی و کوتاه آمدن در مقابل امریکا نیست زیرا
عقب نشینی موجب پیشروی متجاوز میشود.
ایشان افزودند :خواســته امروز آمریکا از ایران،
کامل صنعت هسته ای ،کاهش بسیار
کنار گذاشتن
ِ
شــدید توان دفاعی و رها کــردن اقتدار منطقهای
اســت اما پذیرفتن ایــن خواســتهها قطعا موجب
عقبنشــینی آمریکا نخواهد شــد و هیچ عقلی نیز
حکم نمی کند که برای توقف متجاوز ،خواستههای

محرم 99؛ با هم ولی به دور از هم
مصطفی داننده
محرم ســال  99میتوانــد متفاوتتریــن محرم تمام
سالهای ایران باشد .محرمی که به واسطه کرونا هم شکل
عــزاداریاش و هم نذری دادناش با ســالهای قبل فرق
کند.
امســال خانگیترین عزاداری امام حســین (ع) را تجربه
خواهیــم کرد .کرونا اجازه کنار هم بودن و ســینه زدن برای
ســاالر شــهیدان را نمیدهد .در روزهای کرونایی ،کنار هم
بــودن یعنــی خطر بیماری و درگیر شــدن بــا این ویروس
المذهب ،به خاطر همین مســئله میشــود مردم به واســط
صداوســیما و شــبکههای اجتماعی با هم ولی به دور از هم
برای اباعبداهلل عزاداری کنند.
جلســات ســخنرانی و روضه خوانــی میتواند به صورت
مستقیم از تلویزیون ،رادیو و شبکههای اجتماعی پخش شود
و مردم در خانه خودشان پای منبر بنشینند و برای سیدالشهدا
اشک بریزند و بر سینه بکوبند.
وزارت ارتباطــات همانند تعطیالت نوروز میتواند به مدت
 10روز اینترنــت رایگان در اختیار مردم بگذارد تا آنها بتوانند
به راحتی پای روضه و منبرهای مجازی بنشینند.
بــا این روش هم عزاداری برگزار میشــود و هم مردم از
خطر کرونا در امان میمانند .ســال  99به واسطه کرونا یک
سال ویژه اســت و عزاداری محرم هم باید ویژه و متفاوت از
تمام سالهای باشد.
ن نذریها هم باید رنگ و
در ایــن محرم متفاوت ،داســتا 

بوی دیگری بگیرد .در این ماه خیلی از مردمان نذر دارند که
بــه مردم به هر اندازهای که میتوانند غذا بدهند یا ایســتگاه
صلواتی علم کنند و به دست مردم چای و شربت بدهند.
امســال خیلی نمیشود به این شــیوه نذری داد .میشود
جنس نذریها را عوض کرد .ایستگاههای صلواتی میتوانند
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به مردم ماسک و دستکش
بدهند .مردم به جای دیگهای غذا میتوانند ارزاق خشــک
مثل برنج ،گوشــت ،ماکارانی و  ...را در اختیار مردمی بگذارند
که به واسطه کرونا چرخ زندگیشان نمیچرخد.
میشــود هزینه غــذای نذری را به پاک کردن حســاب
بدهکاران به سوپرمارکتها اختصاص داد .مردمی که قسطی
خرید کردهاند و به هر دلیلی نمیتوانند بدهی خود را پرداخت
کنند.
کرونا و شــرایط بد اقتصادی کاری کرده است که بخشی
از مردم بسیار سخت زندگی میکنند و محرم امسال میتواند
یک محرم متفاوت باشــد .محرمی که نذری دهندگان کرونا
را تبدیــل به یک فرصت میکنند و بــاری از دوش مردم بر
میدارند.
امســال همه مــردم میتواننــد با نیت نــذر ،غذایی که
میخورند را بپزند و به همین واســطه بعد از پایان هیاتهای
مجازی هر شب غذای نذری بخورند.
چارهای نیســت باید از تمام امکانات برای برگزاری محرم
با کمتری حضور فیزیکی اســتفاده کرد .محرمی که تبدیل به
تاریخی ترین محرم ایران خواهد شد.
عصرایران

او را اجابت کنیم.
رهبر انقالب اســامی با اظهار تأسف از تکرار
حرفهای دشــمن مبنی بر فایده نداشــتن صنعت
هســتهای از زبان عدهای در داخل گفتند :صنعت
هســتهای نیاز قطعی فردای کشور برای تولید برق
است و امروز باید به فکر فردا باشیم.
حضرت آیت اهلل خامنهای بــا تأکید بر اینکه با
وجود خسارات فراوان برجام ،اصل صنعت هستهای
حفظ شــده اســت ،درخصوص ادعای آمریکاییها
برای مذاکره با ایران ،خاطر نشان کردند :من علت
مذاکره نکردن با امریکاییهــا را بارها گفته ام اما
برخی یا متوجه نمی شــوند و یا وانمود میکنند که
متوجه نشده اند.
ایشــان تأکید کردند :هدف اصلــی امریکاییها
از ادعای مذاکره ،گرفتــن تواناییهای حیاتی ملت
ایران اســت .البته رییس جمهــور فعلی امریکا هم
بهدنبال برخی منافع شــخصی و انتخاباتی اســت
همچون استفاده تبلیغاتی از مذاکره با کره شمالی.
ایشــان با تأکید بــر اینکه جمهوری اســامی
ایــران با همه کشــورها بــه جز آمریــکا و رژیم
جعلی صهیونیســتی مذاکره میکند ،افزودند :عالج
تحریمها ،عقب نشــینی و مذاکره با دشمن نیست
بلکــه عالج واقعی آن ،تکیه بــر تواناییهای ملی،
وارد کــردن جوانان به میدان و احیای ظرفیتهای
فراوان کشور ،و در یک کالم عمل به ارکان اقتصاد
مقاومتی یعنی درون زایی و برون گرایی است.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند :ما امکانات و
تواناییهای داخلی و ظرفیتهای بین المللی فراوان
داریم که باید با مدیریت جهادی و تدبیر واقعی ،به
فعلیت در بیایند.
حضرت آیــت اهلل خامنهای با تأکیــد بر اینکه
جمهوری اســامی ایران دوســتان مؤثری در دنیا
دارد اما تکیه واقعی نظام اســامی به خدا و مردم
اســت ،گفتند :تکیه بر امکانات و استقالل داخلی،
هم دشــمنان خارجی و هم بدخواهان داخلی دارد.
آن کسی که برای منافع خودش حاضر است کاالیی
را که در داخل تولید میشــود ،از خارج وارد کند ،در
واقع خیانت میکند و بــا وجود تأکیدهای مکرری
که شده است اما همچنان واردات کاالهایی که در
داخل تولید میشوند ،ادامه دارد.

آخرین نکتــهای کــه رهبر انقالب اســامی
درخصــوص تحریمهــا گفتنــد «دل نبســتن به
توخالی دیگران» بود.
وعدههای
ِ
حضرت آیت اهلل خامنهای گفتند :در ســال  ۹۷و
بعد از خروج آمریکا از برجام ،متاسفانه کشور ماهها
معطل وعدههــای اروپاییها باقــی ماند و اقتصاد
کشور شرطی شــد در حالیکه معطل کردن اقتصاد
به وعدههای دیگران ،بسیار مضر است.
ایشــان افزودنــد :اروپاییها هیــچ کاری برای
مقابله با تحریمهای آمریــکا نکردند و آنچه که به
نام اینســتکس نیز مطرح کردند ،بازیچهای بود که
محقق نشد.
رهبر انقالب اســامی در جع بندی این بخش
از ســخنان خود تاکیــد کردند :عــاج تحریمها
فعال کردن ظرفیتهای داخلی اســت که نیازمند
مجاهدت است.
حضرت آیتاهلل خامنــهای در بخش دیگری از
سخنانشان با اشــاره به گرانیها و مشکالت جدی
خانوارهــا در تأمین معیشــت ،گفتند :کارهای الزم
برای رفع این مشــکالت را در جلسات خصوصی با
مسئوالن از جمله آقای رئیسجمهور مطرح کردهایم
و باز هم به دستگاههای مسئول تأکید میکنیم.
رهبر انقالب اســامی مســئله فوری در بخش
اقتصــاد را «مهار نوســان قیمتها ،ایجــاد ثبات در
بازار و حفظ ارزش پولی ملی» دانســتند و افزودند:
حالت هر روز یک قیمت برای اجناس و افســار
این ِ
مضر است و افراد
کشور
برای
ارز
قیمت
کردن
پاره
ّ
آشــنا به مدیریتهای اجرایی معتقدند که این مسئله
با برخورد دستگاههای اجرایی و در مواردی دستگاه
قضایی قابل مهار است.
ایشــان افزودند :در قضیــه ارز ،بانک مرکزی
تالشهای زیادی انجام میدهد که انشاءاهلل موفق
خواهد شد البته گزارشهای مطمئنی وجود دارد که
دالیل سیاســی ،امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش
از دالیــل اقتصادی مؤثر اســت که در این صورت
باید با کســانی که به این آتش دامن میزنند ،جداً
مقابله شود.
حضــرت آیــت اهلل خامنهای مســئله «هدایت
نقدینگی به ســمت تولید» و همچنین «رفع موانع
جهش تولید» را از دیگر اولویتهای اقتصاد کشــور

سالمت و عزای حسین(ع)
فاضل میبدی
«قیام امام حسین (ع) از مسائل بسیار مهم و سرنوشتساز
در تاریخ اســام اســت .شــاید اگر در تاریخ بشریت بنگرید
کمتــر تراژدی به این بزرگی میبینید کــه خانوادهای مقابل
ظلم بایســتد و همه اعضایش فدا شود .ماجرای عاشورا باید
بــرای تاریخ بشــریت ،درس عبرت بزرگی میشــد تا خط
ســیر زندگی بشــر را با آن آباد میکرد اما متاسفانه از همان
ســالهای نخست مساله عاشورا و امام حسین(ع) دستخوش
تحریف حکام اموی و عباســی شــد و انسانهای جاهل هم
بهعنوان تئوریپردازهای این جریان دست به دست هم دادند
و داســتان عاشورا را تحریف کردند و حقیقت عدالتجویانه و
عقالنی را به سمت دیگری بردند.
بســیاری از علما طول تاریخ تالش کردند مساله عاشورا
را خرافهزدایــی و جهالتزدایی کنند که آخرین آنها شــهید
مطهری بــود که درسهای مهمی از تحریف عاشــورا بیان
کرد .بنابراین اگر با نگاه عقالنی به عاشــورا بنگریم ،مســاله
امروز ما که کرونا و محرم است نیز حل میشود .به این معنا
که امام حســین (ع) شهید شد برای این که انسان به عدالت،
آزادگی و کرامت برســد و در نتیجه آن جامعه انسانی به یک
سالمت روحی و جسمی دست یابد .اگر به مساله عاشورا این
گونه نگاه کنیم ،در نتیجه وقتی عزاداری برای امام حســین
(ع) در تعارض با جســم و جان انسان قرار گرفت و باعث شد

آســیبهای بیشتری به جسم و جان مردم وارد آورد ،عقالنی
برخورد میکنیم .کرونا ،ویروس بســیار خطرناکی اســت که
نه امامحســین(ع) نه خدا و نه پیغمبر سرش نمیشود .هر جا
زمینه ببیند ،بروز پیدا میکند و خودش را نشــان میدهد .چه
در جامعه مذهبی و چه در جامعه غیر مذهبی باشیم ،ویروس
کرونــا کار خود را میکند .اگر ما در محرم و روز عاشــورا و
محافل عزاداری باعث شــویم که ویروس بیشتر سرایت کند
و تلفات بیشــتری بدهد ،درســت در تقابل با امام حسین (ع)
قرار گرفتهایم.
امام حسین (ع) شهید شد که جامعه از هر گزندی در امان
بماند ،حاال با این کار باعث میشویم که جامعه گرفتار بالیایی
شود .ســخنان دیروز رهبری هم در این راستا حکیمانه بود و

خواندند و گفتند :عدهای از کارشناســان پیشــنهاد
کردهاند رؤســای ســه قــوه کارگروهــی را برای
شناسایی و رفع موانع تولید تعیین کنند.
رهبر انقالب اســامی اصالحات اساســی در
اقتصاد کشور را «اصالح ساختار بودجه»« ،اصالح
نظام بانکی»« ،ارتقاء ســرمایهگذاری و اشتغال» و
«بهبود محیط کســب و کار» برشــمردند و گفتند:
این موارد دو ســال قبل و همزمان با تشکیل جلسه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران قوا ابالغ
شــد که البته با وجود تالشها پیشرفت قابل توجهی
نداشته است البته مهم این است که ما میدانیم چه
میخواهیم و به دنبال چه برنامهای هستیم.
ایشان« ،صبر» و «ثبات» را دو نیاز اساسی برای
آینده کشور دانستند و با تأکید بر اینکه بر اثر ایمان
مذهبــی و اعتماد مردم به نظــام ،ثبات ملت خوب
است ،افزودند :مسئولین هم باید با کار جهادی ،صبر
و ثبات خود را نشان دهند و از تردید و نگرانیهای
مضر اجتناب کنند.
ّ
حضرت آیت اهلل خامنهای ،مشــکالت دشــمن
اصلــی یعنی آمریکا را بســیار بــزرگ و غیرقابل
مقایسه با مشــکالت ایران خواندند و با برشمردن
مصادیقی از مشــکالتِ امروز آمریــکا مثل فاصله
طبقاتی عجیب ،تبعیض نژادی ،مشکالت اقتصادی
و بیکاریهای گســترده ،مشــکالت مدیریتی در
قضیه کرونا و مدیریــت اجتماعی ضعیف که منجر
به بیرحمی و قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا
میشــود ،گفتند :امروز آمریکا در سطح دنیا منفور و
منزوی است.
ایشــان تأکید کردند :حوادث جاری آمریکا آتش
زیر خاکستری است که شــعلهور شده و اگرچه آن
را ســرکوب کنند اما دوباره شعلهور میشود و نظام
کنونی آمریکا را از بین میبرد چرا که فلسفه سیاسی
و اقتصادی این نظام غلط و محکوم به نابودی است.
رهبر انقالب اسالمی ســخنان مکرر مقامهای
آمریکایی علیه ایران را نشاندهنده سردرگمی آنها
دانســتند و افزودند :مدیریت آمریکا دچار سرگیجه
و آشفتگی اســت .آمریکاییها به دنبال پیدا کردن
دشــمن هستند بنابراین گاهی از ایران اسم میبرند
و گاهی از روســیه و چین ،اما امــروز رژیم آمریکا
دشــمنی بزرگتر از ملت خود ندارد و همین دشمن
آن رژیم را به زانو درخواهد آورد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید مجدد بر صبر،
ثبات و کار جهــادی افزودند :دولت در اواخر دوران
مســئولیت خود قرار دارد البته در طول این  ۷سال
هر چه توانستند تالش کردند و در برخی بخشهای
دولت نیز واقع ًا کارهای خوبی انجام گرفت ،پس از
این دولت هم ،دولت تازهنفسی خواهد آمد که کارها
را با جدیت بیشتر دنبال کند.
رهبر انقالب اســامی در پایان سخنانشــان به
مســئله عزاداری در محرم اشاره و تأکید کردند :در
عزاردایها معیار آن چیزی است که ستاد ملی کرونا
اعالم میکند .بنده هر چه آنها الزم بدانند مراعات
خواهم کرد .توصیــه و تأکید من به همه عزاداران،
هیئات ،منبریها و مداحان نیز این است که ضوابط
ستاد ملی کرونا باید رعایت شود ،چرا که اگر همین
مقدار مراقبت و کنترل هم سســت شود ،فاجعهای
بزرگ پدید خواهد آمد.

امیدوارم کســانی که همواره با احساسات عجیب و غریب بر
برگزاری مراسم عزاداری پای میفشردند به اظهارات رهبری
دقت کنند که فرمودند باید تابع نظر کارشناســی بود .در واقع
در چنین مسائلی نباید از مداح و نوحهخوان و منبریها پرسید
که چه کنیم ،بلکه باید از کارشناس سوال کرد!
برخی موضوعات علمی و کارشناســی است و بالطبع باید
کارشناســان نظر بدهند ،نه مداحان .توجه داشــته باشید که
مراسم امام حسین (ع) مراسمی متعلق به قشر خاصی نیست.
شاید بتوان مقوله برگزاری کنکور یا حضور در سینما را کنترل
کرد اما مراسمی که تودههای مردم از اقصا نقاط کشور حضور
پیدا میکنند ،باید تعطیل شود .حتی اگر احتمال بدهیم خطر
ابتال با برگزاری برخی مراســمها بیشتر شود ،همین احتمال
کافی اســت که جلوی ایــن کار را بگیریم .بــا این حال ما
اغلب دچار احساســات مذهبی هستیم که عقالنیت را تعطیل
کرده و در نتیجه جوانان ما دینگریز میشــوند .کنار این دنیا
نیز اسالمهراســی را تبلیغ میکند؛ بنابرایــن اگر به نام امام
حسین(ع) کرونا شیوع بیشتری پیدا کند ،مفسده بیشتری دارد.
شــخصا در این ایام ســخنرانیهایی داشتم که در دوران
کرونا تمــام آنها را لغو کرده و با پروتکلهای بهداشــتی در
هر جمعی حاضر میشــوم و اگر احتمال خطر وجود داشــته
باشــد ،حضور پیدا نخواهم کرد .نمیشود به نام امام حسین
(ع) جامعه را به ویروســی خطرناک مبتال کرد .کســانی که
میگوینــد ،ما در راه امام حســین(ع) با این روش میمیریم
و امام حســین (ع) ما را شــفاعت میکند ،برداشت غلطی از
دین دارند .نباید فراموش کــرد که حتی اگر روزه یا حج هم
برای ســامت کسی خطرناک باشد ،حرام است؛ چراکه حفظ
سالمت جامعه و انسان بر هر چیزی مقدم است».
ایسنا

5

روزنامهسرخابسال چهاردهمشماره   3623یکشنبه  12مرداد ماه 1399

 فرهنگ

وقتی پرستار عالوه بر جان از حقوقش هم میگذرد

روایت آنهایی که شبیهشان در دنیا کم است
زیادی از خود بر جای گذاشت که برخیها را در رسانهها دیدیم و من هم
شاهد و ناظر این فداکاریها بودم و کار من در مقابل آنها چیزی نیست.
او میافزاید :در روزهای اول شــیوع کرونا با کمبود وسایل بهداشتی و
ایمنی از جمله ماســک ،گان ،مواد ضدعفونی روبه رو بودیم و تازه حقوق
مــن را واریز کرده بودند و همان لحظه همه حقوقم را برای خرید و تهیه
ماسک و مواد ضدعفونی هزینه کردم که جا دارد از شرکت پسرخالهام که
مواد ضدعفونی را ارزان و حتی بخشــی را رایگان در اختیار من قرار دادند،
تشکر کنم.
سرپرســتار بیمارســتان امام رضا (ع) از تالش برخی همکارانش برای
تهیه مواد ضروری در جنگ کرونا تشــکر کرده و میگوید :من همکاری
دارم کــه دیگر منتظر هماهنگــی وانت و خودروی اداری نمیشــد و از
خودروی شــخصی خود را برای انتقال لوازم بهداشــتی استفاده میکرد و
حتی به قدری از خودروی خود کار کشید که موتورش از کار افتاد و هزینه
 ۱۰میلیونی روی دستش گذاشت.
به صفاپور میگویم که شــاید شــما فرد پولداری هستید که حقوق آن
ماهها برایتان ارزشی نداشت که میگوید :من در همه حال شاکر پروردگار
هســتم و یاد گرفتهام که داشــتههای زندگی خود را قــدر بدانم ولی فرد
پولداری نیســتم و معتقدم اگر ما در این شرایط سخت کنار میکشیدیم و
زانویمان میلرزید ،پس چه کســی قــرار بود در این میدان جنگ حضور
داشته باشد؟ حال اینکه من فقط یک سرباز کوچک هستم.

فارس -بیش از  ۱۶۰روز است که یک ویروس میکروسکوپی به نام
کرونا جهان را تغییر داده و نظم نوینی را به دولتها و ملتها تحمیل کرده
و تمام تالشها برای ریشــهکنی و درمان قطعــی آن همچنان بینتیجه
مانده است؛ دست کم تا به امروز.
حاال کرونا ،آینــهای در برابر دیدگان جهان قرار داده تا چهره واقعی و
بدون نقابشان نمایان شود .برای کرونا فرقی نمیکند در یک کشور غنی یا
یک کشور فقیر شیوع پیدا کند .او یک ویروس دموکرات است .قربانیانش
را گزینش نمیکند چه در اروپا و چه در شاخ آفریقا.
کرونای افشاگر
بحــران کرونا هــر چند همچنان بــر اقتصاد جهانی ســایه انداخته و
خســارتهای زیادی بر جای گذاشــته اما یک روی دیگر هم داشــت و
آن افشــاگری است؛ افشــای واقعیتهایی که سالهای سال توسط غول
رسانهای غرب یا سانسور یا با آرایش و روتوش غلیظ به خورد ملتها داده
میشــد تا از غرب و فرهنگ غربی ،بهشــتی زیبا و بینقص برای زندگی
به نمایش بگذارند.
کشــورهای غربی و آمریکا با اینکه ادعای مدیریت جهانی دارند اما در
مهار کرونا عاجز و ناتوان بودند.
امروز با ورود کرونا به کوچه پس کوچههای زندگی غربی ،بخشــی از
واقعیتها و فرهنگ زندگی غربی بدون روتوش و سانسور نمایان شد.
بر خالف آمریکا ،انگلیس ،کانادا و خیلی از کشــورهای پیشرفته غربی،
در ایران با وجود تحریمهــای اقتصادی و دارویی ،مردم برای تهیه اقالم
بهداشتی نه به فروشــگاهها هجوم بردند و نه برای خرید مایحتاج روزانه
به جان هم افتادهاند.
عالوه بر این ،تعدادی از ســالمندان مبتال به کرونا در کشورهای غربی
رها شــدند تا بمیرند همچنین میزان مرگ و میر در میان گروههای قومی
از جمله سیاهپوســتها در جامعه غربی بیشتر از سفیدپوستان گزارش شده
است.
در روزهایی که واقعیتهای جامعه بزک شده غربی روز به روز در حال
نمایان شــدن و پیوندهای اجتماعی در حال فروپاشی است اما فداکاری و
جانفشانیهای کادر درمان کشــورمان که به مدافعان سالمت معروفاند،
مثال زدنی است.
سفیدپوشانی که از زمان شــیوع کرونا تا به امروز در خط مقدم نبرد با
این ویروس قرار دارند و با روحیه عالی و خستگیناپذیر همچنان مشغول
خدمترسانی به بیماران هستند.

جنگ  ۱۶۰روزه کادر امام رضا (ع) تبریز با کرونا
او اضافه میکند :بیش از  ۱۶۰روز اســت که بــه همراه همکارانمان
با دشــمنی به نام کرونــا میجنگیم ،اوایل روزهای ســختی بود و اصال
نمیدانســتیم که قرار است با چه چیزی و چه شرایطی روب ه رو شویم که
الحمداهلل خودمان را گم نکرده و کنار هم نکشیدیم.
صفاپور معتقد است که تاریخ گواه این خواهد بود که مدافعان سالمت
چه جانفشانیهایی کردند.

روایت آنهایی که شبیهشان در دنیا کم است
افشین صفاپور ،سرپرستار و مسئول ارائه خدمات بین بخشی و مسئول
احصاء آمار بستری فوتی ابتالیان به کرونا در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز
یکی از این مدافعان سالمت است که جلوه ایثار و فداکاریش در بین کادر
درمان زبانزد شده است.
او از خــدا میخواهد تا بــه روزهای بدون کرونایــی برگردیم تا بلکه
همکارانش به آرامش روحی و جســمی برسند و تنها با این آیه " أَ َل إِ َّن
ن َْص َر َّ
یب" خود را آرام میکند.
اللِ َق ِر ٌ
صفاپور میگوید :به خاطر شــرایط شغلی بحرانهای زیادی را دیدهام
ولی خدا وکیلی کرونا یک چیز دیگر اســت و اصال انتظار چنین شرایطی
را نداشتم.

مدافع سالمتی که عزیزش را در اثر کرونا از دست داد
بــه گفته خودش ،تلخترین اتفاق روزهــای کرونایی ،فوت خالهاش بر
اثر کروناست.
او از اتفاق خوشــی که تا سالها ،کامش از یادآوری آن شیرین میشود
نیــز میگوید :بهترین اتفاق روزهای کرونایی هم میتوان به موج همدلی
و فرهنگسازی بین مردم اشاره کرد که در هیچ جای دنیا وجود نداشت.
ماجرای بخشش حقوق پرستاری برای خرید ماسک و مواد
ضدعفونی
از صفاپور ماجرای بخشــش حقــوقاش برای خرید ماســک و مواد
ضدعفونی در ماههای اول شــیوع کرونا میپرسم که میگوید :من کاری
نکردم و فقط وظیفه انســانی خود را انجام دادم زیرا کرونا قابهای زیبای

بیش از یک دوم همکارانم کرونا گرفتهاند
صفاپــور ادامه میدهــد :باور میکنید که دیگر مدافعان ســامت کم
آوردهاند و بیش از یک دوم نیروهای ســامتی بیمارستان ما دچار ویروس
کرونا هســتند و یک دوم دیگر وظیفه انجام مسئولیت آنها را هم عهدهدار
شده است؟ مگر میشود که اینها را ببینید و انصاف نداشته باشید.
ماههاست مادرم را ندیدهام ،دلم برایش یک ذره شده است
از او میخواهم تا اولین کاری را که بعد از تمام شدن کرونا ،میخواهد
انجــام دهد ،بگوید؛ مکثی کرده و بــا بغضی در گلو میگوید :اولین کاری
که انجام میدهم این اســت که ساعتها به چهره خانوادهام نگاه میکنم،
دســتهای مادرم را میبوسم که ماههاســت ندیدهام ،زندگی شیرین با
همسرم را ادامه میدهم که به خاطر عدم ابتالی او به کرونا ،مدتهاست
که دور از هم هستیم.
صفاپور تاکید میکند :با اینکه کرونا فشــار و روزهای ســختی را بر ما
تحمیل کرد ولی یکبار هم نشــده اســت که ته دلم از شغلم ناراحت باشم
زیرا من این رشــته را با عشق انتخاب کردم و عاشقانه پای کارم هستم و
تمام تالش خود را میکنم تا مردم متحمل سختی نشوند.
شما را به خدا قسم ،ماسک بزنید
اما درخواست او از مردم :جان هر کسی که دوست دارید ،شما را به خدا
قسم میدهم ،ماسک بزنید ،باور میکنید که چندین ماه است که ما گرفتار
این ویروس هستیم و هر روز بر تعداد مبتالیان افزوده میشود؟ آیا انصاف
اســت که شــما بروید و بگردید و دورهمی برگزار کنید و ما ماهها دور از
خانواده خود باشیم؟ تمنا میکنم ماسک بزنید ،دستهای خود را بشویید،
فاصلــ ه خود را از هــم حفظ کنید و حداالمــکان از تفریح و گردش خود
بکاهید زیرا کرونای ضعیف شــما میتواند کرونای قوی یکی از عزیزانتان
باشد همچنین با بیتوجهی خود ما را گرفتارتر و درگیرتر میکنید.

چرا کرونا دیگر برای مردم ترسناک نیست؟
الهه صالحی
همــه افــراد در مواجهه با خطر ،دچار احساســی
میشــوند که برخی آن را اضطراب و برخی نام آن را
ترس میگذارند .این حس به ظاهر ناخوشایند به بقای
انسان کمک میکند و باعث میشود زمانی که فرد با
یک خطر مواجهه میشود تالش کند ار آن دوری کند.
اما اگر این احســاس ترس به طور دائم وجود داشــته
باشد و مرتب به مغز اخطار داده شود ،تحریک پذیری
مغــز به این اخطارها کاش میابــد و دیگر موضوع به
عنوان یک خطر برای مغز قلمداد نمیشود.
حــدود دو ماه بعد از قرنطینه بود کــه کم کم دوباره
مشاغل به سر کار خود برگشتند و محدودیتها رفته رفته
برداشــته شد و اواسط اردیبهشــت درست در زمانی که
خیال مردم کم کم داشــت از کرونا راحت میشد و تمام
معاشرتها ،مهمانیها ،ســفرها و فعالیتها از سر گرفته
شــده بود ،کرونا با موج دوم قدرتمندتر از قبل بازگشت و
حتی رکوردهای باالتری را برجا گذاشت تا به مردم ثابت
کند این مهمان ناخوانده به این راحتیها رفتنی نیست.
در حال حاضــر و با وجود اینکه شــرایط فعلی و
موج دوم کرونا دســت کمی از موج اول ندارد ،به نظر
میرسد مردم دیگر ترســی از کرونا ندارند و کمتر از
قبل به رعایت سفت و سخت اصول بهداشتی یا ماندن
در خانــه تمایل دارند .موضوعی کــه ایرج حریرچی،
معاون وزیر بهداشــت آن را مهمترین خطر دانســت
و گفت :عادی ســازی و عادی پنداری در اثر کاهش
میزان ترس نسبت به این ویروس باعث شیوع باالی
این بیماری و در نتیجه میزان ابتال ،بستری و مرگ را
افزایش خواهد داد.
ســعید نمکی ،وزیر بهداشت نیز چند وقت قبل در
جمع خبرنگاران گفته بود :مردم فکر میکنند که کرونا
تمام شده اســت .بارها این را اعالم کردهام که با این
روالی که اکنون میبینم ،ما دقیقه  ۹۰از گوشــههای
زمین گل خواهیم خورد .یکی از نگرانیهای عمده من
عادی انگاری کرونا از سوی مردم است .باید بدانیم که
کرونا نه تنها تمام نشــده ،بلکه هر لحظه ممکن است

دچار پیک خطرناک این بیماری شویم.
علیرضا زالی ،فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالن
شهر تهران نیز درباره تاثیر فاصله گذاری اجتماعی در
این شــهر گفته بود در فروردین ماه  ۷۸درصد مردم
فاصله گــذاری اجتماعی را رعایت میکردند و این در
حالی است که این رقم در ماههای اردیبهشت و خرداد
به ترتیب به  ۲۳درصد و  ۱۸درصد رسیده است.
ترس ،مکانیسمی که جان انسان را نجات
میدهد
روانشناسان میگویند همه افراد در مواجهه با خطر،
دچار احساسی میشــوند که برخی آن را اضطراب و
برخی نام آن را تــرس میگذارند .این حس به ظاهر
ناخوشــایند به بقای انســان کمــک میکند و باعث
میشــود زمانی که فرد با یک خطر مواجهه میشود
تالش کند ار آن دوری کند .اما اگر این احساس ترس
به طور دائم وجود داشــته باشد و مرتب به مغز اخطار
داده شــود ،تحریک پذیری مغز به این اخطارها کاش
میابد و دیگر موضوع به عنــوان یک خطر برای مغز
قلمداد نمیشــود و به نوعی میتوان گفت که از حس
خطری که تا پیش از این توسط افراد دریافت میشد،
حساسیت زدایی میشود.
دکتر همایون امینی ،اســتاد دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشــتی و درمانی تهران و روانپزشک ،در
گفتوگو با خبرآنالین میگویــد :افراد مختلف درک
متفاوتی از خطر دارند و محدوده ترس و نگرانی افراد
و به همان نســبت واکنشها متفاوت اســت .اما این
مسئله ممکن است در طول زمان و راجعبه هر فردی
تغییر کند؛ یعنی اوایل احســاس خطر زیادتر باشد و به
تدریج با همزیستی با آن خطر و زندگی کردن در جوار
آن ،به تدریج حساسیت زدایی اتفاق بیفتد.
او با اشــاره به اینکه ما پژوهشی نداریم که نشان
دهد که در اوایل بیماری مردم بیشتر رعایت میکردند،
ادامه میدهد :دراوایل شــیوع بیماری قرنطینه اتفاق
افتاد که در اثر آن مکانهای عمومی بســته شدند و
تقریبا همه فعالیتها به حالت تعلیق درامد و طبیعتا در
آن شرایط فاصله اجتماعی خود به خود بیشتر رعایت
و تجمعات کمتر میشــد اما با بازگشــایی مکانهای
عمومی و برداشته شدن شرایط تغییر کرد.
لیال.م پرستار بخش کرونای یک بیمارستان دولتی
اســت و در گفتوگو با خبرآنالین میگوید :در فاصله
موج اول و دوم تعداد مریضها کم شده بود و این کم
شــدن آمار به نوعی خیال مردم را راحت کرده بود که
کرونا رفتنی اســت و زندگی عادی را از سر گرفتند در
صورتی که به نظر من همین مهمانیها و ســفرها و
این خیال راحت باعث شد موج دوم شدیدتر برگردد و

دوباره پرستاران وضعیتی حتی بدتر ازموج اول داشته
باشند.
سر نترس یا دغدغه معاش؟
اما واقعیت این است که ریخته شدن ترس از کرونا
تنها یک سوی ماجراست .بعد از پایان تعطیالت عید،
فضای مجازی پر شد از واگنهای مترو و اتوبوسهایی
که مملو از جمعیت بود .ســوال اینجا اســت که واقعا
ریختن ترس از کرونا باعث شده مردم خانهها امنشان
را ترک کنند و در ازدحام جمعیت قرار بگیرند؟
علیرضا  ۳۳ساله شاغل و صاحب یک مغازه تعمیر
لوازم الکترونیکی است .او در گفتوگو با خبرآنالین در
این رابطه میگوید« :هیچکس دوســت ندارد خودش
را در معرض خطر ابتال به بیماری قرار بدهد .خصوصا
برای من که دختری دو ساله دارم اما من برای تامین
معاش همین فرزند مجبورم هر روز با مردم در تماس
باشــم و حتی سنگینی و شــلوغی کارم این اجازه را
به من نمیدهد که مرتب اصول بهداشــتی را رعایت
کنم؛ کار کردن با ماسک واقعا طاقت فرساست .اما اگر
من نوعی در خانــه بمانم دولت از من حمایت خواهد
کرد؟ چه کسی جوابگوی خسارتی که در این مدت به
من وارد میشــود را خواهد داد؟» به نظر میرسد این
صحبتهای علیرضا درد دل بسیاری از افراد باشد که
با شیوع کرونا معاششان به خطر افتاد.
روزبه کردونی ،رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین
اجتماعی چندی پیش در خصوص افزایش جمعیت زیر
خط فقر در پی شــیوع کرونا هشدار داده و گفته بود:
کردونی همچنین در مورد وضعیــت ایران نیز گفت:
براساس محاســبات این مؤسسه بین المللی ،جمعیت
زیر خط فقر در ایران ۶۰.۶ ،درصد رشــد خواهند کرد
و بیش از  ۱.۵برابر خواهد شــد؛ براساس این گزارش،
کشورهای سوریه و عراق نیز از منظر میزان افزایش،
وضعیتی مشابه ایران خواهند داشت.
هرچند یکی از راهکارهای دولت برای جبران این
خســارات مالی وارده به مردم ارائــه وامهایی با مبالغ
مختلف به مردم و کسبه آسیب دیده بود.
با این وجود موج دوم کرونا همچنان بر قله اســت
و انــگار قصد پایین آمدن هم نــدارد و برخالف چند
ماه گذشــته ،هنوز محدودیت جدی و قرنطینه شهرها
وجود ندارد.
خبرآنالین

 کرونا پالس


جامعه آگهی گزارشنقد  تحلیل

تحلیل

پای کرونا روی سیم برق

ایرنا -ویروس کووید ۱۹بــر بخشهای گوناگون اقتصاد کشــور از جمله
صنعــت برق تاثیر گذاشــت و عرضــه و تقاضا در این حوزه را بــا چالشهایی
همچون اختــال در زنجیره تامین ،ناپایداری شــبکه ،کمبود نقدینگی و ایجاد
مانع در اجرای بهموقع پروژهها مواجه ساخت.
شــیوع ویروس کرونا در اواخر سال  ۱۳۹۸عالوه بر تهدید سالمت جامعه ،بر
بســیاری از فعالیتهای اقتصادی و صنعتی کشــور تاثیرگذار بود و موجب بروز
بحرانهایی شــد .صنعت برق به عنوان یکــی از حوزههای راهبردی که موتور
محرک و شریان اقتصادی کشور به شمار میرود نیز تحت تاثیر این بحران قرار
گرفت و هزینه و خســاراتی را در حوزههای عرضه و تقاضای برق متحمل شد.
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی در پژوهشی با عنوان «بررسی
اثــرات اقتصــادی همهگیری ویــروس کرونا بــر صنعت بــرق و راهکارهای
پیشــنهادی به منظور کاهش اثرات منفی» به بررســی موضــوع پرداخت .این
گــزارش چالشهای به وجود آمده در بخش عرضه بــرق را اختالل در زنجیره
تأمین و اجرای پروژهها ،ناپایداری شبکه تولید ،انتقال و توزیع برق ارزیابی کرد.
در حــوزه تقاضا نیز چالشهایی همچون کاهــش تقاضا ،تغییر الگوی مصرف و
کاهش قدرت مالی این صنعت بیان شــده و در پایان راهکارهایی برای مقابله با
این پیامدها پیشنهاد شدهاست.

رکود بخش عرضه و تقاضا
ویروس کرونا دورهای در کشــورمان ظاهر شــد که به تدریج شــاخصهای
ناامیدکننده نیمه نخســت ســال  ۱۳۹۸رو به بهبودی میرفت؛ شــاخصهایی
همچون رشــد اقتصادی و نرخ بیکاری که پس از ســال  ۱۳۹۶روند کاهشــی
داشــتند در نیمه دوم ســال گذشــته حرکت مثبت و رو به ترمیم را آغاز کردند
اما بحران ناشــی از شیوع ویروس کووید ۱۹باعث شــد تا همه ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،سیاســی و مدیریتی تحت تاثیر رکود قــرار بگیرد .کاهش درآمدهای
نفتی با کاهش فعالیتهای صنعتی ناشــی از فاصلهگیری اجتماعی در کنار رکود
بخشهــای تجــاری و خدماتی و تعدیل نیــروی کار و در کل کاهش تقاضای
اقتصادی از جمله آثار مخرب این ویروس بود.
ویروس کرونا بر صنعت برق در شــاخههای عرضه و تقاضا تاثیر داشــت و
ادامه شــرایط کرونایی صنعت برق کشورمان را با چند پیامد منفی روبرو میکند
که به طور عمده منشــاء اقتصادی دارند .یکی از نخســتین آثار کرونا در بخش
عرضــه «اختالل در زنجیــره تأمین تجهیزات صنعت برق و ســوخت موردنیاز
نیروگاهها» اســت .با شیوع ویروس کرونا مراودات تجاری کشور در صنعت برق
نیــز از محدودیتهایی که در زنجیره تولید صنعتی داخلی ،جهانی و حمل ونقل
بین المللی متأثر شــده است .تاثیر بحران بر میزان صادرات و واردات این حوزه
موجب کاهش تراز تجاری صنعت برق و کسری بودجه میشود.
از طــرف دیگــر رکــود فعالیتهای صنعتــی و تولیدی در داخــل به دلیل
محدودیتهای وضع شــده برای کنترل بیماری و تاثیرپذیری واحدهای تولیدی
صنعت برق از شــرایط مالی دولــت ،این صنعت را با مشــکل دوچندان روبرو
میکند.
نتایج نظرســنجی انجام شــده از کارشناســان بخش خصوصی صنعت برق
نشــاندهنده انتظار کاهش حجم فعالیــت واحدهای تولیدی به میزان  ۳۰تا ۵۰
درصد اســت که برابــر با زیان مالی  ۱۰تــا  ۱۰۰میلیارد ریالــی در  ۵۰درصد
واحدهای تولیدی اســت .ازجمله پیامدهای مســتقیم ایــن اختالل عملکردی
افزایش احتمال ورشکستگی ،بیکاری ناشــی از تعطیلی واحدها و اثرگذاری آن
بــر اوضاع مالی دولت به علــت کاهش توان بنگاههــای اقتصادی در پرداخت
بدهیهــای مالیاتی ،بیمه و تأمین اجتماعی و بانکی خواهد بود.
از تبعات غیرمســتقیم بحران فوق ،بروز مشکالت در شرکتهای بهرهبردار
تولید و انتقال و توزیع برق اســت .به ویژه در بخش تولید برق ،انجام تعمیرات
اساســی و دورهای نیروگاههای تولید برق با مشــکل مواجه میشــود ،درنتیجه
ریســک (خطرپذیری) خرابــی ادوات و افت تولید برق در زمــان اوج مصرف
افزایش مییابد.
دیگر پیامدهای کرونا
دومین اثر منفی شیوع کرونا «اختالل در اجرای پروژههای احداث ،نگهداری
و تعمیرات» اســت .اعمال محدودیت تردد ،کاهش ساعات کاری ،فاصلهگذاری
اجتماعــی موجب بــروز وقفههای طوالنی در پروژههــای عمرانی ،نگهداری و
تعمیرات در بخشهای تولید ،انتقال و توزیع برق میگردد که در نتیجه پروژهها
مطابق زمانبندیهای تعیین شده اجرا نمیشوند.
ســومین پیامد کرونا بر بخش عرضه برق هم «ناپایداری شبکه تولید ،انتقال
و توزیع برق و بروز خاموشــی» اســت .محقق نشدن کامل برنامهریزیها برای
افزایــش ظرفیت تولید و احتمال جهش تقاضــای برق پس از رفع بحران کرونا
از جمله عواملی هســتند که پایداری شبکه را تهدید میکنند و میتوانند موجب
افزایش  ۱۰تا  ۳۰درصدی احتمال خاموشی در تابستان شوند.
در طرف مقابل شیوع کرونا بر تقاضای برق هم تاثیرگذار است .تحقیقها در
سطح جهانی حاکی از کاهش تقاضای برق در اثر اجرای طرحهای فاصلهگذاری
اجتماعــی و قرنطینهســازی و تعطیلی واحدهای صنعتی در کوتاه مدت اســت.
بیماری کرونا مصرف برق در کشــورهای آلمان ،فرانسه و ایتالیا را تا  ۱۶درصد
کاهش دادهاســت .این افت در مورد ایران نیز صادق است و در پژوهش مجلس
نشان داده شد که «میانگین انرژی مصرفی در محل شرکتهای خریدار در نیمه
دوم اســفند  ۱۳۹۸به نســبت نیمه اول آن ۵ ،درصد کاهش داشت درحالیکه در
سال  ۱۳۹۷این میزان کاهش تنها  ۱.۱درصد بود».
عالوه بر ایــن تغییر الگوی مصــرف ،کاهش حجم مســافرتها و تعطیلی
بنگاهها درآمد وزارت نیرو را کاهش داده اســت .گذشــته از مخاطرات بهداشتی
که ضرورت حضور نیروهای متخصص صنعت برق برای ســامت کارکنان آن
میآفریند ،مشــکالت مالی این صنعت به علت کاهش درآمدها ناشی از ناتوانی
در پرداخت قبوض و وجود موانــع برای دریافت هزینه صادرات برق به ویژه به
عراق تشدید میگردد.
مرکــز پژوهشهای مجلــس در پایان کمک به پرداخت قبوض مشــترکان
خانگی ،تعیین شــرایط اضطراری و اجرای سناریوهای مواجهه با بحران در کنار
راهکارهای فرابخشــی و بخشی را برای مقابله با شرایط خاص کرونایی پیشنهاد
دادهاست.
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شبکههای مجازی و مخاطره محتوای نامناسب برای کودکان؛

خبر

حذف کنکور فعال اجرایی نیست

داوطلبانارشدآمادهآزمونباشند

ایسنا -رئیس ســازمان سنجش آموزش کشــور با تاکید بر این که
فعــا جایگزینی برای پذیــرش داوطلبان در رشــته های پر متقاضی
نظیر رشــته های پزشــکی وجود نــدارد و پرطرفدارها حذف شــدنی
نیســتند ،گفت :در حــال حاضر تعــداد  ۹۱۲هزار نفــر از داوطلبان
براســاس ســوابق تحصیلی در دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی
پذیــرش می شــوند که بیــش از  ۲۰درصد این ظرفیــت برای دوره
روزانه دانشگاه های دولتی است.
دکتر ابراهیم خدایی ضمن بیان این مطلب در خصوص آخرین تصمیم
وزارت علوم و مســئوالن کشوری برای حذف کنکور و شیوه پذیرش
در دانشــگاه ها تاکید کرد :بخشی از برنامه حذف کنکور شروع شده و
ظرفیت پذیرش دانشــجو براساس سوابق تحصیلی که جزئیات آن نیز
بر روی سایت سازمان ســنجش آموزش کشور قرار دارد ،با احتساب
ظرفیت دانشگاه آزاد اســامی حدود  ۹۱۲هزار ظرفیت است .طبیعتا
خیلی مایل هســتیم که داوطلبان ورود به دانشــگاه ها بدون داشــتن
کنکور و براســاس ســوابق تحصیلی در دانشــگاه ها پذیرش شــوند.
وی در ادامــه تصریــح کرد :اکثریــت مطلق ظرفیت های دانشــگاه
آزاد ،پیام نور و موسســات غیرانتفاعــی و همچنین حدود  ۲۰درصد
ظرفیت هــای روزانه دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالی دولتی
براســاس ســوابق تحصیلی و بدون کنکور دانشجو پذیرش می کنند و
داوطلبان می توانند از این شــیوه وارد دانشگاه بشوند.
رئیس ســازمان سنجش آموزش کشــور خاطرنشــان کرد :برخی از
رشــته های دانشگاه ها و موسســات آموزشی بســیار پر طرفدار بوده
و رقابت در بین رشــته هایی نظیر رشــته های علوم پزشــکی بسیار
ســنگین است و داوطلبان برای ورود به دانشــگاه های بزرگ رقابت
می کننــد .بنابراین بــا توجه به تقاضــای زیاد ،تراکــم و پراکندگی
نمرات نمی توانیم پذیرفته شــدگان این دانشــگاهها را تفکیک کنیم
و فعــا به جز آزمون نمی توانیم راهکاری برای پذیرش دانشــجویان
در دانشگاه ها داشته باشیم.
دکتر خدایی تصریح کرد :در حال حاضر داوطلبان ورود به دانشگاه ها
به خصوص در رشــته های پرطرفــدار برنامه ریزی های خود را انجام
داده اند و مــا نمی توانیم  ۱۰روز باقی مانده بــه آزمون اعام کنیم
شــماها که  ۴ســال برای این آزمون برنامه ریــزی کرده اید ،برنامه
ریــزی های خــود را کنار بگذاریــد؛ ضمن اینکــه جایگزین اجرایی
پذیــرش بدون کنکور نیز وجود ندارد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد :کنکور امسال باید برای
رشته های پر تقاضای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برگزار شود.
وی همچنین در پایان خاطرنشــان کرد :داوطلبان ورود به دانشگاه ها
برای دوره کارشناســی ارشد نیز خیالشان راحت باشد براساس مصوبه
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا این آزمون در تاریخ اعام شــده برگزار
خواهد شــد و تا زمانی که مصوبه دیگری از ســوی این ستاد اعام
نشــود این آزمون در موعد مقرر برگزار می شود.
م.الف 3۰7
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ترکمانچای تصرفات
مالکانه بامعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و
اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله
 ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیــم نمایند .در این صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی از
دادگاه است ،بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقررسند
مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد.
 -۱آقای حســین کریمی صومعه علیاء  ،فرزند :محمد ،متقاضی و متصرف
ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت  ۱5۰57مترمربع ،قسمتی از پاک
شــماره  33۴فرعی از  -۲۰اصلی ،بخــش  -3۹تبریز ،واقع در قریه صومعه
علیاء  ،حوزه ثبت ملک ،ترکمانچای ابتیاعی از مالک رسمی « آقای نصرت
اله فاضلی»  ،بکاسه۱3۹7۱۱۴۴۰۴۰۱8۰۰۰۰۹۹ :
تاریخ انتشار نوبت اول ۱3۹۹/۰5/۱۲ :
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱3۹۹/۰5/۲7 :
حسن ترکیان  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ترکمانچای

آگهی مفقودی (نوبت سوم)
پروانه اشتغال به کار مهندسی به
شماره 13-300-03548به نام آقای امیر زارعپور
اقدم مفقود گردیده و از درجه اعتباط ساقط
میباشد.

تربیتفرزندانمانرابهفضایمجازینسپاریم

طاهر خیری
فضای مجازی کارکردهای مثبت و منفی فراوانی دارد .در
واقع مثل چاقوی دو لبه عمل میکند .هم فرصت اســت
هم تهدید .استفاده درســت و هدفمند و نیز بهره برداری
از ظرفیتهای مجازی ،میتواند فرصتهای بی شــماری
پیش روی ما بگذارد .بر عکس اســتفاده بی حد و اندازه از
این فضا رهاوردش اعتیاد و آسیبهای جسمی و روحی به
فرد خواهد بود.
ما و فرزندانمان اکنون دنیای متفاوتی را با فضای مجازی و
در رأس آن شبکههای اجتماعی تجربه میکنیم .محیطی
جــذاب و تعاملی و در عین حال خطرناک برای کاربرانش.
کاربرانی که نقش پویا و فعالی در این فضا ایفا میکنند.
پرسه کودکان در فضای مجازی
بدترین کار ممکن برای والدین این است که کودکشان را
با موبایل ،تبلت یا کامپیوتر در خانه تنها بگذارند تا او وارد
دنیای بی در و پیکر فضای مجازی شود ،یا اینکه ساعتها
خود را سرگرم بازیهای موبایلی کند .چه بسا برخی از پدران
و مادران در برابر خواســتههای ممتد فرزندشان در داشتن
تبلت یا موبایل مقاومت نمیکنند و تســلیم او میشــوند.
همین عامل مقدمهای میشود تا کودک با فضای مجازی
آشــنا شــود و با خود گرفتاریهای متعدد به همراه آورد.
کودکان امروزی در عین حال که باهوش هســتند ،تنوع
طلب هم هستند .آنها سواالت بسیاری دارند که والدینشان
حــال و حوصله پاســخ دادن به آنرا ندارنــد ،لذا منتظر
نمیمانند و به فضای مجازی روی میآورند .چند ســاعتی
در این فضا پرسه میزنند ،سرگرم میشوند و بازیهایی را
انجام میدهند که دارای محتوای خشن و بدآموز هستند.

واقعیــت این اســت که کــودکان در اســتفاده از فضای
مجــازی به مراقبــت و کنترل نیــاز دارنــد .در غیر این
صورت آســیبهای جسمی و روحی متوجه او خواهد شد.
بلــوغ زودرس ،گوشــهگیری ،دوری از جامعه ،فردگرایی،
افســردگی و اختاالت هویتی از جمله عوارض اســتفاده
مکرر و بــدون ضابطه کودکان از فضای مجازی اســت.
گســترش حضور خانوادهها در فضای مجازی و عضویت
آنان در شــبکههای اجتماعی خواه ناخواه کودک را نیز به
این فضای جذاب و فریبنده کشــانده اســت به طوری که
آنهــا نیز به همراه والدین خود عکس و فیلم میبینند و به
دیگران میفرستند ،یا اینکه بازی دانلود میکنند.
والدین باید بدانند که اگر کــودک خود را به ابزاری برای
نمایــش در فضای مجازی درآورند در حقیقت او را قربانی
فضــای مجازی کردهاند .غافل از اینکه نباید از معصومیت
و زیبایی کودک سوءاســتفاده کــرد و او را مثل یک کاال
در فضای مجازی نمایش داد .خودنمایی و کســب پرستیژ
بهخاطر چند صد الیک و کامنت و فالوور ،موجب به خطر
افتادن آبرو و حیثیت خانواده میشــود و امنیت روانی فرد
مختل میگردد.

کارکردبازیهایسنتیکجا،بازیهایموبایلیکجا
وقتی از بزرگترها در مورد بازیهای سنتی میپرسی ،آنها
بــی اختیار خود را به روزهای کودکی شــأن گره میزنند،
روزهایی پر جنب و جوش با بازیهای شــادمانه .افسوس
که از بازیهای گروهی خبری نیست و در قاب خاطرهها جا
خوش کردهاند .کودکان نسل امروزی با این بازیها بیگانه
است .نســل امروزی گرفتار در زندگی ماشینی و آپارتمان
نشــینی به فضای مجازی و بازیهای موبایلی اعتیاد پیدا
کرده است .بازیهایی که حاصلش دوری از جامعه و گوشه
گیری برای کودکان بوده اســت .کودکان دیروز در فضای
واقعی بازی میکردند و کودکان امروز در فضای مجازی.
بازیهای سنتی ســمبل کار جمعی و مشارکتی است اما
بازیهای موبایلی فردی است و کودک تنها در چاردیواری
خانه میماند .بازیهای سنتی با فرهنگ بومی و محلی ما
همخوانی دارد اما بازیهــای موبایلی که اغلب محصول
غرب هســتند به جای ســازندگی تخریــب را میآموزند.
بازیهای ســنتی در برگیرنده تفکر و اندیشــه اســت اما
بازیهــای موبایلی آموزنده نیســتند بلکه محرک بوده و
روحیه خشونت طلبی را تقویت میکنند.
بازیهای ســنتی تحــرک و فعالیت بدنی دارنــد اما در
بازیهــای موبایلی خبری از تحرک نیســت زیرا مقدمه
بســیاری از بیماریها است و عوارضی مثل تنبلی ،سستی
و چاقی به همراه دارد.
تخلیه هیجان کودکی در فضای مجازی
روان شناسان بر این باورند که کودکان امروزی برای تخلیه
هیجان خود همچون گذشته به کوچه و خیابان نمیروند و
فعالیت فیزیکی انجام نمیدهند ،بلکه در خانه با بازیهای
نصب شده روی گوشی والدین و یا تبلت خود تخلیه میشوند.

راهکار مؤثر این اســت که والدین برای کودک خود قانون
وضع کنند و مقتدرانه هم روی آن بایستند .به عبارت بهتر
والدین میتوانند با تعیین مقررات و نیز مشــخص کردن
زمان محدود ،اســتفاده از بازیهای موبایلی را برای فرزند
یا فرزندان خود کنترل و مدیریت کنند تا عاوه بر سرگرم
شــدن کودک ،آســیبهای جســمی و روحی بازیهای
موبایلی به حداقل برسد.
والدین باید برای کودک خود وقت بگذارند .او به تحرک و
شادی نیاز دارد .برای کاهش استفاده کودک از بازیهای
موبایلی گزینههای بســیاری وجود دارد .پدر و مادر برای
کودکشــان قصه بگویند .کتاب داســتان بخرند .اســباب
بازیهای بخرند که قدرت خاقیت و تفکر او را شــکوفا
ســازد .کودک را به کوه ،بوســتان یا شــهربازی ببرند و
مدتی را با فرزند خود ســپری کنند تا لحظات شــیرین و
خاطرهانگیز با هم بودن در ذهن او نقش ببندد.
مهر

راهکار ،ارتقای سواد رسانهای والدین
والدین چارهای ندارند جز اینکه سواد رسانهای داشته باشند ،آنرا
یاد بگیرند و ارتقا بدهند تا بتوانند هدایتگر حضور فرزندان خود
در فضای مجازی باشند .بایدها و نبایدها را برای کودک بگویند
تا او بداند چه چیزی در این فضا خوب اســت و چه چیزی بد.
سواد رسانهای سبب میشود والدین آگاهانه ،برنامهها و مطالب
مفید و مخرب را از هم تمیز داده و مفیدها را در اختیار کودکان
قرار بدهند و یا اجازه بدهند خودشان از این برنامههای مفید و
کاربردی بهرهمند شوند.

شعار ازدواج آسان به درد قرن  21نمیخورد

ایلنا  -عضو هیات علمی دانشــگاه تبریــز با بیان اینکه
شعار “ازدواج آسان” به درد قرن  ۲۱نمیخورد ،گفت :شعار
باید با شــعور و عقانیت همراه باشد و ازدواج شوخیبردار
نیســت ،با ازدواج شوخی نکنید ،چرا که با این مشوقها و
بروکراسیهای اداری وام ازدواج نمیتوان ازدواج آسان را
محقق کرد.
منصور بیرامی در وبینار آسیبشناســی ازدواج ،اظهار کرد:
جمعیت جوان ما کمتر از سایر گروههای سنی هستند ،اما
آیا برنامهای برای ازدواج این قشر داریم؟ ،شعار “ازدواج
آســان” به درد قرن  ۲۱نمیخورد ،شعار باید با شعور و
عقانیت همراه باشد.
وی با بیان اینکه پخش مواد مخدر و جرایمی مانند دزدی
در کشور ما درستتر از ازدواج انجام میشود ،گفت :انجام
درست کار غلط و انجام غلط کار درست فاجعه است.
وی گفت :ازدواج شــوخیبردار نیســت ،با ازدواج شوخی
نکنید ،چرا که با این مشوقها و بروکراسیهای اداری وام
ازدواج نمیتوان ازدواج آسان را محقق کرد.
استاد دانشــکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
بیان کرد :متاســفانه هر کســی که انــدک اطاعاتی در
خصوص مشــاوره و روانشناسی دارد ،مرکز مشاوره ازدواج
راه میانــدازد .این افراد به جای ارایه مشــاوره غلط ،بهتر
اســت کسی را به ازدواج توصیه نکنند .استاد روانشناسی و

ازدواج شوخیبردار نیست

مشاورهای که تا  ۴۰سالگی ازدواج نکرده است ،نمیتواند
مشــاور خوبی باشد ،متاسفانه این مشکل دامنگیر بسیاری
از اساتید دانشگاه هم شده است.
وی با انتقاد از آمار باالی طاق ،اظهار کرد :ســن اعتیاد
به  ۱۲ســالگی و طاقها به دوران نامزدی رسیده است،
متاســفانه بســیاری از جوانان رابطه جنسی به ویژه رابطه
جنسی مجازی را قبل از ازدواج تجربه کردهاند و نوجوانان
و حتی کودکان هم در معرض محرکهای جنســی قرار

دارند که در فضای مجازی ارایه میشود.
وی متذکر شــد :روانشناســی ازدواج میگوید ،کنش اول
برای ازدواج ،برقراری سامت جنسی است ،مشکات در
این حوزه نیاز به بررسی و ارایه راهکار دارند.
بیرامی با تاکید بر اینکه ازدواج صحیح ،اولین و اصلیترین
راه مقابله با اســترس است ،اظهار کرد :ازدواج غلط ویران
کننــده بوده و تمامی داشــتههای فــرد را ضرب در صفر
میکند ،برای خرید یک مورد از لوازم خانگی کلی وقت و

هزینه صرف میکنند ،اما کسی حاضر نیست برای ازدواج
هزینه کند ،در حالیکه برای طاق میلیاردها هزینه صرف
میشود.
وی با بیــان اینکه ازدواجهای آرمانــی ،ویرانکنندهترین
ازدواجها هســتند ،گفت :اینکه برخی معتقد هستند باید با
طرف مقابل  5۰درصد ماک مشترک داشته باشند ،کاما
غلط است ،تمامی انسانها با هم تفاوت دارند ،باید به سراغ
همسری رفت که عیبهایمان را پوشش دهد.
وی با انتقاد از تجملگرایی جوانان و زوجهای جوان ،بیان
کرد :خانه بســیاری از زوجها مرفهتر و شــیکتر از خانه
والدین زوجها است ،فقر خجالت ندارد.
رئیس دانشــکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
در ادامه با بیان اینکه دلیل  ۶۰درصد از طاقهای دوران
نامزدی ،فقدان شــکل گیری دلبســتگی به واسطه ظاهر
طرف مقابل اســت ،گفت :برخاف تصور عموم و بسیاری
از ادعاها ظاهر افراد نیز در انتخاب بسیار مهم است.
وی تاکید کرد :فیزیولوژی ازدواج میگوید حتی ســاعت
خواب زن و مرد نیز باید مشابه هم باشد.
رئیس دانشــکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز
در خاتمه با توصیه به جوانان اظهار کرد :آشــنایی مدرن،
خواســتگاری ســنتی و ادامه مدرن زندگی ممکن نیست،
باید یک مدل شرقی پیدا کرده و تا آخر با آن زندگی کرد.
مولفههای دینی و سنتی هنوز هم حرف اول را می زنند.
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رییس کمیته صیانت سازمان لیگ :بازیکن نمیتواند تدارکات یا ماساژور را متهم کند

ادعای جنجالی علیپور درباره نقش بعضی مربیان
در دوپینگ بازیکنان!

عرفان حاج بابایی

رییس کمیته صیانت سازمان لیگ در خصوص ادعای
بازیکن لیگ یکی در مورد دوپینگ توضیح م یدهد.
بازیکن ســابق سرخپوشان پاکدشــت اتهام بزرگی به
مهدی پاشازاده زد .او که سال گذشته به خاطر دوپینگ 4
ســال از فوتبال محروم شد ،حاال م یگوید پاشازاده عامل
دوپینگش بوده اســت .ماهی در تازه ترین مصاحبه خود
گفت سرمربی سابق سرخپوشــان به او و دیگر بازیکنان
آمپولهایــی م یداد تا تزریق کننــد .بعد از این ادعاهای
عجیــب ماهی حجت االســام علیپور رئیــس کمیته
صیانت سازمان لیگ توضیحاتی م یدهد.
آقای علیپور ماهی بازیکن ســابق سرخپوشان
پاکدشــت اعالم کرده مهدی پاشازاده به او و
دیگر بازیکنــان آمپول م یداد و به همین خاطر
دوپینگش سال گذشته مثبت شد.
ببینید ما معمــوال به صورت رنــدم تیمها را چکم یکنیم .سرخپوشــان هم از جمله تیمهایی بود که ما
آنها را چک م یکردیم .بعضی وقتها بدون اطالع افس ران
دوپینگ به اردوی تیمها م یرفتند و تســت م یگرفتند.
امســال هم داریم همین کار را م یکنیم .ب رای بازیهای
باقــی مانده لیــگ یک و لیگ برتر قطعا بحث تســت

دوپینگ را خواهیم داشــت .طی جلســاتی که با کمیته
پزشکی داشتیم ،قرار شده ماموریت ویژه در هفتههای آخر
گرفتن همین تس تهای دوپینگ باشد.
در مــورد نمونه ماهی بحث یــا ابهامی وجود
ندارد؟
خب ایشــان دوپینگ کرد و حکم محرومیت برایشصادر شد .ببینید بازیکن نم یتواند بگوید تدارکات ،مربی،
ماســاژور ،پزشــک یا مدیر من را دوپینگی کرده اند .هر

فردی نســبت به عمل و اقدام خودش مســئولیت دارد.
صراحت در قراردادها هم این موارد ذکر شــده است .قبال
بعضی مربیان در زمینه دوپینگی کردن بازیکنان خبره و
شهره بودند .ما به شکل خاصی این مربیان و تیمهایشان
را کنترل م یکردیم .ولــی یک بحث مهم درباره مواردی
چون موارد ماهی وجــود دارد .اینکه چرا بازیکن تمکین
کرده و در آن زمان ما را در جریان قرار نداده است؟ ماهی
باید همان موقع به ما این موضوع را اعالم م یکرد.

جزئیات ارتباط وزارت ورزش با پرونده «ویلموتس»

کمک به سرخابی ممنوع

مهر -چند وقتی اســت که پرونده قــرارداد «مارک
ویلموتــس» و برمال شــدن رقم نجومی کــه این مربی
بلژیکــی بابــت  ۳۳روز حضور در ایــران و همراهی تیم
ملی فوتبال در  ۲بازی دوســتانه و  ۴دیدار رسمی خواهان
دریافت آن شــده ،از تب و تاب افتــاده و کمتر صحبتی
راجع به آن و پیامدهای احتمالــیاش برای فوتبال ایران
مطرح م یشود.
شاید یکی از دالیل این سکوت حکمی باشد که هنوز
از طرف «فیفا» و بابت شــکایت ویلموتس صادر نشــده
اســت .اینکه ایــن رای چه زمان اعالم م یشــود ،خیلی
دقیق مشخص نیســت اما آنچه مسلم است حکم فیفا
م یتوانــد ب رای فوتبال ای ران معادل  ۶میلیون یورو تبعات
مالی داشته باشد .این رقمی است که فدراسیون فوتبال به
واسطه یکی از بندهای قرارداد فاجعه باری که با ویلموتس
منعقد کرده روی دست خود گذاشته است.
ویلموتــس بعد از دیدار تیم ملی ایران با وجود دریافت
دریافتی به موقع اقدام به
 ۲میلیــون یورو به بهانه عــدم
ِ
فســخ یک طرفه قراردادش کرد و از این مســئله به فیفا
هم شــکایت بُرد .البته فدراسیون ای ران مدعی پیروزی در
پروندهای است که به این واسطه در زوریخ برایش تشکیل
شــده اما بند جنجالی که تالش زیادی هم در افشا نشدن
آن صورت گرفته بود  -پرداخت ســه ماه غ رامت یا مبلغ
مشخص  -بازنده شدن ایران را محتمل کرده و این یعنی
پرداخت  ۴۱میلیارد تومان.
رقمی که قابل پی شبینی اســت مسئوالن فدراسیون
فوتبال برای تامین آن دست به دامن وزارت ورزش خواهند
شد در حالیکه معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه
از حاال آب پاکی را روی دســت آنها ریخته چرا که تاکید
دارد «یک ریال» هم بابت این پرونده به فدراسیون فوتبال
پول نمی دهد.
این در حالی اســت که در رابطــه با به خدمت گرفتن
ویلموتــس و تبعات قرارداد با وی ،پای وزیر ورزش هم به
میان آمده بود اما ژاله فرامرزیان م یگوید صفر تا صد این
قرارداد با خو ِد فدراسیون فوتبال است.
وی صحب تهایــی را در مــورد فدراســیون فوتبال و
قراردادهــای منعقد شــده در این فدراســیون مطرح کرد
ضمن اینکه در مورد ســوال مطرح شده پی رامون «خزانه
دار فدراســیون فوتبال و نقش مثبتی که م یتوانست در
جلوگیری از انعقاد قرارداد تاســفبار با ویلموتس داشــته
باشد» نیز توضیح داد.
در رابطــه با پرونده «ویلموتس» رقم  ۶میلیون
یورویی مطرح شــده و اینکه احتمال محکوم
شــدن فدراســیون به پرداخت آن دور از ذهن
نیست .در این صورت وزارت ورزش کمک مالی
به مجموعه فوتبال خواهد داشت؟
فدراســیون فوتبال یک واحد مستقل است و مسائل
اینچنینــی هــم به خودشــان مربوط م یشــود .در این
فدراســیون مانند دیگر فدراسیونها قطع ًا تصمیماتی که
در رابطه با قراردادها گرفته م یشود ،مبتنی بر منابع است.
فدراسیون فوتبال حتم ًا پیش بینی منابع داشته که چنین
قراردادی بــا ویلموتس منعقد کرده و قطعــ ًا منابع آن را
تامین کرده است.
البتــه در رابطه با این قرارداد ،نام وزارت ورزش
به جهت ورود وزیر و اعمال نظر وی هم مطرح
شده است.
تمام فدراســیونها ب رای انتخاب سرمربی تیم ملی،

عقــد قرارداد بــا او و ....کام ً
ال مســتقل عمل م یکنند.
فدراســیون فوتبال از این قضیه مستثنی نیست .شاید
در مرحله انتخاب ســرمربی از کسی یا یک مقام مافوق
مانند وزیر ورزش نظر مشــورتی گرفته شود اما این اقدام
صرف ًا در جهت احترام است و در نهایت با گزینه موردنظر
خودشــان توافق م یکنند .در مورد قرارداد ویلموتس هم
همینگونه بوده و خود فدراسیون فوتبال تصمیم گیرنده
بوده است.
سابقه و پیشــینه اینگونه پروندهها در ورزش
ایران امــا در نهایت به حمایــت مالی وزارت
ورزش ختم شده است.
وزارت ورزش مجموعه سیاســتگذار و برنامهریز است.
باعث تاسف است که دوستان خودشان برنامه م یریزند و
تصمیم م یگی رند اما وقتی مشکلی ایجاد م یشود و گرفتار
م یشــوند ،وزارت موظف به حل و فصل است .کسی که
ریاســت فدراسیون م یشود باید بداند مدیریتی را
متصدی
ِ
پذیرفته که درآمدشــان ،هزینه و دیگر مسائل را پذیرفته
است .جالب اســت هنگام انتخابات همه مشتاق هستند
و پیگیر بــرای ورود ،حتی برخی مواقع کاندیداها اخالقی
باهم رقابت نمی کنند اما وقتی انتخاب شــدند همه چیز
فراموش م یشود و همه مسئولی تها گردن وزارت ورزش
م یشود.
با این اوصاف در مورد پرونده ویلموتس و تامین
منابع آن ،وزارت ورزش کمک حال فدراســیون
فوتبال نخواهد شد؟
وزارت ورزش اصــ ً
ا اجازه چنیــن کاری ندارد .ما فقط
کمک کننده به فدراســیونها در بخش پرورش قهرمانان
ب رای مدال آوری هستیم .قرار نیست وزارت ورزش به جای
رئیس فدراسیونی که باید خالق و مدبر باشد ،بده یها را
پرداخت کند.
قرارداد مارک ویلموتس در زمان ریاست مهدی
تاج منعقد شــد اما حاال که پرونده این مربی
در جریان است ،مســئولیت فدراسیون با فرد
دیگری است.
فقط یک فرد کــه در مورد قراردادی با این شــرایط
تصمیم نگرفته است .فدراسیون فوتبال یک ساختار کامل
دارد و بر اســاس تصمیمات هیات رئیسه عمل م یکند.
سرپرست فعلی فدراسیون نایب رئیس آقای تاج بوده است.
قطع ًا وی و دیگر اعضای هیات رئیسه در جریان بوده اند.
در کل اینکــه وزارت بابت این قرارداد ریالی پرداخت نمی
کند اما م یتواند ب رای تسهیل کار با توجه به شرایط تحریم

کمک کند .فدراسیون فوتبال به خاطر تحریمها نتوانسته
برخی منابع خود را از فیفا دریافت کند .ما م یتوانیم کمک
کنیم تا این فدراسیون اینگونه منابع خود را جذب کند.
در این زمینه فدراســیون فوتبال درخواستی از
وزارت ورزش داشته است؟
بله ،فدارسیون در مورد یک پرونده و بدهی آن از وزارت
ورزش درخواست همراهی داشته است .ما بر اساس وظیفه
خود موضوع را به ســتاد مبارزه بــا تحریم اعالم کردیم تا
شرایط مهیا شود و فدراسیون فوتبال بتواند مبل ِغ بده یاش
را به نحوی از طریق جذب منابع خود تامین کند.
موضوع مربوط به پرونده ویلموتس م یشود؟
نمی دانم در مورد این قرارداد است یا قرارداد دیگر؛ فقط
اینکه فدراســیون فوتبال اعالم وضعیت کرده و ما هم به
خاطر شرایط تحریم و محدودیتهایی که دشمنان ایجاد
کرده اند ،کمک م یکنیم .وزارت ورزش از این حیث خود را
ملزم به همکاری م یداند.
پیش از پرونده ویلموتــس ،در مورد کارلوس
کــیروش و ادعای وی نســبت بــه بندی از
قراردادش هم حواشی زیادی پیرامون فدراسیو
فوتبال ایجاد شــد .ک یروش بابت سوم شدن
تیم ملی فوتبال در آسیا مدعی دریافت پاداش
 ۲۰۰هزار دالری بود که ظاهرا ً در قراردادش قید
شده بود و بابت این موضوع شکایتهایی هم
داشــت .وزارت ورزش در جریان این موضوع و
سرانجام آن قرارگرفته است؟
نه؛ از موضوع بی اطالعیم .جالب اینکه فدراســیونها
از جمله فوتبال مربی جذب م یکنند ،با او قول و قرارهای
اینچنینی م یگذارنــد اما وزارت ورزش اصــ ً
ا در جریان
نیســت .با این حال به محض اینکه نمی توانند به تعهد
خود عمل کنند و موضوع افشا م یشود ،پای وزارت ورزش
به میان کشیده م یشود.
یعنی بابــت کی روش رقمی به فدراســیون
فوتبال پرداخت نشد؟
پرداختی با این عنوان نداشــتیم .در کل وزارت ورزش
وظیفه دارد بر اســاس منابعی که سازمان مدیریت پیش
نویــس آن را در قانون بودجه تهیه م یکند و مجلس هم
مصوب م یکنــد و به ما ابالغ م یکند ،کمکی را در قالب
تفاهم نامه به فدراسیونها داشته باشد .کلیات این کمک
هم اعالم م یشــود مث ً
ال اینکه بیشــتر از  ۱۰درصد نباید
هزینه پشتیبانی و خدمات شود .بقیه باید صرف ب رنامهها،
رویدادها ،اعزامها و … شــود .در مــوارد دیگر مداخلهای

حرفهای او قابل پیگیری است؟
ما به عنوان یک خبر این موضوع را پیگیری خواهیمکرد.
منظورتان چیست؟
یعنی پیگیری م یکنیــم و ببینم آیا اصال او چنیناظهاراتی داشته؟ بعد توضیحاتش را م یشنویم.
ممکن است پاشازاده هم دعوت شود؟
باید ابتدا توضیحات ماهی را بشنویم اگر حرفهایشصحت داشــته باشــد طبیعتا تمام افــراد مرتبط به این
موضوع را دعــوت خواهیم کرد .این را هم بگویم ما یک
کارگروهی در ســازمان لیگ برای همین مسئله دوپینگ
داریم .اگر مورد مشــکوکی باشد ســریعا بررسی خواهیم
کرد .قرار است افســران مبارزه با دوپینگ هم به صورت
غافلگیر کننده تس تهایی بگیرند.
شما گفتید بعضی مربیان در این زمینه خبره و
شهره بودند .یعنی واقعا چنین چیزی صحت
داشته؟
بلــه ،ب رای ما ثابت شــد که بعضــی مربیان باعثدوپینــگ بازیکنان م یشــدند .همان موقــع هم حکم
محرومی تهایی دادیم که دقیقا به خاطر همین مســئله
بود.
خبرآنالین

نداریم به خصوص که اســتقالل فدراسیونها را زیرسوال
م یبرد و این همان مداخله دولت به حساب م یاید.
در مجمــوع روی مســائل مالی فدراســیون
فوتبال نظارت دارید؟ این ســوال از آنجا مطرح
م یشود که اساسنامه این فدراسیون و پروسه
انتخاباتش متفاوت از دیگر فدراسیونها است.
 نظارت وزارت ورزش به مســائل مالی فوتبال فرقیبا دیگر فدراسیونها ندارد .در اساسنامه فوتبال قید نشده
که نیازی به شفافسازی مالی و رعایت آن نیست .وزارت
ورزش مسئول ســامت مالی و اداری فدراسیونهاست،
بناب راین مهم نیســت در انتخابات فوتبال نقش مستقیم
و زیادی ندارد ،نظارت خود را خواهیم داشت.
فدراسیون فوتبال در مورد مسائل مالی و لزوم
شفاف سازی آنها از وزارت ورزش تبعیت کرده
است؟
ب رای نظارت بر مســائل مالی فدراسیونها و از جمله
فوتبال ،چندکار انجام شده است .حسابرسی تعهدی را به
جای حسابداری دستی الزام کردیم چون بر اصل شفافیت
مستقر است .بعد هم حسابرســی برخط را فعال کردیم.
طبق این حسابرسی تمام قراردادها باید روی سامانه برود
تــا عالوه بر ما از طرف نهادهای مالی ،نظارتی و  ...قابل
رویت باشد اما بعض ًا دوستان استنکاف م یکنند.
دلیل این کوتاهی چه بود؟ احتماالً فاش نشدن
تخلفات و همین بندی که امروز مشــکل ساز
شده ،نبوده است؟
من مســئول مالی هســتم ،اص ً
ال نمی دانم در مورد
قرارداد ویلموتس تخلفی صــورت گرفته یا نه ،نمی دانم
به لحاظ حقوقی این قرارداد درســت است یا نه ،اما آنچه
م یدانم اینکه حســاب هر کســی پاک است از محاسبه
چه باک است.
نهادهــای نظارتی تا به امروز ورودی رســمی
به موضــوع فوتبال به خصــوص در رابطه با
حسابرســیهای مورد نظر (برخــط) و در کل
مسائل مالی داشته اند؟
دیوان محاســبات فعالیت فدراسیونها در حسابرسی
برخــط را الــزام کرده و ما هــم به فوتبــال مانند دیگر
فدراســیونها اعالم کردیم .حتی تاکید کردیم در صورت
ادامه کوتاهی در این زمینه ،ملزم هستیم به مراجع نظارتی
معرفــی کنیم تا حاال اما مکاتبــهای با نهادهای نظارتی
نداشــته ایم .البته در مورد وضعیت رســیدگی به مسائل
مالی بارها با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور
به صورت شــفاهی صحبت داشتهایم .اعالم کرده ایم که
نمایندگان شما م یتوانند مســتقر شده و بازرسی الزم را
داشته باشــند چون ما به دنبال سالمت و شفافیت مالی
هستیم .آنها هم مغرضانه کار نمی کنند.
پرســش پایانی در مورد دو باشگاه استقالل و
پرســپولیس اســت که به خاطر دولتی بودن
منع دریافــت بودجه از وزارت ورزش را دارند اما
همیشه صحب تها ،خالف این مدعا است.
حســاب ما و وزارت اقتصاد کام ً
ال روشن و تمام ورود و
خروجهای مالی وزارتخانه هم رویت م یشــود .زمانی امور
مالی کام ً
ال در خفا انجام م یشــد ،در شــرایط کنونی اما
حتی اگر هم بخواهیم ،نمــی توانیم خالف قانون عمل
کنیم .در خصوص ســوال شــما ،اگر کسی سندی مبنی
بر یک ریال کمک مالی وزارت ورزش به سرخاب یها دارد،
آن را ارائــه و ادعایش را اثبات کند .تنها ،کمک وزارتخانه
به این دو باشــگاه برای تامیــن ارز الزم جهت اعزامها و
قراردادهاست .در این مورد درخواست مطرح شده را با تائید
فدراســیون فوتبال ب رای بانک مرکزی ارسال م یکنیم تا
مسئوالن پرسپولیس و استقالل با مراجعه به این بانک و
با بودجه اقدام به تهیه ارز کنند.

اخبار
الهامی :مقصر تساوی من هستم

نم یتوان به پیکان به خاطر
بازی دفاعی ایراد گرفت

مهر -سرمربی تراکتور معتقد است حریف تهران یاش  ۱۰نفره دفاع کرد و همین باعث
شد تا تیمش برنده این مصاف نباشد.
ساکت الهامی ســرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری پس از تساوی تیمش
برابر پیکان اظهار کرد :بازی همانطور که پی شبینی م یکردیم ،بازی سخت و حساسی
بود .شرایط طوری بود که هر دو تیم به  ۳امتیاز نیاز داشتند .وی ادامه داد :هر چه بازی
جلوتر رفت ،تیم ما بهتر شد و توانســتیم موقعی تهای بیشتری را روی دروازه حریف
ایجاد کنیم .در بین  ۲نیمه با بازیکنان صحبت کردم و تا حدودی هم بهتر شــدیم اما
نتوانســتیم از فرصتهایمان به خوبی استفاده کنیم و به گل برسیم .م یتوانستیم ۳
امتیاز را کسب کنیم اما شرمنده هواداران شدیم ۳ .بازی پیش رو داریم و قول م یدهم
بهتر شــویم .روال بازیها به این شکل اســت که همه باهم بازی دارند .نم یتوانم از
بازیکنانم خرده بگیرم زیرا تمام تالششان را کردند اما نتوانستیم  ۳امتیاز را کسب کنیم.
الهامی در خصوص از دست دادن  ۲امتیاز خانگی گفت :االن بحث جدول مهم است.
پیکان  ۱۰نفره دفــاع م یکرد اما موقعی تهای زیادی ایجاد کردیم و یکی از بازیهای
خوب ما بود اما متاســفانه ثمرهای که م یخواســتیم به بار ننشســت .مقصر منم و
بازیکنانم تمام تالششان را کردند و قول م یدهم در  ۳بازی آینده جب ران کنیم.
وی درباره داوری گفت :ســوتهای مکرر داور باعث شــد تا جلوی حمالت متعدد ما را
گرفــت .دروازهبان آنها زمان زیادی را تلف کرد .به هر حال نم یتوان از ویســی ایراد
گرفت زیرا دفاع هم نوعی تاکتیک است .فکر م یکنم زمان مفید بازی به  ۳۰دقیقه هم
نم یرســید اما برای پیکان آرزوی موفقیت م یکنم و م یگویم که رده پانزدهم جایگاه
واقعی آنها نیست.
مربی ماشی نسازی :قطعا سقوط نم یکنیم

فوتبال روی بدش را به ما نشان داد
ایسنا -مربی ماشی نسازی م یگوید که نتیجه تیمش مقابل سایپا عادالنه نبود.
حمید عب داللهی ،مربی ماشی نسازی پس از شکست این تیم مقابل سایپا در نشست
خبری پس از این دیدار اظهار کرد :بازی ،بازی جانداری بود و حدس م یزدیم که سایپا
دنبال چه چیزی است .متاسفانه فوتبال روی بدش را نشان داد و ما را جریمه کرد و بازی
را باختیم .به تیم سایپا تبریک م یگویم.
او درباره وضعیت سالمتی افاضلی ،سرمربی ماشی نسازی که به دلیل ابتال به کرونا در
بیمارستان بســتری بود ،توضیح داد :آقای افاضلی پس از مرخص شدن از بیمارستان
تست کرونا دادند و با توجه به این که دو هفته از زمان بیماریاش م یگذرد ،سالمتش
را کسب کرد و از دیشب به ما ملحق شدند.
مربی ماشی نسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به خطر سقوطی که برای تیمش
وجود دارد ،فکر م یکند چه تیمهایی به لیگ یک ســقوط م یکنند ،گفت :درباره این
که کدام تیم سقوط م یکند نم یتوانم نظر بدهم .ماشی نسازی سه بازی خانگی دارد و
مطمئن باشید که ما سقوط نم یکنیم.
عب داللهی درباره این که نتیجه بازی تیمش عادالنه بود ،بیان کرد :از نظر من عادالنه
نبود .شاید اگر قرار بود عادالنه باشد ،باید بازی مساوی م یشد .ما در بازی قبل هم از
روی ضربه ایتگاهی گل خوردیم.
رسانههای ترکیه مدعی شدند؛

باشگاه فنرباغچه به دنبال جذب
علیرضا جهانبخش
مهر -رسانههای ترکیه از عالقه باشگاه فنرباغچه به جذب علیرضا جهانبخش بازیکن
ایرانی تیم برایتون خبر دادند.
علیرضا جهانبخش این فصل در تیم برایتون انگلیس فرصت چندانی برای بازی پی دا
نکرد و اغلب نیمکت نشــین و سکونشین بود .با صحب تهای اخیر سرمربی برایتون
به نظر م یرســد جهانبخش از وضعیتش در این تیم ناراضی بوده و جدایی وی از تیم
انگلیسی قوت گرفته است .هرچند از کشور هلند و تیمهایی نظیر آژاکس و آیندهوون
به عنوان مقصد احتمالی جهانبخش یاد م یشود اما رسانههای ترکیه گزارش دادند این
بازیکن ایرانی مدنظر باشگاه فنرباغچه هم قرار دارد.
ســایتهای «صاباح» و «فاناتیک» ترکیه اعالم کردند مســئوالن تیم فنرباغچه در
حال پیشبرد برنامههای نقل و انتقاالتی خود هستند و یکی از گزینههایشان ،علیرضا
جهانبخش است .طبق ادعای این سایتها ،جهانبخش فرصت زیادی در تیم برایتون
برای بازی پی دا نکرد اما تیم انگلیسی او را به صورت قرضی به تیم دیگری منتقل نمی
کند و خرید این بازیکن احتماال نزدیک به  ۱۹میلیون یورو آب م یخورد.
این در حالی است که اللهیار صیادمنش دیگر بازیکن ایرانی این فصل در تیم فنرباغچه
حضور داشــت اما به او هم شــانس بازی داده نشد و احتماال این تیم ترکی های را ترک
خواهد کرد.

شجاعیان نم یتواند به فهرست استقالل
اضافه شود

ورزش سه -فریبرز محمودزاده رییس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ اعالم کرد
که داریوش شجاعیان نمی تواند به لیست استقالل اضافه شود.
محمــودزاده درخصوص آخرین وضعیت داریوش شــجاعیان گفت :فیفا صراحتا اعالم
نکرد که تکلیف شجاعیان چه شده است و ما در سازمان لیگ هم صراحتا نگفتیم که
شــجاعیان م یتواند بازی کند و شایعاتی که مطرح شد ،نقل قول مسئولین استقالل
بود .تا این لحظه مجوز بازی شــجاعیان صادر نشــده چرا که با قوانین پنجره نقل و
انتقاالت منافات دارد.
محمودزاده گفت :رجیستر شــدن شجاعیان که در ابتدای فصل انجام و کارت بازیش
صادر شــده ،کارت اولیه اش ابطال شد .پس از مطرح شدن بحث فعلی بخاطر شرایط
کرونا ،روابط بین الملل فدراســیون به فیفا پیشــنهاد داد تا بازیکنانی نظیر شجاعیان
بتوانند بازی کنند.
وی افزود :در جلســه سازمان لیگ به این نتیجه رسیدیم بازیکنانی که کارت بازیشان
ابطال شده است ،چنانچه قراردادشان به تاریخ باشد ،م یتواند به عنوان سهیمه ازاد فیفا
اضافه شود .متاسفانه شجاعیان بدشانسى آورده است .در قرارداد شجاعیان هم تاریخ هم
فصل مســابقات قید شده است .در قرارداد او نوشته شده به مدت سه فصل مسابقاتى
یا تا تاریخ .29/٤/٩٩
او خاط رنشان کرد :کلمه سه فصل مسابقاتى از نظر علم حقوقى یعنى شجاعیان هنوز
بازیکن اســتقالل است و قرارداداش فسخ نشده است و او نمى تواند به عنوان بازیکن
آزاد به لیست استقالل اضافه شود و تا این لحظه چه شجاعیان و چه سایر بازیکنانی
که مصدوم شده اند ،جذبشان به تیمهای لیگ برتری منتفی است.
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ُسرخاب کهن محلهای است در تبریز که خزینه ادب ،عرفان و هنر ایرانی است

هنر

کتاب

میراث فرهنگی

ایجاد زیرساختهای
شهر ملی ورنی در اهر
مهر -ابوالفضل بابایی در جلســه شورای اسالمی شهر اهر با قدردانی از همکاری
تمامی عوامل و دستاندرکاران دخیل در تصویب اهر به عنوان «شهر ملی ورنی»
اظهار داشت :در جلسه اخیر در وزارت میراث فرهنگی که مدیرکل میراث فرهنگی
استان ،نماینده اهر و هریس ،شــهردار ،اعضای شورای شهر و رئیس اداره میراث
فرهنگی اهر حضور داشتند ،ایجاد زیرساختها و هویت هنر ورنی بر عهده شورا و
شهرداری اهر گذاشته شد.
وی افزود :یکی از اقداماتی که میبایســت برای اهر شهر ملی ورنی انجام دهیم،
نامگذاری یکی از میادین به نام «ورنی» اســت که قب ً
ال نامگذاری شــده بود ولی
بنابهدالیلی نام آن میدان را تغییر دادند.
رئیس شورای اسالمی شــهر اهر ادامه داد :تندیس ،خیابان و راسته ورنیفروشان
از جمله مصوباتی اســت که در وزارت میراث فرهنگی بر عهده شــورای شهر و
شهرداری اهر به منظور انتخاب اهر به عنوان «شهر ملی ورنی» گذاشته شده است.
بابایــی از اجرای طرح پیــادهراه حدفاصل میدان یادبود و میــدان پانزده خرداد با
ســنگفروش طرح «ورنی» خبر داد و گفت :البته این طرح پیشتر مصوب شده
بود که خوشبختانه هیئت انطباق مصوبات شورای شهر در فرمانداری اهر این طرح
را تأیید کرده اســت .وی تصریح کرد :اجرای طرح پیادهراه حدفاصل میدان یادبود
و میدان پانزده خرداد پس از تصویب شورا و تأیید هیئت تطبیق ،بایستی در جلسه
شورای ترافیک شهرستان نیز مطرح و پس از اعالم موافقت مسئوالن شهرستانی
میتوانیم این طرح را اجرا کنیم.
رئیس شــورای اسالمی شهر اهر با اشاره به اینکه کارگاهها و خانههایی که ورنی
میبافند پالککوبی میشوند ،گفت :پالک کوبی خانههایی که ورنی میبافند نیز بر
عهده شورا و شهرداری اهر است تا این خانهها و کارگاهها از نظر تولید ورنی دارای
هویت مشخص باشند.
بابایی همچنین از نامگذاری کوچه جنب هتل رضوی به نام راســته ورنیفروشان
خبر داد و گفت :با همکاری و تعامل بین اتاق اصناف ،تشــکیل اتحادیه یا صنف
اختصاصی ورنیبافان را پیگیری میکنیم و از دیگر مصوبات جلسه وزارت میراث
فرهنگی این بود تا تبلیغاتی هم از طریق صداوســیمای مرکز آذربایجان شرقی یا
رسانه ملی در راستای «اهر شهر ملی ورنی» انجام دهیم.

نظر

کتابهایی مثل چیپس و پفک
ایسنا -علیاصغــر شیرزادی میگوید :رمانهای عامهپسند مانند چیپس و پفک
است؛ مورد توجه همه است و ارزش غذایی چندانی ندارد.
این نویسنده درباره رمانهای عامهپسند ،اظهار کرد :ادبیات عامهپسند جایگاه خود
را دارد و کسی هم با آن مخالفتی ندارد .نویسندگان این بخش هم ادعایی خارج از
کار خود ندارند .اینگونه ادبیات مخاطب خود را دارد و در پی نسلها ادامه پیدا کرده
است ،این نوع ادبیات در همهجای جهان برد معینی دارد و کسی هم از آن توقعی
که از ادبیات جدی دارد ،ندارد.
او افزود :این کتابها شمار قابل مالحظهای دارند و مهمترین بازدهی این رمانها
سرگرمکننده بودنشان اســت و زمان را پر میکنند .در غرب به این نوع کتابها
میگویند بلواری؛ در نیمکت یک بلوار بنشــینی و بعد از خواندن ،کتاب را رها کنی
تا فرد دیگری بخواندش.
شیرزادی با بیان اینکه ادبیات حقیقی بر زمان غلبه میکند و ماندگار میشود ،بیان
کــرد :هربار که این کتابها را بخوانید ،نکته تازهای کشــف میکنید .البته ادبیات
عامه پسند مانند پل است و برخی از مخاطبان پیگیر دانایی را به مطالعه آثار جدی
میرساند .او درباره ویژگیهای رمانهای عامهپسند و پرفروش و اینکه آیا لزوما
یکی هستند و یا گاهی با هم اشتباه گرفته میشوند ،اظهار کرد :کتابهای پرفروش
دو وجه شاخص دارند؛ نویسندگان این کتابها کار بسیار جدیدی میکنند ،کارشان
نو ،فراگیر و جهانشمول است و در عین ارزشمند بودن دارای وجوه درماتیک ،هنری
و مفاهیم عمیق زندگی اســت .در واقع وجوه ادبیات جدی را دارند و در عین حال
گیرایی هم دارند ،اما این کارها اســتثنا هستند و نباید تیراژ این کتابها با ادبیات
عامهپسند مقایسه شود .کتابفروشیهایی در آمریکا هستند که بعد از سالها هنوز
نتوانستهاند نسخههایی را که از ویلیام فاکنر درآوردهاند ،بفروشند.
این نویسنده در ادامه گفت :رمانهای عامهپسند را میتوان به چیپس و پفک تشبیه
کرد؛ مورد توجه همه هســتند اما ارزش غذایی ندارنــد .البته االن با ورود فضای
مجازی مطالعه رمانهای عامهپسند هم کاهش پیدا کرده است.
او در پایان خاطرنشان کرد :شگفتا که امروز تیراژ رمان و داستان عامهپسند هم جالب
نیست .حتی نویسنده عامهپسند هم نمیتواند از طریق نوشتن زندگی قابل قبولی
برای خود بســازد .اساســا و به طور کلی رمانها و داستاهای عوامپسند را میتوان
خالی از جنبههای روانشناختی ،جامعهشناسی و معطوف به مناسبات پیچیده انسانی
دانست .به تعبیر میالن کوندرا ،اینگونه آثار بیرون از تاریخ باقی میمانن

بازار فروش دام خسروشاه
در آســتانهی فرا رســیدن عید ســعید قربان که یکی از مهم
ترین اعیاد مســلمانان ایران و جهان اســت ،بازار هفتگی دام و
حیوانات خسروشاه واقع در  ۳۵کیلومتری تبریز ،مابین این شهر
و شهرستان ایلخچی یکی از شلوغ ترین روزهای خرید و فروش
دام را پشت سر گذاشت.

 عکس :ایرنا -علی حامد حق دوست

مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجانشرقی مطرح کرد؛

اعالم جرم علیه تجاوز به حریم بناهای تاریخی ملی آذربایجانشرقی
ایسنا -مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
آذربایجانشــرقی از ابالغ اعالمجرم علیه تجــاوز به حریم
بناهــای تاریخی ملی از ســوی دادســتان کل کشــور به
دادستانهای عمومی و انقالب کشور خبر داد.
احمد حمزه زاده روز پنجشــنبه در جمع خبرنگاران با اشــاره
به نامه دادستان کل کشــور خطاب به دادستانهای عمومی
و انقالب در خصــوص رعایت ضوابط حریم ارتفاعی بناهای
تاریخی ثبتشــده در فهرســت آثار ملی ،گفــت :با توجه به
پیگیریهای وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی،
دادستان کل کشــور طی نامهای هرگونه تصرف و تجاوز به
حریــم و عرصه آثار ملی یا تغییر حریم آن را جرم اعالم کرده
و عامــان به عنوان مجرم مورد پیگــرد قانونی قرار خواهند
گرفت.
او در ادامه گفت :طبق قوانین مربوط به حفظ و حراست از آثار
و ابنیه تاریخی ثبتشده ملی ،هرگونه مرتفع سازی ساختمانی
در اطراف بناهای تاریخی که جزو آثار ملی هســتند ،ممنوع
است .به همین منظور برای آثار تاریخی ،محدودهای بر اساس
ضوابط قانونی تعیینشده که از آن به عنوان حریم اثر تاریخی
ثبت شده یاد میشود.

مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
آذربایجانشــرقی عنوان کرد :براساس اعالم رسمی دادستان
کل کشور در راستای پیشــگیری از هرگونه اقدام تصرفی و

تغییر در حریم بناهای تاریخی ثبت شــده ،تمامی دستگاهها
و نهادهای اجرایی ذیربط و همچنین تشکلهای مردمنهاد
موظفاند در صورت مشــاهده هرگونه اقدام متخلفانه مراجع
قانونی را مطلع ســازند تا متخلفان تحــت پیگرد قانونی قرار
گیرند.
او عدم شفافیت و صراحت قانون در خصوص ضوابط ارتفاعی
در حریم آثار ثبتی را یکی از چالشهای اصلی میراث فرهنگی
عنوان کرد و گفت :اقدام دادســتان کل کشور گام مؤثری در
برخورد با متخلفان این عرصه اســت و امیدواریم در آینده با
وضع قوانین صریحتر و تداوم حمایتهای قوه قضائیه شــاهد
به حداقل رسیدن تخلفات در این حوزه باشیم.
حمــزه زاده در خاتمــه با تأکید به حساســیتهای اداره کل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی و دوستداران
میراثفرهنگی آذربایجانشــرقی در خصوص رعایت ضوابط
ارتفاعی گفت :از رئیس کل دادگســتری استان کمال تشکر
را داریم که بهصورت ویژه در این موضوع ورود کردهاند و که
در این راســتا جلسات متعددی با تشکلهای میراث فرهنگی
تشکیلشــده و در صورت بروز هرگونه تخلــف در ضوابط،
برخوردهای الزم با جدیت انجام خواهد شد.

فرهنگ

پرده کعبه به نفع آسیبدیدگان ایرانی کرونا حراج میشود
فارس « -سمیه نور» تاجر ایرانیاالصل ساکن امارات که
اخیراً موفق به خریداری بخشی از پرده خانه کعبه شده است،
اعالم کرد آن را در راستای کمک به مبارزه با بیماری کرونا در
ایران ،حراج خواهد کرد.
پرده کعبه طبق رسم هر ســاله در شب عرفه ( ۹ذیالحجه)
تعویض میشــود .ارتفاع پرده کعبه بیش از  ۱۴متر اســت و
حدود  ۷۰۰کیلوگرم حریر در ســاخت آن به کار میرود و در
یک ســوم قســمت باالیی آن ،نواری از طال و نقره منقوش
به ســوره توحید ،عبارات «ال اله اال اهلل محمد رســول اهلل»،
«سبحان اهلل و بحمده»« ،سبحان اهلل العظیم» و «یا حنان یا
منان یا اهلل» به خط ثلث با تزئینات اسلیمی است.
این پرده حدود یک ســال در وزارت حج عربستان نگهداری
میشــود اما در این مدت ،مقدمات برپایــی مزایده آن انجام
میگیــرد .البته همــه بخشهای پرده خانه خــدا به فروش
نمیرســد و فقط بخشــی از آن به مزایده گذاشته میشود.
امسال یک ایرانی ســاکن امارات موفق به خریداری این اثر
ارزشمند شده است.
«ســمیه نور» که فعال اقتصادی و تاجر ایرانیاالصل ساکن
امارات اســت ،در این باره گفت :این پوششــی که اکنون در
اختیار من اســت ،مربوط به سال  ۲۰۱۹است .در واقع ،فرآیند
مزایده و واگذاری پرده خانه خدا طوالنی اســت و از زمانی که
پرده باز میشــود تا زمانی که در ذیالحجه سال بعد تحویل

میشود ،نزدیک به یک سال زمان میبرد .یعنی همیشه یک
پوشش در دفتر حرمین موجود است.
وی ادامه داد :برخی بخشهای پرده کعبه اص ً
ال قابل فروش
نیســت ،اما بخشــی که به مزایده گذاشته میشود ،اکنون به
صورت کامل خریداری و تحویل بنده شده است.
نور مدعی شد :پرده خانه خدا فقط به سران کشورها و اشراف
عرب فروخته میشــود و به هیچعنوان به شــخص معمولی
فروخته نمیشود و نخواهد شد .یعنی به صرف تأمین هزینه،
امــکان تهیه آن وجود ندارد .بنده هــم  ۸ماه تالش کردم تا
توانستم در این مزایده موفق شوم.
برنــده مزایده پرده مطالی کعبه اعالم کــرد این پرده را که
ارزش مادی و معنوی باالیی دارد ،برای مقابله با بیماری کرونا
در ایران حراج میکند.
وی در ایــن باره توضیح داد :پرده خانه خــدا ارزش مادی و
معنوی باالیی دارد ،چــون عالوه بر میزان طالیی که در آن
به کار رفته است ،خاص بودن و محدود بودن خریدارانش هم
باعث میشــود که اثری منحصر به فرد باشد .از این رو حراج
آن رقم قابل مالحظهای خواهد بود و قصد دارم آن را در امور
خیر هزینه کنم.
نور افزود :یکی از دوستانم که در ارتباط با وزیر محترم بهداشت
است ،قرار شده فهرستی از بیمارستانها را برای اهدای مبلغ
حاصل از حراج به من اعــام کند .ضمن اینکه در نظر دارم

خانوادههایی هم که سرپرستشــان را به خاطر کرونا از دست
دادهاند ،تحت پوشش این مبلغ قرار دهم.
این فعال اقتصادی ساکن امارات درباره جزئیات حراج و اینکه
آیا به صورت «همت عالی» (قیمت آزاد) برگزار خواهد شد یا
کف قیمت تعیین میشود ،خاطرنشان کرد :قیمتی که پرده را
خریداری کردم ،مشخص است و در وزارت حج عربستان ثبت
شــده ،اما آن را ارزشگذاری نکردم و نخواهم کرد و منتظرم
خریدار نسبت به نیت خیری که دارد ،خودش قیمت پیشنهاد
بدهد.
وی افزود :ارزش میزان طالی به کار رفته در پرده مشــخص
اســت ،اما رقمی که برای تهیه آن پرداخت شده ،بسیار باالتر
از این میزان است .چون همانطور که گفتم ،هر کسی امکان
حضور در مزایده و خریداری آن را ندارد و اثری بیمانند است.
نور در پاســخ به این پرســش که آیا قطعات پرده خانه خدا
به صورت یکجا به فروش میرســد یا حراج هر قطعه مجزا
خواهد بود ،گفت :میشود این قطعات را به چند نفر فروخت،
امــا تصمیم گرفتــهام که همه به صــورت یکجا به یک نفر
فروخته شود.
وی در پاســخ به این پرسش که حراج به صورت حضوری یا
آنالین برگزار میشود ،گفت :هنوز به جمعبندی نرسیدهام اما
این موضوع چندان طول نخواهد کشید و به زودی شیوه حراج
را اعالم خواهم کرد.

انتشار کتاب جدید
محمود دولتآبادی
در ۸۰سالگیاش

ایســنا  -کتاب جدید محمــود دولتآبادی با
عنوان «اسبها اسبها از کنار یکدیگر» همزمان
با هشتادسالگی این نویسنده منتشر شد.
نشــر چشــمه اعالم کرده اســت ۱۰ :مرداد،
همزمان بــا زادروز محمــود دولتآبادی ،کتاب
تازه او توزیع سراســری شده و  ۴۰کتابفروشی
در سراســر ایران بهطور همزمــان از این کتاب
رونمایی خواهند کرد.
بر اســاس اعالم ناشــر ،خرید کتاب «اسبها
اسبها از کنار یکدیگر» به سه صورت اینترنتی
(از ســایت پاکــت) ،تلفنی و حضــوری از ۴۰
کتابفروشی از امروز ( ۱۰مرداد) تا  ۱۸مردادماه با
 ۲۰درصد تخفیف امکانپذیر است.
در بخشی از این کتاب آمده است« :ذهن آدمیزاد
در هــر دورهای از عمر به چندتا گیر و گره دچار
میشود که میخواهد آن گیر و گرهها را باز کند.
تا به حال ذهن تــو در جایی ،روی مورد خاصی
قفل نکرده؟ شــاید قفل کــرده و تو متوجهش
نبودی ،محل نگذاشتی!»
در بخــش دیگــری از آن هــم میخوانیم :به
یکدیگر میرسیم و از کنار هم میگذریم .یادی
 از خودمان در دیگری باقی میگذاریم یا باقینمیگذاریــم؛ و هرکدام به محــض گذر از کنار
شانه هم در پاشــنه پای دیگری گم میشویم؛
چه اهمیتی دارد!»
«کلیدر»« ،جای خالی سلوچ»« ،سلوک»« ،بنیآدم»
«میم و آن دیگران»« ،قطره محالاندیش»« ،این
گفــت و ســخنها»« ،روزگار سپریشــده مردم
سالخورده»« ،ســر زلف عروسان سخن»« ،طریق
بســمل شــدن» و «عبور از خود» برخی از دیگر
کتابهای محمود دولتآبادی هستند.
این نویســنده متولد دهم مردادماه ســال ۱۳۱۹
است.

ادبیات

میالن کوندرا کتابخانه شخصیاش را اهدا کرد

ایبنا  -میالن کوندار ،نویسنده شناخته شده
اهل چک ،کتابخانه و آرشــیو شخصی خود
را به یــک کتابخانه در شــهر زادگاهش در
جمهوری چک اهدا کرد.
میالن کوندرا ،نویســنده  91ساله اهل چک
و خالق اثر «ســبکی تحملناپذیر هستی» و
دیگر آثار شناختهشده تصمیم گرفته کتابخانه
شــخصی و آرشــیو خود را به یک کتابخانه

عمومی در شهر زادگاهش در جمهوری چک
ن سپری کرد
و جایی که کودکی خود را در آ 
اهدا کند.
مســئول کتابخانه موراویان در شــهر برنو
چکســلواکی؛ روز سهشــنبه گفــت که کل
مجموعه و آرشیو متعلق به او در فصل پاییز
از آپارتمان کوندرا در پاریس به این کتابخانه
منتقل خواهد شد.
مجموعه اهدایی کوندرا شامل نسخههایی از
کتابهــای کوندرا به زبان چکی و نیز به 40
زبان دیگر ،مقالههایی به قلم او و یا درباره او،
نقد و انتقادها از آثارش ،روزنامههای چاپی و

عکسها و نقاشیهای او میشود.
مســئول کتابخانه گفت همــه این مجموعه
غنی در قالبهای دیجیتال در دسترس عموم
قرار خواهد گرفت.
لوبومیــر زاورالک ،وزیــر وقت فرهنگ چک
ضمن اســتقبال از این تصمیــم کوندرا ،این
اقدام را یک «رویــداد فرهنگی خارقالعاده»
توصیف کرد.
کوندرا در ســال  1975به دلیل فعالیتهای
سیاســی در کشــورش و اخراجش از حزب
کمونیست از چکاســلواکی به فرانسه فرار
کــرد و از آن زمــان تاکنون در این کشــور

زندگــی میکند .او مهمتریــن آثارش را که
شامل کتابهای «خنده و فراموشی،»1979 ،
«سبکی تحملناپذیر هستی« ،»1984 ،هنر
رمان »1986 ،و «جاودانگی »1990 ،میشود
در فرانسه به چاپ رساند.
در سال  1979دولت وقت چکسلواکی تابعیت
کونــدرا را لغــو کرد و آثار این نویســنده در
زادگاهش ممنوع اعالم شــد .کوندرا دو سال
بعد موفق شد تابعیت فرانسوی بگیرد .با این
حال در سال گذشته میالدی جمهوری چک
تابعیت زادگاه کوندرا را پس از  40سال به او
بازگرداند و ســفیر چک در فرانسه این اقدام

را بازگشتی نمادین برای بزرگترین نویسنده
جمهوری چک توصیــف کرد و کوندرا نیز از
این اقدام خرسند شد.
بســیاری از آثار بعدی او که کوندرا آنها را
به زبان فرانسوی نوشت هنوز به زبان چکی
ترجمه نشدهاند .ورا ،همسر کوندرا به مسئول
کتابخانه گفته که شوهرش با همکاری یک
مترجم مشــغول ترجمه اولین نســخه چکی
رمان «جهالت» اســت که در ســال 2000
منتشر شد.
کوندرا در حال حاضر در خانهاش در پاریس و
در انزوای مجازی زندگی میکند .فقط گاهی
به صورت ناشناس به کشورش سفر میکند
و از هر نوع مصاحبه با رسانهها نیز به شدت
پرهیز میکند.

