
h t t p : / / w w w . s o r k h a b . i r I S S N 2 0 0 8  -  1 0 1 4

هم صبح اریان روزان

روزنامه سرخاب از استان های 
سراسر کشور نماینده فعال می پذیرد

سازمان جذب آگهی ها 
شماره تماس: 041-35553538  

0939 304 3510
شماره تماس:  67-9 77 56 66 -021   

0912 183 8537

پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

بودجهفرهنگودولتبیانگیزه

یک کارشناس حوزه فرهنگ و هنر با اشاره به پیش بینی هایی که درباره میزان بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح می شود، تصریح کرد: عالوه بر شرایطی که به آن اشاره کردم فکر می کنم دولت با 
حجم مشکالتی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد، دیگر انگیزه ای برای چانه زنی بر سر بودجه فرهنگ و هنر ندارد. ضمن اینکه سال ۱۴۰۰ آخرین سال دولت دوازدهم است و 

همین شرایط موجب می شود این بی انگیزگی به پیگیری بودجه نیز تسری پیدا کرده و ماجرای چانه زنی دولت با مجلس درباره بودجه فرهنگ و هنر به کمترین حد ممکن برسد.
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لیگ برتر فوتبال
 به تعویق نمی افتد

حاال گذشت یک سال از اجراشدن این تصمیم که با 
اعتراضات مردمی همراه شد، یک پرسش اساسی 
را پیش کشــیده است: آیا گرانی بنزین برای دولت 
دســتاورد اقتصادی به همراه داشت؟ وعده های 
دولت مبنی بر اعطای یارانه نقدی از منابع حاصل 

از گرانی بنزین چه شد؟

حضــور گروهای ســلفی موردحمایت ترکیــه که با 
شــروع جنگ قره بــاغ به وســیله ترکیه بــه نزدیکی 
مرزهــای زمینی ایران گسیل شــده اند و آمار دقیقی 
از تعداد آن ها در دســترس نیســت .ایــن گروهای 
ســلفی، بالبــاس نظامیــان آذری مشــغول رصــد 

مرزهای زمینی ایران می باشند

مسجدی سرپرســت فدراسیون پزشکی ورزشی 
دربــاره احتمــال تعویق مســابقات لیــگ برتر 
فوتبال گفت: رقابت هایی که از قبل برنامه ریزی 
شــده اســت مثل لیگ فوتبال بر اساس همان 
پروتکل و با ســخت گیری برگزار می شود. تا االن 

صحبتی از تعویق لیگ برتر فوتبال نبوده است

»امیر، پسر احمد« 
یا 

"احمد، پدر امیر"؟
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در دوران وزارت آقای قاضی زاده هاشمی در وزارت 
بهداشت فیلم اظهارات وی خطاب به یک پیرمرد 
دردمند در فضای مجازی منتشــر شد که واکنش 

های منفی زیادی را برانگیخت.
در این فیلم آقای وزیر خطــاب به این پیرمرد که 
از هزینه های فیزیوتراپــی گله می کند، می گوید 
خودت بمال خوب می شــوی! هــر چند می توان 
حدس زد که مراد وزیر محترم آن چیزی نبود که در 
افکار عمومی برداشت شد اما بی توجهی گوینده 
و شــرایط ذهنی مردم به چیــزی جز توهین و بی 

توجهی به دردمندی آن شهروند تعبیر نشد.
با این حال حاال  نظر می رســد نوع برخورد دولت 
محترم با ماجرای اپیدمی کرونا و وخامت اوضاع 
این بیماری در کشــور از الگــوی »خودتان بمالید 
تا خوب شود« پیروی می کند! در حالی  که اغلب 
کارشناسان از سیاه شــدن اوضاع کرونایی تهران 
و فراتــر رفتــن آن  از ســرخی خطر در این شــهر و 
لزوم اعمال محدودیت های ســخت می گویند و 
در حالی که دایما گفته می شــود برخی از اعضای 
ستاد مبارزه با کرونا نیز با این موضوع موافقند اما 
به دالیل نامعلوم و از سوی مراجع نامعلوم تر در 
برابر این درخواست علمی و کارشناسانه مقاومت 

عجیبی صورت می گیرد.
هــر چند دالیــل این مخالفت ها معلوم نیســت 
امــا می تــوان از پیش و بر اســاس اظهارات قبلی 
برخــی مقامــات دولتــی و بــه خصــوص رییس 
جمهور محترم حدس زد که چرا با این پیشــنهاد 
مخالفت می شــود. به ظاهر، ایــن دالیل ، یعنی 
مختل شدن کسب و کار و فعالیت های اقتصادی 
خرد، به خصوص اقشار روزمزد، موجه و معقول 
می نماید اما به تنها چیزی که در آن توجه نشــده 
مساله مرگ و زندگی انسان هاست که اگر نباشد 

کسب و کار معنایی ندارد !
ترجیــح حیات انســان ها به فعالیــت اقتصادی 
برای مدتی محدود و موقت نباید چندان دشوار 

باشد. ...
ادامه در صفحه دو

حر ف اول

خودتان بمالید کرونا 
خوب می شود !

تسلیت

تسلیت

درگذشت والده محترم تان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و ضمن طلب رحمت واسعه 
برای آن مرحومه، صبر و شکیبایی برای بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسالت داریم.

شرکت سخن نگاران طوبی
صاحب امتیاز روزنامه سرخاب، هفته نامه آذرپیام و پایگاه خبری همنوا

ضمن عرض تسلیت ضایعه درگذشت عموی گرانقدرتان، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر مسألت می کنیم.

روزنامه سرخاب

تسلیت

تسلیت قطره ایســت در برابر غم دریا گونه ی شما، ضمن عرض تسلیت درگذشت والده 
گرامی تان، از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم. امیدوارم غم 

آخرتان باشد.
سیدرضا علوی

دوست گرامی
جناب آقای محمد رمضانی

برادر گرانقدر
جناب آقای محمد رمضانی

همکار گرامی
جناب آقای وحید صدر

فیلم هــای  وقتــی  قدیم ترهــا  عصرایــران- 
ســینمایی یا ســریال های مربوط به دهــه 60 را 
نشــان می دادند، ما نســل جدیدی ها تعجب 
می کردیــم کــه ِاِاِا 20 تــا تــک تومانــی داد بــرای 
کرایۀ ماشــین! بعد آدم بزرگ های جمع شــروع 
می کردند به خاطره تعریف کردن که من سال 
62،  اکباتــان خونه خریدم، یک میلیــون و 700 
هزار تومان. بعــد در مورد حقوق،وضع زندگی، 

ماشین خریدن و ازدواج حرف می زدند.

ما هم از شنیدن قیمت ها شاخ در می آوردیم که 
شوخی می کنی، مگه میشــه؟ مگه داریم؟! حاال 
امــا خودمان همان حــس را داریم. برای شــاخ 
درآوردن احتیــاج نیســت به دهــۀ 60 برگردیم 
همیــن بــه اوایــل دهــۀ 90 برگردیــم، کفایــت 

می کند.
شبکۀ محترم آی فیلم در حال بازپخش سریال 

»پایتخت- 2 « است. ..
ادامه در صفحه دو

آرزوها مان را ببین؛ خرید یک پراید دسِت دوِم تصادفی 

فقرا و رقبا صبر کنند تا غرب واکسینه شود
مینو محرز: 
واکسن آمریکا به ما 
نمی رسد، به مدل چینی و 
روسی هم اعتماد نداریم
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رئیس جمهور:

هدف بودجه ۱۴۰۰ کاهش 
تصدی گری  دولت است

ایسنا- رئیس جمهور با تشریح چارچوب تدوین بودجه سال 
آینده، تأدیه بخــش عمده مطالبات کارکنان، بازنشســتگان 
و ســازمان های بازنشســتگی و به ســرانجام رســاندن بخش 
مهمی از پروژه های عمرانی در برنامه بودجه سال ۱۴00 را زمینه 

مناسبی برای تدوین برنامه هفتم توسعه دانست.
حجت االســام والمسلمین حســن روحانی رئیس جمهور در 
یکصد و هشتاد و یکمین جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی، 
دربــاره چارچوب بودجة ســال ۱۴00 کل کشــور گفــت: هدف 
اصلی بودجه سال ۱۴00 بر کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها، 
کاهش تصدی گری های دولت، توســعة دولــت الکترونیک، 
قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید 
و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.

رئیــس جمهور افــزود: الیحه بودجــه ســال ۱۴00 در چارچوب 
برنامه کلی اصاح ساختار بودجه، سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتــی، با رویکردهــای »رشــد بلندمدت از طریــق تمرکز 
بــر صــادرات غیرنفتــی«، »مقابلــه فعاالنه با شــیوع ویروس 
کرونــا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن«، »تســریع در تکمیل 
طرح های تملک دارایی های تولید«، »تســهیل فضای کسب 
و کار«، »توجه به معیشت مردم با اولویت کاالهای اساسی« و 
»توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی« تدوین خواهد 

شد.

لغو یارانه پیشنهادی
 ۱۲۰ هزار تومانی مجلس

فرارو- با رد طرح تامین کاالی اساسی از سوی شورای نگهبان، 
وعده پرداخت یارانه ۱20 هزار تومانی عملی نخواهد شد.

تامین کاالی اساســی طرحی بــود که مجلس یــک فوریت آن 
را مصوب کرد و دلیل آن را هم توزیع مناســب کاالی اساســی از 

طریق کاالبرگ یا کارت الکترونیک اعام کرد.
از همان ابتدا دولت با این طرح به دالیلی از جمله بار مالی آن 
موافقتی نداشت، نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه - در 
ایــن رابطه اعام کرده بود ســازوکار الکترونیکــی کردن توزیع 
کاالهای اساســی در ســطح گســترده در کشــور وجود ندارد و 
قطعا با مشکاتی مواجه خواهد شــد. اما در هر صورت طرح 
در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

به هــر ترتیب در مدت اخیــر طرح تامین کاالهای اساســی به 
تصویب نهایی مجلس رســید ولی خبری از کاالبرگ و یا کارت 
الکترونیــک نبود بلکه بازهــم پرداخت نقدی بایــد انجام می 
شــد، طبق مصوبه مجلــس دولت ملــزم به پرداخــت یارانه 
تامین کاالهای اساسی شد؛ به گونه ای که مبلغ ۱20 هزار تومان 
برای هر یک از افراد ســه دهک اول و 60 هزار تومان برای ســایر 
دهک ها به حســاب یارانه نقدی این خانوارها باید در هر ماه 

واریز می شد.
امــا در حالــی طرح مجلــس برای بررســی به شــورای نگهبان 
رفت کــه در نهایت مورد تایید قرار نگرفت. آنچه که کدخدایی 
-ســخنگوی شــورای نگهبان- در رابطه با طرح تامین کاالهای 
اساســی اعام کرده از این حکایت دارد که به دلیل بار مالی که 
برای دولت ایجاد خواهد شد  و دولت آن را تقبل نکرده است، 

اعضای شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرده اند.

یک نماینده مجلس اعتصاب 
غذا کرد

ایســنا- یک عضــو هیات رئیســه کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شــورای اسامی در نطق میان دســتور خود از تحصن و 
اعتصــاب غــذا در دفتر کاری اش خبــر داد و گفــت: در حمایت از 
محتاجین به نان شب و گرفتاران و به خاطر عدم صداقت برخی 

مسووالن این کار را انجام می دهم.
مصطفی رضا حســینی قطب آبــادی در جلســه علنی مجلس 
شــورای اسامی و در نطق میان دستور خود در انتقاد از وضعیت 
اقتصادی گفت: مردم می گویند اقتصادشــان موقعی رو به زوال 
رفت که ربا وارد آن شــد و دســتور خدا، قرآن و دین در آن نادیده 
گرفته شــد. بانک ها پــول مردم را جمع کردنــد و از همان پول به 
مردم وام دادند و ســودهای کان گرفتنــد و تاخیر و جریمه اخذ 

کردند در نتیجه هم اقتصاد خراب شد و هم اسام بدنام.
نماینده مردم شــهربابک در مجلس شورای اســامی ادامه داد: 
مــردم می گویند جبهه هــای اصول گرا و اصــاح طلبی موجبات 
اختاف های خانوادگــی را فراهم کرده اســت و همچنان برادر با 
برادر و پدر با پســر را به دنبال منافع فردی و حزبی انداخته و هر 

روز به کالبد کشور آسیب می زند.
رضاحســینی خطاب به مقام معظم رهبری گفت: امروز در کشور 
الیه الیه سیم های خاردار بی ارزشی کشیدند تا ارزش ها نتوانند از 
آن عبور کنند. امروز میدان های مین تجمل گرایی و ثروت کاشتند 

تا فقرا و وارثان اصلی انقاب زمینگیر شوند.
وی تاکید کرد: هنوز جنگ تمام نشــده اســت دیروز با دشــمنان 
بیرونی و امروز هم با دشمنان بیرونی و هم با بدخواهان داخلی.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسامی در ادامه نطق 
خود تحصن و اعتصاب غــذای خود در دفتر کارش را اعام کرد و 
ضمن عذرخواهــی از خانواده اش گفت: به عنوان ســرباز والیت 
در حمایت از محتاجین به نان شــب و گرفتــاران و به خاطر عدم 

صداقت برخی مسووالن این کار را انجام خواهم داد.

            مرضیه امیری

 »ملت ایران به شــما وعده افزایــش یارانه نقدی 
می دهند، اما به شــما نمی گویند از کجا قرار است 
منابع آن تامین شــود. اگر رییس جمهور منتخب 
بخواهــد یارانه نقــدی ۴۵ هزار تومانی شــما را به 
۱۵0 هــزار تومــان تبدیل کند، بدانید کــه بنزین را 

سه برابر گران تر به شما خواهند فروخت.«
ایــن ســخنان را اســحاق جهانگیــری در ســال 96 
در مناظــره انتخاباتی مطرح کرد تا نشــان دهد، 
وعده هــای دیگــر کاندیدا هــا عملی نیســت و از 
مردم دعوت کند به حســن روحانــی رای بدهند. 
اما حســن روحانی، روشــی را که معاون اولش در 
جریــان مناظــرات رد کرده بــود، عملی کــرد، اما 
البته با تفاوت هــای جدی. بنزین ســه برابر گران 

شد!
دولــت در نیمه شــب 2۴ آبان مــاه نــرخ بنزین را 
سیاســت گذار  اجــزای  داد.  افزایــش  درصــد   200
خــارج از دولت، پشــتیبانی خــود از رشــد قیمت 
بنزیــن را اعــام کردنــد و دولــت در توضیح این 
تصمیــم گفت، می خواهد با کاهــش یارانه پنهان 
بنزین، پول مــردم را به خود مردم بازگرداند. حاال 
گذشــت یک ســال از اجراشــدن این تصمیم که با 
اعتراضات مردمی همراه شد، یک پرسش اساسی 
را پیش کشیده است: آیا گرانی بنزین برای دولت 
دســتاورد اقتصادی به همراه داشت؟ وعده های 
دولــت مبنــی بــر اعطــای یارانــه نقــدی از منابع 

حاصل از گرانی بنزین چه شد؟
طــرح گرانــی بنزیــن به عنــوان طرحــی بــه »نفع 
مــردم« از ســوی رییس جمهــور معرفی شــد و به 
مردم اطمینان داد که »نگذاشــتیم بنزین ۵ هزار 
تومــان بشــود« حســن روحانــی درحالــی که در 
شــهر های مختلف، معترضان به گرانی بنزین در 
خیابان هــا بودند، اعام کــرد: »باید ایــن را برای 
مــردم توضیــح دهیم که ایــن اقدام بــه نفع آنان 
خواهد بود و دولت با وجود مشــکات اقتصادی 
که دارد هرگز قصد برداشــت از این پول را نداشته 
و هــر چــه درآمــد از ایــن محــل عایــد شــود، به 
خانوار ها بازخواهد گشت. هیچ کس تصور نکند، 
چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده، دست 
به این اقدام زده اســت تــا بخواهد بودجه خود را 
جبران کنــد؛ هرگز اینطور نیســت و ریالــی از این 

پول به خزانه نخواهد رفت.«
بنزیــن،  گرانــی  در  دولــت  وعــده  محوری تریــن 
قیمــت  افزایــش  از  حاصــل  منابــع  بازگشــت 
حامل هــای انــرژی به مــردم بــود. همــان زمان، 
رییس ســازمان برنامــه و بودجــه در توضیحات 
تکمیلــی این محور را این گونه عنوان کرد: »درآمد 
دولت از محل آزادســازی نرخ سوخت بیشتر از ۳۱ 

هزار میلیارد تومان باشــد، بدون آنکه ریالی از آن 
بــه بودجه وارد شــود مســتقیم به حســاب مردم 
واریــز خواهد شــد. اگــر با همیــن رونــد افزایش 
مصــرف روزانه بنزیــن پیش برویم ســال ۱۴00 به 

واردکننده بنزین تبدیل می شویم.«
طبــق وعــده دولت، قــرار بــود مبالــغ حاصله از 
فــروش و صــادرات بنزین به حســاب 60 میلیون 
نفــر، تحت ۱۸ میلیــون خانوار واریز شــود. محمد 
باقر نوبخــت دربــاره چگونگی هزینه کــرد منابع 
بــود:  داده  توضیــح  بنزیــن  گرانــی  از  حاصــل 
»۱00 درصــد منابــع حاصل از اصــاح قیمت ها و 
ســهمیه بندی به صــورت حمایت معیشــتی بین 
خانوار هــای مورد نظر توزیع می شــود. ســازمان 
برنامه و بودجه موظف است، همه مبالغی که به 
حساب واریز می شــود بین خانوار های یک نفر تا 
پنج نفــر به صورت ماهانه در قالــب مبالغی بین 

۵۵ تا 20۵ هزار تومان پرداخت کند.«
رییس ســازمان برنامه و بودجــه همچنین تاکید 
کــرده بــود: »بنابراین از این به بعد این ســازمان 
هر ماه ســه پرداختی خواهد داشت؛ یک حقوق و 
مزایا و پرداخت های مربوط به طرح های عمرانی 
که هــر ماه از خزانه صورت می گیرد، دوم پرداخت 
یارانه هــا که معمواًل 26 هر ماه انجام می شــود و از 
این بــه بعد پرداخت دیگری نیــز صورت می گیرد 
که در قالب بســته های حمایت معیشتی خواهد 

بود.«
در واقعیــت چــه اتفاقــی بعــد از افزایــش قیمت 

بنزین افتاد؟
دولت در همان بازه زمانی سه ماه اول گران شدن 
بنزیــن، یارانه های نقدی را همــان ۴۵ هزار و ۵00 
تومــان نگه داشــت و طی ســه نوبت بســته های 
معیشــتی را بــه گفته خــودش میــان 2۴ میلیون 
خانوار توزیع کرد. اما همان زمان هم گزارش هایی 
منتشر شد که نشــان می داد، توزیع برابری اتفاق 
نیفتاده اســت و بســیاری از خانوار های مشــمول 
بسته های معیشــتی از دریافت این یارانه محروم 
مانده اند. اما همیــن روند نصف و نیمه بازتوزیع 
منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت در همان 

ابتدا متوقف شد و ادامه پیدا نکرد.
حاال بعد از گذشــت یک سال باید از دولت پرسید، 
بســته های معیشتی که 26م هر ماه قرار بود میان 
مشــموالن 60 میلیــون نفــری توزیــع شــود، کجا 

رفت؟
پرســش اساســی تر درباره اصل منابــع حاصل از 
گرانی بنزین اســت. نوبخت گفتــه بود بیش از ۳۱ 
هزارمیلیارد تومان درآمــد حاصل از افزایش نرخ 
بنزیــن خواهد بود. اما حاال با گذشــت یک ســال 
این درآمد به صورت یارانه به مردم بازنگشت، اما 

آیا توانست کسری بودجه دولت را نجات دهد؟

بودجه ســال 9۸ درحالی به پایان کاری سال مالی 
خــود رســید که ۱00 هــزار میلیــارد تومان کســری 
بودجه از خود به جا گذاشــته بود. اما نکته جالب 
در شیوه پوشش این کسری بود. دولت ۱00درصد 
این کســری را از صندوق توسعه ملی جبران کرد و 
صد هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توســعه 
ملی که یک صندوق نســلی است، قرض گرفت تا 

هزینه های جاری خود را پوشش دهد.
همــان زمــان بســیاری از کارشناســان این شــیوه 
اینکــه  اول  کردنــد،  نقــد  منظــر  چندیــن  از  را 
منابــع صنــدوق توســعه ملی کــه قرار بــود برای 
ســرمایه گذاری نســل آینــده باشــد، دارد صــرف 
هزینه هــای روزمــره دولــت می شــود، دوم اینکه 
چــرا دولت برای ترازکردن بودجه خود به ســمت 
کاهش هزینه ها و حذف بودجه های غیرضروری 

نهاد ها نمی رود.
این کســری بودجــه محدود بــه ســال 9۸ نبود و 
بــه ســال 99 یعنی امســال هم تســری پیــدا کرد. 
کــردن  حســاب باز  کنــار  در  دولــت  امســال  امــا 
روی صنــدوق توســعه و اوراق بدهی کــه به قول 
کارشناســان نوعــی آینــده فروشــی اســت، خانه 
دیگــری را نیز برای پوشــش کســری بودجه خود 

انتخاب کرد؛ تاالر بورس تهران!
دولت سال 99 را با داغ کردن بازار بورس آغاز کرد. 
همه جــا تبلیغــی و پیــام دعوتی از ســوی دولت 
بــرای ورود بــه بــورس را می شــد دیــد و همزمان 
بــازار بورس بــا جهش بی ســابقه ای همــراه بود. 
در همیــن دوره بــازار بــورس بزرگ تریــن جــذب 
نقدینگــی خود طی تاریخ اقتصــاد ایران را رقم زد 
و بــه گزارش آمار ســازمان خصوصــی، حاصل آن 
برای دولت درآمدی ۳۸ هزار میلیارد تومانی تا به 
اینجای سال بوده، یعنی نزدیک به یک چهارم کل 

درآمد های مالیاتی مصوب بودجه سال 99.
دولت برای پوشــش کسری بودجه امسال خودد 
بــاز هــم جیــب مــردم را انتخاب کــرد و بــا جذب 
نقدینگــی از ســوی ســهامدران درآمــد نزدیک به 
۴0 هــزار میلیارد تومانی کســب کــرد و در مقابل 
اکنون ســهام داران با بورسی ریزشی روبرو هستند 

و رسانه ها نام مالباخته را روی آن ها گذاشته اند.
در میــان این اعــداد و ارقــام، اما بازگشــت منابع 
حاصــل از افزایش قیمت حامل های انرژی وجود 
خارجــی ندارد. درآمــد حاصل از گرانــی بنزین که 
قرار بود صرف بســته های معیشــتی مردم شود، 
به مردم بازنگشــت، اما به نظر می رســد حتی وارد 
خزانه دولت هم نشــده اســت. شــاید بعد از یک 
ســال بایــد مجریان طــرح گرانــی بنزیــن در کنار 
پاســخگویی بر ســر تبعات ایــن تصمیــم، به این 
ســوال هم پاســخ دهند که درآمد حاصل از گرانی 

بنزین کجا رفت؟
بررسی های رویداد2۴ نشــان می دهد که هرچند 
دولت با تمام قدرت اعتراضات مردمی را سرکوب 
کــرد و جــان تعــدادی زیــادی از هموطنانمان در 
ماجــرای اعتراضــات گرفتــه شــد تــا دولــت روی 
تصمیم خود استوار بماند، با این حال پیامدهای 
تصمیــم دولــت دســتاوردی برای مردم نداشــت 
و بــا وجود آنکــه دولــت مدعی بــود قیمت هیچ 
کاالیــی افزایش جدی نخواهد داشــت، روز به روز 
قیمت ها سیر صعودی داشت و عما اصرار دولت 
بر تصمیمی بود که از ابتدا مشخص بود بار مالی 
آن روی دوش خود مردم است.                رویداد۲۴

ادامه از صفحه یک
عقــل ســلیم هــم بــه آن گواهــی مــی دهــد. اما 
گویــا دولــت محتــرم راحــت تریــن کار را در این 
ماجــرا انتخاب کرده اســت: کنار کشــیدن خود و 
انداختن بــار اصلی بر دوش مــردم! احتماال این 
رفتــار دولــت را هم باید در راســتای ایــده دولت 

حداقلــی یعنی مطلــوب ایدیولوژیک تمام ســه 
دهه گذشــته تفســیر کــرد. در حالی کــه در مهد 
سرمایه داری نوع برخورد ترامپ به عنوان دولت، 
با استدالالتی مشابه این استدالل، صدای عقای 
شــان را دراورده و فاجعه آفریده و گفته می شود 
که همیــن امر از دالیــل ناکامی او بوده اســت ما 

اینجا بــه خیال ابراز وفــاداری خود به آزادســازی 
در اقتصــاد در همه امور ایده »خــودت بمال« را 

دنبال می کنیم ! 
بهتــر نیســت دولتی که مدعــی پیــروی از نظرات 
کارشناسی در این زمینه است در موضوعی که پای 
مرگ و زندگی شــهروندان در جریان اســت ولو به 
صورت موقت نظرات کارشناسان پزشکی را دنبال 

کند؟! 
الف

                بابک شفیعی

ترکیه دارای هشتمین ارتش بزرگ دنیا و پس از آمریکا بزرگ ترین ارتش ناتو هست.
برخــاف تصــور کــه  ترکیه دارای یک ارتش وابســته اســت وقتی ســابقه ســاخت 
تســلیحاتی نظامی  ترکیه مراجعه می شود این نکته جلب توجه می کند که  ترکیه 
دارای یــک ســابقه طوالنی مــدت در ســاخت و تولید تجهیــزات نظامــی در قلب 
امپراتوری عثمانی بوده است. از سابقه تاریخی  این موضوع حائز اهمیت است که 
بیشــتر مورخین  این کشــور را امپراتوری باروت می شناخته اند.  پس از پایان جنگ 
جهانی دوم و عدم حضور نظامی این کشــور در جنگ دوم  و با شــروع جنگ سرد و 
قرار گرفتن  در منطقه ریملند اسپایکمن و کانتیمنت جورج کنان، ترکیه  از فرصت  
پیش آمده نهایت استفاده را  نموده و در ۱۸ فوریه ۱9۵2 ضمن وارد شدن به پیمان 
آتانتیک شــمالی )ناتو( اقدام به تقویت بنیه شرکت های سازنده اسلحه در کشور 

خود با همکاری و دانش اروپایی نمود.
با فروپاشــی  اتحاد جماهیر شــوروی  در ســال ۱99۱ و با به وجود آمدن بحران های 
جدید در اقمار ۱۵ گانه شوروی که بخشی از آن  نشئت گرفته از مهندسی ملیت های 
استالین بود بحران هایی در اقســاط نقاط منطقه به وجود آورد که بحران قره باغ 
یکی از آن ها بود. ریشــه های بحران قره باغ هــر چه که بود با جنگ اخیر آذربایجان 
و پیروزی قاطعانه ارتش این کشــور بر ارتش ارمنســتان جای بس تأمل داشــت؟ 
که چگونه ارتش ارمنســتان با دارا بودن دســت برتر  جغرافیای و مشــرف بودن بر 
ارتش آذربایجان در فات ارمنســتان با حضور فعال نظامی روســیه در این کشــور 
) بزرگ تریــن پایــگاه نظامی روســیه گیومری در قفقــاز جنوبی (و حتــی دارا بودن 

البی های قدرتمند ارمنی در آمریکا این بار این شکست سنگین را پذیرفت.
ترکیه به عنوان یک قدرت منطقه ای دخالت فعالی در جنگ اخیر داشته است. این 
کشور با ایجاد وابستگی متقابل در عرصه جهانی )در دست داشتن  یکی شریانات 
مهــم انــرژی اروپا،مدیریت عبــور مرور دریایــی روســیه در دریای ســیاه، نگهداری 
پناهندگان سوری،ایجاد منافع مالی بانکی آمریکا در ترکیه ...(  در چند سال گذشته 
و هم زمان باقدرت گرفتن حزب عدالت و توســعه به رهبــری رجب طیب اردوغان  
حضور نظامی منطقه ای  خود را به صورت چشــم گیری در ســوریه ، عراق و در حال 
حاضر در آذربایجان به رخ جهانیان می کشد. آنچه ترکیه از چه منظری قصد داشته 
یا دارد در منطقه سیاســت گذاری و به طبع آن رفتاری ژئواســتراتژیک از خود نشان 
دهــد  را می تــوان از درهم کردن اندیشــه احمد داوودُاغلو و رجــب طیب اردوغان 
جســتجو نمود اما به نظر می رسد رفتار ژئواســتراتژیک  ترکیه در حمایت از دولت 

آذربایجان ریشه در عوامل ذیل داشته باشد:
۱-نزدیکی نژادی ترک ها با آذری ها و اندیشــه به هم پیوند زدن ملت ترک ) از منظر 
آن ها ارمنســتان بین دو قوم هم نژاد قرار دارد که با پیروزی اخیر به نظر می رسد که 
یکی از شــروط: متصل نمود آذربایجان به نخجوان هســت که می تواند ترکیه را به 
این هدف نزدیک تر کند(2- داشــتن دین مشــترک و اندیشــه زنده کردن فرهنگ 
همبستگی ملت عثمانی۳-دست یابی به منابع سرشار نفت و گاز آذربایجان شرق 
دریای خزر  که ضمن استفاده از آن  می تواند)بیشتر منابع فسیلی جهان در اطراف 
ترکیه واقع شــده اســت( از خطوط لوله ای که از دریای خزر سرچشــمه می گیرد و از 
ترکیه می گذرد جهت ایجاد وابســتگی متقابل و فشار بر اروپا ، روسیه و حتی آمریکا 
اســتفاده کند ۵- فروش تسلیحات ساخته شده توســط شرکت های اسلحه سازی 

قدرتمند ترکیه که موجبات شغل و ثروت فراوانی را برای ترکیه به ارمغان می آورد.
 در جنگ اخیر قره باغ سه موضوع  جالب توجه بود:

- حضور انواع پهپادهای ترکیه ای
 حضور انواع پهپادهای خانواده بایکتار)بیرقدار( ترکیه توانست بربرتری ارمنستان 
در ارتفاعات فات ارمنستان غلبه کند و به دلیل رادار گریزی و ریز پرنده بودن آن ها 
از دید  سامانه های راداری پیشرفته روسی مستقر در ارمنستان پنهان بماند. الهام 
علی اف، رئیس جمهــور آذربایجان در مصاحبه ای بابیان اینکه پهپادهای ترکیه ای 
»ساح هایی بسیار مدرن و کارآمد هستند«، گفت: »من می توانم به شما بگویم تنها 
با این پهپادهای که از ترکیه خریداری کرده ایم، تجهیزات نظامی ارمنستان به ارزش 
یک میلیارد دالر را نابود کردیم. از آن طرف آرتســرون اووانیسیان، سخنگوی وزارت 
دفاع جمهوری ارمنستان طی سخنرانی تائید کرد که ستاد فرماندهی نیروی هوایی 
ترکیه هماهنگی بمباران هواپیماهای پهپادهای آذربایجانی علیه غیرنظامیان و 

زیرساخت ها در  منطقه قره باغ را هماهنگ می کند.
عدم حضور  فعال پهپادهای ساخت اسرائیل:

بااینکه بیش ترین خریدهای پهپادی اخیر آذربایجان از اســرائیل صورت پذیرفت 
جالب توجه بود که چرا این پهپاد ها در بحران قره باغ حضور فعالی نداشــتند. به 
نظر می رسید با توجه به روابط مبهم ترکیه و  اسرائیل  و روابط تیره ایران و اسرائیل 
آذری ها یک ســری از ماحظات نظامی امنیتی را مدنظر قرار داده باشــند. هرچند 
همکاری های پنهان صنایع دفاعی ترکیه و اســرائیل که از ســال ۱99۴ شروع شده و 
تا به امروز ادامه دارد.زمینه های نزدیکی اسرائیل به ترکیه و اسرائیل به آذربایجان 
را فراهم نموده اســت اما ترکیه در جهت نشان دادن نوعثمانی گر خود و نو سلفی 
گــری کــه دارد برخــی  مواقع ژســت های ضد اســرائیلی از خود نشــان می دهد اما 
غیرمنطقی است که رفتار منطقه ای ترکیه در قبال اسرائیل را این گونه تحلیل نمود.
برای مثال شرکت لبیت سیســتمز یکی از شرکت های مدرن در ساخت پهپاد است 
که با شــرکت های اسلحه ســازی ترکیه ارتباط تنگاتنگی دارد. در حال حاضر پهپاد 
چندمنظوره هرمس 900 که ساخت شرکت لبیت سیستمز است  در  نیروی دریای 
آذربایجان مشــغول خدمت هســت. از عوامل دیگر عدم حضور فعال پهپادهای 
اســرائیلی در جنــگ قره باغ را می تــوان در قرابــت منافع البی های یهــودی و البی 

قدرتمند ارمنی ها در آمریکا جستجو نمود.  
-حضور سربازان سلفی در مرزهای زمینی ایران

حضور گروهای سلفی موردحمایت ترکیه که با شروع جنگ قره باغ به وسیله ترکیه 
بــه نزدیکی مرزهــای زمینی ایران گسیل شــده اند و آمــار دقیقی از تعــداد آن ها در 
دسترس نیست .این گروهای سلفی، بالباس نظامیان آذری مشغول رصد مرزهای 
زمینی ایران می باشند.اولین بار رئیس جمهور فرانسه به نقل از دستگاه اطاعاتی 
آن کشور گفت : پیکارجویان سوری عضو گروهای تندرو از شهر غازی عینتاب ترکیه 
به منظور مشارکت در جنگ قره باغ به جمهوری آذربایجان انتقال یافته اند.حال با 
توجه به قرار گرفتن پایتخت کشــور آذربایجان باکو  در شــبه جزیره آبشرون که یک 
ساحل محدب در دریای خزر هســت پس از پیروزی آذربایجان در قره باغ  عاوه بر 
حضــور یگان های دریایی و هوایی ارتش ترکیه ی عضو ناتو ، و اســرائیل هم پیمان 
آمریکا  حضور نیروهای ســلفی موردحمایت آن کشور در شبه جزیره آبشرون قابل 

پیش بینی هست.
رفتار ژئواســتراتژیک ترکیه)همکاری با اسرائیل،گسیل نیروهای سلفی،حمایت از 
حضور ناتو در منطقه خزر( نشــان می دهد ضمن داشــتن گفتمان همکاری گونه 
با ایران چه با داشــتن سوءنیت چه بدون سوءنیت قدم های نرم در جهت تهدید 
امنیت ملی مرزهای جمهوری اسامی ایران  در منطقه جنوبی قفقاز برداشته است 
. کــه می تواند در آینده هم تهدیدات زمینی و تهدیدات دریایی گســترده ای را برای 

خبرآنالینایران به بار آورد.

قدم های نرم ترکیه علیه امنیت ایران
سرنوشت مبهم وعده های دولت در آبان ۹۸ 

درآمد حاصل از گرانی بنزین کجاست؟
اخبارنقد

ادامه از صفحه یک
نقی و ارســطو به ســوپر مارکتی روبروی صداوسیما 
یعنی در خیابان ولی عصر تهران می روند، یک عالمه 
خرید می کنند و جمع خریدشــان می شود ۵2 هزار 

تومان! پایتخت 2، محصول 9۱ خورشیدی است.
همان ســبد خرید ایــن دو بازیگر دوست داشــتنی 
پایتخــت از فروشــگاه های تخفیــف دار ایــن روزها، 
چیــزی حــدود 600 یا ۵00 هــزار تومــان هزینه روی 
دست مان می گذارد. نکته این است که شاید در سال 
9۱ حقوق مــان حدود ۸00 هزار یا یک میلیون تومان 

بوده اما حاال به زور به سه میلیون تومان برسد.
واقعــا ۱0 ســال پیش بــرای مــا تبدیل به یــک عمر 
شده است. مگر می شــود در یک کشور طی ۱0 سال، 
قیمت ها این چنین جهش داشــته باشند؟ قیمت 
خانه ها در جنوبی ترین نقــاط پایتخت به  میلیارد 

رسیده است.
تقریبا همان ســال های 9۱، خانــه ای را در کرج پیش 

خرید کردم ۸0 میلیون تومان. ماشــینم را فروختم، 
دو وام کوچک گرفتم و با کمک رهن خانه، سند زدم. 
اما حاال می شود اینگونه خانه خرید؟ چقدر باید وام 

بگیری که به یک میلیارد تومان نزدیک شوید؟
اجاره نشــینی، خوش نشینی؛ ضرب المثل قدیمی 
درباره مســتاجران اســت که حکایت از این داشــت 
این قشر با وســایل مختصر و ذهن راحت هر سال 
خانه ای در مناطق مختلف شهر اجاره و زندگی شاد 

و با نشاطی داشتند.
واقعا االن اجاره نشینی، خوش نشینی است؟ همین 
امروز که قرارداد بسته می شود، مستاجر بیچاره فکر 

سال آینده و افزایش اجاره خانه است.
این تورم و گرانی باعث شده است تا تعداد آرزوهای 
آدم ها در این زمانه بیش از گذشــته شود. قبا آرزوی 

برخی داشتن خانه در شمال شهر بود اما حاال همان 
افراد، شب ها خواب می بینند یک خانه نقلی بدون 
آسانسور و پارکینگ در جنوبی ترین نقطه شهرشان 
خریده انــد و بدون اســترس صاحب خانــه زندگی 

می کنند.
آن یکی خواب دیده اســت، پراید خریده اســت و به 
دل جاده زده و صدای ضبطش را هم بلند کرده و از 
سفر لذت می برد. آن هم کسی که آرزویش، تور اروپا 

در هشتاد روز بود.
گرانی و تورم، باعث می شــود، مــردم آرزوهای بزرگ 
نداشته باشــند. به حداقل ها راضی باشند. به قول 

معروف، همین که زنده ایم خدا را شکر.
فقط امیدوارم روزی نیاید که فرزندان ما با پدیده ای 

مثل سفر کردن غریبه باشند.

آرزوها مان را ببین؛ خرید یک پراید دسِت دوِم تصادفی 

خودتان بمالید کرونا خوب می شود !
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کمک قطره چکانی به مشکالت 
جاده های مرگبار میانه

 راه 120 روستایی شهرستان فاقد جاده آسفالت
فــارس- نماینده مردم میانــه در مجلس گفــت: ۱۳ درصد راه های 
آذربایجان شــرقی در منطقه میانــه قرار دارند که حــدود یک هزار و 
۸00 کیلومتر مشتمل بر ۴00 راه روستایی را در بر می گیرد، اختصاص 
اعتبارات قطره چکانی جوابگو مشکل راه ها و جاده های این استان 

پهناور نیست.
مهدی اسماعیلی اظهار داشت: ۱۳ درصد راه های آذربایجان شرقی 
در منطقه میانه قرار دارند که حدود یک هزار و ۸00 کیلومتر مشتمل 
بــر ۴00 راه روســتایی را در بــر می گیــرد، اختصاص اعتبــارات قطره 

چکانی جوابگو مشکل راه ها و جاده های این استان پهناور نیست.
وی همچنین اضافه کرد: حدود ۱20 راه روستایی فاقد جاده آسفالت 
و غیراســتاندارد در این اســتان قرار دارد و بیشتر مسیر راه ها مال رو 
هســتند که با کوچکترین بارندگی دچار مشکات بسیاری می شوند 
در این میان بی توجهی وزارت راه و شهرسازی به این موضوع باعث 
مرگ تعدادی بسیاری از هموطنان در جاده های این شهر می شود. 

وی ادامه می دهد: تردد بیش از 9 هزار خودرو از جاده میانه نشــان 
از بی توجهی به این جاده پر تردد در کشور را می دهد به فرض مثال 
در قانون راه و شهرسازی تاکید شده است جاده ای که بیش از 7 هزار 
تــردد را در بر می گیرد، باید چهار باند برای آن در نظر بگیریم که این 

قانون برای جاده میانه حاکم نیست. 
گردشگری مغفول مانده میانه

اسماعیلی ادامه می دهد: استان آذربایجان شرقی به لحاظ باستانی 
و زیســت محیطی از ظرفیــت بــاالی گردشــگری برخوردار اســت که 
متاســفانه به دلیل بی مهری متولیــان در خطر نابودی قــرار دارد، 
حتی نتوانســته با ســرمایه گذاری روی این اماکــن تاریخی در بحث 
گردشگری حداقلی سرمایه گذاری کند، به فرض مثال پلدختر و 2۳ 
پل از جمله اماکن تاریخی هســتند که قدمت آنهــا به دوره صفویه 
بــاز می گردد و به دلیــل بی توجهی وزارتخانه گردشــگری در مرحله 

نابودی هستند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم از مشــکات راه های ریلی اســتان 
آذربایجان شــرقی، خاطرنشــان کرد: یکی از مهم ترین اقداماتی که 
باید در استان آذربایجان شرقی صورت پذیرد؛ توسعه راه های ریلی 
اســتان اســت که با توجه به قرار داشــتن راه های ریلی در شهرهای 
میانه، بســتان آباد و تبریز می  توان از تمام ظرفیت آن برای توســعه 

امر گردشگری و جابه جایی ایمن مسافران استفاده کرد.

آذری جهرمی:

فیلترینگ عامل اصلی افت کیفیت 
اینترنت است

 
ایرنا - وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: حال شــبکه اینترنت 
کشــور به صورت عمومی خوب اســت، اما فیلترینگ تاثیر سویی بر 

کیفیت آن دارد.
»محمدجــواد آذری جهرمــی« گفت: شــاخص های کیفــی عمومی 

نشــان  کشــور  اینترنــت 
می دهد شــرایط شــبکه در 
بســیاری از نقاط مطلوب و 
در چنــد اســتان، پایین تر از 

انتظار است.  
وی بــا بیــان این کــه عــدم 
نقاط  برخی  در  مطلوبیــت 
ســایت های  پاییــن  تراکــم 
افــزود:  اســت،  آنتن دهــی 
ایــران  مخابــرات  شــبکه 
ظرفیــت انتقال مناســب را 

بــرای اپراتورها فراهم نمی کند تا آن ها بتوانند خدمات مناســبی به 
کاربران خود در نقاط مختلف کشور ارائه دهند.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: زمانی که مشــکات مربوط 
بــه کیفیت اینترنت بــه ما گزارش می شــود و آن را بررســی می کنیم، 
متوجه می شویم مشــکل اصلی فیلترینگ و اثر سویی است که این 

اتفاق بر تجربه کاربری می گذارد.
وی ادامه داد: روشــن کردن فیلترشــکن ها باعث می شود استفاده 
از ســرویس های داخلی عاوه بر هزینه زیاد با کندی روبه رو شــود. 
همین مســئله کیفیت اینترنت را خراب می کند. عمده شــکایتی که 
از کندی ارتباط به ما ارســال می شــود ناشی از تاثیر سو فیلترینگ بر 

کیفیت اینترنت است.  
آذری جهرمــی افزود: در برخی از اســتان ها ماننــد مناطقی از کرمان 
و سیســتان بلوچســتان، به دلیل محــدود بودن ظرفیــت انتقال 
مخابــرات، با کنــدی اینترنت روبه رو هســتیم. این افــت کیفیت در 
مناطقی از اســتان تهــران هم گزارش می شــود که دلیل آن بیشــتر 
به عدم اجازه شــهروندان و شــهرداری برای احداث ســایت توســط 

اپراتورها برمی گردد.
مناطقی از تهران به دلیل متراکم بودن نیاز به احداث سایت بیشتر 
دارنــد، اما عدم صدور مجوز برای احداث ســایت، کیفیت اینترنت را 
با چالش روبه رو می کند. هنوز برای این مســئله راه حلی اندیشیده 

نشده است.
کیفیــت پایین اینترنت مســئله ای اســت که معمــواًل در اعتراض به 
وزارت ارتباطات از زبان شهروندان می شنویم. بازیکن های بازی های 
رایانه ای، کسب وکارهای اینترنتی و حتی کاربرانی که روزانه دقایقی را 
در شــبکه های مجازی می گذرانند، اغلب کیفیت اینترنت را مطلوب 

نمی دانند.
تازه ترین گزارشــی که ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی 
منتشــر کرد نیز نشان می دهد جهشی که در باال بردن پوشش دهی 
اینترنت در کشــور داشتیم از نظر کمی جهش بی نظیری بوده، اما از 

نظر کیفیت هنوز نتوانسته تجربه دل نشینی را نصیب کاربران کند.

اخبار

ایســنا- اســتاندار آذربایجان شــرقی از ارائــه الیحه 
پیشــنهادی بودجه استان در ســال ۱۴00 به سازمان 
برنامــه و بودجه کشــور طی هفتــه آینــده خبر داد 
و گفــت: بــا همراهی و کمــک نمایندگان اســتان در 
مجلس، رایزنی های الزم برای افزایش سهم استان از 

بودجه سال آینده را انجام خواهیم داد.
محمدرضا پورمحمدی در جلســه ویدئوکنفرانســی 
شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان، اظهــار کرد: 
بودجــه  از  بهره منــدی  در  اســتان  فعلــی  جایــگاه 
ســالیانه کشور، متناسب با شــاخص هایی همچون 
جمعیت، محرومیــت و دوری از پایتخت نیســت که 

باید برای بهبود این جایگاه تاش کنیم.
فرآینــد  در  بیشــتر  شــفافیت  خواســتار  وی   
بودجه نویسی کشور شد و گفت: خوشبختانه استان 
از لحــاظ وصــول درآمدهــای مالیاتــی، رتبه بســیار 
خوبــی دارد، اما بهره منــدی از بودجه، متناســب با 

این موضوع نیست.
 بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری آذربایجان 

شــرقی، وی با بیان اینکه بودجه پیشــنهادی استان 
در روزهــای آینــده بــه ســازمان برنامــه و بودجــه 

کشــور ارســال می شــود، افزود: با کمــک و همراهی 
نماینــدگان مجلــس رایزنی های الزم بــرای افزایش 

سهم استان از بودجه انجام می شود.
 پورمحمــدی افزود: حجم عظیمی از بودجه ســاالنه 
اســتان، صرف پرداخــت حقوق و ســایر هزینه های 
جاری می شــود که امیدواریم سیاست های الزم برای 
تامین اعتبــار اجرای برنامه های توســعه ای، تکمیل 
زیرســاخت ها و تکمیــل پروژه هــای نیمه تمام مورد 

توجه مسئوالن قرار گیرد.
 وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود با اشــاره به 
مشــکات ناشــی از تحریم هــای اقتصادی و شــیوع 
بیمــاری کرونا بــرای مــردم و دولت، گفــت: مقابله 
با بیمــاری کرونا و مراقبت از ســامت مــردم در کنار 
مســائل معیشتی و اقتصادی، دغدغه اصلی دولت 
در شــرایط کنونی اســت و از هیچ تاشی برای تأمین 

همزمان سامت و معیشت، دریغ نمی کنیم.

سرخاب- دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان 
شرقی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از 

احزاب سیاسی به عنوان بازوان اصلی توسعه نام برد.
به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان آذربایجان شرقی، داود بهبودی در نشست هم 
اندیشی با اعضای شورای مرکزی و مسئوالن کمیته های 
مختلف حزب جمعیت پیشــرفت و عدالت آذربایجان 
شرقی گفت: در دنیا تســهیل گران توسعه نقش بسیار 
مهمــی دارند که این تســهیل گــران می توانند نقشــی 
ســازمانی داشــته باشــند و یا بــه صورت فــردی ظاهر 

شوند.
وی گفت: جمعیت ها و احزاب سیاســی تبلور نخبگانی 
هســتند که درصدد مشــارکت در امر توسعه هستند و 
می خواهند اثرگذار باشــند. این مســئول افــزود: ما به 
عنوان مسئوالن دولتی باید قدر این جمعیت ها و این 
حزب ها را بدانیم، به آنها بها دهیم و آنها را مورد تشویق 

قرار داده و حفظ کنیم.
وی اضافــه کرد: راه ایــن ارج نهادن نیــز کمک به حفظ 
تشکل های موجود و البته حمایت از کثرت احزاب است 

چراکه دغدغــۀ ما آیندۀ بهتر جامعه اســت و حرکت در 
این مسیر با نقش آفرینی احزاب تسهیل می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
خاطرنشان کرد: ما در همین راستا در سازمان مدیریت 
کاری انجــام داده ایــم که فکر می کنیم درســت اســت. 
تشــکیل »مجامع تعامل توســعه« اقدامی است که در 
جهت پیوند بین نهادهای رســمی و مردم دنبال شده 

است.
وی با بیان اینکه نشستن دور یک میز و گفت وگو کردن 
با همدیگر، هدفی اســت که مجامع مورد اشــاره دنبال 
می کنند، افــزود: ســرمایۀ اجتماعی ما به شــدت افت 

کرده است و باید ترمیم یابد.
بهبودی با اذعان به اینکه امروز اعتماد مردم به دولت، 
اعتمــاد دولت به مــردم و حتی اعتماد مــردم به مردم 
مخدوش شده اســت، گفت: مصداق این اّدعا بحرانی 
اســت که این روزهــا در بازار بورس مشــاهده می کنیم. 
سال ها طول کشــیده در مردم این اعتماد ایجاد شده 
که در بازار بورس عضو شــده و ســرمایه های خود را به 
این بازار بیاورند اما امروز با بایی که بر ســر بازار بورس 

آمده، به یکباره اعتماد مردم از بین رفته و معلوم نیست 
چند سال طول بکشد دوباره این اعتماد ایجاد شود.

وی یکــی از کارکردهای اصلی مجامع تعامل توســعه را 
برگزاری نشســت های تخصصی با حضــور نخبگان هر 
حوزه عنوان و اظهار کرد: ما واحدهای شهرســتانِی این 
مجمع را هــم تشــکیل داده ایم که البتــه در چند وقت 
اخیر برگزاری جلسات آنها تحت الشعاع شرایِط ناشی از 

شیوع بیماری کرونا قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
با تاکید بر اینکه مجامع تعامل توسعه، دغدغۀ توسعۀ 
اســتان را دارند، گفت: تاکید کرده ایم در نشســت های 
این مجامع، نمایندگانــی از همۀ طیف ها و جناح ها با 
ســایق گوناگون دعوت شــوند تا امکان حضور در دور 
یک میــز و گفت وگو با دیگران و شــنیدن حرف دیگران 

فراهم شود.
بهبودی توضیح داد: معتقدیم رمز هم افزایی، برخورد 
محترمانه بــا همدیگر و تحمل نظــرات و دیدگاه های 
یکدیگر اســت و اگر چنین نکنیم نه تنها موفق به خلق 
فرصــت های توســعه در داخل اســتان نخواهیم شــد 

بلکه فرصت هایی که به صورت آماده و از جانب دولت 
مرکزی هم در اختیار استان قرار می گیرد به هدر خواهد 

رفت؛ موضوعی که متاسفانه بارها تجربه کرده ایم.
دبیر شــورای برنامه ریزی و توسعۀ آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه نشســت هم اندیشــی با جمعیت پیشرفت 
و عدالت اســتان نشســت مفیدی برایش بوده اســت، 
گفت: این ابتکار و برگزاری این نشســت، تازه ابتدای راه 
است و در صورت عاقه مندِی مسئوالن این جمعیت، از 

برگزاری چنین نشست هایی استقبال می کنیم.

رویــداد۲۴- خبــر هفته گذشــته موفقیت 
واکســن آمریکایی فایــزر، امیــد را به جهان 
کرونا زده برگرداند، با این حال ایران فاصله 

طوالنی تا دستیابی به این واکسن دارد.
 نیمه های شب جمعه به وقت ایران، دونالد 
ترامپ در اولین کنفرانس خبری خود بعد از 
شکســت در انتخابات از آغاز واکسیناسیون 
عمومی در آمریکا از ماه دسامبر خبر داد. در 
این کنفرانس خبری، منصف اســاوی مدیر 
پــروژه تولیــد واکســن کرونا نیز ســخنرانی 
کــرده و از احتمال واکسیناســیون تقریبا 20 

میلیون نفر در ماه دسامبر خبر داد.
او گفــت انتظــار مــی رود هــر مــاه 2۵ تا ۳۵ 
میلیون نفر واکسینه شــوند، اما زمان بندی 
ایــن کار منوط به مجوز اســتفاده اضطراری 
از یــک یا دو واکســن از ســوی ســازمان غذا 
و داروســت که احتماال طی چنــد هفته آتی 
صادر خواهد شــد. شــرکت داروسازی فایزر 
قرار است ظرف هفته آتی جزییات داده های 
مربوط به واکســن خــود را منتشــر کند. در 
خبر اولیه این شــرکت گفته شــده واکســن 

فایزر تا 90 درصد موفقیت آمیز بوده است.
اغور شاهید پژشک ایمنی شناسی که نقش 
مهمی در تولید واکســن فایزر داشته درباره 
موفقیت این شــرکت بــه گاردیــن توضیح 
داده و گفتــه: انتظــار مــی رود این واکســن 
بتوانــد از بیماری جلوگیری کند، اما اینکه آیا 
این واکســن می تواند مانــع از این موضوع 
شــود که دیگر افراد نتوانند ایــن ویروس را 
حمــل کنند یا به نوعی نتوانند آن را به افراد 
دیگــر منتقــل کنند تا یک ســال مشــخص 

نیست.

جهان در انتظار دریافت واکسن کرونا
پیش خرید واکسن یکی از چندین استراتژی 
کشور ها برای مقابله با کروناست. دولت ها 
برای اطمینان از دستیابی به واکسن موثر از 
پیش، اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های 
دارو ســازی فعــال در حــوزه تولید واکســن 

کرونا کرده اند.

 پشــت صحنــه نبــرد بــرای دســتیابی بــه 
واکســن پیشــتاز کرونا شــروع شــده است. 
پیر مــورگان یکــی از کارشناســان و کارکنان 
شــرکت بایوتکنولوژی چینی »ســن سینو« 
دربــاره رقابت هــای جهانــی بر ســر دارو به 
نشــریه ام آی تی گفته: در ســال 2009 و زمان 
دارو  شــرکت  در   H۱N۱ آنفوالنــزای  شــیوع 
ســازی فرانســوی اســنوفی کار می کردم. آن 
زمان فرانســه تعیین می کرد کدام کشور ها 
در اولویــت دریافــت واکســن قــرار بگیرد. 
فهرســتی از کشــور هایی که فرانسه به آن ها 
وابستگی دارد تهیه شــده بود: از گاز و نفت 

گرفته تا اورانیوم.
 نشــریه ام آی تــی تاکیــد کــرده امــروز تنهــا 
کشــور ها نیستند که خواســتار دستیابی به 
این واکسن هســتند. بلکه کمپانی ها، افراد 
و حتــی گروه های خافکار نیز ماشــین های 
یخچــال دارشــان را آمــاده کرده انــد. پیش 
از ایــن گزارش هایی منتشــر شــده بــود که 
نشان می داد اتحادیه اروپا 700 میلیون دوز 
واکســن را برای جمعیت ۴۴۵ میلیون نفری 

خود پیش خرید کرده است.
 دولــت انگلیس ۴0 میلیون دوز از واکســن 
مذکور را سفارش داده است تا از 20 میلیون 
نفر )بــا هزینه تخمینــی 600 میلیون پوند( 
محافظت کند. از میان کشــور های اروپایی، 
آلمــان، فرانســه، ایتالیــا و هلنــد بــه طــور 

جداگانــه قــرادادی را امضا کــرده و طی آن 
۳00 میلیون دوز از واکســن کرونا آسترازنکا 
یــا همــان واکســن آکســفورد را خریــداری 

کرده اند.
 کشــور ســوییس نیــز ۴.۵ میلیــون دوز از 
واکسن تولیدی شرکت مدرنا را پیش خرید 
کرده اســت. ژاپــن نیــز ۴90 میلیــون دوز از 
واکســن های آمریکایــی را خریــداری کرده. 
برزیل ۱00 میلیون دوز واکســن آکســفورد و 
۱20 میلیــون دوز واکســن ســینووک چین را 
پیش خرید کرده اســت. کشــور های عربی 
منطقــه عمدتا بر روی واکســن های چین و 
روسیه سرمایه گذاری کرده اند. مصر در این 
میان چندین میلیون دوز واکسن آسترازنکا 

را پیش خرید کرده است.

کشورهای فقیر صبر کنند تا غرب 
واکسینه شود

شــواهد نشــان می دهــد کشــور های غنی 
در پیــش خریــد و احتمــاال دســتیابی بــه 
واکســن کرونــا جلــو افتاده اند و بــه زودی 
بــا واکسیناســیون عمومی از چرخــه مرگ و 
میر و بیمــاری نجات پیدا خواهنــد کرد، اما 
کشور های فقیرتر و در حال توسعه تا اطاع 
ثانوی باید مشکات دست و پنجه نرم کنند.
 البتــه فراموش نکنیــم که ســازمان جهانی 
بهداشــت ســاز و کاری برای توزیــع عادالنه 

واکســن با عنوان کواکــس طراحی کرده که 
قرار است اولین واکســن های تولید شده از 
طریق این ســاز و کار در جهان توزیع شوند. 
ســخنگوی کمپانی فایــزر نیز بــرای تحویل 
واکســن به این ســاز و کار ابــراز عاقه کرده 

است.
با این حال ریچل سیلورمن یکی از محققان 
مرکــز توســعه جهانی به نشــریه »ایشــین 
پســت« گفتــه بــه ایــن زودی واکســن بــه 
دســت کشــور های فقیر نخواهد رســید. او 
گقته توافق های اولیه پیش خرید واکســن 
چیزی حدود ۱.۱ میلیارد دوز اســت که تماما 
به کشــور های ثرونمند خواهد رسید. برای 
دیگران چیــزی باقی نخواهد ماند. حتی اگر 
مقوله مالی این کشور ها برای خرید واکسن 
نیز حل شــود، هنوز چالش های لجستیکی 
قابل توجهی بر ســر راه کشــور های در حال 

توسعه است.
  روز های اخیر نزدیک به ۸ هزار نفر از جامعه 
پزشــکان و کادر درمــان ایــران طومــاری را 
بــه شــکل اینترنتــی امضــا کــرده و از وزیــر 
بهداشــت و رییس مجلس خواســتار پیش 
خریــد واکســن های تاییــد شــده جهانــی 
شــده اند. با موفقیت واکســن فایــزر و آغاز 
طرح واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای 
غربی، این مطالبــه در ماه های آتی جدی تر 

نیز خواهد بود.
 

واکسن ایرانی کرونا، محتمل  ترین 
گزینه پیش رو است

 در این باره از مینو محرز عضو کمیته علمی 
ستاد ملی کرونا ســوال کردیم. او در گفتگو 
بــا رویــداد 2۴ هــم چالــش سیاســی و هم 
چالــش لجســتیک را از اصلی ترین عوامل 
عدم دسترســی ایران به واکسن های موفق 
آمریــکا خوانده و تولیــد واکســن کرونا در 
ایــران را گزینه محتمل تری برای دســتیابی 
مردم کشور به واکسن این بیماری خوانده 

است.
دربــاره  کرونــا  ملــی  ســتاد  عضــو  ایــن   

برنامه های طرح شــده در ستاد برای پیش 
خرید واکســن های موفق در دنیــا از جمله 
واکســن فایزر بــه رویداد 2۴ گفــت: فعا که 
هیچ یــک از واکســن های آمریکایی هنوز به 

بازار نیامده و فقط سرو صدایش هست.
 او در ادامــه با بیان اینکه در هر حال ما باید 
خودمان خودکفا باشــیم گفت: ما امســال 
واکســن آنفوالنزا را هــم به زور گیــر آوردیم. 
واکســن کرونا به ما نمی رسد. واکسن چین 
هم ماننــد مدل هایــی آمریکایی نیســت و 
ویروس ضعیف شــده اســت. مــا خودمان 
هم روی همین کار می کنیم چرا باید از چین 

بخریم؟
 محــرز با بیان اینکه ایران در تولید واکســن 
مــا  گفــت:  داشــته  پیشــرفت هایی  کرونــا 
خودمــان داریــم واکســن تولیــد میکنیــم؛ 
واکســن چین و روســیه را نمی توانیم تایید 
کنیــم چرا کــه مــورد تاییــد نهاد هــای بین 
المللی نیستند. ما ترجیح میدهیم واکسنی 
را که خودمان تولید می کنیم استفاده کنیم 

تا مال آنها.
 او در خصــوص احتمــال دســتیابی ایــران 
به واکســن کرونــا از طریق ســاز و کار توزیع 
عادالنه واکسن در سازمان جهانی بهداشت 
گفت:در مورد واکســن کرونا حتی اگر تولید 
انبوه هم انجام شود کار توزیع ساده نیست. 
االن چندیــن میلیــارد آدم بــه این واکســن 
نیازدارند. کارخانه هایی کــه چنین توانایی 
دارند محدودند. اشکال فایزر هم این است 
که به یخچال -۸0 نیاز دارد و نقل و انتقال آن 
ساده نیســت. هرجا که این را تولید می کند 
به اطراف خــود می تواند توزیــع کند. البته 
یکــی از تولیدکنندگان انبوه واکســن، هند 

است.
 او نسبت به احتمال دستیابی ایران به دیگر 
واکســن های آمریکایی ابراز امیــدواری کرد 
و گفت: واکسن آکســفورد نیازی به یخچال 
-۸0 ندارد و شــاید در دســترس قرار گرفتن 
آن ســاده تر باشــد، امــا در هر حــال یکی از 
مشــکات واکســن فایزر زنجیره سرد توزیع 

آن است.
 محــرز در پایــان خاطــر نشــان کرد مــا کار 
خودمــان را شــروع کردیــم تــا ببینیــم این 
واکســن ها چه نتیجه ای می دهند و ببینیم 
اصا به چه کســی می رســد و آمریــکا به چه 

کسی این واکسن را می دهد.

رایزنی  برای افزایش سهم آذربایجان شرقی از بودجه سال آینده

احزاب سیاسی بازوان توسعه هستند

فقرا و رقبا صبر کنند تا غرب واکسینه شود
مینو محرز: واکسن آمریکا به ما نمی رسد، به مدل چینی و روسی هم اعتماد نداریم
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انســان،  زندگــی  بــه  جدیــد  هرفنــاوری   ورود 
پدیده هــای اجتماعــی نوینی به دنبــال خواهد 
داشــت. فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز 
به همراه خــود پدیده های مختلفــی را به وجود 
آورده اند که بررســی هر پدیده برای درامان بودن 
از آســیب ها و بهره بــردن از مزایــای آن از وظایف 
اندیشمندان و متفکرین است.  مانند رویدادهای 
تاریخــی، برخــی از ایــن پدیده ها، شــباهت های 
فراوانی با پدیده ها و گرایشات اجتماعی گذشته 
دارند. اهمیت بــه الیک و دنبال کننــدگان دارای 
مزایا و معایبی ســت که اگر جایگاه شایسته ی آن 
از منظــر تکنولــوژی اطاعات، علــوم اجتماعی و 
مطالعات فرهنگی تشــخیص داده نشود، قطعًا 
جامعــه  در  کاذب  وگرایشــی  اجتماعــی  آســیب 
حاصل می کند. این یاداشت، تعبیر "الیک زدگی" 
را برای آســیب مورد اشــاره بکاربرده است وتاش 
می کنــد وجــوه مشــترک گرایــش غرب زدگــی و 

الیک زدگی را مورد بررسی قرار دهد.
پژوهشگران تا کنون در مورد غرب زدگی، بحث ها 
و پژوهش های فراوانــی انجام داده اند. برخی آن 
را از دو گرایش "غربی شــدن )وسترنیزاســیون(" 
و "غرب گرایــی )وسترنیســم(" جــدا مــی کننــد. 
غربی شــدن به معنای جریانی که روابط ، نهادها 
و ارزش هــای غربــی را می پذیــرد و نوعی گرایش 
عملی به غرب محســوب می شــود و غرب گرایی، 
به معنای پذیرش هر آنچه از غرب می رسد و تنفر 
از ســنت ها و رســوم خودی ســت و نوعی گرایش 

فکری به حساب می آید.
طبیعی اســت که گرایــش فکــری، آگاهانه ظهور 
می کنــد و در ابتــدا حتــی بــرای مقابلــه بــا غرب 
به وجود می آید اّما در امتداد زمان، بی تدبیری آن 
را به دل بستگی و عاقه مندی تبدیل می کند و کار 
را به جایی می رســاند که ســّنت ها و آداب خودی 

را دســت و پاگیر و مزاحم می پندارد و این ابتدای 
خود بیگانگی جوامع مبتا به غرب گرایی ست.

از آنجایــی که پرداختن به تمام ابعاد و منظرهای 
گرایش غرب زدگی در این مقال نمی گنجد و برای 
ورود به بحث مورد نظر نیز گستردگی مانع بیانی 
موجــز می شــود. لذا تنهــا اشــاره ای، در ارتباط با 

موضوع، به بحث غرب زدگی خواهیم داشت.
از نظر نگارنده، غرب زدگی، هنگامی در یک جامعه 
اتفــاق می افتــد که بعــد از غربی شــدن)گرایش 
عملــی(، آن جریــان، غرب گرایی)گرایش فکری( 
را هــم در جامعــه جاری و ســاری کند. بســیاری از 
اندیشــمندان، غربی شــدن را برای یــک جامعه 
اجتنــاب ناپذیــر می دانند و در ادامــه، توصیه به 
مراقبت از جامعه از آسیب های آن می کنند. بطور 
مثال اگرچه ورود ارزش هایی همچون دمکراســی 
و آزادی در جامعه ی ما پذیرفته  می شوند اّما باید 
مراقب بود در پــس این آزادی، قواعدی همچون 
مصرف و مصرف گرایی و در پشت پرده دمکراسی، 
قواعدی مانند وابســتگی به استعمار نقش بازی 
نکنند. این  نمونه ی کوچکی ازمسائل و بحث های 
گسترده ی غرب زدگی ست که شباهت موردنظر، 

با همین اشاره ی مختصر نیز نمایان می شود.
اینجا هــم گرایــش فکری بعــداز گرایــش عملی 
رخ می دهــد. ما ابتــدا در جامعــه، ورود فناوری را 
ناگزیــر می بینم و قصد داریم بــه مدد آن کیفیت 
زندگی را باال ببریم سپس از ارزشی که با ارزش های 
اعتقادی ما مطابقت دارد، حمایت می کنیم. ولی 
در ادامــه دو اتّفــاق مهــم رخ می دهــد. اول آنکه 
نحوه اســتفاده از آن فناوری را سازنده به انضمام 
نمادهایــش و فرهنگش تعییــن می کند، اگرچه 

با فرهنگ ما مغایرت داشــته باشــد. دّوم آنکه با 
گذشــت زمان، هنگامی به خــود می آییم که ورود 
فرهنــگ آن و اعتیــاد اســتفاده از آن، مقابلــه بــا 
آســیب هایش را برایمان دشــوار می کند و آنها در 
فضاهای تولیدی خود حتی برای ما سلیقه سازی 

هم می کنند.
بگذارید از یکــی از نمادهای اصلی فضای مجازی، 
یعنی نماد "الیک" صحبت کنیم، انگشــت شصت 
روبه باالیی کــه با فرهنگ عامه ما ســازگاری ندارد 
و هم اکنــون نیز تنهــا در فضای َمجــازی، ُمجاز به 
اســتفاده آن هســتیم البته دربعضی از شبکه های 
اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام از نماد قلــب برای 
الیک کردن اســتفاده می شــود. مفهــوم لغوی آن 
"پســندیدن"و" عاقه داشــتن" اســت و مفهــوم 
رایج آن موافق بودن و تایید و تشویق رویدادی به 
حساب می آید. اّما با کمی دّقت در می یابیم همین 
نماد به ظاهر ســاده و پیــش پا افتــاده، تاثیرات 
زیــادی بر فرهنگ ما گذاشته اســت. جریان و روال 
استفاده از نماد "الیک"، شباهت فراوانی به نفوذ 
مؤلفه های غرب زدگــی دارد. هنــگام ورود فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی بــه زندگی ما، ابتدا 
کمی مقاومــت، بوجود آمــد اّما  عواملــی از قبیل 
تبلیغ،کسب وکار، مشارکت وارتباط آسان، حقیقت 
وجودی و کنش گر آن را نشان داد و به عنوان جزئی 
از زندگــی ما نقــش بازی کــرد و طبیعــی بودکه با 
ورود سخت افزار و نرم افزارهایی با فرهنگ بیگانه، 

شاهد آسیب ها و چالش هایی نیز باشیم.
دراین زمان افراد فّعــال در فضای مجازی،  به دو 
دســته تقسیم شــدند. دســته اّول فرهیختگانی 
بودندکــه تدبیــر الزم را داشــتندو از ایــن فضا در 

کنار شخصیت تثبیت شده و واالی خود استفاده 
کردند.ایشــان فضای مجــازی را وســیله ای برای 
تعالی و رســیدن بــه اهــداف واالی انســانی قرار 
دادند. هوشــمندانه از تکنولــوژی و نوآوری های 
جدید بهــره جســتند. فرهنگ و الگــوی غربی را 
وارد زندگــی خــود نکردند وتنها بصــورت کنترل 
شــده و ســازگار با فرهنگ کهن مان، اجــازه ورود 
به بخش های مثبتــی از آن را دادند. تعداد دنبال 
کنندگان و تعداد الیک ها را تنهــا جزئی از ابزار راه 
خود، در نظرگرفتند. هر چند قصدآن نیست که 
تاثیر طرفــداران را انکار کنیم اّما ایــن افراد اجازه 
ندادند تا تعــداد میلیونی دنبال کننــدگان و به 
تبع آن الیک کنندگان، آنها را اغوا و یا منحرف کند. 
آنها لحظه ای از معنویت غافل نشدند و همواره 
در جهت تقویت فرهنگ غنی خود گام برداشتند.
گــردش مالی فراوان و فضای کســب و کارپر رونق 
کــه از دیدگاه اقتصــادی فرصت هــای بی نظیری 
به وجــود مــی آورد، متاســفانه بــرای دســته دّوم 
تبدیل به آســیبی جدی شــد زیرا آنها شــخصیت 
تثبیت شده ای نداشتند، ابتدا و در ظاهر به دنبال 
اســتفاده از فرصت ها بودند ولی درادامــه، در راه 
کسب نقصان های شخصیتی خود قدم برداشتند 
و بــا به دســت آوردن شــخصیت کاذب در فضای 
مجازی،خــود را کامل پنداشــتند. این جا بود که با 
گم شــدن ارزش های اصلــی، "الیک زدگی" متولد 
شــد. افــراد الیــک زده، خود بــه دو گروه تقســیم 
شــدند. گــروه اّول افراد معــروف یا سرشناســی-
سلبریتی- بودندکه به وسیله رسانه هایی همچون 
تلویزیون یا ســینما معــروف شــده بودند اگرچه 
بســیاری از آنان تولید فکــر نمی کردنــد.- البته با 

احترام به همه ی فرهیختگان این حرفه ها- مانند 
مجری، آشــپز،گوینده،بازیگر وغیــره که تولید فکر 
برنامه های آنها توســط اشــخاص دیگری صورت 
می گرفت و صرفًا تکرار آن برنامه ها در رســانه و در 
بعضی مواقع نوآوری های جزئی، باعث سرشناسی 
آنها شده بود. آنها در تاطمات فضای مجازی، راه 
را بــه بی راهه بردند. با نگاه اجمالی به چند ســال 
اخیر، نمونه های فراوانی از قهقرا رفتگان این گروه 
به ســادگی یافت می شود و گروه دّوم افراد جویای 
نامــی بودندکه بخاطر یک مشــت الیک بیشــتر، 
دســت به هرکاری  زدند وهم اکنون نیز بســیاری از 
افراد اینگونه هســتند. شــخصی از افراد خانواده ، 
حتی فرزند خود بهرکشی می کند، دیگری، مشتی 
از  بســیاری  و  می کنــد  خریــداری  کننــده  دنبــال 
جوانــان این گروه،تمام عمرو اوقــات زندگی خود 
را در ساخت کلیپ های بیهوده و سرتاپا لهو تلف 
می کننــد.- با یک مراجعه کوتاه به بوســتان هایی 
صحنه هایــی  تهــران،  نهج الباغــه  همچــون 

دلخراش، از این پدیده را خواهید دید.
بنابراین اگر الیک در جایگاه اصلی و مناسب خود 
دیده نشود ارزش ها را کمرنگ می کند و شخصیتی 
دروغین تولید می کند و مانندغرب زدگی نمایان 
کننده خود باختگی می شود و فقدان خودباوری 
را نشــان می دهــد. همانگونــه کــه غــرب زدگان 
تنهــا راه پیشــرفت را تســلیم بی چون وچــرا بــه 
غرب می دانند، الیک زدگان نیز راهی جز تســلیم 
بــه ارزش هایی هم چــون تعــداد الیــک و دنبال 
کنندگان در شبکه های اجتماعی را ندارند، اگرچه 
ارزش های اصلی همچون انســانیت، معنویت و 

دیانت را نسخ کند.
بی شــک الیک، ســوغات غرب اســت. امروز غرب  
تاکتیک بدل ســازی را بکار می برد تــا نمونه های 
تقلبــی خــود ماننــد "مصرف زدگــی، دنیا گرایی 
 ، تّرقــی"  و  توســعه  به نــام"  را  اشــرافی گری"  و 
و  "معنویــت  به نــام  را  "فقروعقب ماندگــی" 

زهد" ، "فســادو هــرج و مــرج اخاقــی" را به نام 
"عقانیــت"  به نــام  را  "ســازش کاری"   ، "آزادی" 
و "سکوالریســم" را به نــام "علم گرایــی" به ما جا 
بزند، بایــد آگاه بود تا ســوغاتش، تکمیل کننده 
تاکتیکش نشــود باید الیک را در جایگاه مناسب 
خودش پــاس بداریم و بدانیم الیــک جزئی از راه 

است نه تمام آن.
مهمتریــن بخــش این نوشــتار را بــا این مطلب 
به پایان می بــرم، حقیقتًا نمی تــوان انکارکرد که 
چالش برانگیزترین موضوع مطرح در بحث های 
غرب زدگــی به خصوص در جامعه مــا ضدیت با 
دین و حــذف معنویت از زندگی بــه صورت های 
مختلــف و جایگزین نمــودن آن بــا ملّیت بوده 
و هســت. ملّیتــی کــه قطعــًا حفظ هویــت مّلی 
را در برنامــه ی خود نــدارد زیرا تقلیــدی بودن و 
ترجمه ای بودن، بدون جوشــش و درک نیازهای 

کشور نتیجه ای جز خودباختگی در پی ندارد.
نــگاه غیردقیق به الیک، به تمــام کارکردهای غیر 
انسانی فضای مجازی مانند بردن آبرو، خشونت، 
تضعیف بنیــان خانــواده و غیره جــان می دهد 
و در "الیک زدگــی" نیز بســان غرب زدگی، حذف 
معنویت، به عنوان مهمترین موضوع، برجســته 
می شــود. پس می توان نتیجه گرفت واژه کلیدی 
و مرتبــط دو گرایش غرب زدگــی و الیک زدگی که 
باعث نجات شــخصّیت ها می شــود"معنویت" 
اســت.تنها با معنویت اســت که افراد می توانند 
جلــوی انحرافــات احتمالــی در مســیر زندگی را 
بگیرنــد و راه بــه ســرمنزل مقصود برســانند، به 
عبارت دیگر معنویت، تکمیل کننده ی شخصیت، 
کلید سعادت و عامل مصونیت از انحراف است. 
همگان باید به کوشــیم در کنــار مهارت های الزم 
بــرای فعالّیت در فضای مجازی، با بهره جســتن 
از تعالیــم واالی تربیتی و دینی و تقویت معنویت 
در افراد جامعه، آســیب های فضــای موجود را به 
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ایرنا- آذربایجان شــرقی به دلیل داشــتن موقعیت خاص 
جغرافیایــی و برخــورداری از عرصه های گوناگــون تاریخی و 
میراثی به یکی از مناطق پررونق حفــاری های غیرمجاز برای 
افراد ســودجو در شــهرها، بخــش ها و روســتاهای مختلف 

تبدیل شده است.
طــی ماه هــای اخیر حفاری هــای غیرمجاز و غیــر قانونی در 
حــوزه میراث فرهنگی آذربایجان شــرقی به یکی از معضات 
مهم این بخش تبدیل شــده اســت، به گونه ای که از ابتدای 
امســال تاکنون تعداد ۳6 نفر حفار در نقاط مختلف استان 
از جمله محــات قدیمی تبریز مانند دوه چی، حافظ، بارون 
آواک و شــهرهای مراغــه و بخــش لیــان ملکان و روســتای 
باالسنگ کلیبر و روســتای جانقور شهر باسمنج و شهرستان 
های اســکو، کلیبر و جلفا، دســتگیر و تحویل مراجع قضایی 

شده اند.
به گفته مســئوالن میراث فرهنگی و نیــروی انتظامی، هدف 
اصلی از حفاری های غیرمجاز متعدد در آذربایجان شــرقی، 
کشف اشیای عتیقه در مناطق مختلف تاریخی عنوان است 
که شرایط کرونایی و تهدید مشاغل مختلف به خصوص در 

حوزه کارگران فصلی از جمله دالیل این پدیده می باشد.
انتشــار خبر حفــر تونــل ۱00 متــری در یکــی از محوطه های 
تاریخی شهرستان ملکان با هدف کشف اشیای عتیقه، عمق 
خطرات ناشــی از حفاری های غیرمجاز و تهدیــد آثار و ابنیه 
هــای تاریخی منطقــه و ایران را نشــان می دهد کــه  بازتاب 
وسیعی در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی داشت.

دوستداران میراث فرهنگی و کارشناسان مربوطه توصیه می 
کنند، اتخاذ تدابیر امنیتی و حفاتظتی و رصد مستمر مناطق 
مختلف تاریخی و میراثی آذربایجان شرقی باید جزو اولویت 
های اصلی و محوری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری آذربایجان شرقی و نیروی انتظامی برای مقابله 

با این پدیده باشد.

البته نباید از نظر دور داشــت که طی ســال های اخیر اجرای 
طرح های مسیرگشــایی و توســعه برخی محات در تبریز و 
اجرای پروژه هــای عمرانی در مناطق مختلف اســتان منجر 
به پدیدار شــدن آثار و اشــیای تاریخی و معماری شده است 
که این موضوع افراد ســودجو و فرصت طلب را برای کشف 
آثار تاریخی و قدیمی و انجــام حفاری های غیر مجاز جری تر 

کرده است.
 رییس دادگستری آذربایجان شرقی صیانت از میراث 

فرهنگی را جزو رسالت های قوه قضائیه اعام کرد
دادگستری آذربایجان شرقی برای صیانت از میراث 

فرهنگی آمادگی کامل دارد

رییس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی با اعــام اینکه این 
نهاد تمــام ظرفیت خود را بــرای صیانت از میــراث فرهنگی 
استان به کار می گیرد، گفت: با توجه به گستردگی این حوزه، 
بــا تمام ظرفیت پــای کار خواهیم بود تا جرایــم علیه میراث 
فرهنگــی را بــه حداقل رســانده و مواریث تاریخی خــود را از 

هرگونه گزند و آسیب در امان نگاه داریم.
از  صیانــت  بــرای  داشــت:  اظهــار  خلیل اللهــی  موســی 
محوطه های تاریخی استان از دخل و تصرفات و حفاری های 
غیرمجاز، دستورات ویژه برای دادگستری ها و نیروی انتظامی 
شهرســتان ها صادر خواهیم کــرد تا به صــورت بازدارنده با 

عوامل دست اندازی به این مواریث برخورد شود.
وی بــا تاکید بــر اینکه قانون گــذار احکام بســیار دقیق برای 
افراد تهدید کننده حوزه میراث فرهنگی در نظر گرفته است، 
افزود: دادگســتری کل اســتان و دادســتان های شهرستان 
های 2۱ گانه در جلســات مختلف هماهنگــی برای برخورد با 
ســودجویان وافراد فرصــت طلب برای حفــر محوطه های 
باســتانی توجیه شــده اند و در صــورت مشــاهده هر گونه 

تخلف در این زمینه با سرعت وارد عمل می شوند.
خلیل اللهی ادامه داد: مجموعه دســتگاه قضایی استان در 
راســتای پیشــگیری از وقوع جرایم به ویژه جرایــم مربوط به 
میراث فرهنگی آمــاده دریافت اخبار و گــزارش های مردمی 
در حوزه های مرتبط اســت تا در ســریع ترین زمان به چنین 

مواردی رسیدگی شود.
وی، امنیــت پایــدار در جامعــه را یکــی از مصادیــق حقــوق 
عامــه بیان و نقش مردم را در راســتای تأمیــن نظم و امنیت 
اجتماعی مؤثر دانست و بر لزوم همکاری و هم افزایی مردم و 
تشکل های مردم نهاد با نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی 

تاکید کرد.
خلیل اللهی اجرای دقیق قانون جامع حدنگار )کاداســتر( را 
از اقدامات ویژه دادگســتری کل آذربایجان شرقی در راستای 
صیانــت از اراضــی و محوطه هــای مربوط به دســتگاه های 
دولتی که میــراث فرهنگی و محوطه های باســتانی را نیز در 
بر می گیرد، بیان کرد و یادآور شــد: این قانون در سال ۱۳9۳ 
بــا هدف مبارزه با پدیده زمین خــواری و جلوگیری از تعرض 
بــه اراضی ملی و حفط بیت المال و منافع دولت در مجلس 

تصویب شده است.

وی اظهار داشــت: قانون فوق شامل مجموعه فعالیت های 
تهیه نقشه با اســتفاده از عکس ها و تصاویر زمینی، دریایی، 
هوایــی، ماهــواره ای، تبدیــل رقومــی عکس هــا و تصاویر، 
عملیات زمینی نقشــه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های 
زمینی و تطبیق نقشــه با وضعیت واقعــی و موجود اماک و 
اضافه کردن کلیه اطاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل 

نهائی و به روزرسانی آن می باشد.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: قانون تعیین 
حددنــگار از جملــه قوانیــن مترقــی کشــورمان در راســتای 
صیانت از اراضی ملی اســت که اجرای آن از چند سال قبل در 
آذربایجان شرقی آغاز شده است که می توان با اجرای دقیق 
آن مانــع بروز و ظهــور حفاری هــای غیرمجــاز در پهنه های 

تاریخی شد.

 مدیرکل میراث فرهنگی، همکاری با دادگستری و پلیس را 
ضامن جلوگیری از حفاری های غیرمجاز می داند 

ضرورت هم افزایی نهادهای مسوول برای حفظ 
میراث تاریخی

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
آذربایجان شرقی نیز با اشاره به ظرفیت بزرگ و غنی استان 
در مواریــث تاریخی کشــور، گفــت: سیاســت  وزارت میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی تقویت هــم افزایی 
دســتگاه ها، نهادها و تشــکل های مــردم نهاد در راســتای 
حفاظــت از میراث فرهنگی اســت و مــا در اســتان با توجه 
بــه گســتردگی حــوزه فعالیت بــرای تحقق آن بــه حمایت 

دادگستری استان نیاز داریم.

وی تعــدد محوطه هــای تاریخی در اســتان را از دالیل اصلی 
ترغیب افــراد ســودجو و حفاران غیرمجــاز برای ایــن اقدام 
فرهنگــی  میــراث  داشــت:  اظهــار  و  دانســت  غیرقانونــی 
آذربایجان شــرقی با کمبــود نیروی انســانی و امکانات برای 
صیانت از این محوطه ها است و همکاری دادگستری استان 

بی تردید در این زمینه راهگشا خواهد بود.
حمــزه زاده از تشــدید برخــورد با حفــاری هــای غیرمجاز با 
همکاری نیــروی انتظامی و دادگســتری اســتان خبــر داد و 
افــزود: تاکنون نیز تعامل بســیار خــوب و ســازنده ای بین 
میراث فرهنگی با این دو نهاد نظارتی برای مقابله با حفاری 
های غیرمجاز به انجام رسیده است اما الزم است این تعامات 
با توجه به گســتردگی محوطه های تاریخی استان روز به روز 

افزایش یابد.
وی ادامه داد: از ابتدای امســال نظارت گشــت های تلفیقی 
بر فعالیــت حفــاری هــای غیرمجاز  بــا حضــور نمایندگان 
نیــروی انتظامی و یگان حفاظت اداره کل با دســتورات ویژه 

دادستانی ها به صورت مستمر در حال اجرا است.
حمزه زاده با بیان اینکه با حضور نیروی انتظامی در گشت 
هــای تلفیقی ناظر بــر عملکرد حــوزه گمیــراث فرهنگی، 
شــاهد کاهــش تخلفــات و ارتقای ســطح کیفــی خدمات 
در این زمینه بــوده ایم، گفت: با توجه به شــرایط حاکم بر 
کشــور و به دنبال شــیوع ویروس کرونا و به تبع آن شــهور 
شــغل هیا کاذب، لزوم شــدت رصد و کنترل محوطه های 

تاریخی و میراثی احساس می شود.
وی بــا بیــان اینکــه اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی آذربایجان  شــرقی علیه متجــاوزان به حریم 
بناهــای تاریخی و ملــی اعام جرم می کند، تصریــح کرد:  در 
همین رابطه اخیــرا"  اعام  جرم علیه تجاوز به حریم بناهای 
تاریخی ملی از ســوی دادستان کل کشــور به دادستان های 

عمومی و انقاب کشور اباغ شده است.
حمــزه زاده اظهــار داشــت: با توجــه به پیگیری هــای وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، دادستان کل 
کشور طی نامه ای هرگونه تصرف و تجاوز به حریم و عرصه 
آثار و محوطه های ملی یا تغییر حریم آن را جرم اعام کرده 
و عامان به عنــوان مجرم مورد پیگرد قانونی قرار خواهند 

گرفت.
وی ادامه داد: طبق قوانین مربوط به حفظ و حراست از آثار و 
ابنیه های تاریخی ثبت  شده ملی و نیز محوطه های تاریخی، 
هرگونــه تجــاوز ممنوع بــوده و به همیــن منظور بــرای آثار 
تاریخی محدوده ای بر اســاس ضوابط قانونی تعیین  شــده 

که از آن به عنوان حریم اثر تاریخی ثبت شده یاد می شود.
حمزه زاده عدم شــفافیت و صراحت قانون در خصوص 
ضوابــط مربــوط به آثــار و ابنیــه هــای تاریخــی را یکی از 
چالش های اصلی میراث فرهنگــی در برخورد با حفاران 
غیرمجــاز اعام و اضافه کرد: اقدام دادســتان کل کشــور 
گام مؤثــری در برخــورد با متخلفــان این عرصه اســت و 
امیدواریــم در آینــده با وضــع قوانین صریح  تــر و تداوم 
حمایت هــای قــوه قضائیه شــاهد بــه حداقل رســیدن 

تخلفات در این حوزه باشیم.
وی بــا تأکیــد بــر حساســیت های اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و دوســتداران میراث فرهنگــی 
آذربایجان شــرقی در خصوص رعایت ضوابط محوطه های 

تاریخی، افزود: در این راستا جلسات متعددی با تشکل های 
مردمــی میــراث فرهنگــی تشــکیل  شــده و در صــورت بروز 
هرگونه تخلف در ضوابــط، برخوردهای الزم با جدیت انجام 

خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی: محوطه های تاریخی 
آذربایجان شرقی به دقت رصد می شود 

دستگیری 3۶ نفری غیرمجاز حوزه میراث در سال جاری
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
صنایع دســتی آذربایجان شرقی نیز با اشــاره به اینکه از ابتدای 
ســالجاری تاکنون تعداد ۳6 نفــر از عامان حفاری غیرمجاز در 
این اســتان دســتگیر شــده اند، گفت: طی این مدت، 9 محل 
حفــاری غیرمجــاز از طریق پایش هــای محلــی و گزارش های 

مردمی شناسایی و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است.
سرهنگ کاظم داداشــی اظهار کرد: بر اساس تجمیع آمار حوزه 
یــگان حفاظــت میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
آذربایجان شــرقی، بیشــترین آمار حفاری غیرمجاز و دستگیری 
عامان مشارکت  کننده در آن متعلق به شهرستان تبریز و سپس 

به ترتیب شهرستان  های اهر، کلیبر، هوراند و خداآفرین است.

وی بــا تاکیــد بــر لــزوم نهادینــه شــدن فرهنــگ حفاظــت از 
میراث فرهنگــی در ســطح جامعــه، گفت: بــا توجه بــه اینکه 
حفاظت و صیانت از مواریث تاریخی وظیفه ای همگانی است، 
لذا الزم اســت تا تمام آحــاد مردم در پیشــگیری از وقوع جرایم 
مرتبط با این مواریث ارزشمند، همراه و همیار اداره کل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشند.
داداشی اضافه کرد: با توجه به تعدد آثار و ابنیه های تاریخی در 
آذربایجان شرقی و لزوم حفاظت هر چه بهتر از این آثار متعدد، 
یگان حفاظت میراث فرهنگی با همراهی نیروی انتظامی استان 
به  صورت مستمر از مکان های تاریخی بازدید و با متخلفانی که 
به  صورت پایشی و گزارش مردمی شناسایی  شده اند، از طریق 
مراجع قانونی برخورد می کند. وی با اشــاره به دستگیری چهار 
عامل حفاری غیرمجاز در شهر تاریخی لیان شهرستان ملکان، 
گفت: با توجه به تاریخی بودن منطقه »لیان« و قرارگیری یکی 
از سایت های مهم باستانی استان در این منطقه، طی عملیاتی 
مخفیانه چندین عامل حفاری غیرمجاز در یک خانه شــخصی 

اقدام به حفر تونل زیرزمینی می کردند.
داداشــی افزود: این تونل به عمق ۱0 متر و طول بیش از 200 متر با 
تزریق بتن توســط چهار عامل ایجاد شــده بود که به دنبال اعام 
خبر دوســتداران میراث فرهنگی شــهر لیــان، با همــکاری یگان 
حفاظت میراث فرهنگی، نیروی انتظامی، دادگاه عمومی و انقاب 

شهرستان، مکان مورد نظر کشف و عامان دستگیر شدند.
فرمانده یــگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی آذربایجان شــرقی بــه مردم توضصیــه کرد: 
هم اســتانی ها می  توانند در صورت مشــاهده هرگونه تخلف 
در حــوزه میــراث فرهنگــی، مراتب را بــا تماس شــماره 09662 
مرکز پیام یــگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی،گردشــگری و 

صنایع دستی،اطاع دهند.

چنگ غارتگران بر چهره میراث تاریخی آذربایجان 
 فرهنگ خانواده هنر دفاع مقدس  اقتصاد  نقدتحلیل

   

از غرب زدگی تا ال یک زدگی
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ایســنا- در ایــن روزهــای کرونایی که بنا بر دســتور ســتاد 
مقابله با کرونــا تاالرهای پذیرایی و رســتوران ها از برگزاری 
مراســم و ارائــه خدمــات بــه میهمانــان منــع شــده اند، 
مجموعه هایــی تحت عنوان دفتــر ازدواج در حال برگزاری 

مراسم به همراه پذیرایی ناهار وشام هستند. 
ســالن های عقد این چنینی که عمــده فعالیت تبلیغاتی  
آن ها در فضای مجازی شکل می گیرد، نه َرسته ای از اتحادیه 
تاالرهای پذیرایی محسوب می شــوند و نه حتی دفترخانه 
ازدواج! با این حال برخی از این سالن ها با اسم و درمواردی 
با تابلوی جعلی سردفتران در حال فعالیت هستند، برخی 
دیگــر اما فعالیت شــان مشــابه صنف تاالرداران اســت اما 
زیرمجموعه آن ها نیســتند و در این روزهایــی که به دلیل 
شــیوع کوویــد ۱9 تاالرها و رســتوران هــا از برگزاری مراســم 
منع شــده اند، این ســالن های عقد به دلیل عدم تعلق به 
ارگان و اتحادیه ای  به صــورت خودمختار در حال فعالیت  
هســتند، آن هم نه با شــش، ۱0 و یــا 20 میهمان بلکه گاهی 

برخی از آن هاا تا 70 میهمان را پذیرا هستند.
برخــی از آن ها حتی شــعبه هــم دارند! در پیج اینســتاگرام 
برخی از این سالن ها نوشته شده است "دفتر ازدواج و عقد 
با دو ســالن متفاوت". برخی دیگر اما شعارشان "برگزاری 
خــاص ترین مراســم عقد همــراه بــا آتلیــه اختصاصی و 

پذیرایی ناهار و شام" است.
همچنیــن هرچــه بــه تاریــخ 99.9.9 نزدیک می شــویم به 
دلیــل ُرند بــودن تاریخ، تبلیغــات این ســالن ها نیز برای 
جذب مشتری داغ تر می شــود. یکی از این سالن ها در پیج 
اینســتاگرام خود چنین نوشــته اســت: »در روف گاردن ما 
دو جای خالی شــام در روزهای قبل و بعــد از تاریخ 99.9.9 
قابل رزرو اســت. توجه کنید اگــر قبل و بعــد از 99.9.9 نیز 
مراسم خود را برگزار کنید همان تاریخ 99.9.9 برایتان ثبت 
می شــود!« حتی برخی از این سالن ها برای برگزاری مراسم 

کامل عروسی در همین تاریخ اعام آمادگی کرده اند.
ســوال مهم اما اینجاســت کــه چگونه  چنین ســالن هایی 
بدون مجوز و بــدون تعلق بــه ارگان و اتحادیه ای در حال 
فعالیت هستند و روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود؟ 
سالن هایی که به دلیل نبود نظارت و پیگیری دقیق حتی 
در روزهــای کرونایــی هــم خودمختارانه  در حــال برگزاری 

مراسم و بازی با جان مردم هستند.
فعالیت شش ساله این مجموعه ها بدون هیچگونه مجوز

ســردفتران  کانــون  رئیــس  نائــب   - زارعــی  اصغــر  علــی 
ازدواج و طــاق - بــا تاکید بــر اینکه به دلیل آســیب چنین 
مجموعه هایی برای دفاتر ازدواج و ســردفتران، نخستین 
شاکی آن ها کانون ســردفتران ازدواج و طاق است،  گفت: 
بیش از شــش ســال اســت که مجموعه هایی تحت عنوان 
ســالن عقد، اتاق عقد، باغ عقــد، روف گاردن اختصاصی، 
خانــه عقــد و... بدون هیــچ گونه مجــوزی از هیچ صنف و 
ارگانی در حال فعالیت هستند. از این رو کانون سردفتران 
در ســال 96 طــی مکاتبــه ای بــا اتــاق اصناف تهــران لزوم 

ساماندهی چنین مجموعه هایی را به اطاع رساند.
ایــن  تهــران  اصنــاف  اتــاق  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  وی 
درخواست کانون را به اتحادیه تاالرهای پذیرایی ارجاع داد. 
از این جهت کانون سردفتران ازدواج و طاق طی جلسه ای 
ایــن موضوع را با اتحایه تاالرها مطرح کرد و کانون با توجه 
به لزوم ساماندهی چنین مشاغل نوظهور، ایجاد یک رسته 
جدیــد در صنــف تاالرهای پذیرایــی را به اتحایــه تاالرهای 
پذیرایی پیشــنهاد داد تا این مشــاغل بتواننــد مطابق با 
دســتورالعمل های خــاص از اتحادیــه تاالرهــای پذیرایی 

مجوز بگیرند و فعالیت قانونی داشته باشند.

شکایت کانون سردفتران به دلیل "جعل عنوان"
پلمب چهار مجموعه متخلف 

زارعــی در ادامــه گفت: به جهــت فعالیت غیــر قانونی این 
مجموعه ها، عاوه بر رفتارهــای ایجابی نیازمند رفتارهای 
ســلبی نیز بوده ایم. از این رو دادخواســتی را در دادســرای 
ســعادت آباد -با توجه به اینکه اغلب ایــن مجموعه ها در 
مناطق غــرب تهران مشــغول به فعالیت هســتند - طرح 
کردیم و حدود 2۳ مجموعه متخلف را در اولین لیست به 
دادسرا اعام و شکایتی تحت عنوان "جعل عنوان" تنظیم 
کردیــم چراکه برخــی از این مجموعــه ها با واگــذاری دفتر 
توسط سردفتران و یا سوء استفاده و جعل عنوان، شماره 
و یا تابلو ســردفتران در حال فعالیت هستند تا اینگونه به 

کار خود مشروعیت ببخشند.
نائب رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طاق ادامه داد: از 
ســوی دیگر با دستور ویژه نماینده دادستان سعادت آباد، 
اماکن مطابــق با قانون نظــام صنفی، موظــف به پلمب 
ایــن مجموعه ها شــد. از ایــن رو اماکن دربــاره مجوز چهار 
مجموعه از آن 2۳ مجموعه، از کانون ســردفتران اســتعام 

و هر چهار مجموعه  را به دلیل نداشــتن مجوز و فعالیت با 
جعل عنوان سردفتران پلمب کرد.

پاسخ اتحادیه تاالرهای پذیرایی به استعام اماکن چه بود؟
وی بــا اشــاره بــه اســتعام ســایر مجموعه هــا از اتحادیه 
تاالرهــای پذیرایی به جهــت ماهیت فعالیت شــان گفت: 
متاســفانه علی رغم صحبت های قبلی کانــون با اتحادیه 
تاالرها و در جریان بودن آن هــا از فعالیت غیر قانونی این 
مجموعه ها، اتحادیه تاالرهــای پذیرایی و تجهیز مجالس 
تهران در پاســخ به اســتعام اماکن درباره مجــوز فعالیت 
چنین مجموعه هایی گفته بود که این مجموعه ها در حال 
تشــکیل پرونده هســتند و با این پاســخ تمامــی اقدامات 

کانون در این زمینه را کور و ابتر کرد.

غیرقانونی بودن فعالیت مجموعه هایی که مدعی 
ثبت موسسه هستند

نائب رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طاق با بیان اینکه 
بررسی و رسیدگی به تخلفات بسیاری از این مجموعه ها به 
علت ماهیت شــان در حیطه کار کانون نیست، اظهار کرد: 
برخی از این مجموعه ها مدعی هســتند که موسســه ثبت 
شــده دارند امــا در اساســنامه همان موسســات نیز آمده 

اســت: » در صورت ضرورت قانونی، انجام موضوعات پس 
از اخــذ مجوزهای الزم انجام شــود« بنابرایــن فعالیت این 

مجموعه ها بدون اخذ مجوز غیر قانونی است.
زارعی در ادامــه گفت: کانون ســردفتران ازدواج و طاق در 
حیطه وظایف خود پس از بازرسی های متعدد از تخلفات 
ســردفتران در واگــذاری دفتــر به اشــخاص دیگر، لیســت 
مجموعه ها و ســردفتران متخلف را جهت رسیدگی، اعام 
نظــر و اعمال مــاده هــای۳2 و ۴2 به  دفتر ریاســت عالی 

سازمان ثبت ارسال کرده است.

تبلیغات برگزاری مراسم نامتعارف در اینستاگرام
چرا پلیس فاتب پاسخگو نیست؟

وی ادامه داد: اغلب ایــن مجموعه ها در فضای مجازی در 
حال فعالیت تبلیغاتی برای مجموعه خود هستند. گاهی 
برخی از مراسم غیر متعارفی که حتی اشخاص در خانه  خود 
امکان برگزاری آن  را ندارند، در ســالن های این مجموعه ها 
برگزار می شــود. از این رو کانون این فعالیت ها را به پلیس 
فاتب اعام کرده اســت اما تا کنون رسیدگی به آن ها انجام 
نشده اســت همچنین نمی توان از کانون سردفتران توقع 
داشــت که به دلیل سوء استفاده برخی از این مجموعه ها 

از تابلــو، شــماره و نام ســردفتران به فعالیــت تمامی این 
مجموعه هــا رســیدگی کند بلکــه ما در حیطه مســئولیت 
خــود از فعالیت برخی از مجموعه ها جلوگیری کرده ایم اما 
با توجه به ماهیت ســایر مجموعه ها، جلوگیری از آن ها در 

اختیار کانون سردفتران ازدواج و طاق نیست.
به گفتــه نائب رئیــس کانــون ســردفتران ازدواج و طاق، 
قانون نظام صنفی، این اجازه را به اماکن داده اســت که به 
طور مســتقل و بدون نیاز به اقدامی از ســوی اتحادیه های 
ایــن  غیرقانونــی  فعالیــت  از  جلوگیــری  بــرای  مربوطــه 

مجموعه ها اقدام کند.

نصب تابلوی دفتر ازدواج به معنای فعالیت
 قانونی نیست

وجود شعبات برای دفتر ازدواج تخلف است
زارعی تاکیدکرد: مردم بایــد توجه کنند که به صرف نصب 
تابلوی دفتر ازدواج در مجموعه ای، آن مجموعه به صورت 
قانونی کار نمی کنــد بلکه برای اطمینــان از مجموعه های 
قانونی باید اباغ ســردفتری آن مجموعه را مشاهده کنند 
و بدانند مطابق با اباغ ســردفتری، دفاتر ازدواج تنها حق 
فعالیــت در یک مکان مشــخص را دارند و وجود شــعبات 
گوناگــون بــرای دفتــر ازدواج غیر قانونی اســت همچنین 
ســردفتردار موظف اســت شــخصا در دفتر ازدواج حضور 

داشته باشد.

اعالم آمادگی کانون سردفتران برای همکاری با 
نهادهای نظارتی

وی در انتها با تاکید بر اینکه فعالیت چنین مجموعه هایی 
اســتعفای  و  ورشکســتگی  بعضــا  و  کاری  کــم  بــه  منجــر 
ســردفتران و آســیب جدی به این صنف شده است، اظهار 
کرد: بــا توجه بــه رشــد روزافــزون و فعالیت غیــر قانونی 
چنیــن مجموعه هایــی، در صورتی که اقدام درســتی برای 
ســاماندهی آن ها انجام نشــود، در آینده ای نزدیک شاهد 
وارد آمــدن صدمــات جــدی بــه مــردم و اصنــاف مرتبط 
خواهیم بــود. از این رو کانــون ســردفتران ازدواج و طاق 
آمادگــی خود را جهــت همکاری با مراکز نظارتــی و تداوم و 
پیگیری اقدامات پیشین خود اعام می کند و در صورت نیاز 
می تواند لیست مجموعه های غیرقانونی را در اختیار مراکز 

نظارتی قرار دهد.
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مهر- یک پزشــک عمومی، یکــی از عوامل پنهــان کردن 
عائم بیمــاری و حتی مراجعه نکردن به پزشــک را ترس 
از شــناخته شــدن به عنوان بیمــار کرونایی و برچســب 
خوردن دانســت و گفــت: از جمله عواملی کــه به تداوم 
زنجیره انتقال کرونا کمک کرده، همین انکار و نپذیرفتن 

بیماری است.
دکتــر نســرین نیکروان، با اشــاره بــه پیامدهــای فردی 
و اجتماعــی دوران کرونــا، اظهــار کــرد: دوران کرونــا به 
دلیل شــرایطی که از نظر قرنطینه، دورکاری، فشــارهای 
از اقــوام و دوســتان و انــزوای  اقتصــادی، دوری افــراد 
اجتماعی در سطح جامعه ایجاد کرده، باعث آسیب های 
روانــی زیــادی ماننــد افســردگی، اختــاالت اضطرابی، 
وســواس، اختاالت خــواب، افزایــش اســترس، ترس از 

بیمار شدن خود، نزدیکان و دوستان و... شده است.
وی کرونــا را یــک بیماری جهان گیر دانســت کــه همگان 
را تحــت تاثیر قرار داده و تصریح کرد: تبعات جســمی و 
روانی کــه پاندمی کرونا ایجاد کــرده می تواند برای همه 
مردم در سراســر دنیا اتفــاق بیفتد و بســیاری از افراد به 
خاطر ترس از مبتا شــدن به این بیمــاری دچار حمات 

اضطرابی و پانیک هستند.
ایــن پزشــک عمومــی، حمــات پانیــک را دارای عائمی 
همچــون تنگی نفس و تپش قلب، درد قفســه ســینه و 
احساس نزدیکی به مرگ دانست و افزود: از روزهای اول 
شــیوع این بیماری، افراد با عائم مذکور که بســیار شبیه 
بــه کرونا و حمله قلبی اســت، به مراکــز درمانی مراجعه 
می کردند و بعد از شرح حال و معاینه و بررسی های الزم، 

حمله اضطرابی تشخیص داده می شد.
 نیکــروان ادامه داد: افرادی که ســابقه ایــن حمات را در 
گذشته داشــتند در این دوران بیماری شان تشدید شده 
لذا توصیه می شــود حتما از روانپزشــکان و روانشناسان 
جهــت درمان و مشــاوره کمــک بگیرند. در حــال حاضر 
مشــاوره های تلفنی از طریق اپلیکیشن های مختلف با 

پزشکان در سراسر کشور امکان پذیر است.
وی بــا بیان اینکــه افراد با ســابقه اختاالت روانپزشــکی 
مانند وسواس، افســردگی و اضطراب بیشتر در معرض 
و  کــودکان  گفــت:  هســتند،  کرونــا  روانــی  آســیب های 
نوجوانان، افــراد مســن و دارای بیماری هــای زمینه ای، 
همچنیــن افــرادی که اطاعــات ناکافی دربــاره ماهیت 
بیمــاری، عائــم و روش هــای انتقــال آن دارنــد و یــا از 
منابع نامعتبر اطاعات نادرســتی کسب کرده اند نیز به 

مراقبت های ویژه نیاز دارند.
ایــن پزشــک عمومی، یکــی از مشــکات بیمــاران را انگ 
اجتماعی کرونا دانســت و متذکر شد: افرادی که مبتا به 
این بیماری می شــوند، حتی بعد از بهبودی کامل توسط 

اطرافیان برچســب زده می شوند و خانواده و دوستان و 
همکاران نســبت به آنان حالت تــرس و دوری دارند لذا 
یکــی از عوامل پنهان کردن عائم بیماری و حتی مراجعه 
نکــردن بــه پزشــک، همین تــرس از شــناخته شــدن به 
عنوان بیمار کرونایی و برچسب خوردن است؛ این افراد 
می ترســند که جایگاه اجتماعی و شغلی خود را از دست 

بدهند.

شکست کرونا نیازمند یک اتحاد ملی است
نیکروان، انکار بیماری را نوعی مکانیســم دفاعی دانست 
و تصریــح کــرد: انــکار کردن بــه خاطــر تــرس از انزوای 
اجتماعی موجب می شــود زمینه انتقال بیشــتر ویروس 
فراهم شــود لــذا از جمله عواملــی که به تــداوم زنجیره 
انتقال کرونا کمک کرده، همین انکار و نپذیرفتن بیماری 

است.
طریــق  از  کشــورها  از  بســیاری  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اپلیکیشن های خاص محل ســکونت و روابط اجتماعی 
بیماران کرونایی ردیابی و خدمات درمانی و قرنطینه ای 
مناســب به آنــان ارائه می شــود، اضافه کرد: بســیاری از 
بیمــاران قبــل از بروز عائم)حــدودا یک تا ســه روز قبل 
از شــروع بیمــاری( ناقل هســتند. در برخی از مــوارد نیز 
مبتایان به کرونا اصا عامتدار نمی شود و تنها از طریق 
تســت آزمایشــگاهی می توان به بیماری آنان پی برد لذا 
چنین افرادی در تماس با ســایرین بــه راحتی ویروس را 

انتقال می دهند.
 این پزشــک عمومی، شکســت کرونا را نیازمند یک اتحاد 
ملی دانســت و عنوان کرد: اگر مردم، پزشکان و مسئوالن 
درســت عمل نکنند، نمی توانیم از این بحران عبور کنیم. 
در واقع مردم باید پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنند 
و در تجمعات شــرکت نکنند و قرنطینــه را جدی بگیرند. 
پزشــکان نیــز براســاس شــرح حــال بیمــار و تشــخیص 
آنفلوانــزا یــا ســرماخوردگی، ترجیحــا مبنــا را بــر کرونــا 
بگذارند، زیرا اگر افراد توجه الزم را به بیماری خود نداشته 
باشــند، باعث انتقال بیشتر بیماری می شوند. همچنین 
تشــخیص زودتــر و درمــان ســریع تر در مراحــل اولیه از 

شدت بیماری و میزان بستری و مرگ و میر نیز می کاهد.
نیکــروان، از مســئوالن نیــز خواســت بــا انجــام درســت 
وظایــف خــود در زمینه نظارت بــر رفتار مــردم و اجرای 
قوانین جهــت جلوگیــری از تجمعات به کاهش شــیوع 
بیماری کمک کنند و یادآور شــد: صدا و سیما تنها رسانه 
در دســترس بســیاری از مــردم اســت و لذا مســئوالن با 
افزایش نظارت بر صدا و ســیما اجازه طرح مطالب غیر 

علمی درباره کرونا و راهکارهای درمان آن را ندهند.
وی بــا تاکیــد بر لــزوم آپدیت شــدن اطاعات پزشــکان 

دربــاره کرونا با مطالعه مقاالت علمــی روز دنیا، تصریح 
کرد: مــردم باید عائم بیماری را جــدی بگیرند و هرگونه 

عائم سرماخوردگی را کرونا بدانند.
این پزشــک عمومــی، رابطه خوب پزشــک و بیمار را یکی 
از روش هــای کاهش تــرس و اضطراب نســبت به کرونا 
دانست و خاطرنشان کرد: معموال افراد در زمان ویزیت 
پزشــک و با شــنیدن نــام کرونا دچــار تــرس و اضطراب 
می شــوند لذا پزشکان با لحن مناســب و با آرامش روند 
بیماری و راه حل های درمانی را به بیماران توضیح دهند 
تا عــاوه بر کاهش بار روانی بیمــار، موجب کاهش انکار 
بیمــاری و جلوگیری از انتقال ویروس شــود. بســیاری از 
بیماران با مشــاوره و اطمینان بخشــی توســط پزشکان 
آرام می شــوند؛ به طوری که هیچ داروی آرام بخشــی این 

آرامش را به آنها نمی دهد.

تلقین کرونا موجب بروز عالئمی همچون تنگی 
نفس می شود

نیکــروان، با بیان اینکــه افراد در صورت بــروز هر کدام از 
عائم کرونــا ۱۴ روز قرنطینه را رعایت کننــد، گفت: کرونا 
طیــف وســیعی از عائم از جمله ســردرد، گلــودرد، تب، 
بی اشتهایی، خستگی، اختال بویایی یا چشایی، ضعف 
و بی حالــی، آبریــزش بینی، بدن درد، تهوع، ســرفه، درد 
قفســه ســینه، تنگی نفــس و مشــکات گوارشــی مانند 

اسهال و درد شکم را ایجاد می کند.
وی ادامه داد: کرونا معموال در ۸0 درصد موارد به صورت 

خفیف بروز می کند و لذا افراد در صورت داشتن هر گونه 
از عائم، حضوری یا تلفنی از پزشــکان جهت تشخیص و 
درمان زودرس کمک بگیرند، خــود را قرنطینه کنند و به 
خانواده و دوســتانی که در روزهای اخیر با آنها در ارتباط 
بودند، اطاع بدهند تا آنان نیز مراقبت های الزم را انجام 
دهند. در صورت تشــدید هر گونــه از عائم به خصوص 
در هفتــه دوم قرنطینــه بایــد بــه مراکز درمانــی مجدد 

مراجعه کنند.
این پزشــک عمومی، تلقین و اســترس بیماری را موجب 
ضعف سیســتم ایمنی دانست که شانس ابتا به کرونا را 
باال می برد و عنوان کرد: تلقین و فکر کردن زیاد به برخی 
عائم مانند تنگی نفس باعث می شــود آن عائم در فرد 

ظاهر شود.
 نیکــروان، از مردم به خصوص افرادی که دچار اســترس 
و تــرس ناشــی از ایــن بیمــاری هســتند خواســت پیگیر 
اخبــار مرگ و میر کرونا نباشــند و اظهار کــرد: افرادی که 
پروتکل های بهداشــتی را درســت رعایت می کنند، نباید 
نگــران کرونا باشــند. همچنین افــرادی که از مشــکات 
روانپزشــکی رنج می برند)در دوره افســردگی و اختاالت 
وسواسی و اضطراب هستند(، کمتر پیگیر اخبار آمار ابتا 
و مرگ و میر کرونا باشــند. برای آگاهی بیشتر و اطاعات 
به روز درباره روش های انتقال، پیشــگیری و عائم  جدید 

بیماری کرونا از منابع موثق و معتبر کمک بگیرید.
وی در ادامــه بــه راهکارهــای کاهش آســیب های روانی 
در این دوران اشــاره کرد و یادآور شــد: اگر فردی ســابقه 

بیماری هــای اعصــاب و روان دارد، حتمــا درمــان خــود 
را تحــت نظــر پزشــکش ادامــه دهــد و اگر به هــر علتی 
درمــان خود را به واســطه عدم امــکان مراجعه حضوری 
به پزشــک معالــج قطع کرده، از سیســتم های مشــاوره 
تلفنــی اســتفاده کند، بــا دوســتان و آشــنایان از طریق 
فضای مجازی در ارتباط باشد و با رعایت تغذیه مناسب، 
خواب کافی، ورزش، مدیتیشــن و پرهیــز از مصرف مواد 

اعتیادآور به سامتی جسم و روان خود کمک کند.

مسئوالن کاسبان کرونا در فضای مجازی را 
متوقف کنند

این پزشــک عمومی، با بیان اینکه اطاعات درباره کرونا 
به روز می شــود، گفت: ماهیت علم پزشــکی به روز شدن 
اســت. هر ســه تا پنج ســال گایدالین هــا و کتب رفرنس 
پزشــکی در مورد بیماری هایی که ســال ها شناخته شده 
هستند، به روز می شود و روش های تشخیصی و درمانی 
براســاس آخرین پژوهش ها تغییر می کند، زیرا ماهیت 
علم همین اســت. حال با توجه بــه جدید بودن بیماری 
کووید۱9، شــاهد تغییراتی در شــیوه رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و نحوه انتقال و پیشــگیری و درمــان کرونا در 
طــی چند ماه اخیــر بوده ایم کــه روندی طبیعی اســت. 
در ابتدا بحث انتقال ویروس از ســطوح مطرح شــد، اما 
در حــال حاضر با توجه بــه مقاالت جدید نحــوه انتقال 
ایــن ویــروس را بیشــتر تنفســی می دانیــم لــذا از مردم 
می خواهیم طــی ماه های آینــده نیز اطاعــات جدید و 
به روز پزشــکان درباره کرونــا را بپذیرند؛ چــرا که باید به 

آخرین مقاالت و پژوهش های دنیا استناد کنیم.
رعایــت  شــاخص های  مهمتریــن  از  یکــی  نیکــروان،   
پروتکل های بهداشــتی را اســتفاده از ماســک دانست و 
اضافه کرد: توصیه می شود از ماسک های جراحی سه الیه 
یــا پارچه ای ســه الیه اســتفاده شــود، امــا فاصله گذاری 
اجتماعــی مکمــل ماســک زدن اســت و ماســک زدن در 
تجمعاتی که فاصله کمتر از دو متر اســت، ارزشی ندارد. 
همچنیــن رعایت فاصله گذاری اجتماعی بدون ماســک 

زدن نیز بی فایده است.
وی جنــگ با شــایعات کرونایــی را در کنار قطــع زنجیره 
و  دانســت  کرونــا  مدیریــت  الزمــه  ویــروس  انتقــال 
خاطرنشــان کرد: رســانه ها به ویــژه رادیــو و تلویزیون 
نقش مهمی در رســاندن اطاعات درست به مردم دارند 
و لذا از رســانه ها می خواهیم برای انتشار مباحث مرتبط 
با کرونا حتما از پزشــکان متخصص مشورت بگیرند، زیرا 
گســترش اطاعات نادرســت درباره درمان این بیماری، 

بار سنگینی را متوجه کادر درمان می کند.
این پزشــک عمومی، با بیان اینکه مسئوالن باید کاسبان 
کرونا در فضای مجازی را شناسایی و متوقف کنند، گفت: 
در دوران پاندمی هســتیم و اولویت کادر درمان متوجه 
بهبــودی بیماران مبتا به کرونا اســت و لــذا نباید وقت 
خودمان را صرف رســیدگی به مشکات ناشی از شایعات 

کرونا کنیم.

کار و بار سکه سالن های غیرقانونی عقد در بحبوحه کرونا

بیماری خود را انکار نکنید تا زنجیره انتقال کرونا شکسته شود

هنرکرونا پالسجامعه اقتصاد  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل
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م.الف:617
" آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 

تکلیف ... "
در اجرای دســتور تبصره ماده 13 قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی 
مصوب 1390/09/26 مجلس شــورای اسالمی قسمتی از 
امــالک واقعه در حوزه ثبت ملــک ترکمانچای که تحدید 

حدود نشده اند به شرح ذیل آگهی می گردد.
1- آقای ســیفعلی ســلطانی ورنکشــی، فرزند: سبزعلی، 
متقاضی و متصرف ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، 
پــالک 705 فرعی از 17- اصلی، بخــش 39- تبریز، واقع در 
قریــه ورنکش، بــه مســاحت 25813 مترمربــع، موضوع 

پرونده کالسه: 1392114404018000419
تاریخ تحدید حدود : 1399/09/20

تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز معینه فــوق مطابق 
مقررات از ساعت 9 صبح الی 10 صبح در محل وقوع ملک 
بــه عمل خواهدآمد و بدین وســیله بــه صاحبان امالک 
مجاور و مالکین اخطار می شــود در موعد مقرر در محل 
وقوع ملــک حاضر تــا طبق مقررات نســبت بــه تحدید 
حدود پالکهای فوق اقدام گردد. و اشــخاصی که نســبت 
به تحدید حدود و حقوق ارتفاعی ملک اعتراضی دارند. 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدید حــدود به مدت 
یک مــاه اعتراض و ظرف 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست تقدیم دادگاه صالحه نموده و گواهی آنرا به 
این اداره تسلیم نمایند. درغیر این صورت برابر مقررات 

اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1399/08/26 

رضا نوروزی
حسن ترکیان-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان ترکمانچای- از طرف

م.الف:1174

آگهی مزایده حضوری 
مرحله اول نوبت اول

روزنامه سرخاب
م.الف 625

شــهرداری آچاچی به اســتناد بند 2 جلسه  شماره 278 مورخه  99,08,17  شــورای محترم اسالمی شهر آچاچی وبرابرماده 13 
آئین نامه مالی شــهرداریها، خودرو سواری سمند ef7 شهرداری آچاچی  با قیمت پایه  1.250.000.000 ریال ازطریق مزایده 

حضوری )حراج( اقدام نماید.
لذا ازکلیه عالقه مندان جهت خرید خودرو ســواری  فوق دعوت میگردد راس ســاعت 10روز  پنج شــنبه مورخه 99,09,13 به 
محل مزایده )حراج( محل ســاختمان شــهرداری آچاچی واقع در شهرســتان میانه_ شــهر آچاچی _ جنب گلزار مومنین و 

شهدا برگزار خواهد شد مراجعه نمایند. 
الف( پرداخت هر نوع مالیات_ هزینه کارشناسی قیمت خودرو و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده )خریدار( خواهد بود

ب( هزینه عوارض خودرو بر عهده شهرداری آچاچی می باشد.
ج( هزینه انتقال مالکیت طبق قوانین و مقررات دفاتر اســناد رســمی عمل خواهد شــد و بازدید از تاریخ انتشار این آگهی 
همه روزه از اول وقت اداری لغایت پایان وقت اداری بمدت 18 روز از روز چاپ آگهی برای اشخاصی که تمایل به خرید موارد 

مزایده را دارند در محل شهرداری آچاچی آزاد میباشد .
د(  شــرکت کنندگان بایســت 5 درصد به مبلغ 62.500.000 ریال به عنوان ســپرده شــرکت در مزایده را به شــماره حساب 
847526348 نزد بانک کشــاورزی شــعبه آچاچی واریز و همراه فیــش واریزی در روز مزایده حضــور یابند.در زمان فروش 
خودرو در صورت انصراف برنده مزایده به نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد و انصراف دهنده حــق هیچگونه اعتراضی را 

نخواهد داشت. 
و(رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعامالت دولتي  الزامی میباشد.                                                                                             

ر( شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.
چاپ مرحله اول _ نوبت اول دوشنبه 99,08,26
چاپ مرحله  اول_ نوبت دوم دوشنبه 99,09,03

                                                                                                تقی پور_ شهردار آچاچی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امورات باجه های شارژ 
و فروش کارت بلیط  به تعداد 7 باجه در سطح شهر

 ) مرحله دوم  – نوبت اول (

روزنامه سرخاب
م.الف 501

شــهرداری مراغه به اســتناد مجوز شماره 1624 ش/ش مورخ 99/7/10 شورای اسالمی محترم شهردر نظر دارد باجه های فروش و شارژ کارت بلیط مستقر در 
ســطح شــهر مراغه به تعداد 7 باجه را به مدت یک سال شمسی از طریق   مناقصه عمومی به شــرکتها و یا افراد واجد الشرایط ) اشخاص حقیقی و حقوقی 
( با شــرایط ذیل واگذار نماید، لذا از كليه شــركتها و پیمانكاران محترم دعوت مي شود از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خرید و تحويل 
اســناد مناقصه ، تا تاریخ 99/9/15 روز شــنبه به امور قراردادهاي شــهرداري  واقع در خيابان قدس  – شهرداري مركزي مراغه – طبقه همكف – اطاق شماره 
25 مراجعه و اســناد مناقصه در يافت نمايند، وشــماره های تلفن 37217716-041 واحد امور قراردادها و 37457010- 041 ســازمان حمل و نقل و پایانه های 

مسافربری  شهرداری مراغه  آماده پاسخگوئي  به شركت کنندگان  محترم در اوقات  اداري در رابطه با مناقصه ذيل مي باشد.

شرایط :
مبلغ  تضمين )سپرده  

شرکت در مناقصه به ریال (:
مدت اجرا) به ماه( درصد پایه مناقصه : : عنوان پروژه  : ردیف

شرکت ها و پیمانکاران  واجد الشرایط 

) اشخاص حقیقی و حقوقی (
-/50/000/000ریال 12ماه) یکسال (

5درصد از کل فروش و 

شارژ کارت بلیط

مناقصه واگذاری امورات باجه های 

شارژ و فروش کارت بلیط   در سطح 

شهر به تعداد 7 باجه  

1

1- شهرداري  به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه مالي شهرداریها در رد يا قبول پیشنهادات مختار است .
2- ســپرده نفرات اول تا ســوم تا انجام تشــریفات قانوني مناقصه و عقد  قرارداد با نفر اول مناقصه مسترد نخواهد شــدضمنًا در صورت انصراف هریك از 

شركت كنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده 8 آئين نامه مالي شهرداریها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- هزینه درج آگهي مناقصه دردو نوبت آگهي بر عهده برندگان مناقصه مي باشد. 

4- درصد پایه مناقصه،حداکثر 5 درصد کارمزد از کل فروش کارت و شارژ کارت بلیط می باشد و ارائه قیمت باالتر از قیمت پایه مورد قبول نخواهد بود.
5- ساير جزئيات و اطالعات دراسناد مناقصه قيد شده است.

شهردار مراغه - احمدی

م.الف:129
بــه موجب پرونــده اجرائی کالســه فوق ششــدانگ یک باب 
خانــه تحت پالک 59 فرعــی از 174 - اصلی واقع در روســتای 
انگیــز که ســند آن  بنــام آقای عمــران بلوری ثبــت و صادر و 
بدلیل بدهی بانکی به بانک ملی بازداشــت شــده اســت که 
طبق نظر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 850/000/000 ریال 
ارزیابــی شــده و پالک فوق بــا حــدود موجــود در زمینی به 
مســاحت 496/75 متر مربع شــامل یک طبقه با آجر و آهن 
زیربنا 65 مترمربع دارای انبار محل نگهداری دام از خشــت و 
چوب و دارای انشعابات آب و برق و گاز است با  توجه به اعالم 
بانک مبنی بــر مبلغ 532.500.000 ریال اعم از اصل طلب و 
هزینــه های قانونــی متعلقه و حقــوق دولتی مقــدار 60.14 
ســهم از 96 سهم ششدانگ ملک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز 
سه شــنبه مورخ 99/09/11 در اداره ثبت اسناد و امالک سراب 
واقع در سراب نرســیده به میدان توحید از طریق مزایده به 
فروش می رسد . مزایده از مبلغ 532.000.000 ریال شروع و 
به باال ترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود. الزم به 
ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق،گاز اعم از 
حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدًا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمی گردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلی در 
همــان ســاعت و مکان مقــرر برگــزار خواهد شــد . مبلغ ده 

درصد از مبلغ مزایده برای شرکت کنندگان الزامیست .
تاریخ انتشار آگهی دوشنبه 99/08/26 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سراب- عظیمی

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 
تجهيزات پزشکي ودندانپزشکي آوین 

طب کلیبر
در تاریخ 1399/08/24 به شــماره ثبت 619 
به شناسه ملی 14009580788 ثبت و امضا 
ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیده کــه خالصه 
آن به شــرح زیــر جهت اطالع عمــوم آگهی 

میگردد.
موضوع فعالیت :خرید و فروش و تعميرو 
نگهداري تجهيزات پزشکي و  دندانپزشکي ، 
خرید و فروش مواد مصرفي دندانپزشکي 
تجهيــزات  واردات   ، بهداشــتي  لــوازم  و 
پزشــکي و دندانپزشــکي و مــواد مصرفي 
بــراي  نمايندگــي  دندانپزشــکي،گرفتن 
شــرکت مذکور وســاير فعاليتهاي مرتبط 
درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم 

از مراجع ذیربط
مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبت بــه مدت 

نامحدود
مرکــز اصلی : اســتان آذربايجان شــرقي ، 
شهرســتان كليبــر ، بخــش مركزي ، شــهر 
كليبــر، محله محلــه باال ، ســاحل ، كوچه 
))علــي خليلي(( ، خيابان )شــهيدباكري( 
کدپســتی  همكــف  طبقــه   ،  0 پــالك   ،

5461646700
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از 

مبلغ 1,000,000 ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا

آقای ميثم ايمانزاده كليبر به شــماره ملی 

5190137104 دارنــده 500000 ریال ســهم 
الشرکه

خانم پرستو خوشدل كليبر به شماره ملی 
5190141578 دارنــده 500000 ریــال ســهم 

الشرکه
اعضا هیئت مدیره

آقــای ميثــم ايمانــزاده كليبــر به شــماره 
رئيــس  ســمت  وبــه   5190137104 ملــی 
هيئــت مديــره بــه مــدت نامحــدود وبه 
ســمت عضواصلي هيئت مديره به مدت 

نامحدود
خانــم پرســتو خوشــدل كليبر به شــماره 
ملــی 5190141578 و به ســمت مديرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلي 

هيئت مديره به مدت نامحدود
و  اوراق  کليــه   : امضــا  حــق  دارنــدگان 
اســناد بهــادار و تعهد آور شــرکت از قبيل 
چک،ســفته ، بــروات ،قرادادهــا ، عقــود 
اســالمي بــا امضــاء مديرعامــل و رئيس 
هيئــت مديــره همــراه بــا مهر شــرکت و 
همچنين کليه نامــه هاي عادي و اداري با 
امضــاء مديرعامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر مي باشد.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

روزنامه کثیر االنتشــار  سرخاب جهت درج 
آگهی  های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

م.الف:129
اگهی مزایده اموال غیر منقول )اســناد ذمه( 

منقول غیر  اموال  مزایده  آگهی 
 مقدار 37 ســهم مشاع از 96 سهم ششــدانگ یکباب ساختمان 
تحــت پــالک ثبتی 28723 فرعــی از 3 اصلی واقــع در بخش 10 
تبریز بمســحات ششــدانگ118/05مترمربع که بشــرح سیستم 
جامــع امالک بنــام آقای حســن نامــوران تــازه کنــد و ضامن 
9706972 مطروحــه در اداره اجــرای  پرونــده اجرائــی کالســه 
اسناد رســمی تبریز ثبت و ســند صادر گردیده است و محدود 
به حدود ذیل می باشــد :شــماال دیوار بدیوار بطول5/90 متر 
به باقیمانده ســه اصلی شــرقا دیوار بدیــوار بطول 20/50متر 
به باقیمانده ســه اصلــي جنوبا دیوار بدیــوار بطول5/80متر 
بــه باقیمانــده ســه اصلی غربــا در چهار قســمت که قســمت 
ســوم آن جنوبی اســت اول دیــوار بدیــوار بطــول 14/43 متر 
بــه باقیمانــده ســه اصلــی دوم دیــوار بدیــوار بطول3/87به 
باقیمانده ســه اصلی ســوم دیــوار بديوار بطــول 0/95متر به 
باقیمانده ســه اصلــی چهارم درب و دیوار بطــول2/26 متر به 
کوچــه به عرش پنــج متر موضــوع پرونده اجرائی فــوق الذكر 
لــه بانک ســپه ، علیــه آقای صــادق جعفــری بعنــوان گیرنده 
تســهیالت و آقــای احــد جعفــری و حســن نامــوران بعنــوان 
 119621890  - 96/5/19 ضامنین موضوع قرارداد بانکی شــماره 
تنظیمی در راســتای مــاده 15 قانون عملیــات بانکی بدون ربا 
کــه طبق گزارش های مورخــه97/7/22 و99/6/20 مامور اداره 
اجرای تبریز ملک مزبور بصورت یكباب ســوله با اسکلت فلزی 
و ســقف طاق ضربی و صرفا دارای یک فقره انشعاب برقی سه 
فاز مي باشــد و بنشــانی تبریز اتوبان کسایی شــهرک صنعتی 
مدنــی کوچــه آهنگــران جنب پــالک 39 واقع شــده و در قبال 
12/000/000ریــال  ماهانــه  و  ودیعــه  مبلغ30/000/000ریــال 
اجــاره تــا تیر مــاه 1400 در اختیــار مســتاجر مي باشــد و برابر 
1398/8/9 کارشــناس رسمی دادگستری  گزارش ارزیابی مورخ 
ششــدانگ پــالک مذکــور بــا عرصــه ششــدانگ بــه مســاحت 
118/05متــر مربــع و دارای اعیانی به صورت ســالن با اســکلت 
فلــزی ســنتی در یــک طبقــه و زیــر بنای حــدود 90 متــر مربع 
که مقدار 37 ســهم مشــاع از 96 ســهم ششــدانگ آن بــه مبلغ 
ششــصد و شــانزده میلیون و ششــصد و شــصت و شش هزار 
و ششــصد و هفتاد و نه ریــال ) 616/666/679 ریال ( در قبال 
طلب و حق األجرای پرونده بازداشــت و ارزیابی گردیده است 
له بانک ســپه شــعبه معراج تبریز و عليــه وراث متوفی صادق 
جعفــری و احد جعفری و حســن نامــوران ضامنیــن پرونده ( 
موضوع قرارداد بانکی96/5/19 – 119621890،  از ســاعت 9 الی 
12 ظهــر روز یکشــنبه مورخــه 1399/9/9 در محــل اداره اجرای 
اســناد رســمی تبریز واقــع در تبریــز خیابان راه آهــن روبروی 
گمرک تبریز پشــت آردســازی اتحاد اداره ثبت اســناد و امالک 
غرب تبریز طبقه اول از طریق مزایده بفروش میرســد. مزایده 
از مبلغ فوق شــروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف 
خریــدار فروختــه میشــود، توضیــح اینکــه شــرکت در مزایده 
منوط به تســلیم فیــش واریزی مبنی بــر پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناســی فوق الذکر به حســاب سپرده ثبت تحت 
360100004054013207565490 با شناســه واریز  شــماره شــبا 
مرکــزی  بانــک  نــزد   9391085541100700002940002331144
قابل پرداخــت در کلیه بانک هــا و حضور خریدار یــا نماینده 
قانونی وی در جلســه مزایده است، برنده مزایده مکلف است 
مــا به التفــاوت مبلغ فــروش را ظرف مــدت پنــج روز از تاریخ 
مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیــع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز 
نکنــد مبلــغ مذکور قابل اســترداد نبــوده و به حســاب خزانه 
واریــز خواهد شــد. در ایــن صــورت عملیات فــروش از درجه 
اعتبــار ســاقط و مزایده تجدیــد میگردد. خریــداران میتوانند 
در وقت مقرر در محل تعیین شــده حاضر و در جلســه مزایده 
شــرکت نمایند. ضمنا حق حراج زائد بــر مبلغ مزایده و بدهی 
هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و نقــل و انتقــال و غیره 
بعهده خریدار میباشــد و در صورت وجــود وجه مازاد حاصل 
از فــروش وجــود پرداختی موضوع فــراز 6 بند الــف ماده 121 
آئیــن نامه اجــرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشــد. ضمنا 
مــازاد پالک ثبتــی مذکور طــی نامــه 139805804068002372 
و  تبریــز(  ثبــت  اجــرای  اداره   9704076  (  1398/09/29  –
139805804068003123 – 1398/04/25 بــه نفــع بانــک ســپه 
باشــد. مــی  بازداشــت  تبریــز(  قبــت  اجــرای  اداره   9800181  (

1399/8/26 انتشار:  تاریخ 
رئیس اداره اجرای اسناد رســمی تبریز، عبدالهی

ُپل یا دیوار

دردناک   تر از مرگ »فیرحی«
               مهرداد خدیر

چنان کــه روز چهارشــنبه نوشــتیم دکتر 
داود فیرحی استاِد به نسبت جوان علوم 
سیاســی دانشــگاه تهران، در پــی ابتال به 

ویروس کرونا درگذشت.
روحانی یــی نواندیش کــه از وقتی خود را 
شــناخت یا در حوزۀ علمیه درس خواند 
یا در دانشــگاه و یا کتاب و مقاله نوشــت 
و تمــام همت خــود را صرف ایــن کرد که 
میان فقه سنتی و حقوق مدرن پل بزند و 
با قرائت دموکراتیک و امروزین از ســنت، 
به جای دو قطبی سنت و مدرنیته یا دین 
و حقوق بشر پیوندی برقرار سازد تا دین 

داری با حقوق مالزم شناخته شود.
کرونــا امــا او را از حوزۀ اندیشــۀ سیاســی 
گرفت و مظلومانه چشــم از جهان بست 
و مجال برگزاری هیچ آیینی برای او فراهم 
نیامد و ســتایش ها و یادکردهــا تنها در 
فضای مجازی است و تکلیف صدا و سیما 
هم که البته روشــن است و با این مباحث 
میانــه ای ندارد و همیــن که لعن و طعن 

نکند اصحاب فکر راضی اند.
لبــاس  فیرحــی،  داود  االســالم  حجــت 
روحانیــت می پوشــید ولی مانند اســتاد 
مرتضی مطهری از این راه ارتزاق نمی کرد و 
زندگی او با تدریس و تألیف می گذشت و 

در واقع بیشتر دانشگاهی بود تا روحانی.
به معنــی فنی کلمه، سیاســی هــم نبود 
چــون رفتــاری معطوف به »کســب، نقد 
یا حفظ قدرت« نداشــت امــا چون عضو 
»مجمع محققین و مدرسین حوزۀ علمیۀ 
قــم« بود به عنــوان روحانی اصالح طلب 
قابــل احصا بود کما این که ســید محمد 
خاتمی رییس جمهوری پیشین ایران که 
به عنوان نماد اصالحات شناخته می شود 
پیام گرمی بــرای او فرســتاد و با صفات و 
تعبیراتی چون »حجت موجه بر سازگاری 
ســنت با جهان نوپدید، فقیهــی متبحر، 
ق به 

ّ
عالمــی متأمل، خیراندیشــی متخل

اخالق الهی، سیاســت شناسی نواندیش 
و انسان دوســتی بی ریا« فیرحی را ستود. 
محمد جواد ظریــف وزیر امور خارجه نیز 
او را »دوست ، برادر، یار فرهیخته و استاد 

فرزانه« توصیف کرد.
چهره های دیگر علمی و غالبا دانشگاهی 
و اتفاقــا کمتــر از میان هم لباســان - و اگر 
روحانــی از جنس و طیف آیت هللا محقق 
لق و متانت و 

ُ
داماد- نیز دربارۀ ُحســن خ

سیمای مهربان و گفتار و رفتار صمیمی و 
صلح دوستی او نوشته و دریغ ها گفته اند 
و خواهنــد گفت و البته هیچ یــک از اینها 
جای خالی او را بــرای خانواده ُپر نحواهد 
کرد.خاصــه این کــه در ایــن روزگار که 56 

سالگی سن رفتن نیست.
با این همه و با شــگفتی فــراوان در برخی 
کامنت ها و نظرها پای خبر درگذشــت او 
دیدم کسانی -که البته پرشمار نیستند اما 
در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی 
فعــال انــد- از مــرگ او بــه صــرف این که 
روحانی یــا آخوند بوده ابراز خرســندی و 
شــادمانی می کنند! اگر دیگران به صرف 
لباس تقدیس کنند از نظر اینان شایسته 
شــماتت اند اما خودشــان حــق دارند بر 

اساس لباس اهانت کنند!
شــک ندارم اکثــر قریب بــه اتفــاق اینان 
داود فیرحــی را نمی شناســند و حتی یک 
بار هــم از نزدیک او را ندیده یا یک ســطر 
از نوشــته های او را نیــز نخوانده اند و نظر 
می دهند. چرا که هر که با او کالسی داشته 
یــا کتابــی از او خوانده یا پــای صحبتش 
نشسته جذب نگاه و متانت او شده است 

و جز دریغ و افسوس بر زبان نمی آورد.
ایــن پرخــاش هــا در حالی اســت کــه او 
واجد هیچ منصبی نبــوده و از هیچ رانتی 
اســتفاده نکــرده و اگر تصویر فتوشــاپی 
از او با کراوات می گذاشــتیم چه بســا ابراز 
تأســف می کردنــد! بگذریم از ایــن که زیر 

تصویــر کــراوات زدۀ دکتر فریبــرز رییس 
دانا - که همان اوایل کرونا از دســت رفت- 
هم فحش می نوشتند و او را کمونیست و 
مارکسیســت می خواندند. باز در آن فقره 
می شــد به حســاب شــناخِت رییس دانا 
گذاشت که تصویری از کارل مارکس را باالی 
سر داشــت و باور خود به سوسیالیسم را 
پنهان نمی کرد و به عقاید چپ، شهره بود.
انــگار تنها با لبــاس کار دارنــد. بر دیگران 
خرده مــی گیرند که چرا بــه صرف لباس 
تقدیس می کنید. خودشان اما بر اساس 
لباس توهین می کنند! کما این که یک نظر 
واحد را دربارۀ همۀ روحانیوِن درگذشته در 

پی کرونا ابراز می کنند. 
روحانیــوَن بیــرون از قــدرت و سیاســت، 
بدین ترتیب هــم چوب را می خورند و هم 
پیاز را. هم بــه عنوان منتقد و ناهماهنگ 
با گفتمان رســمی شناخته می شوند. هم 
از مواهب حکومتی بهره مند نیستند، هم 
از جانــب برخی نمــاد حکومــت و مقصر 

کاستی ها تلقی می شوند!
همیــن شــهریور امســال بود کــه حجت 
االســالم داود فیرحی به مناسبت عاشورا 
در کانون توحید ســخنرانی و از این واقعه 
به عنــوان »فــرار از بیعت« و نــه » قیام یا 

مبارزه« یاد کرد.
از کامنت گــذاران می توان پرســید از زبان 
کدام یک از روحانیون متعدد برنامه های 
تلویزیونی چنین تعابیری را شنیده اید؟ 
زمانی البتــه در تلویزیون حجت االســالم 
نقویان یا زایری به نسبت متفاوت سخن 

می گفتند ولی آنها را کنار گذاشتند.
 حساســیت در ایــن فقره البتــه به خاطر 
وجهۀ علمی و مظلومیت مرحوم فیرحی 

اســت. چون وقتی مطلبی فــراوان دیده 
می شــود، ممکــن اســت چنــد کانــت یا 
نظرهم حاوی فحش و ناسزا به نویسنده 
یا سوژه باشد که یا حمل بر کاری سازمان 
یافته دربارۀ مقاله های سیاســی می کنم 
و طبیعی اســت یا واکنش به کاستی ها و 

مشکالت و تبعیض ها.
در این فقره اما احســاس کردم داســتان 
متفاوت است چرا که دکتر اسفندیار خدایی 
دوســت فرهیخته هــم در کانال تلگرامی 
خــود – مطالعات آمریکا – بــا این پدیده 
مواجه و شــگفت زده شــده و البته بیشتر 
به خاطر ابراز خوش حالی از مرگ دیگری!

 دربارۀ این رفتار چند حدس می توان زد:
اول این که چهره هایی چون داود فیرحی 
که در تلویزیون مجال سخن گفتن ندارند 
و با شــبکه های ماهــواره ای هم گفت و گو 
نمی کنند تنها در میان الیــه های خاصی 

شناخته شده اند.
 دوم ایــن کــه نشــان می دهــد تبلیغات 
دین ستیزانه علنی یا مخفی مانند شبکه 
»من و تو« در بخش هایی از جامعه تأثیر 
گذاشته و به هر روحانی شیعه می تازند و 
کاری ندارند که بــه کدام طیف تعلق دارد 
ولو طالقانی باشد که وقتی ُمرد تمام شهر 

سیاه پوش او شد.
 هــر کســی البتــه پســندی دارد و صنفی 
یــا قشــری را دوســت دارد یــا نــدارد امــا 
مشــکل اینجاســت که این جماعت دم از 
نسبی گری هم می زنند و هر روز در سرزنش 

مطلق انگاری می نویسند.
 نارضایتــی در جامعــه البتــه باالســت و 
ناراضیــان می خواهند خشــم خــود را به 
طریقی ابراز کنند. از این نظر حتی فحاشی 

را می تــوان درک کرد اما نباید پرســید آدم 
دانشــگاهی را که با معیار سیاســی داوری 
نمی کنند؟ ضمــن این که اگر قرار باشــد 
این گونه و بــی هیچ اطالعی توهین کنید 
چه انگیزه ای برای نقد قــدرت یا خوانش 

متفاوت در دیگران باقی می ماند؟
همان گونه کــه در نگاه عده ای هــر که در 
رسانه های داخلی می نویسد روزنامه نگار 
حکومتی است. دلیل شان هم این که چرا 
برخــورد نمی کنند؟ بــه کیهان حمله می 
کنند که چرا به هر که در رســانه های خارج 
اســت انگ مزدور مــی زند اما خودشــان 
دقیقا همان لحــن را دربارۀ داخلی ها به 

کار می برند.
حدس سوم اما قدری متفاوت است. اتفاقا 
می دانند فیرحی روحانی نواندیش است و 
با نواندیشان بیشتر مشکل دارند چندان 
که به روشنفکران دینی بیشتر فحش می 
دهند و این یک راهبرد در سلطنت طلبان 
و رســانه هــای آنهاســت و دوســت دارند 
تخریب کنند تا تنها خودشــان به عنوان 

بدیل شناخته شوند.
از ایــن رو از شکســت ترامپ هــم ناراحت 
شــدند چون معتقد بودند »کار را یکسره 
می کرد«. دوست دارند خراب کنند و از هر 
که نقش »ُپل« را ایفا کند بیزارند. چه ُپلی 
میان حکومت و مردم باشــد مثل اصالح 
طلبــان، چه بخواهــد ُپلی میــان ایران و 
جهان باشــد ماننــد اعتدال گرایــان. چه 
پلی بین فقه و حقوق مدرن مانند امثال 
فیرحــی. چه ُپل میان روشــنفکری و دین 
مثل سروش و چه هر ُپل دیگر و در واقع با 

اصل »ُپل« مشکل دارند.
 اشــکالی نــدارد. می تــوان ُپل را دوســت 
داشــت یــا نداشــت .اما کســی که بــا ُپل 
مشــکل دارد و رابطــه را برنمی تابد چرا و 
چگونه از دیگران انتقاد می کند که » دیوار« 

می کشند؟!
پــس دردناک تــر از مــرگ دکتــر فیرحــی 
قضاوِت بی شناخت است و اشتباه گرفتن 
ُپــل با دیوارو یا حتی ترجیــح دیوار بر پل. 

درد این است!
عصر ایران
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تســنیم- کنفدراســیون فوتبال آســیا )AFC( پس 
از دریافــت مــدارک اولیــه ۵ نامــزد میزبانــى جام 
ملت هاى 2027 شرایط مدنظر برای میزبانى از این 

رقابت ها را اعام کرد.
جــام  رقابت هــای  از  میزبانــى  شــرایط  مجموعــه 
ملت های آســیا در جــزوه ای ٢٨ صفحه اى از ســوی 
AFC بــه ٥ کشــور نامــزد ازجمله ایران اعام شــده 
و نحــوه برگــزارى جــام ملت هــاى 20۱9 امــارات به 
عنوان الگوى ایده آل مورد توجه قرار گرفته اســت. 
در چشــم انداز جــام ملت هــای 2027 بــر ضــرورت 
اســتفاده از امکانات مــدرن و پیشــرفته همچنین 
زیرســاخت هاى مجهز و منطبق با اســتانداردهاى 
روز فوتبال جهان تاکید شده است. توسعه صنعت 
توریســم در کشــور میزبــان و تقویــت ارتباطات و 
تعامات بیــن المللــى در حــوزه ورزش همچنین 
مشارکت ســایر بخش هاى کشور از جمله مسائلی 
اســت که در مســیر کســب میزبانى جام ملت هاى 

آسیا مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس شــرایط جدید اعام شــده کشور میزبان 
باید حداقل ٨ ورزشــگاه مجهز و پیشــرفته با تمام 
شــرایط مدنظر AFC را معرفى کرده و یک ماه قبل 
از آغاز رسمى مسابقات به کمیته برگزارى رقابت ها و 

نمایندگان کنفدراسیون تحویل بدهد.
حداقل ظرفیت مورد نظر این ٨ استادیوم، 20 هزار 
تماشاگر است و البته ورزشــگاه بازى هاى افتتاحیه 
و نیمه  نهایى باید حداقــل ظرفیت حضور ۴0 هزار 

تماشاگر را داشته باشد. اســتادیوم بازى فینال هم 
با ظرفیت حداقل ۵0 هزار تماشاگر مورد تایید قرار 
مى گیــرد. در بخش امکانات تمرینى، AFC با توجه 
به حضور ٢٤ تیم در جام ملت ها خواستار معرفى ٢٤ 
زمین مجهز با کیفیت چمن زمین اصلى مسابقات 
شــده است. این زمین ها نباید بیش از ۳0 دقیقه با 
محل اقامت هر تیم فاصله داشته باشد. همچنین 

الزم است تمام امکانات و زیرساخت هاى استاندارد 
مورد نیاز در تمریــن از جمله رختکن مجهز و کامل 
نیز براى این کمپ هاى تمرینى در نظر گرفته شود.

در حــوزه امکانات اقامتــى AFC خواســتار معرفى 
حداقل ۳0 هتل ۵ ســتاره در کشور میزبان شده  تا 
براى ٢٤ تیم شرکت کننده، میزبانى از ستاد برگزارى 
مســابقات، عوامل اجرایى AFC، تیم هــاى داورى، 
میهمانان ویژه و شخصیت هاى رسمى بین المللى 
در نظر گرفته شود. فاصله این هتل ها با کمپ هاى 
تمرینــى و ورزشــگاه های محل برگزارى مســابقات 

باید منطبق با استانداردهاى ذکر شده باشد.
شــرایط و ویژگى هاى فرودگاه هــاى بین المللى یا 
داخلى در شــهرهاى میزبان مســابقات نیز بخش 
دیگــرى از الزامــات را در بــر مى گیــرد که بر اســاس 
آخرین اســتانداردهاى بین المللــى حوزه حمل و 

نقل و گردشگرى تنظیم شده است.
ایــران، هند، عربســتان، قطــر و ازبکســتان نامزد 
میزبانــی این بازی ها هســتند. میزبان نوزدهمین 
دوره جــام ملت هــای آســیا در ســال 202۱ معرفــی 

خواهد شد.
بــا توجه بــه مجموعه شــرایط اعام شــده فوتبال 
ایران کار بســیار دشواری برای کســب میزبانی جام 
ملت هــای 2027 دارد و بایــد دیــد در مــدت زمــان 
باقی مانــده تا فاصله اعــام میزبان، تاشــی برای 
بهبود شــرایط و امکانات صــورت خواهد گرفت یا 

خیر.
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با اعالم فدراسیون پزشکی - ورزشی؛

لیگ برتر فوتبال 
به تعویق نمی افتد

گزارش

مهر- سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: لیگ برتر فوتبال 
به تعویق نمی افتد و طبق پروتکل ها و با نظارت ما برگزار می شود.
با شــیوع مــوج جدید ویــروس کرونا و بــاال رفتن آمــار مبتایان و 
درگذشــتگان ابهاماتــی در خصــوص ادامــه برگزاری مســابقات 
لیگ برتر فوتبال ایجاد شــده اســت. این در حالی اســت که لیگ 
برتر فوتســال هم آغاز نشــده و این موضوع اعتراض باشگاه های 

فوتسالی را در پی داشته است.
محمد اسد مسجدی سرپرســت فدراسیون پزشکی ورزشی درباره 
احتمال تعویق مســابقات لیگ برتر فوتبال به رادیو تهران گفت: 
رقابت هایی که از قبل برنامه ریزی شده است مثل لیگ فوتبال بر 

اساس همان پروتکل و با سخت گیری برگزار می شود.
وی افزود: تا االن صحبتی از تعویق لیگ برتر فوتبال نبوده اســت. 
طبق برنامه، با نظارت ما و بر اســاس پروتکل ها مسابقات انجام 

می شود.
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی درباره وضعیت برگزاری لیگ 
برتر فوتســال تصریح کرد: اســتعامی از وزارت بهداشت داشتیم 
و جوابــش چند روز پیش آمد که اجازه برگــزاری اردو و رویدادهای 
ملــی را داده بودند. تماس گرفتیم و گفتیم وقتی مســابقات لیگ 
فوتبال و هندبال و خیلی از رشــته های داخل ســالن انجام شده 
است، دلیلی برای برگزار نشدن فوتسال نیست. امروز هم نامه ای 
آماده کرده ایم برای جواب گرفتن در خصوص لیگ برتر فوتسال. 
پروتکل های فوتسال تایید شده است. چند جلسه برگزار کردیم و 

دلیل آوردیم و قرار شد مکاتبه کنیم تا شاید مجوز بگیریم.
مســجدی گفت: چند بار وحید شمسایی )ســرمربی تیم فوتسال 
گیتی پســند( با من تماس گرفت. آنها دارند تمرین می کنند دریغ 
از یک مسابقه. اگر قرار بر برگزاری لیگ برتر فوتسال نبود دلیل بر 
این همه تمرین هم نبود. خــدا می داند هر روز یا یک روز در میان 

دنبال کار فوتسال هستم.

»اسکوچیچ« به محک های 
بهتری نیاز دارد

 هدف رسیدن به جام جهانی است

ایرنا- کارشــناس فوتبــال گفت: تیم ملــی ایران فعــا در دو بازی 
تدارکاتی خوب نتیجه گرفته اســت اما دراگان اســکوچیچ را نباید 

تنها با این دو بازی محک زد.
تیــم ملی فوتبال ایــران در دومین دیدار تدارکاتــی اش با هدایت 
اســکوچیچ نیز مثل اولین بازی به پیروزی رســید تا امیدها نسبت 
بــه این تیم با این ســرمربی برای دیدارهــای انتخابی جام جهانی 

افزایش پیدا کند.
مســعود اقبالی کارشــناس فوتبــال در خصوص این بــازی اظهار 
داشت: بوسنی تیمی خوب در سطح اروپا است اما در دیدار مقابل 
تیــم ملی ایران نتوانســت قابلیت های خودش را بــروز دهد و اگر 
عامیانه بگویم فشــاری بر تیم ما وارد نکــرد. با این حال همین که 
تیم ما توانســت در این بازی که نتیجه آن در روحیه تیمی مهم بود 

پیروز شود، اتفاق خوبی است.
مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا بیان داشت: تیم ملی نسبت به 
ســابق خودش پوســت اندازی کرده و چهره های جدیدی در این 
تیم به چشــم می خورند. قطعًا برای بازی مهم تر و سرنوشــت ساز 
چند بازیکــن دیگر به تیم ملی اضافه می شــوند. امــا دیدن چند 
چهره جدید مثل امیر عابدزاده، شــجاع خلیل زاده، کاوه رضایی، 

مهدی قائدی و… در ترکیب تیم ملی اتفاق خوبی است.
وی اضافه کرد: دو پیروزی در دو بازی تدارکاتی خوب است اما برای 
قضاوت کردن در خصوص اسکوچیچ و عملکرد وی کافی نیست. 
اســکوچیچ برای آنکه مورد قضاوت قرار گیرد به محک های بهتر و 

بیشتری نیاز دارد.
اقبالی در ادامه بیان داشت: هدف از حضور در دیدارهای تدارکاتی 
رســیدن به هماهنگی های هرچه بیشــتر و بهتر اســت و مهم تر از 
پیــروزی در ایــن دیدارها، پیــروزی در دیدارهای اصلی و رســمی و 

انتخابی است که قرار است تیم ما را به جام جهانی برساند.
کارشــناس فوتبال مهمترین دیدار رســمی پیــش روی تیم ملی را 
دیدار با بحرین دانســت و گفت: با وجود اینکه فوتبال حســاب و 
کتاب ندارد و نباید خودمان را حتی مقابل تیم هایی مثل کامبوج 
و هنــگ کنگ هم پیروز بدانیم و برای پیــروزی در چنین بازی هایی 
هــم باید جنگید و تاش کــرد، اما اصلی ترین حریــف ایران در راه 
رســیدن به جام جهانی، بحرین اســت. اگــر ما بعــد از دو پیروزی 
محتمل مقابل کامبوج و هنگ کنگ بتوانیم بحرین را ببریم، باید 
به شکست دادن عراق با توجه به روحیه گرفتن تیم ملی امیدوارتر 

باشیم. اما اگر در این بازی امتیاز از دست بدهیم که دیگر هیچ.
اقبالــی تاکید کرد: تیم ملی به بازی های تدارکاتی بیشــتر و بهتری 
نیاز دارد و امیدوارم از فرصتی که تا بازی های مقدماتی جام جهانی 

در پیش داریم بشود بهترین استفاده الزم را برد.

برگزاری دور برگشت لیگ های 
ورزشی مشروط شد

ایســنا- سرپرســت فدراسیون پزشــکی ورزشــی از مشروط 
شــدن دور برگشت لیگ های ورزشی به دلیل شیوع ویروس 

کرونا خبر داد.
محمد اسدی مسجدی، در رابطه با وضعیت برگزاری لیگ های 
ورزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: فدراسیون ها 
در صورت استعام از فدراسیون پزشکی ورزشی و کسب مجوز، 
امکان برگزاری دور برگشت لیگ های ورزشی را خواهند داشت 

و در غیر این صورت امکان برگزاری مسابقات وجود ندارد. 
وی ادامــه داد: پیــش از این یک بار فدارســیون های ورزشــی 
متقاضی برگزاری لیگ به فدراسیون پزشکی ورزشی درخواست 
خــود را ارائه کــرده بودند کــه پس از بررســی و تاییــد وزارت 
بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و نیز تدوین پروتکل های 
بهداشــتی ســختگیرانه که ملزم بــه رعایــت آن بودند، مجوز 

برگزاری لیگ های مروبطه صادر شد. 
سرپرســت فدراسیون پزشــکی ورزشــی با تاکید بر این که 
وضعیت کشور در حال حاضر از نظر شیوع ویروس کرونا 
خاص است و شــاهد ابتای بســیاری از افراد به کووید ۱9 
هستیم، گفت: بنابراین برگزاری لیگ های ورزشی که پیش 
از این مجوز برگزاری کســب کرده بودند، در دور برگشــت 
نیازمنــد کســب مجــوز دوبــاره و اســتعام از فدراســیون 

پزشکی ورزشی است.

ایســنا- امیــر عابــدزاده وارد مرحلــه ای شــده کــه 
می توانــد جــای عقــاب آســیا را در دروازه تیــم  ملی 
ایران تصاحب و یاد پدرش را برای هواداران قدیمی 

فوتبال ایران زنده کند.
در تاریخ فوتبال ایران پدر و پســرهای زیادی حضور 
داشــتند؛ علــی و ایــرج  دانایی فرد، همایــون و علی 
بهزادی، عــزت و علی جانملکی، ســیاوش و ســپهر 
حیــدری، ناصــر و آتیــا حجــازی، ابراهیــم و اردالن 
آشــتیانی، علی و محمد پروین، ناصــر و آرش نوآموز 
و ... . ایــن اواخــر نام امیــر عابدزاده به عنوان پســر 

احمدرضا عابدزاده بر سر زبان ها افتاده است.
امیر چند سالی است که جزو دروازه بان های تیم ملی 
است اما در این ســال ها همیشه پشت سر بیرانوند 
قرار گرفته اســت. در واقع عابدزاده با درخشــش در 
ماریتیمــو هیچ گاه جایگزین بیرانوند نشــده بود تا 
اینکه امســال بیرو به بلژیک رفت و فعا از بد حادثه 
نیمکت نشین است. این بار نوبت به عابدزاده رسید 
که در چند فصل گذشته جزو بهترین دروازه بان های 
پرتغال بوده و در برابر بوسنی تبدیل به انتخاب اول 

اسکوچیچ شد و اولین کلین شیت را هم رقم زد.
* درخشش پسر در روزهای سخت پدر

دیدن امیررضــا در دروازه تیم ملی حس خوبی را به 
مخاطب فوتبــال منتقل می کند. او یادآور ســال ها 
درخشش احمدرضا در پیراهن تیم ملی و همچنین 
پرســپولیس و اســتقال اســت؛ تنها یاغی تاریخ که 

میان هواداران هر دو تیم طرفدار دارد.
اگــر آن مصدومیــت کذایــی از ناحیــه زانــو نبــود، 
خاطرات بیشتری از عقاب آسیا برای فوتبالی ها ثبت 
می شد اما همین اتفاقات باعث شده اهالی فوتبال 
چشــم به درخشــش "عابــدزاده کوچــک" بدوزند. 
هر بــازی خوب عابــدزاده در پرتغال و حضــور او در 
چارچــوب دروازه تیم ملی، بیشــتر از هــر بازیکنی به 

مذاق مخاطب فوتبال ایران خوش می آید.
دست بر قضا، حضور امیر در دروازه تیم ملی مقابل 
بوســنی با عمــل جراحــی احمدرضــا عابــدزاده در 
بیمارســتان همراه بود که همگی مربــوط به دوران 

فوتبــال او اســت که هــر چند ســال یک بــار مجبور 
می شود استخوان های اضافه را از بدنش خارج کند 

تا دچار محدودیت حرکتی نشود.

* پدر یا فرزند؟
احمدرضــا بعــد از جراحی، شــاهد حضور پســرش 
درون دروازه ایــران و پیروزی تیم ملی با کلین شــیت 
امیررضا بود و شاید به این فکر می کرد که آیا پسرش 
روزی از زیر عنوان "امیر، پسر احمد" خارج می شود؟ 
قطعا بــرای احمدرضا عابدزاده، عنوان  "احمد، پدر 
امیر" شــیرین تر اســت که او را با افتخارآفرینی های 

پسرش بشناسند که این اوج عاقه مندی یک پدر به 
فرزندش است.

کما اینکه این  اتفاق برای حمید و ترانه علی دوستی 
رخ داده اســت؛ روزگاری همــه ترانــه را دختــر حمید 
علی دوستی می دانستند ولی حاال باید گفت حمید، 
پدر ترانه علی دوســتی و نه تنها حمید علی دوستی 
از این موضــوع گایه ای نــدارد که بــه آن افتخار هم 

می کند.
* وقتــی لبخنــد احمدرضــا عابــدزاده روی امیــر اثر 

گذاشت
بعد از بازی امیــر عابدزاده در مصاحبه به ارتباطش 
بــا احمدرضــا عابــدزاده اشــاره کــرد. او از اعتمــاد 
به نفس بــاالی احمدرضا گفت که اســطوره فوتبال 
ایران و ســتاره نســل 9۸ فرانسه به شــمار می رود و 
واکنش هایش در بــازی با اســترالیا و آن خنده های 
از روی آســودگی خاطر، تبدیل به قاب اصلی صعود 

ایران به جام جهانی شده است، سخن گفت.
خنده ها و اعتماد به نفس باالی احمدرضا در بازی با 
استرالیا همان اتفاقی است که امیر از آن سخن گفت: 
»همیشه خیالش راحت است )باخنده(. اعتماد به 
نفــس و لبخندهــای احمدرضا عابــدزاده روی من 
تاثیر گذاشته و سعی می کنم همین روند را بروم. کل 
تیم ملی ایران مقابل بوســنی تا اندازه ای خوب بود 

که خیال همه راحت باشد.«
امیر عابدزاده با 27 ســال سن و نشان دادن آمادگی 
باالی خــود در فوتبال پرتغال، چشــم بــه تصاحب 
دروازه تیــم ملــی در جــام جهانی 2022 قطــر دارد تا 
بیش از این نامش را بر سر زبان ها بیندازد و چه بسا 

رویای پدر را محقق کند.

امیر، پسر احمد« یا "احمد، پدر امیر"؟

عصر ایران- »بقینا علی دایی می تواند دســت  کم با 
مرور سرنوشــت بازیکنان مشهور فوتبال ازجمله سه 
بازیکــن تاتنهام، به خــودش ببالد کــه ... هنوز برای 
مــردم و صدالبته پلیــس چهره محبــوب و محترمی 

است.«
 »ایــن روزها اســم علی دایی کــه می آیــد، ناخودآگاه 
ذهن هــواداران فوتبال را درگیر دو چیز می کند؛ اولی 
کریســتیانو رونالدو و دومی هم گردنبند. حاال بسته 
به شرایط روحی مخاطبان فوتبال ممکن است جای 
موضــوع اول و دوم بــا هم عوض شــود. کریســتیانو 
رونالدو، فوق  ســتاره پرتغالی دنیای فوتبال، بیش از 
هر زمان دیگــری به علی دایی نزدیک شــده و چیزی 
نمانــده تا رکورد برتریــن گل زن ملی دنیــا را از چنگ 
اســطوره فوتبــال ایــران دربیــاورد. ایــن موضوع آن  
قدر حساس شــده که عده ای »همیشــه در صحنه« 
چندروزی اســت به صفحات مجــازی کریس رونالدو 
رفته و آنجا باب ُکری خوانــی با این بازیکن پرتغالی را 

گشوده اند.
موضــوع گردنبند هــم دیگر موردی اســت کــه هنوز 
نــام علی دایی را در رســانه ها داغ نگه داشــته اســت. 
این ماجرا مربوط به اتفاقی اســت که هشــتم آبان رخ 
داد. افــراد اندکی باید پیدا شــوند که صحنه درگیری 
وحشــتناک ســارقان گردنبند علی دایی بــا کاپیتان 
ســابق تیم ملــی را ندیــده باشــند. دایــی در حضور 
دخترش نورا، با سارق درگیر می شود و تاش می کند 
مانع از ربودن گردنبند طایش شــود ولی تاشــش 
بی نتیجــه می ماند. اگرچه پلیس اعــام کرد که ارزش 
گردنبند ربوده شده قریب به ۸0 میلیون تومان است 
ولی بعدها با دســتگیری یکی از ســارقان، مشــخص 
شــد رقم گردنبند تا 2۵0 میلیون تومــان هم باال رفته 
اســت. حاال این که گردنبند دایی چقدر ارزش داشته، 
موضــوع بحث نیســت بلکه رفتــار افــراد مختلف در 
قبال این سرقت می تواند بررسی شود؛ سرقت آن  هم 

از نوع تهدیدآمیزش و با بروز خشــونت موردی است 
که غیر از تقبیح، کار دیگری نمی توان در قبالش کرد.

افراد مختلفی این موضوع را نکوهش کردند و گفتند 
که حرمت اســطوره فوتبال ایران حفظ نشده است. 
پلیس هم واکنش نشان داد و البته بخشی از تقصیر 
را گــردن خود علــی دایی انداخت که یقــه پیراهنش 
باز اســت و گردنبندش هویدا. روی  هــم  رفته، چنین 
رفتاری با شهریار فوتبال ایران محکوم شد اما پلیس 
فقــط به ســه روز زمان نیاز داشــت تا ســارق گردنبند 
علی دایی را دستگیر کند. از اینجا به بعد سناریو کمی 
عوض شد و بسیاری از رفتار دوگانه پلیس در برخورد 
با ســرقت از چهره های سرشناس گایه کردند. آنها با 
بیان این موضــوع که »بیچاره آنهایی کــه علی دایی 
نیستند«، از رفتار دوگانه پلیس در مواجهه با سرقت 
در سطح جامعه گایه کردند. پلیس هم خاطرنشان 
کــرد که هیچ تبعیضــی در کار نبــوده و امتیاز خاصی 
برای علی دایی قائل نشــده است. این که این بخش 
از بیانیــه پلیس برای مردم عادی پذیرفتنی باشــد یا 
نــه، موضوع دیگری اســت ولی مشــخصا در مواجهه 
با ایــن اتفاق برای علی دایــی، واکنش های متمایزی 

صورت گرفت که نمونه اش کمتر دیده شده است.
داســتان اول حکایــت از حمایــت بی دریــغ از علــی 
دایــی دارد؛ چه افراد عــادی و چه هــواداران فوتبال 
از این که با اســطوره کشورشــان چنین رفتاری شده، 
ناراحــت بودند. آنها می گفتند ارزش علی دایی بیش 
از اینهاســت. دزِد در دام  افتــاده هــم با بیــان این که 
علی دایی را نشــناخته و حس کرده از کســی شبیه به 
او ســرقت کــرده، به این مورد اشــاره ضمنــی کرد که 
احتماال اگر می دانســت »خود« علی دایی است، از او 

ســرقت نمی کرد. این حجم از احترام برای علی دایی 
ســتودنی اســت. دســت  کم حس همدردی مردم در 
این زمینه با اسطوره شان ستودنی است. مورد بعدی 
هم اقدام پلیس اســت؛ اگرچه آنها در بیانیه نخســت 
بخشــی از تقصیرها را گردن علی دایی انداختند ولی 
ســه روز بعــد با دســتگیری ســارق، کمک شــایانی به 
روشن شــدن ابعاد این ســرقت کردند. سرعت عمل 
پلیس دراین باره هم دیگر موضوع ستودنی است که 

باید به آن اشاره کرد.
حاال رفتاری را که با علی دایی به عنوان کاپیتان سابق 
تیــم ملی ایران شــده، می تــوان با رفتاری کــه با هری 
کین، کاپیتان فعلی تیم ملی انگلیس شده، مقایسه 
کرد. همین روز گذشــته بود که روزنامه »سان« خبر از 
سرقت »رنج روور« گران قیمت کاپیتان تاتنهام و تیم 
ملی انگلیس داد. با اعام این خبر، کســی با کاپیتان 

تیم ملی کشــورش، آن  طور که در ایــران با علی دایی 
رفتار شد، همدردی نکرده و موضوع آن  قدری که باید 
هم برجســته نشــد. هری کین، ســومین بازیکن تیم 
تاتنهام بعــد از دله آلی و یان فرتونگــن بود که مورد 
سرقت قرار می گرفت اما ابعادش وقتی متفاوت شد 
که او کاپیتان تیم ملی انگلیس است و انتظار می رفت 
دست  کم پلیس این بار اقدام جدی تری علیه باندی 
که سرقت از فوتبالیست های مشهور را در برنامه قرار 
داده اند، صورت بدهد. بــا این  حال پلیس انگلیس 
روز گذشــته آب پاکی را روی دســت هری کین ریخته و 

به او گفته انتظار نداشته باشد ماشینش پیدا شود!
پلیس بــرای هری کیــن شــرح داده که این دســته از 
ســارقان حرفــه ای هســتند و در اندک زمانــی بعد از 
ربــودن اتومبیل های گران قیمت آن را به کشــورهای 
دیگر ازجمله آفریقای مرکزی و آســیا منتقل می کنند 
و نمی شــود ردشــان را پیــدا کــرد. پلیــس خیلی زود 
پرونده ســرقت از کاپیتان تیم ملی انگلیس را بســته 
و به این مورد اشــاره کرده که اگر در آینده ســرنخی از 
این موضوع به دســت بیاورد، ایــن پرونده را مجددا 
باز می کند. آنها البته به این نکته هم اشــاره کرده اند 
کــه هیچ پرونده یا ســند مهــم شــخصی از هری کین 
و همســرش در اتومبیل سرقت شــده نبــوده و جای 
نگرانی در این زمینه نیســت! هری کین هم فقط یک 
جمله گفته و ابراز خوشــحالی کرده که در این سرقت 

به کسی آسیبی نرسیده است.
بقینا علی دایی می تواند دست  کم با مرور سرنوشت 
بازیکنان مشــهور فوتبال ازجمله همین ســه بازیکن 
تاتنهام، بــه خودش ببالد کــه ... هنوز بــرای مردم و 

صدالبته پلیس چهره محبوب و محترمی است.«

گردنبند علی دایی، رنج روور هری کین

اعالم شرایط کامل AFC برای انتخاب 
میزبان جام ملت های آسیا 

کار سخت ایران
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با آنچه در گذشته دیده یا شنیده اى، براى آنچه که هنوز نیامده، استدالل کن، زیرا تحوالت و امور زندگى همانند یکدیگرند

 از کسانى مباش که اندرز سودشان ندهد، مگر با آزردن فراوان، زیرا عاقل با اندرز و آداب پند گیرد، و حیوانات پند نگیرند جز با زدن. غم و اندوه را با 
نیروى صبر و نیکویى یقین از خود دور ساز، کسى که میانه روى را ترک کند از راه حق منحرف مى گردد

یار و همنشین، چونان خویشاوندانند، دوست آن است که در نهان آیین دوستى را رعایت کند 
امام علی )ع(  – نهج البالغه

ایســنا- یک فعــال فرهنگی با بیــان این که باید 
تاش کنیم تــا هنر تبریز، در بازار جهانی مبادالت 
آثــار هنــری ســهمی داشــته باشــد، اظهــار کرد: 
شــهرمان اکنــون چنین ســهمی نــدارد و اگر هم 

داشته باشد، صرفا در دست واسطه ها است.
ســید قاسم ناظمی با بیان این که اکسپوی هنری 
تبریز یک رویــداد پربرکت و ارزش آفرین اســت، 
گفت: تبریز، قدمت بسیاری داشته و اهالی آن به 
نگهــداری آثار هنری و به خصوص آثار تجســمی 
عاقــه دارند، از ایــن رو برگزاری رویداد اکســپوی 
هنــری الزمــه ایــن شــهر محســوب می شــود که 

متاسفانه بسیار دیر شروع شده است.
وی افــزود: بــرای فــروش آثــار هنــری بایــد بازار 
عرضه و تقاضا، طوری طراحی شود که مخاطبان 
بتواننــد آثــار موردعاقه خــود را به راحتــی پیدا 
ایــن امــر، تاکنــون میســر نشــده و  کننــد، امــا 
هنرمندان بومــی غالبا فاقد گالری هنری بوده و 
حتی یک مرکز عرضه مناســب آثار را هم ندارند و 

به جای آن که آثار هنری بر روی دیوار مردم باشد، 
در کارگاه و یا خانه هنرمندان، خاک می خورد.

وی ادامــه داد: اگر اقــدام جهت برگزاری اکســپو 
تبریز در زمان مناسب انجام می گرفت، با فرهنگ 
سازی بهتر، مخاطبان بالفعل خود را پیدا می کرد 
و وضعیــت هنرهــای مختلــف در تبریــز بهتــر از 

شرایط کنونی بود.
معــاون هنری ســابق ســازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهران بــا گایه از این کــه هنرمندان 
بــه  خــود  آثــار  فــروش  بــرای  تبریــزی  ماهــر 
کشورهای خارجی سفر می کنند، گفت: مخالف 
مهاجرت و گســترش هنر تبریز به ســایر نقاط 
نیستیم، اما نباید بگذاریم که این سرمایه های 
گرانبها در شهر خود، از یاد بروند، و هنرمندان 
بومــی بایــد در هــر نقطــه ای از دنیــا، عاقه و 

عرق خود به فرهنگ و شــهر خــود را فراموش 
نکنند؛ الزمه این امر برگزاری رویدادهایی چون 

اکسپوی هنری است.
وی با تاکید بــر حمایت از اکســپوی هنری تبریز، 

و  سیاســتمداران  کــه  امیدواریــم  کــرد:  اظهــار 
مســئوالن اجتماعــی شــهر تبریــز قــدر فرصتی 
که اکســپوی هنری تبریــز برای اعتبار بخشــی به 
هنرهــای تجســمی فراهــم کــرده را بداننــد و از 
حمایت هــای خــود دریــغ نکننــد، زیــرا می توان 
از ایــن فرصــت، بــرای تعالــی فرهنــگ تبریز، به 

خصوص حوزه هنرهای تجسمی استفاده کرد.
وی با بیان این که اکســپوی تبریز موجب گردش 
هنری و فرهنگی می شــود، افزود: تا زمانی که آثار 
هنری به فروش نرسد، نباید توقع داشته باشیم 
که هنر تجســمی تبریز بتوانــد صاحب جایگاه و 

امتیاز شود. 
این نویســنده و پژوهشــگر متذکر شد: در حالی 
شــیوه های  و  هنــری  بخش هــای  از  برخــی  کــه 
موســیقی تبریزی را شــهرها و کشــورهای دیگری 

به نام خود ثبت می کنند، تبریز روز به روز، به یک 
شــهر بدون هیچ جایگاهی برای علــم و فرهنگ 

تبدیل می شود.
دوره  پنجمیــن  کــه  امیــدوارم  داد:  ادامــه  وی 
اکســپوی هنــری تبریز با وجــود محدودیت های 
کرونایی با موفقیت برگزار شــود تــا هنر تبریز در 
ســطح ملی مطرح شــده و این برند به توســعه 

فرهنگ و هنر شهر منتهی شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
وضعیــت اقتصــادی جامعه، اظهار کــرد: قیمت  
آثار هنــری در رونق فروش آثار هنــری تاثیر دارد 
و بــا در نظر گرفتــن ذائقه عمــوم مخاطبان، اگر 
قیمت هــا متعــادل شــود، افــراد بیشــتری توان 

خرید پیدا کرده و جریان فروش رونق می یابد.
ناظمــی گفــت: برپایــی کارگاه آموزشــی در کنــار 
اکسپو، بسیار ســودمند خواهد بود و هنرمندان 
و عاقه مندان می توانند با راه های تبدیل ارزش  

آثار هنری آشنا شوند.

مهر- رضــا مهــدوی آهنگســاز و کارشــناس 
شناخته شــده حوزه موســیقی معتقد است 
بــرای  انگیــزه ای  فعلــی  شــرایط  در  دولــت 
چانه زنی بر سر فرهنگ و هنر در بودجه بندی 

برای سال ۱۴00 ندارد!
رضا مهدوی آهنگســاز، نوازنده و کارشــناس 
موسیقی که طی ســال های گذشته در سمت 
مدیریت مرکز موســیقی حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اســامی مشــغول به فعالیت بود، 
ضمــن اشــاره بــه دغدغه هــای موجــود در 
نحــوه بودجه بنــدی حوزه هــای مرتبــط بــا 
فعالیت های فرهنگی و هنری کشــور توضیح 
داد: سابقه نشــان داده که اگر در مقاطعی از 
زمــان بودجه فرهنگ و هنر افزایش داشــته، 
اما به نسبت کلیت شــرایط اقتصادی کشور، 
ما شــاهد کاهــش بوده ایــم چرا کــه بودجه 
تصویب شده با تورم، نسبت درستی ندارند و 
می توان گفت در هر صورت سِر فرهنگ و هنر 

همیشه کاه رفته است.
وی افــزود: اتفاقــًا در ایــن شــرایط اســت که 
حضور یــک مدیر فرهنگی کــه بتواند جانانه 
از میــزان تخصیــص بودجــه در کمیســیون 
فرهنگــی مجلــس دفــاع کنــد بیــش از هــر 
نکته دیگــری به چشــم می آید. شــرایطی که 
متأســفانه در همه دولت هــا آنچنان که باید 
مورد توجه نبــوده و به همیــن جهت اولین 
جایــی که در حــوزه بودجه با تغییــر و تحول 
کاهشــی روبه رو می شود، حوزه فرهنگ و هنر 

است. شــرایطی که موجب می شود وضعیت 
بودجــه ایــن حوزه هــا همــواره محــل بحث 

اهالی فرهنگ و هنر باشد.
دولت انگیزه ای برای چانه زنی بر سر 

بودجه فرهنگ ۱۴۰۰ ندارد
بــه  اشــاره  بــا  موســیقی  کارشــناس  ایــن 
پیش بینی هایــی کــه دربــاره میــزان بودجه 
ســال ۱۴00 مطــرح می شــود، تصریــح کــرد: 
عاوه بر شــرایطی کــه به آن اشــاره کردم فکر 
می کنم دولت با حجم مشکاتی در حوزه های 
مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی دارد، دیگر 
انگیزه ای برای چانه زنی بر سر بودجه فرهنگ 
و هنر نــدارد. ضمن اینکه ســال ۱۴00 آخرین 
ســال دولت دوازدهم اســت و همین شرایط 
موجب می شــود این بی انگیزگــی به پیگیری 
بودجه نیز تســری پیدا کــرده و ماجرای چانه 
زنی دولت با مجلــس درباره بودجه فرهنگ 
و هنر به کمترین حد ممکن برسد. مگر اینکه 
شــرایط دیگری خاف آنچه تصور می شود به 

وجود بیاید.
این آهنگســاز و مــدرس دانشــگاه در بخش 
دیگــری از صحبت هــای خــود گفــت: یکــی 

از مهم تریــن معایبــی کــه همــواره در بحــث 
می گیــرد،  قــرار  توجــه  مــورد  بودجه بنــدی 
مدیران دولتی هستند که تخصصی در حوزه 
فرهنــگ و هنر ندارند و عمــًا یا مهندس و یا 
دکترای رشته ای غیر از فرهنگ و هنر هستند! 
همین شرایط است که موجب استمرار مسیر 
سنتی تخصیص بودجه در راستای نگاه های 
متعصبانه و ســلیقه ای می شــود. اتاق فکری 
هــم به معنــا و مفهــوم مطلق کلمــه در این 
مســیر وجود ندارد و به همین دلیل بودجه 
اختصاص یافته بیشــتر شبیه به یک شوخی 

می شود!
وی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه اغلــب 
مدیــران فرهنگــی ما بیشــتر از اینکــه به فکر 
ارتقــای بودجه باشــند فقــط به دنبــال ارائه 
آنچنــان  و  هســتند  کاغــذ  روی  کاری  بیــان 
که باید بــه ماجــرای کاربــردی بودجه توجه 
چندانــی ندارنــد. در حالــی کــه اگــر بدانند 
فرهنــگ مهم تــر از نــان شــب اســت، آنــگاه 
شرایط متفاوت می شــود و ماجرا در مسیری 
قرار می گیــرد کــه هنرمندان شــاخص هم از 
جشنواره ها و رویدادهای مرتبط با فرهنگ و 

هنر استقبال می کنند.
مهدوی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه 
چقــدر از نقطه ضعف های موجــود در حوزه 
فرهنــگ و هنر به بودجه بازمی گــردد، اظهار 
کرد: به طور حتم بخشی از نوسانات و معایب 
موجــود در حــوزه فرهنــگ و هنــر مبتنــی بر 
میزان بودجه است، ولی بخش دوم ماجرا به 
استعدادها مرتبط است که متأسفانه شرایط 
حاکم بــر مدیریت دولتی فرهنــگ و هنر، آن 
گونــه که باید به این بخش متعهد و دلســوز 

نیست.
چرا شاهد تولید آثار ارزشی شاخص 

نیستیم؟
این کارشــناس هنری ادامه داد: به طور حتم 
اگــر تا به امــروز ما شــاهد توجه بیشــتری به 
استعدادها و هنرمندان شاخص عرصه های 
مختلف بودیــم، دیگر نگران جانشــین برای 
هنرمندان صاحب سبک حوزه های مختلف 
نبودیم. اساسًا چرا دیگر امروزه شاهد ساخت 
و تولیــد اثــر هنــری شــاخصی در حوزه های 
ارزشــی نیســتیم؟ چــون شــرایط مدیریتــی 
فرهنگ و هنر نتوانســته نظرها را تأمین کند 

و تا زمانــی که مدیــران باالدســتی این حوزه 
نتوانند نظرها را تأمین کــرده و از هنرمندان 
صاحب نظر دلجویی کنند ما شاهد اتفاقات 

مؤثری در حوزه فرهنگ و هنر نخواهیم بود.
وی در ادامــه صحبت هــای خود با اشــاره به 
کمبــود مدیــران متخصص دغدغــه مند در 
حوزه فرهنگ و هنــر تصریح کرد: به هر حال 
ماجــرای بودجــه در فرهنگ و هنــر ماجرای 
جدی و مهمی اســت که هم از ســوی مدیران 
دولتــی و هــم از ســوی اعضــای کمیســیون 
فرهنگی مجلس باید روی آن توجه بیشــتری 
شــود. در این راه اگر قطعــًا مدیران فرهنگی 
ماجرای بودجه را مبتنــی بر عاقه نزدیکان و 
بســتگان خود ندانند و در طول سال حسب 
از فعالیت هــای  وظیفــه ذاتــی خــود دائــم 
فرهنگی هنری کشــور بازدید کنند، قطعًا هم 
به صورت مستقیم با مشکات فرهنگی هنری 
کشور آشــنا شــده و هم در تخصیص بودجه 

می توانیم شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
مهــدوی تأکید کــرد: در مجلس نیــز اعضای 
کمیسیون فرهنگی هم باید به این امر واقف 
باشد که ســلبریتی ها تمامی بدنه فرهنگ و 
هنر کشور را پوشش نمی دهند که همه فرض 
کننــد اوضاع مالــی همه هنرمنــدان عالی تر 
از عالی اســت، آن ها باید ایــن دیدگاه غلط را 
میان افرادی که چنین برداشتی از هنرمندان 
دارنــد پــاک کنند. آنــگاه شــاید بتــوان برای 

اصاح و ارتقای بودجه امیدوار بود.

  کتاب  فرهنگ

قصه »بودجه« و غصه »فرهنگ«
بودجه فرهنگ و دولت بی انگیزه

عکس:  مهر -    پانته آ نیکزاد چالش تری

منظر

گیاهان دارویی، 
گره گشای مشکالت 
نوین جامعه بشری

اســتفاده از گیاهان دارویی از گذشته های دور در درمان امراض متداول بوده است. با تحقیقات علمی و آزمایشگاهی 
صورت گرفته نیز، تأثیر بسیاری از این گیاهان بر روند درمان مورد تأیید قرار گرفته است. گیاهان دارویی در روزهایی که 
تب درمان و کشف واکسن و راهکارهای درمانی کرونا در جهان داغ است هم خوش درخشیدند. در روزهای اخیر چهار 
فرآورده گیاهی که تأثیر آنها بر بهبود درمان بیماران کرونایی مورد تأیید واقع شده بود، موفق به اخذ مجوز از کمیسیون 
قانونی ســازمان غذا و دارو شــدند. ویژگی های طبیعی و اقلیمی چهارمحال و بختیاری، مانند نوع خاک، بارش قابل 
توجه، دمای هوا و مکان جغرافیایی، شرایطی را پدید آورده اند که این استان به عنوان یکی از مهم ترین رویش گاه های 

گیاهان دارویی در کشور شناخته شود.

             بهنام احمدی

 این روزها ســوای قیمت نامتعارف کتــاب، بیماری مهلک 
کرونا شرایط همزبانی با کتاب را بِویژه در هفته کتابخوانی 
برای عاقمندان که در این ایام جهت خرید تازه های نشر 
سری به کتابفروشی ها و یا نمایشگاه های کتاب می زدند، 

دشوار کرده است.
همانگونــه که مــی دانیم تأثیــر عمیق کتاب در گســترش 
فرهنگ جامعه و سرعت بخشیدن به پیشرفت روزافزون 
آن، بر کسی پوشــیده نیســت و این تاثیر گذاری به اندازه 
ای اســت که در دنیای امروز نمی توان توسعه و رشد همه 
جانبه جامعــه را، بــدون در نظر گرفتن مطالعــه و کتاب 

مورد بحث و نظر قرار داد.
بنابراین کتاب و کتابخوانی ، از مقوله های ارزشمند و قابل 
توجه فرهنگی اســت کــه ترویج آن در جامعــه ضروری به 
نظر می رســد و در هر شــرایطی تعطیل بردار نیست چرا 
که بــا اتکا به این مفهوم که گذشــته چراغ راه آینده اســت 

بخوبی کتاب معبری است که گذر از این موضوع را فعلیت 
می بخشد.

قطعــا ، گســترش کتابخوانی به عنــوان ضرورتی اجتناب 
ناپذیــر، تنها زمانی بــه فرهنگی عمومی تبدیل می شــود 
که جامعه آن را نیازی پایان ناپذیر و وســیله ای برای رشــد 
و پویایی شــخصیت خــود بداند و مطالعه، در کنار ســایر 
کارهای روزانه، در زندگی مردم وارد شود و این گونه نباشد 
که کتاب، به افراد خاصی از جامعه اختصاص داشته باشد 
؛ بلکه همگان تکامل و پیشرفت را در انس با کتاب بدانند.
گرچه در این وادی گسترش کتابخانه و چاپ های متعدد 
و فــراوان کتاب و اقدامات فاخر فرهنگی از این دســت در 
رونق بخشــی مطالعه و کتابخوانی  بی تأثیر نیست، ولی 
نکته مهم، همــان ایجاد میل و انگیــزه در اذهان عمومی 
جامعه اســت ، یعنی برنامه ریزی ها به گونه ای باشــد که 

احساس نیاز به کتاب در جامعه زنده و مستمر شود.
قبــل از کرونا، بیماری افزایش نامتعــارف بهای کتاب بر 
دوش عاقمندان بــه این عنصر آگاهی دهنده و رهایی 

بخش سنگینی می کرد و آنان را رنجیده خاطر کرده بود 
ولی برای جبران این نقیصه در هفته کتاب و کتابخوانی 
فرصتی مغتنم برایشــان پیش می آمد تا با همکامی با 
بــزرگان علم و ادب و حوزه چاپ و نشــر به نوعی دانش 
روز خود را بروز رســانی کرده و جرعه ای بر توشــه علمی 

خود بیافزایند.
و حاال کــه بیماری بی رحــم کرونا با قیمــت غیرمتعارف 
کتــب همنــوا و یکدل شــده و ایــن حداقل هــا را هم از 
عاقمنــدان بــه یــار مهربــان گرفته انــد تا ایــن مولود 
دانایــی و آگاهی بخــش را از جمع دوســتداران بربایند، 
بایــد بار دیگر عزم خود را جزم کرد و برای همنشــینی با 

کتاب طور دیگری اندیشید.
با کمک گرفتن از این فرضیه که انســان دانا باید با تحمل 
و دوراندیشــی تهدیدهــا را به فرصت تبدیل کنــد  از این 
خانه نشــینی اجباری باید بهترین نتیجه را برد و آن اینکه 
ســری به قفســه های کتابخانه شــخصی گرد گرفته از گذر 
زمــان خود بزنیم و با مرور و بازخوانی کتاب های در اختیار 
و یا اینکه با کمــک گرفتن از فضای مجازی بر انس و الفت 

دوباره خود با این یار مهربان بیافزائیم .
پس باید برغم گیر و گرفتارهای روزانه ، تنگناهای دوری از 
کتاب را به فرصت مغتنمی تبدیــل کرد و نه تنها در هفته 
کتاب و کتابخوانی بلکه در طول ایام ســال زمینه استفاده 
مطلــوب از کتــاب این مولــود رهایی بخش را بــرای بهره 

گیری هر چه بیشتر فراهم کرد.
در شــرایط کنونی که باید با رعایت پروتکل های بهداشتی 
از جملــه ماســک زدن ، رعایت فاصله اجتماعــی و دوری از 
شب نشینی ها و دور همی های مرسوم گذشته خود را از شر 
ویــروس هولناک کرونا صیانت کنیــم بهترین راهی که می 
تواند ما را در این راه به آرامش برساند ، انس با کتاب است .
پس بیایید برای اینکه هم بر دانش و آگاهی خود بیافزاییم 
و از ســوی دیگر خود را از شــر بیماری کرونا نیز ایمن کنیم 
اوقــات فراغت روزانه خود را و به تعبیری بیشــترین وقت 

روزانه خود را به همنشینی با کتاب اختصاص دهیم .
ایرنا 

انس با کتاب، ایمن از کرونا
فرهنگ

آناج- علی بینش با اعام برنامه های بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی 
تاکید کرد: این برنامه ها با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین 
کودکان و نوجوانان و تبیین نقش خانواده ها در تعمیق و گسترش نهضت 

کتابخوانی برگزار می گردد.
مدیــرکل کانون آذربایجان شــرقی، با اشــاره بــه این موضــوع که تمامی 
فعالیت ها و برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در طول 
سال برمبنای کتاب و کتابخوانی طراحی و اجرا می شود افزود: کتابخانه های 
کانون در سراسر استان امانت کتاب و اجرای فعالیت های کتاب محور را در 
اولویت اصلی برنامه های خود قرار می دهند. وی در عین حال تاکید کرد: 
امســال به دلیل شــرایط کرونائی، برنامه های بزرگداشــت هفته کتاب در 
فضــای مجازی و از طریق ســایت kpf.ir و نیز شــبکه های اجتماعی برگزار 

می شود.
بینش اجرای طرح ادبی »آینه کتاب« به منظور معرفی بهترین کتاب های 
خوانده شده توسط کودکان و نوجوانان، برگزاری مسابقه عکاسی  »لحظه 
خوب خواندن« و ثبــت کتابخوانی کودکان و نوجوانــان بر قاب دوربین، 
معرفــی کتاب هــای کــودک و نوجــوان از طریق انیمیشــن و کلیــپ برای 
خانواده ها و اجرای مســابقه کتابخوانی با مشــارکت دفاتر تســهیل گری 
استانداری را از جمله برنامه هائی عنوان کرد که کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان آذربایجان شرقی در بزرگداشت هفته کتاب اجرا خواهد کرد.
گفتنی است در حال حاضر بیش از ۴00 هزار جلد کتاب تخصصی کودک و 
نوجوان در موضوعات مختلف علمی، دینی، رمان و قصه در ۳2 کتابخانه 
ثابت، ســیار و پســتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان به 

امانت داده می شود.

بزرگداشت هفته کتاب
با شعار »دانایی، مانایی«

ضرورت نقش آفرینی تبریز در بازار جهانی مبادالت آثار هنری
  هنر

   


