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پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

چرا »یارانه غذا« ملغی شد؟!

تنها طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای حل بحران معیشِت طبقات متوسط و فرودست مردم، دادن یارانه برای خرید غذا بود؛ یعنی پولی در کارت های 
اعتباری مردم بریزند تا شهروندان بروند و با آن، برنج و تخم مرغ و حبوبات بخرند! این طرح نیز به دلیل نارسایی و ضعف های بسیار، به بن بست خورده و مردود 
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جذب سرمایه گذار 
و  تولید ثروت، اولویت 
آذربایجان شرقی باشد

نماینده ولی فقیه:

زنان نه فقط رئیس جمهور 
بلکه می توانند  مرجع تقلید 

شوند
32

حجت االسالم قاضی زاده:

رتبه 13 
آذربایجان شرقی  در  

 شاخص های ویروس کرونا

لباس »تاناکورا« لباس »تاناکورا« 
خوب استخوب است

 یا بد؟ یا بد؟

خانوارهای یارانه بگیر خانوارهای یارانه بگیر 
تسهیالت قرض الحسنه تسهیالت قرض الحسنه 

می گیرندمی گیرند

تیتر وارسرخط خبرها

گرانی بنزین چه 
نتیجه ای داشت؟

سرخوردگی  مردم از 
شعارهای عوامگرایان

روایت آدم های باکالس 
کتابخوان

یک سال پس از تصمیم بحث برانگیز برای گران 
کردن بنزیــن، نه تنها هیچ گشایشــی در زندگی 
مردم رخ نداده بلکه بــه وضوح اوضاع بعرنج تر 
و غیرقابل تحمل تر شــده است. اثر روانی گرانی 

بنزین از این هم بدتر است

یــک کارشــناس اقتصــادی اظهــار داشــت: دولت 
در چارچــوب بودجــه ای کــه مجلس بــه تصویب 
می رســاند، حرکــت می کنــد، اگــر قالیباف راســت 
می گوید برای اولین بار در تاریخ طرحی بدهد که از 
بودجه های غیرضرروی کم کنیم و اعتبار را به مسیر 
رفاهی مثل آموزش و پرورش، بهداشت ببریم، آنگاه 

مردم قالیباف را باور خواهند کرد

سالهاســت صدای ورق های کتاب کمتر شــنیده و 
بوی آن کمتر استشمام می شــود و حاال هم که سر و 
کله کرونا پیدا شده و گرانی بیداد کرده، بهانه کتاب 
نخواندن بیشتر شده اســت؛ از ناشرانی که از گرانی 
کاغــذ می نالنــد تا کتاب فروشــهایی کــه از کاهش 

شدید خرید کتاب در ایام کرونا گالیه می کنند

افشاگری باورنکردنی از 
اقدام جادوگران و اجنه 

در فوتبال ایران!
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          هادی سروش
 

تلخــی قصه اینجاســت؛ مجــری تلویزیــون از 
فرزند شــهیدبزرگواری ســوال می کنــد: پدرت 

نباشد یا موشک ]نداشته باشیم[، کدامیک؟!
شــگفتی اینجاســت که تلویزیون،»نبوِد پدر«  
را در مقابل»حیــات جامعــه« قــرار نمی دهد، 
و یــا در مقابل»حیات ابدی« خــود پدر به نام 
شهادت قرار نمی دهد که اگر می داد هم، جای 
نقد داشــت! متاســفانه، می آید و نبــود پدر را 
بــرای دخترک مظلــوم و محجوب یک شــهید 

بزرگوار، در مقابل موشک قرار می دهد!!
قــدرت  داشــتن  و  ملــی  امنیــت  اهمیــت  در 
نظامی، حرفی نیســت. حــرف در ایجاد تقابل 

بین عواطف و ابزار جنگی است!
اجازه دهید نــگاه دین را مرور کنیــم تا معلوم 
شــود تلویزیــون از اشــاعه فرهنــگ و اخالق و 

تربیت دینی چه فاصله ای دارد.
۱ ( ارزش پدر:

حضرت محمدمصطفی)ص( فرمودند:
»پــدر، میان بهشــت اســت اگــر خواهــی آن را 
نگهــدار و اگــر خواهــی آن را ضایــع دار ؛ الوالُد 
َوَســُط َاْبواِب الجّنه َفــِاْن شــئَت َفاْحفْظُه و ِاْن 

ْعُه « ِشْئَت َفَضیِّ
آیا تلویزیون باعِث تضییع مقام پدری نشده؟ 

افکار عمومی برای قضاوت ، ما را کافی است.
۲ ( مسئله جهاد و پدر و مادر:

جوانــی خدمــت پیامبــر رحمــت)ص( رســید 
عــرض کــرد: من جوانی بــا نشــاطم و جهاد را 
دوســت دارم ولی مــادری دارم که نمی خواهد 
به جهــاد روم. پیغمبرخــدا فرمودند: »باز گرد 
و همراه مادرت باش، ســوگند بــه آن که مرا به 
حق به نبوت مبعوث فرموده، انس یک شــب 
او با شما از جهاد یک سال شما در راه خدا بهتر 
ِذی َبَعَثِنی  است ؛ - ِاْرِجْع َفُکْن َمَع َواِلَدِتَک َفَو َالَّ
ا ِبَک َلْیَلــًة َخْیٌر ِمْن ِجَهاِدَک  ْنُســهَ ِباْلَحقِّ َنِبّیًا َلُ

ِه َسَنًة .«... ِفی َسِبیِل َاللَّ
ادامه در صفحه دو

حر ف اول

تلویزیون و تخریب 
و تحریِف عواطف!

درمانــدگیدرمانــدگی
 در مهـار کرونا! در مهـار کرونا!

چرا دولت برنامه منسجمی برای کنترل کرونا ندارد؟چرا دولت برنامه منسجمی برای کنترل کرونا ندارد؟
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سلیمی نمین:

کسانی که از رهبری حکم 
دارند از کاندیداتوری در ۱۴۰۰ 

منع شده اند
نامه نیوز- سلیمی نمین گفت: شنیدم که مقام معظم رهبری سانی 
که از ایشان حکم داشتند و دارند را از کاندیداتوری در انتخابات ریاست 

جمهوری منع کرده اند.
انتخابات ریاســت جمهوری روز به روز نزدیک تر می شــود و گمانه ها، 
اخبار و حتی شــایعات مربوط به آن نیز جدی تر می شــود. فهرســت 
گزینه های احتمالی برای کاندیداتوری مدام مورد بررسی قرار می گیرد 
و ورود هــر یــک از چهره های مطرح امکان ســنجی می شــود. مثال در 
فهرســت گزینه هــای احتمالی اصولگــرا نام دو رئیس قوه به چشــم 
می خورد که ورودشــان به انتخابــات آتی قطعا معادالت سیاســی را 

حساس و پیچیده می کند.
قرار گرفتن نام رئیسی و قالیباف در بین کاندیدا های احتمالی جریان 
اصولگرا همچنین بررسی این مساله را جدی می کند که آیا این جریان 
خواهان تکرار وضعیتی مشــابه انتخابات ۹۶ اســت؟ آســیب ارائه دو 

کاندیدای قوی چیست؟
عباس ســلیمی نمین، فعال سیاســی اصولگــرا البته احتمــال ورود 
همزمان آقایان رئیسی و قالیباف به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 

را رد می کند.
او در گفتگو با »نامه نیوز« گفت: »این گزاره دو تعارض با خرد جمعی 
داد. اول اینکه آقای رئیســی وارد قوه قضاییه شــده، االن بر مســائل 
این قوه مشرف شــده و اقداماتی را نیز برای سالم سازی این قوه آغاز 
کرده انــد و راه درازی تــا هــدف دارند لذا خیلی مطابــق خرد جمعی 
نیست که این قوه بسیار تعیین کننده و حساس را رها کنند و به بحث 
کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری وارد شــوند. به نظر من 
اگر این کار را کنند با توجه به سوابقشان در این قوا و اقداماتی که آغاز 
کرده انــد، اگر در نیمه راه رها کنند تاثیرات بســیار نامطلوبی خواهد 
داشت. به هرحال وقتی کاری که آغاز شده در نیمه راه رها شود سبب 
خواهد شد که جریانات ناسالمی که بعضا در قوه قضاییه جای پایی 

برای خود پیدا کرده بودند، بسیار مستحکم تر شود«.
وی افزود: »تعارض دوم این اســت که اگر چنین امری صورت بگیرد، 
طبیعی اســت که ما باید تالش کنیم تا یک گزینه ارائه دهیم. یعنی ما 
عل القاعده برای اینکه به مردم برای انتخاب اصلح کمک کنیم، نباید 
گزینه هــای فراوان را پیــش روی آنان قرار دهیــم بلکه باید منصفانه 
و عادالنــه قبــل از ارائه کاندیدا هــای متعدد، به ائتالف برســیم و یک 
شخصیت معرفی شــود که بتواند نظر جامعه را به سوی خود جلب 
کنــد و مــردم فرصت مطالعــه درباره احواالت و ســوابق او را داشــته 
باشــند. وقتی تعداد کاندیدا های زیاد باشــد طبیعتا این کار سخت 

خواهد شد«.
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: »ما باید نهضت کاندیدا نشدن 
را داشته باشند. افراد باید سعی کنند که کمتر احساس وظیفه کنند و 
هر کسی به صحنه نیاید؛ بنابراین حتی اگر قرار باشد که آقای رئیسی و 
آقای قالیباف کاندیدا شوند حتما باید در پشت صحنه ائتالف شوند. 
البته بعید می دانم که آقای رئیسی با توجه به جایگاه حساس خود در 

این خصوص اقدام کنند«.
وی در پاســخ به اینکه کاندیداتوری آقای قالیبــاف در انتخابات ۱۴۰۰ 
چقدر منطقی است؟ گفت: »وضعیت آقای قالیباف فرق می کند. او 
چند ماه است که در راس یک قوه قرار گرفته و اینگونه نیست که مثال 
تجربیات بســیار زیادی درباره قوه مقننه داشته باشــند و ما نادیده 
گرفتن این تجربیات را خالف عقل و منطق بدانیم. آقای قالیباف یک 
مدتی در قوه بوده اند و این ضرورت احســاس شــود، درباره ایشــان 
منعی نســت. البته اگر فرد توانمندتر و الیق تر از آقای قالیباف باشد، 
قطعا ماندن قالیباف در قوه مقننه ضــروری خواهد بود. اما اگر فرد 
توانمندتری نداشتیم خیلی خالف منطق نیســت که اواز قوه مقننه 

بیاید و در قوه مجریه قرار بگیرد«.
ســلیمی نمین در پاســخ به پرســش دیگری مبنی براینکه اخباری که 
درباره منع برخی از گزینه های احتمالی از کاندیداتوری چقدر جدی و 
ریشه دار است؟ گفت: »ریشه ای دارد که ظاهرا به مقام معظم رهبری 
می رسد. البته من هم شنیدم که مقام معظم رهبری سانی که از ایشان 
حکم داشــتند و دارند را از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 
منع کرده اند«. وی اخبار منتشــر شــده درباره منع شــدن قالیباف از 
کاندیداتوری را صحیح ندانســت و گفت: »قطعــا صحت ندارد. این 
منع به جا هایی مثل بنیاد مستضعفان و مثل آن مربوط است و گفته 
شــده که این آقایان اگر می خواهند کاندیدا شــوند اول باید استعفا 
دهند و نمی توانند که همزمان حکم رهبری را دارند، کاندیدای ریاست 

جمهوری شوند«.

نیویورک تایمز:

ترامپ هفته گذشته حمله به ایران را 
بررسی کرده بود

عصر ایران- روزنامه »نیویورک تایمز« گزارش داد که رئیس جمهوری 
آمریکا پنج شنبه هفته گذشته امکان حمله به تاسیسات هسته ای ایران 

را بررسی کرده است.
روزنامه »نیویورک تایمز« گزارش داد که »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا پنج شنبه هفته گذشته  امکان حمله به تٔاسیسات هسته ای ایران 
را بررسی کرده است. نیویورک تایمز مدعی شده است که هرگونه حمله 

بالقوه، روی تٔاسیسات نطنز متمرکز است.
بر اســاس این گزارش، بعد از ارزیابی ترامپ در خصوص امکان هدف 
قرار دادن تٔاسیســات هســته ای ایران و بررسی ســناریوهای مختلف 
در ایــن خصوص، چندین مشــاور و مقام ارشــد آمریکایی نســبت  به 
پیامدهای چنین اقدامی به وی هشــدار داده و او را از انجام این حمله 

منع کرده اند.

نامــه نیوز- رئیــس مؤسســه پژوهشــی فهیم به 
گزارش حجت االســالم و المســلمین کاظم قاضی 
زاده در پاســخ به این سؤال که لفظ »رجال« که در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بعنوان یکی 
از شــروط کاندیداهای ریاســت جمهــوری مطرح 
شــده، به معنای جنســیت اســت و فقط مردان را 
شــامل می شــود یا به معنای داشتن شرایط است 
و عــالوه بر مــردان، زنان را هم شــامل می شــود؟ 
اظهار داشــت: در مورد تعبیر رجال سیاســی، از دو 
منظر می شــود به این مســئله نگاه کرد؛ یکی این 
که مدونان قانون اساســی، از ایــن واژه چه چیزی 
اراده کردند و دوم ایــن که االن در عرف اجتماعی، 
چه چیزی از این واژه فهمیده می شــود و آن چیزی 
کــه مــورد مهاجه افــراد، تحــت عنوان رجــال قرار 

می گیرد، چیست.
این اســتاد حــوزه علمیه قــم گفــت: از منظر اول 
ظاهــرا در مجلــس خبــرگان قانون اساســی این 
اختالف بین افرادی بود که در این مجلس حضور 
داشــتند بود و ایــن اختالف اجماال بــه طور جدی 
بین روحانیون برجســته آن مجلــس و افراد دیگر 

وجود داشت.
وی خاطرنشــان کرد: شــاید بتوان گفت به نوعی 
بــرای راضی کردن کســانی که قائــل بودند رئیس 
جمهــور باید حتمــا مرد باشــد مثل مرحــوم آیت 
هللا صدوقــی و در مقابــل، کســانی که ایــن نکته 
مدنظرشــان نبود و شرط مرد بودن را برای رئیس 

جمهور ضروری نمی دانســتند، بــرای راضی کردن 
صاحبــان هر دو تفکــر، در نهایــت واژه ای را به کار 
بردند که اگر آن دســته گفتند چرا شــرط مردانگی 
نگذاشــتید بگوینــد رجال سیاســی تصریح شــده 
و اگــر این دســته گفتند چرا رئیس جمهــوری را به 
مــردان مشــروط کردیــد، بگویند، رجال سیاســی 
چنیــن معنایی نــدارد کــه فقط جنســیت مردانه 

باشد.
قاضی زاده افزود: به نوعی این ابهام در این ماده 
قانونی هنگام تصویب آن، با عنایت و توجه افراد 
مجلس خبرگان گنجانده شــد و البته متأســفانه 
ایــن ابهام در برخــی جاهای دیگر قانون اساســی 
هم هســت؛ و این ها ابهام هایی اســت که با توجه 
و اراده خــود مدونــان در قانون راه پیــدا کرده که 

بحث آن در نشست های علمی تخصصی است.
وی گفــت: امــروزه وقتــی واژه رجل سیاســی گفته 
می شــود، رجل سیاســی به کســی می گویند که در 
حقیقت در عرصه سیاست دارای مدیریت و دارای 
یک شخصیت اجتماعی باال هست؛ و رجال در این 
ماده قانونی، چــون تعبیر رجــال مذهبی و رجال 
سیاســی گفته می شــود، مراد کســانی هستند که 
قدرت تحلیل و درک شان از مسائل و پدیده های 
سیاســی به جهــت آگاهی عمیق شــان از مســائل 
اجتماعــی و حضورشــان در صحنه های سیاســی، 
بــه گونه ای اســت که همــواره می تواننــد مصالح 
نظام اسالمی و معیارهای اصیل را در اداره جامعه 

تشــخیص دهنــد؛ در ایــن مفهــوم رجــال، ظاهرا 
رجال سیاسی اختصاصی به مردان بعنوان جنس 

مرد ندارد.
رئیس مؤسســه پژوهشــی فهیــم، یادآور شــد: ما 
خودمان هــم دیدیم که گاهی اوقــات، خانمی که 
می تواند برجســتگی خاصــی در حــوزه اجتماعی 
داشته باشــد و یا مثال در حادثه خطیری که پیش 
می آید پیشــقدم می شــود، می گوییم ایــن زن چه 
مردانگی از خودش بکار برد؛ هیچ وقت این تعبیر 
را بــکار نمی بریم که از خودش زنانگی نشــان داد؛ 
این نشــانگر این اســت که مفهوم رجال، مفهومی 

اعم از مرد یا زن دارد.
وی بــا بیــان ایــن که البتــه به لحــاظ فقهــی این 
اختــالف بیــن علمــا وجــود دارد، گفــت: بعضی 
صاحبــان علــم، اعتقاد دارنــد با توجه بــه مبانی 
دینــی، ما نمی توانیــم قدرت اجرایی اول کشــور را 
به دســت زنان دهیــم، اما در مقابــل، این نظریه، 
دیدگاه هــای فقهی دیگری هم وجود دارد که زنان 
نه فقط می توانند رئیس جمهور شوند و مدیریت 
اجرایی کشــور را به عهده بگیرنــد، بلکه زنان حتی 
می تواننــد مرجــع تقلید شــوند و هــم می توانند 
قضاوت کننــد؛ و همین نکته و این اختالف نظری 
کــه در مباحث فقهی بیــن محققان وجــود دارد، 
ســبب اختالف برداشــت و اختالف تفســیر در این 
بنــد از بندهای مربوط به شــرایط ریاســت شــده 

است.

ادامه از صفحه یک
عجبــا؛ امــروز که نــه از جنگ خبری اســت و نه از 
اعالم عمومی برای اعزام بــه جبهه، تا تلویزیون 
موظف به فرهنگ ســازی باشــد، می آید و نبوِد 
پــدر را در مقابل ابــزار دفاعی قــرار می دهد و از 

فرزند یتیمی می پرسد: پدر یا موشک؟!
۳( اسالم دین تشویق به محبت و عواطف:

امام صادق )ع( فرمودند: »مسلمانان جملگی؛ 
موّظف  اند در راه پیوند و ارتباط تالش نمایند و 
بر عطوفت و مهرورزی، با یکدیگر نقش داشــته 
 َعَلــی الُمســِلِمیَن اإلجِتهاُد ِفی 

ُّ
باشــند ، .. یِحق

عاُطِف..« عاُوُن َعَلی التَّ واُصِل َو التَّ التَّ
آیا پدر که نقطه عطف در عاطفه و محبت است 

باید در مقابل چیز دیگری قرار داد؟
 ۴ ( تخریب عواطف !

عواطف انسان نســبت به پدر و مادر، خصوصا 
در ســن نوجوانی یک حقیقیت گرانسنگ است. 
بــر اطرافیــان ضروری اســت که از ایــن عواطف 

نهایت مواظبت و حراست را بکنند.
این عواطف اســت، که با توجه به ریشه فطریی 
کــه دارد باعــث تربیــت و کســب زیبایی هــای 
عاطفی و اخالقی خواهدشــد و نقش اساسی در 

زندگی آینده انسان را به عهده دارد.
اینهــا نمونــه ای از قوی تریــن معــارف دینی ما 
است که منطبق با واالترین ارزش های اخالقی و 

انسانی و عاطفی است.
آیا اینها مواد درسی این دانشگاه بنام تلویزیون 
بوده و هســت! واقعا چه مقدار از این دانشــگاه 

درس یاد گرفته ایم؟!
این دانشــگاه، در این چهل ســال چند نفر فارغ 
التحصیل ادب و اخالق و فرهنگ و انســانیت و 

دینداری داشته؟
ســوال این اســت، بــا قطع نظــر از همــه ی کم 
کاری های تلویزیون! ، چرا درس تقابل عواطف 

با ابزار نظامی می دهد؟!
جماران

ایســنا- رییس کل بانک مرکــزی از آمادگی نظام 
بانکی برای پرداخت تســهیالت قرض الحســنه به 
خانواده های یارانه بگیر فاقد حقوق ثابت خبر داد 
و گفت: این تســهیالت در صورت موافقت دولت 
و تقبل مابه التفاوت نرخ ســود این تســهیالت، از 

محل تسهیالت کرونایی پرداخت خواهد شد.
عبدالناصر همتی در نشســت معاون اول رئیس 
جمهوری با مدیران ارشــد شــبکه بانکی که عصر 
بررســی  منظــور  بــه  آبــان(   ۲۶ امروز)دوشــنبه، 
عملکــرد و برنامه هــای نظــام بانکــی در "ســال 
جهش تولید" برگزار شد، گفت: ۸۰ الی ۹۰ درصد 
تامیــن مالــی پروژه هــای کشــور بر عهــده نظام 
بانکی اســت و با توجه به پیچیدگی های  شــرایط 
کنونی، حفظ آرامش نظام بانکی باید در اولویت 

باشد.

وی بــا بیــان این کــه کنتــرل همزمــان نــرخ تورم، 
نقدینگــی و نــرخ ارز و مراقبــت از ســایر بازارهــا و 
نیــز حمایت از جهــش تولید، شــرایط پیچیده ای 
را بــرای بانــک مرکزی و نظــام بانکی ایجــاد کرده 
اســت، افزود: همچنین تکالیف دولت و مجلس 
به نظام بانکی علی رغم تحریم ها و کاهش شدید 
درآمدهــای نفتی بــه ایــن پیچیدگی افــزوده، که 
خوشــبختانه نظــام بانکی تاکنــون از ایــن آزمون 

سربلند بیرون آمده است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه ناکامــی 
دشــمنان در تحقــق هــدف فروپاشــی اقتصادی 
کشور، گفت: واضعان فشار حداکثری با ایستادگی 
ملت و مسئوالن، ناکام شدند و بحمدلله در آینده 

ثبات بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت.
همتی همچنین با پیش بینی بهبود شاخص های 

اقتصــادی در آبان ماه نســبت به ماه قبــل، ادامه 
داد: رشد بخش غیرنفتی کشور در نیمه دوم سال 
گذشــته بهبود یافت و در ســه ماهه اول امســال 
کمتر از یک درصد منفی شــد و این مهم ریشــه در 
حمایت بانک ها از جهــش تولید به ویژه پرداخت 
بخش هــای  بــه  گــردش  در  ســرمایه  تســهیالت 
اقتصــادی و تولیــدی کشــور دارد؛ به طــوری کــه 
سرمایه در گردش بخش های صنعت و کشاورزی 

به ترتیب ۷۴ و ۶۹ درصد رشد داشته است.
وی در پایان سخنانش از آمادگی نظام بانکی برای 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به خانواده های 
یارانه بگیــر فاقــد حقوق ثابــت خبــر داد و گفت: 
این تســهیالت در صورت موافقــت دولت و تقبل 
مابه التفــاوت نــرخ ســود این تســهیالت، از محل 

تسهیالت کرونایی پرداخت خواهد شد.

انتخاب- یک سال پس از تصمیم بحث برانگیز برای گران کردن بنزین، 
نه تنها هیچ گشایشــی در زندگی مردم رخ نــداده بلکه به وضوح اوضاع 

بعرنج تر و غیرقابل تحمل تر شده است.
ماجرا از ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد که در تصمیمی غیرمنتظره ناگهان قیمت 
بنزین آزاد ســه برابر شــد؛ از هزار تومان به ۳ هــزار تومان. قیمت بنزین 
ســهمیه ای هم ۱۵۰۰ تومان تعیین شــد. تجربه ۴ دهه گذشــته نشــان 
می دهــد که گرانی بنزیــن مانند یــک دومینو به همه کاال های اساســی 
ســرایت می کند. ابتدا کرایه ها بــاال می رود، به تبع آن بــا افزایش قیمت 

حمل و نقل کاال های اساسی، تک تک آن ها نیز طعم گرانی را می چشند.
اثــر روانی گرانی بنزیــن از این هم بدتر اســت؛ به جز مقطعــی کوتاه در 
دولت اصالحات که اثر آن تا یک ســال اول دولت احمدی نژاد نیز تداوم 
داشــت، تقریبا هیــچ گاه در ۴ دهه اخیر، دولت ها نتوانســته اند این اثر 

روانی را خنثی کنند.
چرا بنزین گران شد؟

با این همه، مســئوالن نظــام در نهایت تصمیم گرفتند کــه بنزین را به 
صــورت دفعی و بــدون اعالم قبلی گــران کننــد. در آن شــرایط، اوضاع 
اقتصادی کشــور به بحران نزدیک شــده بود. صادرات نفــت به عنوان 
مهمترین منبع درآمد دولت با تایید مسئوالن به خداقل ممکن کاهش 
یافتــه و درآمد هــای ارزی نیز تا حد زیادی از دســت رفته بــود. در چنین 
شــرایطی هدف مســئوالن از گران کردن بنزین احتماال کاهش کســری 
بودجه و دســتیابی به درآمدی بود که بتوانند با آن، وضعیت کشــور را از 
آن اوضاع نجات دهند. خرچند که مســئوالن این موضوع را هم تکذیب 
می کنند و می گویند تمام درامد بنزینی حاصل از این تصمیم به صورت 
یارانه معیشتی میان بخشــی از جامعه تقسیم شده، اما اندک اطالعات 
اقتصادی هم کافی اســت که ایــن موضوع را جدی نگیریــم. نتیجه این 
تصمیم هم اتفاقات تلخی داشــت که با تایید وزیر کشور، دست کم ۲۰۰ 

کشته بر جای گذاشت.
فارغ از دعوا ها و تبعات سیاسی پیرامون این تصمیم بحث برانگیز، اکنون 
بایــد دید یک ســال پس از ایــن تصمیم، اوضاع اقتصــادی چه تغییری 

کرده.
آن 3.۵ درصد

زمانی که مســئوالن مربوطه مجبور بودند در مورد اثــرات تورمی گرانی 
بنزین سخن بگویند همه آن ها تاکید داشتند که این تصمیم تاثیر زیادی 
روی تورم ندارد. اوج این اظهارات مربوط به محمدعلی دهقان، معاون 
وزیر اقتصــاد بود که گفته بود که مجموع آثار مســتقیم و غیرمســتقیم 

افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم بیش از ۳.۵ درصد نخواهد بود.
اما آیا واقعا چنین است؟

نــرخ تورم نقطــه ای در مهــر ۹۹ به ۴۱.۴ درصد رســیده. این رقــم به این 
معناســت که خانوار ها به طور میانگین ٤١.٤ درصد بیشــتر از مهر ســال 
گذشــته برای خرید یــک »مجموعه کاال هــا و خدمات یکســان« هزینه 

کردند.
این در حالی است که تورم نقطه  ای در مهرماه سال گذشته یعنی درست 

ماه قبل از گرانی بنزین، ۲۸.۳درصد بود.
اوضاع وقتی بدتر می شود که بدانیم گروه خوراکی ها بیشترین افزایش 
قیمت را در میان همه گروه های دیگر داشــته انــد. در ماه های اخیر این 

موضوع بار ها و بار ها مایه نگرانی دلسوزان شده.
بنابر آمار های رســمی، ســفره مــردم قطعا کوچک تر شــده. بر اســاس 
نظرســنجی ها، نیز اقالمی مانند گوشــت قرمز و شــیر به دلیل گرانی از 
ســفره درصدی از مردم کامال حذف شــده. گرانی برنج میز نگران کننده 
شــده. گرانی حتــی به تخم مرغ رســیده و ظاهــرا قرار نیســت این روند 

متوقف شود.
بــرای درک بهتر میزان گرانی ها در یک ســال اخیر یعنــی پس از تصمیم 

گرانی بنزین تا کنون، چند کاالی خاص را مرور می کنیم.
قیمــت دالر در روز ۲۳ آبــان ۹۸ یعنی یک روز قبــل از اعالم گرانی بنزین ۱۱ 
هــزار و ۵۰۰ تومان بود. یک ســال بعد در ۲۲ آبــان ۹۹ - با این توضیح که 
روز ۲۳ آبان ۹۹ جمعه بود و قیمت های رسمی اعالم نشد - قیمت دالر به 
۲۶ هزار و ۹۵۰ تومان رســید یعنــی ۱۳۴.۳ درصد افزایش قیمت؛ آن هم 
در حالی که قیمت مرز ۳۰ هزار تومان را هم رد کرده بود که پس از انتشار 

خبر پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا بار دیگر کاهش یافت.
روز ۲۳ آبــان ۹۸ در بــازار آزاد قیمت ســکه تمام بهــار آزادی طرح جدید ۴ 
میلیون و ۴۳ هزار تومان بود. یک سال بعد در ۲۲ آبان ۹۹، قیمت سکه ۱۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده بود که به معنای افزایش ۲۰۹.۲ درصدی 

است.
قیمت خودرو پراید )سایپا ۱۳۱( در روز ۲۳ آبان ۹۸ در بازار آزاد ۴۶ میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان بود، اما قیمت همین خودرو یک ســال بعد در ۲۲ آبان 

۹۹ به ۱۱۵ میلیون تومان رسید یعنی ۱۴۵.۲ درصد افزایش قیمت.
از ســوی دیگر مرکز آمار میزان افزایش قیمت متوســط مــواد غذایی در 
مهرماه ۹۹ نسبت به مهرماه سال ۹۸ یعنی آخرین قیمت ها قبل از گرانی 
بنزین را اعالم کرده اســت. بر این اســاس، قیمت برنج ایرانی نسبت به 
سال گذشته ۲۶.۱ درصد، قیمت شیر پاستوریزه ۳۹ درصد، کنسرو ماهی 
تــن ۴۶ درصد، شــکر ۵۴.۱ درصد، کــره حیوانی ۶۲.۸ درصــد، بادمجان 
۹۳.۸ درصــد، تخــم مــرغ ۱۰۸.۹ درصد و برنــج خارجی درجه یــک ۱۳۶.۱ 

درصد افزایش یافته است.
نکتــه قابــل تامل آن اســت که اقالم اساســی مــردم حتی بیــش از تورم 

نقطه ای افزایش یافته اند.
اوضاع اقتصادی فاجعه بار است؛ البته نقش تحریم ها و عوامل بیرونی 
در بحــران اقتصادی اخیر، قابل کتمان نیســت. اما ســوال آن اســت که 
چرا در این شــرایط، باز هم تصمیم گرفته شــده که هیچ تاثیر مثبتی که 
نداشــته، تاثیرات منفی آن نیز قابل شــمارش نیســت. با گذشــت یک 
ســال از گرانی بنزین، اکنون باید پرسید این تصمیم بحث برانگیز که به 
گفته محمود واغظی، رییس دفتر رییس جمهور، »تصمیم تمام ارکان« 
کشور بود، چه تغییری اساسی و بزرگی در حوزه اقتصادی ایجاد کرده که 
مسئوالن حاضر شدند به قیمت خسارت های جبران ناپذیرش، آن را به 

هر ترتیب ممکن که شده، پیاده سازی و اجرا کنند؟

 یک سال از آبان ۹۸ گذشت؛

گرانی بنزین، به جز آن همه 
خسارت چه نتیجه ای داشت؟

حجت االسالم قاضی زاده:

زنان نه فقط رئیس جمهور  بلکه می توانند مرجع تقلید شوند
اخبارنقد

ایلنا- یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت 
در چارچــوب بودجــه ای کــه مجلــس بــه تصویــب 
می رســاند، حرکــت می کنــد، اگــر قالیبــاف راســت 
می گویــد برای اولین بار در تاریــخ طرحی بدهد که از 
بودجه هــای غیرضرروی کم کنیم و اعتبار را به مســیر 
رفاهی مثل آموزش و پرورش، بهداشــت ببریم، آنگاه 

مردم قالیباف را باور خواهند کرد.
محمــود خاقانــی، با بیــان اینکه مجلــس یازدهم با 
ادعاهایی همچون »تحریم ها مشکل اقتصاد کشور 
نیست« به دنبال این است که طرح های عوام فریبی 
را قانــون کنــد، اظهــار داشــت: در تحلیــل اظهارات 
قالیبــاف بایــد بــه اقدامــات مشــابه آن در ماجرای 
انتخابــات آمریــکا نگاه کنیــم؛ ترامــپ در حقیقت به 
کرونا باخت، اکنون مباحــث ایدئولوژیکی، مرامنامه 
و گرایــش حزبــی حــرف دوم را می زنــد. در ایران هم 
جناب خلبان قالیباف و همراهان ایشان در مجلس 
یازدهم مثل کریمی قدوســی و ذوالنور هم به نوعی 
دیگر همان عملکرد را دارند، سعی دارند جو را امنیتی 
کنند و با تصویب طرحی سعی کردند دولت را ناگزیر 
کننــد به مــردم کمــک مالی ۱۲۰ هــزار تومانــی بدهد 
طرحی کــه شــورای نگهبانی هــم که با ایــن مجلس 
همراه اســت به این نتیجه رســید، شــدنی نیســت و 
کشور را در مســیر اقتصادی وخیم تری قرار می دهد. 
مجلــس ایــن طرح هــا را در حالی عنــوان می کند که 

نمی داند اقتصاد را چگونه مدیریت کند. 

ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریح کرد: بهتر اســت 
قالیبــاف و امثال او بــه خود این جــرات را بدهند در 
مــورد اینکــه تحریم مقصر اقتصاد اســت یــا دولت، 
بصــورت آزاد بــا اقتصاددانــان بحــث کننــد. آقــای 
قالیباف باید بــه عنوان رئیس قــوه مقننه بگوید در 
شــرایط کرونایی کــه پروازهــای برون مــرزی متوقف 
اســت، حج تعطیل، راهپیمایی اربعین انجام نشده 
و ارزبری کاهش یافته، چــرا صرفه جویی عظیمی در 
ارز نداریــم؟ چرا باز هم نرخ برابــری دالر در برابر پول 
ملی تا این حد باال رفته؟ چه کســانی پشت پرده این 
اقدامات هســتند تا اقتصــاد را به مســیری ببرند که 
رئیس قوه  مقننه بگوید تحریم ها مشکل ما نیست و 

دولت مقصر است؟ 
وی گفــت: مگــر دولــت خودســر ایــن کار را کــرده؟ 
دولت در چارچوب بودجه ای که مجلس به تصویب 
می رســاند، حرکــت می کنــد، اگــر قالیبــاف راســت 
می گویــد برای اولین بار در تاریــخ طرحی بدهد که از 
بودجه هــای غیرضرروی کم کنیم و اعتبار را به مســیر 
رفاهی مثل آموزش و پرورش، بهداشــت ببریم، آنگاه 
مردم قالیبــاف را باور خواهند کرد. باید پرســید چرا 

مردم همــکاری نمی کنند؟ چــرا برای حــراج ۳۹ هزار 
تومانی جان خود و بقیه را به خطر می اندازند؟ اینها 
نشــانه این اســت که مردم از شــعارهای عوامگرایان 
ســرخورده شــدند امثال قالیباف منطقی باشــند و 

صادقانه بگویند چرا تحریم ها اثر نداشته است؟
ایــن تحلیلگر حــوزه اقتصاد گفت: کرونا باعث شــد 
در بسیاری از کشــورهای جهان مثل پرو که دولت ها 
فاســد هســتند، تظاهــرات را شــاهد باشــیم کرونــا 
این فســادها را افشــا کرده اســت، اگرچه قالیباف و 
همراهان او ســعی می کنند راه را برای انتخابات ۱۴۰۰ 
باز کنند تا یک نظامی رئیس جمهور شود، اما اشتباه 
بزرگی اســت. تکرار همان اشــتباهی اســت که ترامپ 
با ایجاد جو پلیســی داشــت، بنابرانی کرونا می گوید 
فقط یک راه برای بهبود اقتصاد و اداره کشــور داریم 
و آن اینکــه مــردم ماننــد دوران جنگ و ســازندگی و 
ســال های قبل از ۱۳۸۴ در امور مشــارکت کنند، باید 
با مــردم صریــح صحبت کــرد و مشــکالت و راه  حل 
را صادقانــه بگوییــم، در غیــر ایــن صــورت با شــعار 
عوام گرایی همین جا خواهیم ماند، حتی اگر قالیباف 

بخواهد رئیس جمهور ۱۴۰۰ باشد.

مردم از شعارهای عوامگرایان سرخورده شدند
 قالیباف راست می گوید؛ بودجه های غیرضروری را کم کند

تلویزیون و تخریب و تحریِف عواطف!

بانک مرکزی:

خانوارهای یارانه بگیر تسهیالت قرض الحسنه می گیرند
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فوت بیش از 2۵ نفر در روز بر اثر ابتال 
به کرونا در استان

رتبه ۱۳ آذربایجان شرقی 
در شاخص های ویروس کرونا

ایلنا- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز،رتبه آذربایجان شرقی 
در شاخص های ویروس کرونا در سطح کشور را ۱۳ اعالم و اضافه 
کرد: به لحاظ تعداد بیماران کرونایی بســتری شده دارای عالیم 

مثبت نیز این استان در رده ۱۵ کشوری قرار دارد.
محمــد حســین صومــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران بــا بیان 
اینکــه علــت ۴۰ درصد ابتال بــه بیمــاری کرونایی در این اســتان 
دورهمی های خانوادگی اســت، افــزود: این آمار بر اســاس ثبت 
اطالعات دقیق بیماران کرونایی در شهرها و بخش های مختلف 
استان حاصل شده و نسبت به میانگین کشوری، رقم بیشتری را 

به خود اختصاص داده است.
او از آحــاد مردم درخواســت کــرد تا ضمن توجه بــه توصیه های 
بهداشــتی اعــم از شســت و شــوی دســت ها، اســتفاده از مــواد 
ضدعفونی کننده و ماســک، فاصله گــذاری اجتماعی را به دقت 
رعایت کرده و از حضور در تجمع های خانوادگی به شــدت پرهیز 

کنند.
صومی با تاکید بر اینکه مهم ترین عنصر مقابله با ویروس کرونا، 
فاصلــه گرفتن افــراد از یکدیگــر و خوددداری از هــر گونه تجمع 
است، توصیه کرد: حتی در جمع های خانوادگی و محدود اعضای 
یک خانوار نیز باید فاصله های فیزیکی از همدیگر به دقت رعایت 

شود تا با فرا رسیدن فصل سرما دچار همه گیری کرونا نشویم.
او میزان رعایــت فاصله گذاری اجتماعی در آذربایجان شــرقی را 
۷۵ درصد اعالم و اضافه کرد: طبق بررسی های میدانی، دانشگاه 
علوم پزشــکی مرکز استان استفاده از ماســک ۹۰ درصد و رعایت 
بهداشــت فــردی ۲۰ درصد برآورد شــده اســت که ایــن آمار زنگ 
خطری جدی برای مقابله با گسترش روز افزون ویروس کرونا به 

شمار می رود.

صومــی، جایگاه هــای ســوخت، مراکــز خرید میــوه و تــره بار و 
آرامســتان ها را جزو مراکزی اعالم کرد که کمترین میزان توجه به 
پروتکل های بهداشــتی در آنها ثبت شــده اســت و در آنها میران 
فاصله گــذاری اجتماهی تا ۳۶ درصد نیز کاهش پیدا می کند. او 
اغذیه فروشی ها و مساجد را از جمله مراکزی در آذربایجان شرقی 
اعالم کرد که بیشــترین میــزان رعایت پروتکل هــای اجتماعی و 

فاصله گذاری در انها به ترتیب با ۸۶ و  ۸۰ درصد رعایت می شود.
 صومــی ادامه داد: در همین زمینه مراکز درمانی و بیمارســتانی، 
داروخانه و مطب پزشکان نیز از جمله مراکزی هستند که فاصله 
گــذاری اجتماعــی چنــدان مــورد توجه قــرار نمی گیرد کــه برای 
جلوگیری از روند موجود، دانشــگاه علوم پزشکی ضمن هشدار 
بــه این مراکز در صورت تداوم این بی توجهی مجبور به تعطیلی 

بخشی از مراکز خواهد شد. 
به گفته وی طبق آخرین آمارهای ثبت شــده میانگین مرگ و میر 
کرونایی ها در آذربایجان شرقی ۴.۸ درصد از افراد شناسایی شده 

است که این آمار در متوسط کشوری بیش از ۵ درصد است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز تعداد فوتی های ناشــی از 
ویروس کرونا در آذربایجان شــرقی را بیــش از ۲۵ نفر در روز اعالم 
و اضافه کرد: مراکز درمانی و بیمارستانی استان نیز روزانه به طور 

متوسط ۵۰۰ نفر را با عالیم مثبت کرونا شناسایی می کنند. 
صومــی آمارهای افزایشــی ابتــال به کرونــا در آذربایجان شــرقی 
را هشــداردهنده خوانــد و اعالم کرد: شهرســتان ها اهــر، تبریز، 
چاراویماق، بناب، مراغه، هریس، هشــترود، شبســتر، آذرشــهر، 
میانه، عجب شیر، سراب، جلفا و هوراند به ترتیب دارای بیشترین 
مبتال به کرونا هستند.  او شهرستان های شبستر، جلفا، چارایماق 
و اهر را دارای بیشــترین تعداد مبتالیان کرونا طی دو هفته اخیر 
اعالم و اضافه کرد: شهرستان های خداآفرین، مراغه، جلفا، عجب 
شــیر، هریس و اهر نیز دارای بیشترین تعداد بیماران شناسایی 

شده مثبت کرونا در آذربایجان شرقی هستند.
صومی میانگین ســنی فوتی های ناشــی از کرونــا در آذربایجان 
شــرقی را ۶۷.۸ ســال اعالم کــرد و ادامه داد: بیشــترین بســتری 
شــدگان کرونایی در اســتان نیز بین ۵۰ تا ۶۰ ســال ســن دارند و 
از لحاظ جســنیتی نیز آمارها برابر اســت. او بیشترین میزان ابتال 
به کرونا در آذربایجان شــرقی را مربوط به سنین باالی ۸۰ سال و 

کمترین میزان را مربوط به سنین پایین تر از ۲۰ سال اعالم کرد.

اخبار

ایســنا- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی با 
بیان این که جذب ســرمایه گذار و تولید ثروت باید 
اولویت آذربایجان شــرقی باشــد، گفت: شناســایی 
خالهــای موجــود و تولیــد ثــروت از دســتاوردهای 
و  بــوده  االنبیــا)ص(  خاتــم  ســازندگی  قــرارگاه 

آذربایجان شرقی به این دو مهم نیاز اساسی دارد.
محمدعلــی  ســید  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
آل هاشــم در دیدار فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیــا)ص(، اظهــار کــرد: این قــرارگاه در راســتای 

ایجاد رفاه عمومی در جامعه تالش می کند.
وی افــزود: در زمان کنونــی مردم ایران بــرای اتمام 

پروژه هــا به ایــن قــرارگاه چشــم دوخته انــد و این 
قرارگاه با کارهای جهادی مایه دلگرمی و امید مردم 

و مستضعفان جامعه است.
وی بــا بیــان اینکــه پــروژه قطارشــهری تبریــز نیــاز 
بــه حمایــت و پشــتیبانی قــرارگاه ســازندگی خاتم 
االنبیــا)ص( دارد، اظهــار کرد: ســاماندهی حاشــیه 
شــهر تبریز نیز ضروری است، چراکه وقوع یک زلزله 
بزرگ می تواند ســاکنان این مناطق را با خطر جدی 

مواجه کند.
حجت االســالم و المســلیمن آل هاشــم با اشــاره به 
زحمــات و رشــادت های مردم آذربایجــان در دوران 

مشــروطه و انقالب اســالمی، ادامه داد: این منطقه 
نیاز به ســرمایه گذاری بیشــتر و بهره مندی از برکات 

انقالب اسالمی دارد.
به نقــل از روابط عمومــی دفتر نماینــده ولی فقیه 
در آذربایجــان شــرقی، بعداز ایــن دیــدار فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبیــا، امام جمعه و جمعی از مدیران 
و فرماندهان این قرارگاه از محل اجرای پروژه حوزه 
علمیــه تبریز بازدیــد کردند و مقرر شــد طی تفاهم 
نامــه ای در قالــب تهاتــر زمین، قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــا)ص( برای تکمیل این پروژه مشــارکت 

کند.

شهریار- شهردار تبریز با اشــاره به احــداث دوهزار واحد 
مســکونی در شــهرک جوانان، از تبریز به عنــوان پایلوت 

طرح جا به جایی حاشیه نشینان یاد کرد.
ایرج شــهین باهر در حاشــیه امضاء تفاهــم نامه احداث 
دو هزار واحد مســکونی برای جا به جایی حاشیه نشینان 
تبریز، اظهار کرد: تبریز یکی از شــهرهای روی گســل کشور 
است که از این منظر خطرپذیری باالیی دارد؛ به طوری که 
اکنون در تبریز دو هزار هکتار بافت حاشیه نشین داریم.  

او تشــریح کــرد: مقــرر شــده اســت کــه ۱۰ هکتار از ســهم 
شــهرداری تبریز در شــهرک جوانان برای احــداث دو هزار 
واحد مســکونی جهــت جا به جایی حاشــیه نشــینان در 

اختیار قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( قرار گیرد.

شــهردار تبریز اعالم کرد: تامین مالی احداث این دو هزار 
واحد از سوی شــهرداری تبریز به شکل نقدی و غیرنقدی 

خواهد بود.
ایرج شــهین باهر با بیــان اینکه ایــن اقــدام موثرترین و 
عظیم ترین پروژه ســاماندهی حاشــیه نشــینی در کشور 
اســت، افزود: احداث دوهزار واحد، فاز اول طرح کلید به 

کلید )جا به جایی حاشــیه نشینان تبریز( است و بی شک 
در فازهــای بعدی، واحدهای بیش تــری احداث خواهیم 

کرد.
شــهردار تبریز با بیان اینکــه این تبریز، پایلــوت طرح جا 
به جایی حاشــیه نشــینان در کشور اســت، یادآور شد: با 
توجه به اینکه این واحدها به شکل صنعتی و سبک سازی 

احداث می شــود، امیدواریم در مدت زمانی کوتاه شــاهد 
بهره برداری این واحدهای مسکونی باشیم.

او در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به بازدید 
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا از ســه پروژه کالن 
شــهری تبریز که تفاهم نامه آن ســال گذشــته امضا شده 
بود، تصریح کرد: احداث مرکز دفن بهداشــتی پسماند و 

اتوبان والیت در حال حاضر با جدیت پیش می رود.
بــه گفتــه شــهردار تبریــز، مطالعات پــارک بــزرگ نیز که 
یکی از آن ســه پروژه کالن بود، رو به اتمام اســت و از امروز 
عملیــات اجرایی آن با حضور فرمانده قرارگاه ســازندگی 

خاتم االنبیا)ص( آغاز شد.
ایرج شهین باهر همچنین با اشاره به امضاء تفاهم نامه 
احداث تراموای شــهری در تبریز گفــت: امروز تفاهم نامه 
احداث خط پنج قطار شــهری از میدان قونقا تا میدان راه 
آهن تبریز دقیقا در مسیر قونقاء تاریخی تبریز که ۱۱۰ سال 
پیش در این شهر وجود داشت، امضا شد و امیدواریم به 
زودی تبدیل به قرارداد شده و وارد فاز اجرایی و عملیاتی 

شود.

              نسرین هزاره مقدم

 تنهــا طرح نماینــدگان مجلس یازدهم بــرای حل بحران 
معیشــِت طبقات متوسط و فرودســت مردم، دادن یارانه 
بــرای خرید غذا بــود؛ یعنی پولــی در کارت هــای اعتباری 
مردم بریزند تا شــهروندان بروند و بــا آن، برنج و تخم مرغ 
و حبوبــات بخرنــد! ایــن طرح نیــز بــه دلیل نارســایی و 
ضعف های بسیار، به بن بســت خورده و مردود شد؛ حاال 
بایــد از نمایندگانی که ادعای حمایــت از محرومان دارند 

پرسید "برای فرودستان چه کرده اید"؟
 پروپاگاندا و تبلیغات مکرر نمایندگان مجلس در ارتباط با 
تالش برای تامین معیشت فرودستان، به یک حسِن ختاِم 
نه چندان دور از انتظار منتهی شــد: شــورای نگهبان طرِح 
»تامین کاالهای اساسی« را به دلیل بار مالی سنگین و نبود 

اعتبار، مردود دانست!
طرح »یارانه غذا« به بن بست خورد

بیست و پنجم آبان ماه، بعد از ماه ها کشاکش و انتظار، در 
نهایت کدخدایی )سخنگوی شــورای نگهبان( اعالم کرد: از 
آنجا 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.
با این حســاب، طرحی کــه به نام تامین کاالهای اساســی 
یا همان کاالبــرگ الکترونیک برای تامین مــواد غذایی در 
دستور کار قرار گرفته بود، با مخالفت شورای نگهبان، کامل 

از دور خارج شد.
در ایــن طــرح پیش بینــی شــده بــود ۲۰  میلیــون نفــر از 
دهک های درآمدی پاییــن، ماهانه ۱۲۰ هــزار تومان اعتبار 
خریــد کاالهــای اساســی در قالــِب کارتهای شارژشــونده 
دریافت  کنند و ۴۰ میلیون نفر متعلق به دهک های باالتر، 
کارتهایی بگیرند که در آنها ۶۰ هزار تومان پول ریخته شده 
است. این گروه دوم می توانستند خودشان ۶۰ هزار تومان 
دیگر نیــز در کارت اعتباری بریزند و با آن کاالهای اساســی 

خانوار را خرید کنند.
این طرح، ســاالنه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز 
داشت و سه شنبه، هشتم مهرماه، مجلس شورای اسالمی 
بــا کلیــات آن موافقت کرد. بعــد از آن، طرح برای بررســی 
بیشــتر و تعیین جزئیات اجرایی، بــا موافقت نمایندگان 
به کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 

اسالمی ارجاع شد.
با این حســاب، بیش از چهل روز نماینــدگان مجلس، بر 
ســر جزئیات این طرح، کارزار رســانه ای بــه راه انداختند و 
مدعی شــدند بــا دادن یارانــه ۱۲۰ هزار تومانی بــه هر فرد 
متعلق به دهک های فرودست، مشکل تامین مواد غذایی 
خانوارهای کم درآمد »به تمامی« مرتفع می شود. در واقع، 
نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار حمایت از محرومان 
و فرودســتان اجتماع بــه ســر کار آمدند و بر کرســی های 
خانه ی ملت نشســتند، در این اوضاع ناگوار معیشتی که 
سطح پوشش دستمزد کارگران بیمه شده به یک سوم سبد 

هزینه ها رسیده )و میلیون ها نفر نیز در بازار کار غیررسمی 
بدون برخورداری از همین حداقل های قانونی مشغول به 
کار هســتند(، فقط یک طرح برای حِل »بحران معیشت« 
در چنته داشــتند که آنهم همین طرح یارانه غذا بود که در 

نهایت با رای شورای نگهبان از دستور کار خارج شد.
در همــان روزهــای ابتــدای مهرماه کــه از طــرح یارانه غذا 
رونمایی شــد، علــی بابایــی کارنامی )رئیس فراکســیون 
کارگری مجلــس( با تاکید بــر اینکه طرح تامیــن کاالهای 
اساســی، بحران معیشت فرودســتان را به صورت ماهانه 
حل خواهد کرد و قرار اســت از دو مــاه بعد یعنی از آذرماه 
اجرایی شــود؛ گفت: برای این طرح اعتبار علیحده در نظر 
گرفته نشده و قرار اســت دولت با »جابجایی بودجه ای« 
اعتبــار مــورد نیــاز بــرای آن را فراهــم کند؛ یعنــی از طریق 

جابجایی ردیف های بودجه.
ضعف های اساسی طرح

در روزهای بعد از تصویب، بر ســر تامین اعتبار برای اجرای 
طرح جنجال به پا شد؛ ابتدا نمایندگان خیز برداشتند که 
از اعتبــارات تبصره ۲ الیحه بودجه کــه مربوط به پرداخت 
دیــون دولت به ســازمان اســت، برای تامیــن اعتبار طرح 
کاالهای اساسی برداشت کنند و براساس همین تصمیم، 
از تامین اجتماعی درخواست کردند نیمی از اعتبار ۳۲ هزار 
میلیارد تومانی که در تیرماه جای رد دیون از دولت گرفته، 
مســترد دارد تا الاقل هزینه ی چند مــاِه یارانه الکترونیکی 
غذا فراهم شــود. این تصمیم با مخالفت جدی کارگران و 
بازنشستگان روبرو شد و در نتیجه نمایندگان »مجبور« به 

عقب نشینی شدند.
علی اکبر عیوضی )نماینده بازنشستگان تهرانی( در ارتباط 
با این تصمیم نادرست و عجوالنه ی نمایندگان می گوید: 
»تنها هنر نمایندگان مجلس در این خالصه شد که از پول 
سازمان بین النسلی تامین اجتماعی که متعلق به کارگران 
و بازنشســتگان اســت، بردارنــد و به دهک هــای خاص و 
انتخاب شده، یارانه غذا بدهند؛ خدا را شکر که این تصمیم 
ملغی شــد امــا می خواهم بگویــم راهبردهای معیشــتی 

نمایندگان مجلس تا این حد ابتدایی و ناعادالنه است!«
نمایندگان بعد از عقب نشــینی از تصمیم نادرست خود، 
به این راهکار رســیدند که دولت اموال زاید و اضافی خود 
را بفروشد تا بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز 
برای کاالبــرگ الکترونیــک را فراهم نماید. امــا این راهکار 
نیز نقشــه ی راه و برنامه ی قابل پیاده کردن نداشــت و به 
نتیجه نرســید. در نهایــت به دلیل بار مالی طــرح و دیده 
نشدن محل برداشت، طرح توسط شورای نگهبان مردود 
شــد. این در حالیست که از همان ابتدای رونمایی از طرح، 

اقتصاددانان نسبت به دیده نشدن اعتبار طرح و احتمال 
تشــدید کســری بودجه در ســال جاری و همچنین امکان 
تورم زایی طرح هشدار داده بودند. برای مثال، علی مروی، 
اقتصاددان، درباره این طرح نوشت: گرچه حمایت نقدی 
از دهک های پایین درآمدی از اولویت هاست، اما نباید به 
صورتی باشد که با ایجاد تورم درنهایت به ضرر آن ها تمام 
شــود. طرح یک فوریتی جدید مجلس با نام طرح تامین 
کاالهای اساســی، در مســیر ونزوئالیی کردن اقتصاد قدم 

برمی دارد.
جــدا از دیــده نشــدن اعتبــارات مالــی طــرح، ایــن طرح 
ایــرادات بســیار دیگر داشــت؛ احتمــاِل حــذف گروه های 
مســتحق که بارها در یارانه پردازی های قبلی دیده شده، 
یکی از کاســتی های ایــن طرح بــود؛ در یارانه هــای قبلی، 
بســیاری از گروه های ذیحق به دالیــل نامعتبر و ناعادالنه 
حذف شــدند؛ مثاًل راننده وانت نیسانی که در سطح شهر 
می چرخــد و میوه و تره بار می فروشــد، به صرِف داشــتن 

همان وانت نیسان، خط خورده است!
ضعــف بعدی، فقــدان شــبکه کارآمد توزیع اســت؛ یعنی 
شــبکه ای کارآمد که فاقد رگه های فســاد و سوءاســتفاده 
باشــد، عماًل وجود ندارد؛ تعاونی های مصرف سالهاست 
مســتهلک شــده و در نظــاِم سرمایه ســاالر، از دور خــارج 
شــده اند؛ اما ضعف عمــده ی بعدی، عــدم تخصیص ارز 
دولتی به کاالهای اساســی اســت کما اینکه کاالهایی که ارز 
دولتی گرفته اند نیز، به قیمت ارزان به دست مصرف کننده 
نمی رسند؛ داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد علیرغم 
تخصیص ارز دولتی به خــوراک دام و طیور، تورم تجمیعی 
گوشــت مــرغ در دو ســال اخیــر، بیــش از  ۱۰۰ درصد بوده 
است؛ اگر قرار باشــد نظام تخصیص ارز دولتی، معیوب و 
رانتی باشد، قدرِت خریِد  ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر، واقعًا 

چقدر است؟!
علیرضــا حیدری )فعال کارگری و کارشــناس روابط کار( در 
ایــن ارتبــاط می گوید: »تخصیــص کافی ارز دولتــِی ۴۲۰۰ 
تومانی به کاالهای اساسی، پیش شرط اصلی برای کامیابی 
چنیــن طرح هایــی اســت. اول بیاینــد توضیــح بدهنــد 
میلیاردها دالر ارز دولتی در این دو ســال چه شد؛ چرا هیچ 
کاالیــی با قیمــت دولتــی و ارزان به دســت مصرف کننده 
نرسید و چرا ارز دولتی، تبدیل به »رانت« شد؛ نمایندگان 
اول ایــن نقایــص را برطــرف کنند بعــد ســراغ یارانه غذا 

بروند!«
اما ضعف اساســی این طرح، حاکمیــِت »نگاه صدقه ای« 
اســت؛ بازگشــت به یارانــه و کوپن، بعــد از اینهمه ســال، 
خبــر خوبــی نیســت. حســن صادقــی )رئیــس اتحادیه 

پیشکســوتان جامعه کارگری( در ارتباط بــا این عقب گرد 
می گوید: »جای تاســف دارد که نمایندگان مجلس بعد از 
چهل ســال، باز به کوپن و یارانه بازگشته اند و می خواهند 
کارگران و بازنشســتگان را تبدیل بــه »صدقه بگیر« کنند؛ 
یعنی واقعًا راه بهتری برای تامین معیشت مردم فرودست 

وجود ندارد؟!«
»راه بهتر« چیست؟

این »راه بهتر« به اعتقاد تمام فعاالن کارگری، واقعی شدن 
دســتمزدهای مزدبگیران براســاس تورم تجمیعی و تاثیر 
ایــن تورم بر ســبد هزینه هاســت. آیا اگر مزد و مســتمری 
طبقه ی کارگر براساس افزایش هزینه های سبد معیشت، 
ترمیــم و تعدیل شــود، دیگــر ۶۰ میلیون نفــر از جمعیت 
کشــور محتاج یارانه غــذا خواهند بود؟! چــرا نمایندگان 
مجلس، دولت را وادار نمی کنند که به »قانون« و الزامات 
آن بازگردد و مزد و مســتمری ها را براساس سبد معیشت 
بیش از ۸ میلیون تومانی ترمیم کند؟! چرا کارگران سهمی 

از ثروت های انبوه این مملکت ندارند؟!
علی خدایــی )عضو کارگری شــورایعالی کار( در این رابطه 
می گوید: »نمایندگان به عنوان ناظــران بر اجرای قانون، 
وظیفه دارند دولت را به اجرای تعهدات خود ملزم نمایند؛ 
چرا دولت بدهی انبوه ســازمان را نمی پردازد؟ چرا دولت 
علیرغم درخواست های مکرر نمایندگان کارگری، جلسات 
شــورایعالی کار برای ترمیم مــزد ۹۹ را برگزار نمی کند و چرا 
دولت، هیــچ تعهدی به معیشــت کارگــران نــدارد؟! چرا 
نتوانســتند به قول های خــود در زمینه ی »کنتــرل تورم« 
پایبند بمانند؛ چه شــد تورم ۱۷، ۱۸ درصدی که در جلسات 

مزدی، مکرر وعده داده بودند؟!«
تنها طــرح نمایندگان مجلــس یازدهم بــرای حل بحران 
معیشــِت طبقات متوسط و فرودســت مردم، دادن یارانه 
بــرای خرید غــذا بوده اســت؛ یعنــی پولــی در کارت های 
اعتباری مردم بریزند تا شــهروندان بروند و بــا آن، برنج و 
تخم مرغ و حبوبات بخرند! این طرح نیز به دلیل نارسایی و 
ضعف های بسیار، به بن بست خورده و مردود شده است؛ 
حاال باید از نمایندگانی که ادعای حمایت از محرومان دارند 
پرسید "برای فرودستان چه کرده اید"؛ چرا گامی برای مهار 
تورم برنمی دارید؛ چرا بر نظام توزیع رانتی و ارزهای دولتی 
بربادرفتــه نظــارت نداریــد و چــرا علیرغم اینکــه اعضای 
کارگری شــورایعالی کار، بیست و ســوم مهرماه درخواست 
داده اند جلسه فوق العاده برای ترمیم مزد کارگران برگزار 
شود، ساکت نشسته اید و به وزارت کار نمی گویید "کارگران 

نیز حقی دارند؟!"
ایلنا

نصــر- مدیرعامــل آب منطقــه آذربایجــان شــرقی گفت: 
امیدوارم بــا همکاری قــرارگاه خاتم االنبیــاء)ص( در پروژه 

انتقال آب ارس به تبریز، تنش آبی تبریز را حل کنیم.
یوسف غفارزاده در جلسه ی بررسی پروژه ی انتقال آب ارس 
به تبریز و سایر پروژه های مشترک ما بین قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( و دســتگاه های آذربایجان شــرقی که با 
حضور فرمانده قرارگاه، نمایندگان مردم تبریز، آذرشــهر و 
اسکو در مجلس شورای اسالمی و سایر مسئولین و مدیران 
اســتانی در اســتانداری آذربایجان شــرقی برگزار شد، اظهار 
کرد: آب شــرب تبریز در حال حاضر در وضعیت ســر به سر 
قــرار دارد و در زمــان پیک مصــرف در شــهریور مــاه یک روز 

درمیان آب شرب تبریز قطع می شد.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم راهکاری پیدا کنیم، برای سالهای 
بعد نگرانی جدی خواهیم داشت، افزود: در سال ۱۴۰۰ برای 

مصرف میانگین و نرمال حــدود ۵ هزار متر مکعب و زمان 
پیک و پرمصــرف حدود ۶۵۰۰ متر مکعب آب نیاز اســت که 
ما حدود ۸۰۰ متر مکعب کمبود آب داریم و اگر این ۸۰۰ لیتر 
در ثانیه را تامین نکنیم سال آینده حتمًا با مشکل جدی تری 
مواجــه خواهیــم شــد.وی ادامــه داد: حفر ســه حلقه چاه 
عمیق جدید، جابه جایی لوله های خــط انتقال آب نهند و 
جداســازی آب شــرب از بخش های صنعتی اســت از جمله 

اقدامات کوتاه مدت است.
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: 
خــط انتقال زرینه رود بــه تبریز ۱۸۰ کیلومتر اســت که از این 
تعــداد ۱۴۰ کیلومتــر دارای لوله های بتنی اســت و به خاطر 

داشــتن ترکیدگی، مردم تبریز را دچار مشکل کرده است که 
۸۲ کیلومتر از این لوله ها بهسازی شده و به جای لوله های 
بتنی از  لوله های فوالدی استفاده کردیم. ۴۲ کیلومتر باقی 
مانده نیز آماده اســت. وی با اشــاره به احــداث مخزن صد 
هزار مترمکعبی در بزرگ ترین نقطه تبریز، گفت: این مخزن 
می توانــد ۸۰۰ لیتر در ثانیــه آب اضافی منتقل کند و حدود 
۷۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که اگر مصوب شود 

پول از محل فاینانس قابل پرداخت خواهد بود.
وی افزود: یکی دیگر از برنامه های بلندمدت انتقال آب ارس 
به تبریز اســت که این طرح حدود ســه میلیــون و ۵۰۰ هزار 
جمعیت را تحت پوشــش قرار خواهــد داد. طول این خط 

۱۴۵  کیلومتر اســت که ۳۵ کیلومتر که در نقطه بحرانی بود 
از ابتدای رودخانه ارس در منطقه هرزندات با پنج ایستگاه 
پمپاژ از اعتبارات مناطق مرزی تامین شــده و قســمتی هم 
توسط همکاران قرارگاه انجام شده است و برای ۱۱۵کیلومتر 
باقی مانده نیز امیدوار هســتیم مقدمات کار فراهم شود و 
از توان فنی مهندســی قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( 
اســتفاده کنیم. قرارگاه برای اســتان ما منشــأ برکت بوده و 

امیدواریم با همکاری قرارگاه تنش آبی تبریز را حل کنیم.
گفتنی است؛ در پایان این جلسه چند تفاهم نامه همکاری 
ما بین قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( و دستگاه های 

اجرایی آذربایجان شرقی امضا شد. 

جذب سرمایه گذار و تولید ثروت، اولویت آذربایجان شرقی باشد

تبریز پایلوت طرح جابه جایی حاشیه نشینان در کشور
 بزرگترین پروژه ساماندهی حاشیه نشینی کشور را در تبریز کلید زدیم

امیدواریم با همکاری قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( تنش آبی تبریز حل شود

چرا »یارانه غذا« ملغی شد؟!

معیشت فرودستان ابزار تبلیغات نمایندگان
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ایرنــا- بیشترشــان بیکار نشســته اند، بــا تلفن 
صحبت می کنند یا صندلی شــان را جلوی مغازه 
گذاشته اند و منتظر مشــتری اند. حاال که قیمت 
دالر مثل نوار قلب باال و پایین می شــود و کار آنها 
هم مســتقیم به دالر وصل اســت، کار و بارشان از 

سکه افتاده است.
این روزها که کمتر مرزی باز اســت تــا مبادا دایره 
شــیوع ویــروس کرونا بیشــتر شــود، لباس های 
دســت دوم هم به صورت قاچاق وارد می شوند. 
عرضــه  مغازه هــای  فروشــنده های  را  ایــن 
لباس های دســت دوم در میدان رســالت تهران 
می گویند؛ محلی که چند ســالی است تبدیل به 
بورس فــروش لباس های به اصطالح »تاناکورا« 

شده است.
این لباس ها را که از اربیل عراق، دوبی و پاکستان 
وارد ایــران می شــوند، کیلویــی می خرنــد و دو 
هفته ای در انبار نگه می دارند تا اگر ویروس کرونا 
دارد، از بیــن بــرود و بعــد روی ِرگال می چیننــد. 
مشــتری ها هــم آنقــدر لباس هــا را بــاال و پایین 
می کننــد تــا باالخره آنچــه که می خواهنــد، پیدا 
کننــد؛ کاری کــه ســاعت ها وقــت یک خریــدار را 

می گیرد.
فروشــگاه پــر از لباس های اتوکشــیده و مرتب و 
قیمت ها کمی از فروشگاه های دیگر باالتر است. 
چند مشــتری در اطراف مغازه پخش شــده اند و 
در حال جســت وجو برای پیدا کردن لباس مورد 
عالقه شان هســتند. دختری که از گشتن خسته 
شــده، رو بــه فروشــنده می گوید: »پــس مامان 
من که هر دفعه میاد اینجا و با کلی لباس خوب 
بر میگــرده خونــه، از کجــا پیداشــون می کنه؟« 
فروشــنده جــواب می دهــد: »مادر شــما خوب 

می گرده«.
تعداد فروشــگاه هایی که پوشاک و کفش دست 

دوم در میــدان رســالت عرضــه می کننــد، کــم 
نیســتند. برخی از فروشگاه ها دکورهای آنچنانی 
دارند و برخی دیگر هم لباس ها را روی هم تلنبار 
کرده اند. پشــت شیشــه برخــی از آنهــا »حراج« 
نوشــته شــده و لباس هایی که فصلش گذشته 
را حتی با قیمت ۳۸ هزار تومان هم می فروشــند 
امــا قیمت بیشــتر لباس هــای فصــل، گران تر از 

لباس های در حد نو است.
»ایــن روزهــا کســب و کار ما هــم چنگــی به دل 
نمیزنه چون مستقیم با دالر کار می کنیم. اوضاع 
دالر هم که خودتــون بهتر می دونین. یه وقتایی 
قیمتا دقیقه ای باال میره و مجبوریم واســه خرید 
و فروش دســت نگه داریم تا ببینیم چی میشه.« 
اینهــا را یکی از فروشــنده ها می گوید. می پرســم 
این روزها که کرونا همه جا را گرفته این لباس ها 
خطرناک نیســتند؟ ضدعفونی هم می شــوند؟ 
»ضــد عفونــی کجا بــوده خانــوم؟ لباســا رو که 
میاریم، دو هفته تــو انبار نگه می داریم، بعد روی 
رگال می چینیــم. تــو این مدت اگه ویروســی هم 
باشــه از بین میــره. بعدشــم مردم وقتــی میان 
خرید، دســت میزنــن ببینن لباس چه جنســی 
داره و اگــه کرونایــی باشــه از خود مــردم منتقل 
میشــه. البته تا االن هیچکدوم از ما و کاسبا کرونا 

نگرفتیم.«
مغازه بعدی ویترین شیکی دارد. دو دل می مانم 
که این مغازه  لباس های دست دوم می فروشد یا 
نو. داخل می شوم. مغازه به شکل مدرنی طراحی 
شــده و بوی خوبی فضــا را پر کرده اســت. کمی 
بــه لباس ها نگاه می کنم. دســت دوم هســتند، 

بــا این تفــاوت که خشکشــویی رفته انــد و لیبل 
خورده اند. دست روی یک کاپشن زنانه می گذارم 
و قیمت را می پرســم: »یک و ۲۰۰!« اجناس مغازه 
بسیار گرانند و زمانی که دلیل گرانی را می پرسم، 
فروشنده می گوید: »همه اجناس ما برند اصله. 

اینجا هم دومین شعبه فروشگاه ما تو تهرانه.«
قیمت هــا مغــازه به مغــازه فــرق می کنــد و باال 
بــر  درســتی  نظــارت  گویــا  می شــود.  پاییــن  و 
قیمت گــذاری لباس های وارداتی دســت دوم در 
کشــور وجود نــدارد. در کنار عرضــه لباس های 
دســت دوم در فروشگاه های معروف به تاناکورا، 
بســیاری هــم لباس هــای دســت دو خــود را در 
شــبکه های اجتماعی بــه فــروش می گذارند که 
طرفــداران بســیاری هــم دارنــد؛ از لباس هــای 
مجلســی گرفتــه تــا کفــش و کتونــی و وســایل 
کوهنــوردی. بســیاری از فعــاالن محیط زیســت 
معتقدند این کار به بهبود شرایط محیط زیست 
و جلوگیری از مصرف گرایی کمک شایانی می کند 

و در همه جای دنیا هم مرسوم است.
»تــو آلمان، هــر محله ای یــه دکه فلــزی داره که 
مــردم لباســایی که دیگــه اســتفاده نمی کنن رو 
میندازن داخلش و هر چنــد وقت یه بار صلیب 
ســرخ یا شــهرداری میاد لباســا رو جمع می کنه، 
میشوره و تو کمپ پناهنده ها یا بین کارتن خوابا 
توزیع می کنه. البته فروشــگاهای دســت دوم یا 
همــون تاناکــورای خودمــون هم اینجا هســتن 
که لباســا رو بــا کمترین قیمت یــه چیزی حدود 
یک یا دو یورو می فروشــن. معمــوال مردم خیلی 
فقیر مشــتری این فروشــگاها هســتن. یه سری 

فروشــگاها هم هســتن کــه لباســای »اوت ِلت 
Outlet« می فروشن. چون لباسای برند گرونن 
و هر کســی این قدرت مالی رو نداره که مثال ۳۰۰ 
یورو واسه یه لباس برند بده، یه سری فروشگاها 
لباســای کالکشــن قدیم همون برندای خوبو یا 
اصال لباسایی که برند نیستن رو با قیمت حدود 
۳۰ یورو می فروشــن. معموال  فروشگاهای لباس 
تو اروپا این ارزشــو واســه مشتریاشون قائلن که 
اگه تا ۲۸ روز از خریدشــون راضی نبودن به شرط 
اینکه مارکشــو نکنده باشن، بتونن پسش بدن. 
اگه کیفیت لبــاس پایین اومده باشــه که نتونن 
اونــو با قیمت قبل بفروشــن با قیمــت پایین تر 
به فروشگاهای اوت لت میدن.« این اطالعات را 
»مسلم« که در حال حاضر شهروند آلمان است 
درباره اســتفاده از لباس های دست دوم در این 

کشور می دهد.
در ایــن بیــن برخــی هم تجربــه خوبــی از خرید 
لباس های دست دوم نداشته اند و بعد از لمس 
ایــن لباس هــا با مشــکالت پوســتی یا تنفســی 
روبــه رو شــده اند. گرچه مینو محــرز - متخصص 
بیماری های عفونی - معتقد است: »چنین چیزی 
نمی تواند درست باشــد. لباس های دست دوم 
در همه جای دنیا فروخته می شــوند. اگر کســی 
با لمس پارچه این لباس ها دچار مشــکل شده 
قطعا سابقه حساسیت یا بیماری پوستی داشته 

است.«
این عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
همچنین درباره مصرف لباس های دســت دوم 
در زمانی که درگیر شــیوع کرونا هستیم می گوید: 

»مــردم می تواننــد لباس های دســت دومی که 
می خرنــد بعــد از شست وشــو اســتفاده کنند و 
در این زمینه مشــکلی وجود ندارد. مشــکلی که 
وجــود دارد ُپــرو لبــاس اســت که باعــث انتقال 
ویروس می شود. به همین دلیل بهتر است این 
لباس ها بدون ُپرو خریداری و بعد از شست وشو 

استفاده شوند.«
اما آیــا واقعا مصــرف لباس های دســت دوم به 
بهبود یا حفظ بهتر محیط زیست کمک می کند؟ 
ناهید محبــی - دکترای مدیریت محیط زیســت 
- معتقــد اســت: »لباس هــای دســت دوم یا به 
اصطالح تاناکورا قابل اســتفاده دوباره اند اما از 
نظر بهداشتی مسائل خاص خودشان را دارند. 
در کل اســتفاده از یک محصــول در جهت بهبود 
یا حفظ منابع محیط زیســت کار درســتی است. 
گرچــه قاعدتــا توجــه به مســائل بهداشــتی در 
اولویت اســت زیرا این مســائل ارتباط تنگاتنگی 
با محیط زیســت دارد. بسیاری از کشورهای دنیا 
هم از لباس های دست دوم استفاده می کنند که 
بسیاری از این لباس ها برند هستند. منسوجات 
جزء زباله هایی هستند که دیر تجزیه می شوند. 
اغلــب زباله هایی کــه تولیــد می کنیــم کمتر به 
ســمت مراکــز بازیافــت هدایــت و بیشــتر دفن 
می شــوند. در چرخه دفع پسماند چهار R داریم 
که یکی از آنها )Reuse( یا همان استفاده دوباره 
اســت و دیگــری )Recycle( یا همــان بازیافت 
است و چون دو مورد دیگر در این مبحث کاربرد 
ندارند به آنها اشاره نمی کنم. استفاده دوباره به 
این معناست که می توان از یک شیء یا محصول 

اســتفاده دیگری داشــته باشــیم. برای مثال من 
کمــدی دارم که بــه آن احتیاجی نــدارم و به جای 
آنکــه آن را به زباله تبدیل کنم در اختیار شــخص 
نیازمنــدی می گذارم. یا مدل دیگــری وجود دارد 
که با کمی تغییر می توان از یک کاال استفاده کرد. 
بــرای مثال برخــی از خانم هــا در منــزل با برخی 
لباس های کهنه، کیف درســت می کننــد. درباره 
بازیافــت هم یک محصول به کارخانه فرســتاده 
می شود و به طور کلی تجزیه و از آن ماده یا کاالی 
دیگری تولید می شــود. در برگــه )MSDS( که به 
 )Reuse( برخی لباس ها دوخته می شود، عالئم
و )Recycle(، چگونگــی شست وشــو، نگهداری 
و دفع لباس درج شــده که افــراد باید این عالئم 
جزئی را بشناســند. در واقع عالئم دفع لباس به 
مصرف کننده توضیح می دهد که اگر می خواهید 
این لباس دفع شود آن را مستقیم در سطل زباله 
نیندازیــد. برای مثــال لباس هــای نایلونی برای 
تجزیه به ۳۰ تا ۴۰ ســال و لباس های نخی به سه 

تا چهارده ماه زمان نیاز دارند.«
این کارشــناس محیط زیست می گوید: »با عقب 
انداختن چرخه بازیافت، به منشاء تولید کمک 
می شــود زیرا مواد اولیه تولیــد از طبیعت گرفته 
می شــود و زمانی که از یک لبــاس در مدت زمان 
بیشتری اســتفاده کنیم به اصالح الگوی مصرف 
کمک می کنیم. به همین دلیل به منابع طبیعی 
کمتــر فشــار می آوریم. هر چــه مانــدگاری باالتر 
باشد کمتر به سمت تقاضای تولید لباس جدید 
می رویم. هر چه درخواست ما کمتر باشد، تولید 
پایین می آید و از طرفی برداشــت منابع طبیعی 
هــم کمتر می شــود. بــرای هــر تولیدی پروســه، 
ورودی و خروجــی داریــم کــه باید نحــوه تولید 
اصالح شــود تا خروجی ها کمتر شوند و کمترین 

خسارت را به محیط زیست شاهد باشیم.«

44

ایسنا- سالهاست صدای ورق های کتاب کمتر شنیده و بوی 
آن کمتر استشمام می شــود و حاال هم که سر و کله کرونا پیدا 
شــده و گرانی بیداد کرده، بهانه کتاب نخواندن بیشتر شده 
است؛ از ناشرانی که از گرانی کاغذ می نالند تا کتاب فروشهایی 

که از کاهش شدید خرید کتاب در ایام کرونا گالیه می کنند.
جدا از همه چالشهای کتابخوانی در ایران کرونازده اما هستند 
ایرانی هایی که در این روزهــای قرنطینه با کتاب خوانی صفا 
می کنند و حالشــان را خوب مثل مریم  که شــخصیت، منش 
و رفتار درست شــهروندی را با کتابخوانی ساخته، با شناخت 
مســائل مختلف به جنگ مشــکالت زندگی اش رفته است و 
بــا آموخته هایش به دنبال کمک به دیگران برای رســیدن به 

جامعه آرمانی است.
مردمی که مطالعه می کنند، هرگز برده نمی شوند

از "آنتونیــو لوبوآنتونس" الهــام گرفته کــه می گوید مردمی 
که مطالعه می کننــد، هرگز برده نمی شــوند چرا که فرهنگ 
برآمده از کتابخوانی، هراس انگیز و وحشتناک ترین چیز برای 

دیکتاتورهاست.
ذهن مریم باز است و همین باعث پیشرفتش در زندگی شده 

است و معتقد است همه آن را مدیون کتابخوانی است.
این شــهروند کتابخوان اردبیلی گفته با هر بار کتاب خواندن 
عالوه بر ایجاد سرگرمی در او، ذهنش را نسبت به موضوعات 
مختلف باز کرده و وقتی از کتابی مطلب جدیدی یاد می گیرد 
بــه حدی خوشــحال می شــود که حــس می کند شــخصیت 
وجــودی اش رفته رفتــه در حال تکمیل شــدن هســت و این 
موضوع باعث می شود نسبت به مسائل مختلف با دید بازتر 

و با اعتماد به نفس بیشتری ارائه نظر کند.
او همیشــه و همــه جا ســعی کــرده در مــورد کتاب هایی که 
خوانده  حتی شده یک جمله کوتاه برای اطرافیان بازگو کند و 
حتی خواندن آن کتاب ها را تبلیغ کند؛ آنقدر با هیجان و آب و 
تاب گفته که دوستان و خانواده  از او کتاب امانت گرفته اند یا 

آدرس خرید آن کتاب را پرسیده اند.
این شــهروند اردبیلی همانطور که بیشــتر در فضای مجازی 
ســعی در معرفــی کتاب دارد، بــا یک عکس از کتــاب و جمله 
کوتــاه و آموزنــده ای از همان کتــاب، به معرفــی و تعریف آن 
کتاب پرداخته  اســت. در حد تــوان کتاب ها را امانــت داده و 
حتی بعضی وقت ها خالصه ای از کتاب را به اشــتراک گذاشته  
که یا مردم نســبت بــه آن کتاب کنجکاو شــوند و یــا حداقل 

ذهنیتی از موضوع آن کتاب برای خود داشته باشند.
او شــدیدا بــه خواندن کتــاب عالقــه دارد تا جاییکــه به طور 
متوســط هر ماه دو جلد کتاب می خواند و مطالعه اش همه 
موضوعات را شامل می شود و فرقی نمی کند کتاب تاریخی یا 

سیاسی و یا داستانی باشد.

مزیت های کتب صوتی
مریــم با اشــاره مزیت هــای کتب صوتــی نیز گفــت: به نظرم 
کتاب هــای صوتی برای کســانی کــه وقت مطالعــه را ندارند 
بسیار مناسب اســت، همینطور افرادی که گرفتن جلد کتاب 
را دشــوار می دانند یا معتقدند به بیناییشان آسیب می رسد، 
کتاب صوتی گزینه بســیار مناسبی است. اما  خود من گرفتن 
جلد کتاب را بین دســت هایم بسیار دوســت دارم، استشمام 
بوی اوراق کتاب و صدای ورق زدن آن برایم لذت بخش است. 

از آنجایــی کــه اوقات فراعت زیــادی هم دارم بیشــتر از کتاب 
صوتی، کتاب های نوشــتاری را ترجیح می دهم، اما چند باری 

هم از کتاب های صوتی در قالب پادکست استفاده کرده ام.
راهکارهای انتخاب یک کتاب خوب برای مطالعه

وی با اشــاره بــه راهکارهــای انتخاب یــک کتاب خــوب برای 
مطالعه، تصریح کرد: شــخصا برای انتخــاب کتاب خوب، در 
فضای مجازی به دنبال معرفی های کتاب در صفحات کمپین 
مطالعه کتاب می پــردازم، از نظر افراد در رابطه با کتاب هایی 
که مطالعــه کرده اند کمک می گیرم و هنــگام انتخاب، اندکی 
در رابطــه بــا آن کتــاب تحقیــق کــرده و اگر موضــوع جالب 
توجهی برایم بود و همینطور بنابه احساس نیازم در رابطه با 

موضوعی خاص، اقدام به خرید آن کتاب می کنم.
بــه نظر مریم، صــرف یک فنجــان قهوه یا یــک دمنوش گرم 
در روزهای زمســتانی در کنار شــومینه و یا نوشیدنی خنک در 
گرمای تابستان بر روی کاناپه لذت مطالعه کتاب را صد برابر 
می کند و حاال هم که کرونا آمده، در دوران کرونایی و قرنطینه 
نیز متوســط مطالعه اش افزایش یافته و هر ماه سه یا چهار 

جلد کتاب مطالعه می کند.

بیشتر شدن خرید اینترنتی کتاب در ایام کرونا
این کارشناس ارشــد مدیریت دولتی، قبل از کرونا  با مراجعه 
به کتابفروشی ها و نمایشگاه های کتاب اقدام به خرید کتاب 
مورد نظرم می کرد، اما بعــد از کرونا مجبور به خرید اینترنتی 
کتاب شــد، همینطور چند کتــاب صوتی خوانــده و یا گاهی 

اوقات هم به صورت فایل PDF مطالعه کرده  است.
االن هم بخاطر شــرایط قرنطینه موجود، کتابفروشــی ها به 
صــورت آنالین ســفارش قبــول کرده و ســفارش ها را ارســال 
می کننــد که او هــم همینطور کتاب ســفارش داده و دریافت 
می کند، در اردبیل بسیاری از تعدادی از کتابفروشی ها از جمله 
دکتر بــوک، دکتر شــریعتی و اورنگ به ایــن روش کتاب های 

خود را عرضه می کنند.

مزایا و معایت خرید حضوری و مجازی کتاب
وی بــا اشــاره بــه مزایــا و معایــت خریــد حضــوری و مجازی 

کتــاب، گفــت: در خریــد حضــوری زمــان تحقیــق و بررســی 
کتاب بیشــتر بوده و ارتباط گرفتن با کتاب مورد نظر بیشــتر 
اســت که متاســفانه بــه خاطر شــرایط کرونایی گشــت وگذار 
در کتابفروشــی ها و نمایشــگاه های کتــاب خطرناک شــده و 
همینطور وقت گیر اســت، اما در خرید غیر حضوری و مجازی،  
ارتباط صحیح گرفتن با کتاب امکان پذیر نیست، برای بررسی 
کتاب باید در فضای مجازی بســیار تحقیق کرد، اما امکان این 
خرید در شرایط کرونایی خیلی خوب است و همینطور زحمت 
بیرون رفتن از خانه وجود نــدارد و نیاز به صرف وقت و انرژی 

نیست.
مریم آقازاده با اشاره به طرح های حمایتی وزارت ارشاد از افراد 
کتابخوان با عناوین مختلف از جمله بهارانه، تابستانه، پاییزه 
و زمستانه، خاطرنشان کرد: به عنوان یکی از استفاده کنندگان 
این طرح، به خاطر تدارک چنین طرحی بسیار ممنون هستم. 
این طرح ها ترفند خیلی خوبی برای افزایش میزان مطالعه 
است، به شرطی که به درستی اطالع رسانی شود تا همه مردم 

و به ویژه عالقمندان از وجود چنین طرحی هایی آگاه باشند.
او معتقد است: این طرح ها تخفیفات خوبی برای کتاب ها در 
نظر گرفته است که در این شرایط اقتصادی، کمی هم که شده 
به مطالعه مردم کمک می کند؛ چراکه هســتند کسانی که به 
خاطر اوضاع مالــی نمی توانند کتاب تهیه کنند، این طرح ها 
روش بسیار مفیدی هستند، مخصوصا که کتاب ها در دوران 

کرونایی به درب خانه ارسال می شوند، چی از این بهتر؟

مشکالت امروز جامعه ما شاید از نخواندن کتاب باشد
محمدعلی دیده بان از کتابخوانان فعــال اردبیلی از بهره ای 
که از کتابخوانی بره گفته و همیشــه ســعی کرده از داده های 
دریافــت شــده از کتاب در زندگی  اش اســتفاده کند. انســان 
بــه راحتی تفاوت اعمال و رفتار فــرد کتابخوان با دیگران را به 
عینه می بیند و به همین دلیل سالهاســت در ایام نوروز برای 
فامیل و آشــنایان کتاب هدیه می دهد، ضمنا در طول ســال 
برای کســانی کــه اهل مطالعه انــد کتاب امانــت می دهد که 

بیشترشان معموال کودکان و نوجوانان هستند.
دیده بان، حوزه های موفقیت، تاریخی، اجتماعی و سیاسی را 

حوزه های مورد عالقه خــود برای مطالعه عنوان کرد و گفت: 
با توجه به مشــغله هایی که دارم هر ماه حدودا ۲ جلد کتاب 

مطالعه می کنم.
این هنرمند اردبیلی با بیان اینکه کتاب های صوتی را دوست 
دارد، ولی چندین مورد که شــنیده  کیفیت مطلوب حرفه ای 
نداشــته اند، خاطرنشــان کرد: کتابی که کاربردی باشــد و به 
درد امروز بخورد قطعا کتاب خوبی خواهد بود. البته به نظر 
بنده اگر خودمان عماًل زیاد کتاب مطالعه کنیم و به نزدیکان 
انتقال دهیم راه خوبی بــرای ترویج خواهد بود، در این مورد 

رسانه های جمعی هم نقش خوبی می توانند ایفا کنند.
انتخاب کتاب برای خرید و مطالعه معموال از طریق دوستان، 

اینترنت، رسانه های دیداری و شنیداری پیشنهاد می شود
وی با بیان اینکــه انتخاب کتاب برای خرید و مطالعه معموال 
از طریق دوســتان، اینترنت، رســانه های دیداری و شنیداری 
پیشــنهاد می شــود، اضافه کــرد: کتابخوانــی در برنامه های 
آمــوزش و پرورش و نظــام آموزش عالی هــم می تواند جایی 

داشته باشد.
دیده بــان با بیان اینکه میــزان مطالعه بنــده در دوران قبل 
از کرونــا و کرونا زیــاد فرقی نکرده، ولی نحوه خرید را بیشــتر 
مجازی انجام می دهد، خاطرنشــان کرد: ما به صورت سنتی 
به خرید حضوری عادت کرده ایم ولی با راهکارهایی می توان 
خرید مردم را بیشتر به خرید مجازی سوق داد. البته در حال 
حاضر با توجه به شیوع کرونا خرید مجازی مزایای زیادی دارد 
از جمله پیشگیری از انتقال ویروس، صرفه جویی در مصرف 
ســوخت، مدیریت مالی، مدیریت زمان و غیــره. با این حال 
عدم مرجوع کتاب و ندیدن کتاب قبل از خرید را نیز می توان 

از معایب خرید مجازی عنوان کرد.
این کارگردان تلویزیون طرح حمایتی ارشــاد را خوب ارزیابی 
کــرد و گفــت: البته اگر ســقف اعتبار خریــد را بــاال ببرند بهتر 

خواهد بود.
دیده بــان بــا بیان اینکه مشــکالت امــروز جامعه ما شــاید از 
نخواندن کتاب باشــد، تاکیــد کرد: یک عــزم عمومی در بین 
نهادهای فرهنگی کشور هم الزم است که هر نهاد متناسب با 

کارکردش در این زمینه اقدام کنند.

کتابخوانی نیازمند توجه مسئوالن به قیمت 
سرسام آور کتاب است

 بررسی های میدانی نشان می دهد قیمت کتاب طی دو سال 
اخیر افزایش چشمگیری داشــته است و ناشران این افزایش 

قیمت ها را ناشی از افزایش قیمت کاغذ وارداتی می دانند.

فروش کتابفروشی ها با شیوع کرونا کاهش 
چشمگیری داشته است

خبرنگار ما در گفت وگو با دو تن از کتابفروشان اردبیل متوجه 
نارضایتی آنان از وضعیت فعلی شد این کتابفروشان معتقد 
بودند طی دو ســال اخیر و مخصوصا از شروع شیوع ویروس 
کرونــا فروش آنــان کاهش چشــمگیری و حتی چنــد برابری 

داشته است.
حتــی برخی از کتابفروشــان اردبیلی تحویل رایــگان کتاب در 
درب منــزل را نیز در اولویــت کارهای خود قــرار داده اند ولی 
متاســفانه وضعیت اقتصادی نامناســب مردم کفاف خرید 

صرفــا یک جلد کتاب در ماه یا فصل را نیــز نمی کند تا آنرا به 
صورت تلفنی یا اینترنتی ســفارش دهنــد و درب منزل خود 
دریافــت نمایند. در چنین شــرایط اقتصادی نیــز که قدرت 
خرید مردم بسیار و بسیار پایین آمده است، خرید کتاب برای 
خانواده ها جزو اولویت های آخر حســاب شده و گاها از سبد 

خانواده ها حذف شده است.
امید است با توجه ویژه مسئوالن و اختصاص یارانه های ویژه 
بــه این امر، قدمی هــر چند کوچک در جهــت ترویج فرهنگ 

کتابخوانی و رشد و توسعه فرهنگ جامعه برداشته شود.
 

هزینه کردن در حوزه فرهنگی و کتابخوانی 
سرمایه گذاری است

یاســر محمدپــور معاون فرهنگــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اردبیل با بیــان اینکه برای تربیــت و پرورش 
آینده ســازان باید به کتاب مراجعه کنیم، گفت: بدون داشتن 
اطالعات، علم و سواد کافی نمی توانیم در کارهای خود موفق 

شویم.
وی با بیان اینکه بدون کتاب جامعه پیشــرفته و رو به جلو به 
حساب نمی آید، افزود: کتاب یکی از باقیات الصالحات است؛ 
چراکه کتاب بعد از فوت نویســنده آن نیز، می تواند تاثیرگذار 

باشد.
محمدپــور خــرج کــردن در حــوزه فرهنگــی و کتابخوانــی را 
سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: مفیدترین، مثبت ترین 

و در عین حال بی ضررترین دوست انسان کتاب است.
معــاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اردبیل با اشــاره به وظایف کالن وزارت ارشــاد در حوزه کتاب 
و کتابخوانی، صدور مجوز و نظارت، حوزه نشــر، صدور مجوز 
کتابفروشــی ها و حمایت از نویســندگان، افــزود: طی هفده 
ســال گذشــته صندوق اعتباری هنر راه اندازی شده تا اهالی 
فرهنگ و هنر با عضویت در این صندوق از حمایت های الزم 
برخوردار شــوند. وی بزرگترین حمایــت این صندوق را بیمه 
نویســندگان بــدون بیمه عنوان کــرد و گفت: ایــن صندوق 
همچنین کمک های بالعوضی نیز دارد که در شــرایط خاص 
انجام می شــود. وام تالیف کتاب، کمک مســتمری برای افراد 
باالی ۶۰ ســال، وام راه اندازی، تجهیز و توسعه کتابفروشی ها 
نیــز از دیگــر حمایت های وزارت ارشــاد اســت کــه از اصحاب 

فرهنگ و هنر انجام می دهد.
محمدپور با اشاره به برگزاری نمایشگاه های مختلف کتاب در 
طول سال، تصریح کرد: در این نمایشگاه ها نیز نویسندگان، 
ناشــران، کتابفروشــان و مردم از حمایت وزارت ارشاد منتفع 

می شوند.
معــاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اردبیــل بــا اشــاره بــه طــرح جدیــد حمایتــی وزارت ارشــاد 
در خصــوص راه انــدازی طرح هــای فصلــی کتاب)بهارانــه، 
تابســتانه، پاییزه و زمســتانه(، گفت: در ایــن طرح ها که هر 
فصل و به نام همان فصل برگزار می شــود، کتابفروشــان در 
ســایت خانه کتاب ثبت نام می کنند و بر حسب تعداد کتب، 
موقعیــت، مســاحت و مســائل دیگر کتابفروشــی بــرای آن 
اعتبار در نظر گرفته می شــود. در این طــرح مردم می توانند 
با ارائه شــماره ملی از ۲۰ درصد تخفیف حمایتی وزارت ارشاد 
بهره مند شوند، که این طرح به نوعی حمایت از کتابخوانان 
و کتابفروشــان اســت و به ترویج و توســعه کتابخوانی کمک 

می کند.
وی با بیان اینکه در هفته کتاب و کتابخوانی ســالجاری طرح 
پاییزه کتاب در ســیزده کتابفروشــی منتخب اســتان اردبیل 
نیز برگزار می شود، افزود: کتابفروشــی های الدورادو، اورنگ، 
بهروز، پرواز، حکیم، خیام، دانشــجو، دنیــز، دکتر بوک، مالک 
پور، والیت، دکتر شــریعتی و موالنا ســیزده کتابفروشی عضو 
طــرح پاییــزه در اســتان اردبیل هســتند که آدرس و شــماره 

تماس آنها در سایت خانه کتاب موجود است.

چالشهای کتابخوانی در ایران کرونازده؛

روایت آدم های باکالس کتابخوان

 اقتصاد خانواده هنر دفاع مقدس  اقتصاد  نقدتحلیل

لباس »تاناکورا« خوب است یا بد؟
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فرارو- مــردم از دولــت درباره محدودیــت فعالیت ها 
تا ســاعت ۶ بعــد از ظهر می پرســند وقتــی مغازه های 
خــود را از ســاعت ۶ بعدازظهــر تعطیــل می کننــد چه 
ارگانــی از این اصنــاف حمایت می کند و مخارج شــان را 
پرداخــت می کند؟ در همه کشــور ها وقتی ممنوعیت و 
محدودیتــی وجــود دارد و حکومت ها بــه خاطر کرونا 
مغازه هــا را تعطیل می کنند از کلیه مشــاغل حمایت و 
کمک مالی می کنند، اما این مســئله متأسفانه در کشور 
و در تهران مشــاهده نشده اســت.کاهش ساعت مترو 
به هیچ عنوان تأثیری بر مهار کرونا ندارد. این وضعیتی 
که طی این یک هفته درتهران و برخی از شــهر های دیگر 
به وجــود آوردند منجر بــه افزایش ترافیــک و افزایش 
ازدحام شده است و هرج ومرج و یک چندضلعی انتقال 
بیمــاری و زنجیره کرونا به وجود آمده اســت و نه تن ها 
مســائل مرتفع نشــده بلکه تشــدید هم شــده اســت. 
اخباری کــه درواقع جســته و گریخته درباره اســتعفای 
وزیر بهداشت و درمان انتشار پیدا می کند صحت دارد.
درهفته های اخیر در حالی که کرونا همچنان در کشــور 
می تــازد و قربانی می گیرد مدام خبــر از تعطیلی تهران 
می آید اخباری که هر شــنبه و با برگزاری جلســه ســتاد 
ملی کرونا ســرانجامی نمی یابد و حتی به گفته علیرضا 
رئیســی سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا حتی از آن 

در جلسه ستاد صحبتی به میان نمی آید.
از محدودیت هــای  هفتــه گذشــته بــود کــه صحبــت 
جدید، پایان زودهنگام ســاعات متــروی تهران و کرج و 
محدودیت فعالیت تا ســاعت ۶ بعد ازظهر اعالم شــد. 
امــا حتی به گفته خود مســئولین وزارت بهداشــت این 

محدودیت ها هم به جایی نرسید و نتیجه ای نداشت.
تا این که روز جمعه بار دیگر نــادر توکلی معاون درمان 
ســتاد مقابلــه با کرونــا گفــت: وضعیت اســتان تهران 
بحرانی است و درخواســت تعطیلی دو هفته ای استان 
تهــران تقریبــا در حــال جلــو رفتــن اســت؛ مصوبــات 
اولیــه گرفته شــده و مصوبات نهایــی آن را نیز از طریق 
ســتاد کرونای استان تهران بشــدت پیگیری می کنیم تا 
اســتان تهــران به مدت دو هفتــه تعطیل شــود. اما باز 
هم در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا در روز شــنبه 
صحبــت از طرح جامــع مدیریت کرونا شــامل تدابیر و 
محدودیت هــای جدید از اول آذر تا پایان ســال شــد و 

خبری از تعطیلی تهران به میان نیامد.
امــا آیا این محدودیت های جدید از تعطیلی زودهنگام 
شــش  ســاعت  تــا  فعالیت هــا  محدودیــت  تــا  متــرو 
بعدازظهــر در مهــار کرونا تاثیرگذار اســت؟ مشــکل در 

کجاست؟
بحــران  مدیریــت  کارشــناس  محبوب فــر  محمدرضــا 
ســالمت و عضــو انجمــن علمــی آمــوزش بهداشــت و 
ارتقای ســالمت در این باره گفت: از حدود ده ماه پیش 
که ویروس کرونا وارد کشــور ایران شد اصاًل محدودیت 
و ممنوعیت و برنامــه مبارزه قوی و مؤثــر برای بیماری 
کرونا وجود نداشته اســت. تا حال هیچ یک از اقدامات 
دولتی و ســتاد ملــی کرونا و وزارت بهداشــت و درمان، 
چون منجر به فاصله فیزیکی نشــده اســت محکوم به 
شکست بوده است و این محدودیت ها و ممنوعیت ها 

که اعالم شده حتی ضمانت اجرا نداشته اند.
وی افــزود: نکتــه خیلــی مهمی که بیشــتر کشــور ها در 
خصوص آن برنامه های منظمی داشــتند این بوده که 
به محض شناســایی کوچک ترین مواردی از بیماری در 
یک مکان خاص چه شهر یا روستا یا محله، آن محدوده 
را وارد قرنطینــه کــرده و کامــاًل تعطیــل می کننــد. امــا 
در میــان برنامه هایی که مســئوالن در مقابلــه با کرونا 

در کشــور تــدارک دیدند تــا به حــال چنیــن برنامه ای 
نداشتیم. برنامه هایی هم که در خصوص منع آمدوشد 
بعــد از ســاعت ۶ بعدازظهر یا حکومــت نظامی پس از 
ســاعت ۹ شــب پیاده یا مطرح شده بیشــتر به شوخی 
شبیه است. این تصمیمات، سیاسی و امنیتی هستند و 
تأثیری بر خصوص مهار بیماری کرونا ندارند جز این که 
دولت و آن ســازمان هایی که در خصوص بیماری کرونا 
فعالیــت می کنند به ایجاد مناقشــه با اصنــاف و مردم 

بپردازند.
کارشناس مدیریت بحران سالمت اظهار کرد: تعطیلی 
حداکثر یک ماهه کشور باید اتفاق بیفتد. تهران درحال 
حاضــر کانــون عمــده شــیوع بیمــاری کرونا در کشــور 
محســوب می شــود. آن هم به دلیــل تردد هایــی که از 
تهران یا به تهران وجود دارد. صحبت در مورد تعطیلی 
دو هفته ای تهران به نظر من بســیار مدت کمی هست، 
ولی همین دو هفته هم اگر پذیرفته شــود این قابلیت 
را خواهد داشت که مجدد تمدید بشود. این مسئله در 
صورت اتفاق در کنترل مــوارد ابتال و مرگ و میر بیماری 

قطعًا مؤثر خواهد بود.
محدودیــت  دربــاره  دولــت  از  مــردم  داد:  ادامــه  وی 
فعالیت هــا تا ســاعت ۶ بعــد از ظهر می پرســند وقتی 
تعطیــل  بعدازظهــر   ۶ ســاعت  از  را  خــود  مغازه هــای 
می کننــد چه ارگانــی از ایــن اصناف حمایــت می کند و 
مخارج شــان را پرداخت می کند؟ در همه کشور ها وقتی 
ممنوعیــت و محدودیتــی وجــود دارد و حکومت ها به 
خاطر کرونا مغازه ها را تعطیل می کنند از کلیه مشاغل 
حمایت و کمک مالی می کنند، اما این مسئله متأسفانه 

در کشور و در تهران مشاهده نشده است.

کاهش ساعت فعالیت مترو هم بی تاثیر است
محبوب فر با توجه به کاهش ســاعت فعالیت مترو هم 
بیــان کرد: االن حمل ونقل عمومی در کشــور ما به ویژه 
در تهــران و بســیاری از مراکز اســتان ها یکــی از عوامل 
اصلی و اول انتقال بیماری کرونا اســت. به دلیل این که 
فاصله فیزیکی در آن ها رعایت نمی شود. در کشور های 
دنیا یا مترو در چارچوب قرنطینه و تعطیلی شــهر های 
کشــور های مختلف کاًل تعطیل شده یا این که وضعیت 
حمل ونقــل عمومــی و تعــداد ناوگان هــا بــه صورتی 
اســت که این فاصله فیزیکی رعایت می شــود، اما شما 
مشــاهده می کنیــد ایــن فاصلــه فیزیکی دومتــری در 
وســایل نقلیه عمومــی از مترو تــا اتوبوس بــه ویژه در 
تهران رعایت نمی شود. اســتفاده افراد از ماسک هم در 
این شــرایط که فاصله فیزیکی وجود ندارد بدون تاثیر 
اســت. اســتفاده از ماســک در شــرایطی مثمرثمر است 
که فاصله فیزیکی وجود داشــته باشــد اگر این فاصله 
فیزیکی وجود نداشــته باشــد نتیجه استفاده از ماسک 

وضعیت فعلی در تهران می شود.
او افزود: کاهش ســاعت مترو به هیچ عنــوان تأثیری بر 
مهار کرونا نــدارد. این وضعیتی که طــی این یک هفته 
درتهــران و برخــی از شــهر های دیگــر به وجــود آوردند 
منجر به افزایش ترافیک و افزایش ازدحام شــده است 
و هرج ومرج و یک چندضلعــی انتقال بیماری و زنجیره 

کرونــا به وجــود آمده اســت و نه تن ها مســائل مرتفع 
نشــده بلکه تشــدید هم شــده اســت. دلیــل افزایش 
ازدحام، ســردرگمی و گیجی مردم و مسافران و افزایش 
تردد و ترافیکی اســت که ایجاد شده است. به نظر من 
این طرح ها شکســت خورده اســت و به هیچ عنوان این 
طرح ها به دلیل این که منجر بــه حفظ فاصله فیزیکی 

نمی شود نتیجه ای نخواهد داشت.
این کارشــناس ادامه داد: انتقال بیمــاری کرونا از صبح 
که مردم بر سر کار خود حاضر می شوند و تردد می کنند 
وجــود دارد و این که ما اعــالم بکنیم از ســاعت ۶ بعد از 
ظهر به بعد یا ۹ شــب به بعــد دیگر یک حالت حکومت 
نظامی وجود داشته باشد به دلیل پیک فعالیت مردم 
در خــارج از این ســاعات یعنــی در طــول روز این اقدام 
هیچ نتیجه ای نخواهد داشــت. من به حرف اول خودم 
برمی گردم که کشــور نیاز به تعطیلــی حداقل دو هفته 
تعطیلی یا حداکثر یک ماه تعطیلی دارد. اگر این اقدام 
صورت نگیرد قطعًا شــاهد این مسئله خواهیم بود که 
تعداد کشــتار مبتالیان کرونا در روز فراتر از هزار نفر هم 

خواهد شد.

مشکل ترکیب سیاسی ستاد ملی مقابله 
با کرونا است

وی تصریــح کرد:بــه دلیل این که ســتاد ملــی مبارزه با 
کرونــا بیشــتر ترکیبی از نیرو های سیاســی تــا نیرو های 
علمــی و نیرو هــای تخصصی اســت در کنتــرل و مبارزه 
با بیمــاری کرونــا موفــق نبوده اســت. پــس از ده ماه 
بــا یک اپیدمــی ممتد مواجهیــم که اصاًل کنترل نشــده 
اســت و تعداد عظیمی مبتال و کشــتار داشته است. این 
افرادی کــه هم مبتال می شــوند عمر طبیعــی نخواهند 
داشــت به دلیل این که عــوارض ریوی، قلبــی و کلیوی 

طوالنی مدتی پیدا می کنند.
او اضافــه کرد: متأســفانه تصمیمات ســتاد ملی کرونا 
تاکنــون سیاســی بــوده و علمــی و تخصصــی نبــوده 
اســت. ســتاد ملی کرونا یک جلســه اضطراری تشکیل 
داد و بعــد هم رهبر انقالب جلســه ای با اعضای ســتاد 

ملــی کرونا برقرار کردند و به ســه اصل قاطعیت، اقناع 
و همــکاری تاکید داشــتند. پــس از صحبت هــای رهبر 
انقــالب، فعالیت های ســتاد ملی کرونــا به هیچ عنوان 
نباید حول فرصت ســوزی های ســابق صــورت بگیرد. 
این ســتاد ملــی کرونا بیشــتر از آن که شــامل نیرو های 
تخصصی تصمیم گیرنده باشــند از نیرو های سیاسی و 

امنیتی تشکیل شده است.
وی افزود: باید به رییس کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس و نماینــده تام االختیار وزارت قوه قضاییه برای 
حضور در جلســات ســتاد ملی کرونا اجازه داده شود. 
همچنین حتمًا باید رییس سازمان نظام پزشکی در این 
جلســات به طور مســتمر و مداوم حضور داشته باشد. 
در همه کشور های دنیا رهبری و هدایت تیم مطالعاتی 
و اجرایی کرونا بر عهده متخصصان وزارت بهداشــتی و 
پزشکان متخصص آی سی یو و مراقبت های ویژه است، 
اما در ایران، همین ســاختار غیر پاسخ گو و غیر شایسته 
ســاالر از افرادی در مدیریت ســتاد ملی کرونا اســتفاده 
می کنــد کــه دارای تخصص هــای غیرمرتبط هســتند. 
چنیــن رویــه ای بایــد بدون فــوت وقت اصالح شــود و 
ســتاد ملی کرونا به معنای واقعی کلمه از حالت دولتی 
خارج شود و به معنای واقعی ملی شود تا قادر به اتخاذ 

تصمیمات علمی و تخصصی در جامعه باشد.
محبوب فــر گفت: همراهی و همدلــی دولت و ملت در 
مهار بیماری کرونا مهم اســت و می توانــد نتایج مثبتی 
بــه بار بیاورد، اما این همراهی و همدلی دولت و ملت، 
مســتلزم یــک مدیریت شایســته ســاالر و پاســخ گو در 
ساختار سالمت کشــور ازجمله وزارت بهداشت و درمان 

و ستاد ملی مبارزه با کرونا است.

وزیر بهداشت و درمان تهدید به استعفا 
کرده است

او افــزود: به دلیل عملکرد این ســتاد و وزیر بهداشــت 
و درمــان در مهــار بیمــاری کرونــا، آن هــا بایــد هرچــه 
ســریع تر کنار بروند. درحال حاضر مناقشه ای بین وزیر 
بهداشــت و درمان با آقای روحانی به وجود آمده است 

و وزیر بهداشــت و درمان تهدید به استعفا کرده است. 
مناقشــه رییس جمهــور با وزیر بهداشــت هم به خاطر 

تفاوت برنامه ها و هم به خاطر تعطیلی تهران است.
 این کارشــناس با اشــاره به تکذیب خبر استعفای وزیر 
بهداشت و درمان از سوی معاون ارتباطات دفتر رئیس 
جمهــور ادامه داد: اخباری که درواقع جســته و گریخته 
دربــاره اســتعفای وزیر بهداشــت و درمان انتشــار پیدا 
می کنــد صحــت دارد. بار ها مشــاهده شــده اســت که 
اختالفات بین وزیر بهداشــت و درمــان و آقای روحانی 
و ســایر افرادی که در ســتاد ملی کرونا هستند این قدر 
باال گرفته که این اســتعفا مطرح شــده است و درنهایت 
هم دولــت به دلیل حفظ موقعیت فعلی بیماری کرونا 
درنهایت آن را تکذیب کرده است، اما دولت باید بداند 
که به هیچ عنوان اطالعات و اخبار مثل سابق نمی تواند 
در داخل دولت و ســتاد ملی مقابله بــا کرونا قرنطینه 
شود و از سوی افرادی امین و موثق این اخبار به بیرون 
درز می کند. دولت هم نشــان داده اســت که برای پاک 
کردن صورت مســئله و خروج از وضعیتی که گرفتارش 
شــده فقط به تکذیب و انتشــار اطالعــات ضدونقیض 

می پردازد.
وی افزود: اتفاقا اســتعفای آقای وزیر بهداشت و درمان 
صحت دارد، ولی آن ســاختاری که در وزارت بهداشت و 
درمــان وجود دارد با توجه بــه چیدمان نیرو های آن در 
حال حاضر با اســتعفای آقای وزیــر موقعیت خود را در 
خطر می بینند و برای همین پیش دستی می کنند و این 
خبر را تکذیب می کنند. اختالفات بین وزیر و ستاد ملی 
کرونا و آقای روحانی به قدری باال هست که این استعفا 
مطرح شــده اســت و مجددًا و در نهایت هم هیچ راهی 

وجود ندارد جز این که این استعفا پذیرفته شود.
محبوب فــر خاطرنشــان کــرد: متأســفانه آقــای وزیــر 
بهداشــت و درمان آن جسارت و برشــی که باید داشته 
باشند را دارا نیســتند و همین مسئله منجر به شکست 
برنامه هــای وزیر شــده اســت. البتــه وزارت بهداشــت 
و درمــان در خصــوص مبارزه بــا کرونا در حــال حاضر 
تنهاســت و هیچ هماهنگی بین اجزای دولت با ســتاد 
ملــی کرونــا و وزارت بهداشــت و درمان وجــود ندارد و 
هم افزایی بین اجزای دولت با ستاد ملی کرونا و وزارت 
بهداشــت و درمان شــکل نمی گیــرد. همچنیــن تا حد 
بسیار زیادی به دلیل نبود شفافیت در وزارت بهداشت 
و درمان، گردش آزاد اطالعات توســط وزارت بهداشــت 
و درمان در جامعه و در رســانه ها محدود شــده اســت؛ 
بنابرایــن به دلیــل این که ســاختار وزارت بهداشــت و 
درمان یک ســاختار پاســخ گو و شایســته ســاالر نیست 
بیماری کرونا نه تن ها فروکــش نمی کند بلکه بدتر هم 

می شود.
او افــزود: به نظر من بهترین راه حل این اســت که باید 
وزیــر برکنار بشــود و هرچه ســریع تر یک تیــم جدید و 
نــو با هدف اتــکا به تــوان داخلی کشــور و متخصصان 
بهداشــتی و مراقبت هــای ویژه و آی ســی یو و نــه افراد 
غیرمتخصــص کار خودشــان را شــروع بکننــد. اگر این 
سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی ها در خصوص بیماری 
کرونــا که تاکنون صــورت گرفته با چنیــن روندی ادامه 
پیدا بکند تا پایان دولت دوازدهم کشــتار بیماری کرونا 
در کشــور همچنان ادامه خواهد داشــت و جــز این که 
سود و منفعت این کشــتار و مبتالیان به کرونا به جیب 
مافیــای دارو و مافیای رخنه کرده در وزارت بهداشــت و 
درمان و ساختار سالمت کشور سرریز بشود هیچ نتیجه 

دیگری در بر نخواهد داشت.

55
چرا دولت برنامه منسجمی برای کنترل کرونا ندارد؟

درماندگی در مهار کرونا!

هنرکرونا پالسجامعه اقتصاد  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

            سمیرا فعلی 

گرچه در گذشــته، زنان در نظام حقوقی ایران از جایگاه 
چندان مطلوبــی برخــوردار نبودند، امــا قوانین حال 
حاضر ایــران و اصالحات پس از آن تغییــرات زیادی در 
قانــون به وجود آورده که به نفع زنــان و ارتقای جایگاه 
آنان بوده و اگر هم تاکنون برای عده ای اجرا نشــده، به 

دلیل عدم آگاهی افراد از قوانین جدید است.
مطابق با نظــام حقوقی ایران تا تقریبــا یک دهه قبل، 
مســتمری زنان شــاغل، بعد از فوت آن ها به طور کامل 
قطــع شــده و وراث از مزایــای این مســتمری برخوردار 
نمی شدند. اما پس از بررسی های طوالنی در این زمینه 
اصالحات اساســی در ایــن قانون به وجود آمــد، که نه 
تنها بــه نفع زنان بــود، بلکه در کلیــت حمایت از نظام 

خانواده هم تاثیر بسیاری داشته است.
مطابــق بــا بنــد ۱۶ مــاده ۲ قانــون تامیــن اجتماعی، 
مســتمری وجهی اســت که طبق شــرایط مقــرر در این 
قانــون به منظور جبران قطع تمام یا قســمتی از درآمد 
بیمه شــده و در صورت فــوت او برای تأمین معیشــت 
بازمانــدگان وی به آنــان پرداخت می شــود. قانون گزار 
هــم در ماده ۸۰ همان قانون شــرایط بهره مندی از این 
مزایــا را تصریــح کــرده که مطابــق بــا آن در صورتی که 
بیمه شــده بازنشســته فوت کرده باشــد؛ بیمه شده از 
کار افتاده کلی مســتمری بگیر فوت کرده و یا در صورت 
فــوت بیمــه شــده ای کــه در ۱۰ ســال آخر حیــات خود، 
حداقل حق بیمه یک ســال کار، مشروط بر اینکه ظرف 

آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده 
باشد، بازماندگان وی می توانند از مزایای این مستمری 
برخوردار باشــند. این قانون برای تمامی دســتگاه های 

اجرایی الزم اإلجراست.
ایــن در حالیســت که با وجــود الزم اإلجرا بــودن قانون 
بــرای دســتگاه های اجرایی، بســیاری از افــراد به دلیل 
عــدم آگاهــی از حقــوق خــود، از مزایای این مســتمری 
برخوردار نمی شــوند. در گذشــته قانون به این صورت 
بــود که تنها پس از فــوت آقایان شــاغل حقوق آن ها و 
حق بازنشســتگی آن هــا به وراث قانونی داده می شــد، 
اما پس از اصالح قانون، هم اکنون حقوق بازنشســتگی 
و مستمری زنان شــاغل پس از فوت آن ها باید به وراث 

قانونی آنان پرداخت شود.
حتــی در صــورت حیــات همســر و پــدر خانــواده هــم 
مســتمری بــه وراث قانونــی آن هــا پرداخت می شــود. 
بدین ترتیب حتی اگر همســر و پدر خانواده نیز در قید 
حیات باشــند طبق قانــون دختران تــا زمانیکه ازدواج 
می کنند و پسران تا زمانیکه درس می خوانند می توانند 

از این حق استفاده کنند.
خوشــبختانه در قانون جدید حمایت خانوده مصوب 
۱۳۹۱و در بنــد ۱ مــاده ۴۸ آن، ازدواج مجــدد بیمه شــده 
متوفــی نه تنهــا مانع برخــورداری وی از این مســتمری 
نیست، بلکه در تبصره آن، حکم این ماده به افرادی که 
قبل از اجرایی شدن این قانون فوت شده اند نیز تسری 
داده شده اســت. به عبارت دیگر در مورد دامنه شمول 
این امتیاز نســبت به زنان باید بیان داشــت کسانی که 

همســر آن ها قبــل از الزم اإلجرا شــدن قانــون حمایت 
خانواده فوت کرده و ازدواج کرده اند از تاریخ الزم االجرا 
شــدن این قانون یعنی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، از مستمری 
بازماندگان برخوردار خواهند بود و به گذشــته تســری 
نمی یابــد؛ بنابراین بر اســاس این مقرره بنــد ۱ ماده ۸۱ 
قانــون بیمــه تامیــن اجتماعی نســخ و بند ۱ مــاده ۴۸ 

قانون حمایت خانواده، واضح و الزم االتباع است.
خوشــبختانه شــرایط جدید به گونه ای است که قانون 

در حمایــت از خانــواده می تواند بســیار موثــر و مفید 
عمــل نمایــد. آن چه که تــا پیــش از این در مــورد زنان 
اتفــاق می افتــاد، نمی توانســت بیانگر جایــگاه واقعی 
زنان باشــد. چرا که بنیاد خانواده- از این جهت که زنان 
را تحت هیچ شــرایطی به عنــوان سرپرســت خانوار به 

رسمیت نمی شناخت- مورد تهدید جدی بود.
چنانچه گفته شــد، یکی از مهم ترین ابعاد اجتماعی این 
قانــون در تحکیم نظام خانواده اســت که تا پیش از این 

چندان مــورد توجه قرار نداشــت. این در حالیســت که 
خانواده به عنوان نخســتین مأمن فرد محســوب شده 
و با کوچکترین خللی در آن، منشــأ بسیاری از انحرافات 
اجتماعی به وجود خواهد آمد. به عبارتی با از بین رفتن 
پیوند های درونی یک خانواده که ممکن اســت به دلیل 
خالء هــای قانونــی در حمایــت از زنان به وجــود بیاید، 
»بی ســازمانی اجتماعی« به وجود آمــده و متعاقب آن 
انحرافات عدیــده ای از جمله، اعتیاد، دختــران فراری و 
یــا انواع آســیب های اجتماعی نظیر خشــونت، کودکان 
کار و خیابان پدیدار شــود. به گفته »»آگ برن«« جامعه 
شــناس معاصــر، هــر جامعــه ای دارای یــک فرهنــگ با 
بخش هــای مختلف نظیر خانواده، قانون و … اســت که 
بخش هــای مختلف این فرهنگ با یکدیگر وابســتگی و 
پیوســتگی دارند. هرگاه بخش های مختلف با نرخ های 
متفاوتــی تغییر کنند، یک بخش می تواند از ردیف خارج 
شده و بی نظمی ایجاد کند؛ بنابراین خانواده و قانون، 
زمانــی می توانند در کنار یکدیگــر و به عنوان بخش های 
یک فرهنگ به درســتی عمل کنند که بتوانند در حمایت 
از یکدیگر کارایی داشــته باشــند. خوشــبختانه با وجود 
چنیــن رخدادی در قانون حمایــت از خانواده و زنان، نه 
تنها بخش زیادی از مشکالت خانواده، نظیر امکان ادامه 
تحصیل برای فرزندان ذکور فراهم می شود، بلکه جایگاه 
اجتماعی زنان در نظام حقوقی خانواده نیز ترفیع یافته 
و جامعه نیز به لحاظ روانی آماده پذیرش بیشــتر نقش 

زنان در امور خانواده و نظام اقتصادی خواهد بود.
بررســی ها نشان می دهد که قانون در این زمینه به نفع 
زنان شــده و دیگر حقوق و مزایا بعد از مرگ آن ها قطع 
نمی شــود. اگر هــم تاکنون چنین قانونــی برای عده ای 
اجرا نشــده تنها بــه دلیل عــدم آگاهی افــراد از حقوق 

قانونی خودشان است.
شهروند آنالین

زنان جایگاه اجتماعی خود را تحکیم می کنند
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آگهی مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب مهدی فالح زاده 
فرزند محرم کدملی ۵۰۶۰۰۸۵۱۲۰  به شماره 
دانشجویی ۹۲۲۷۷۳۳۹۷ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸           عجبشیر

م.الف:۵۲۷,۵۸۰۶
آگهی فقدان سند مالکیت

به حکایت پرونده ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ۷۷۸۴ فرعی از شش اصلی واقع در ممقان بخش ۳۸ تبریز بشماره دفتر جلد۱۱۲ 
در صفحه ۴۸۷ بنام آقایان حسن فرهودیان و علی اصغر عطری و خانم زهرا نبردآور برابر سند شماره ۵۰۹۲۹-۱۳۸۹,۰۸,۲۱ دفترخانه اسناد رسمی۵۵ 
تبریز بالسویه انتقال قطعی یافته است بعدا برابر اسناد رهنی ۴۹۵۷۴-۱۳۸۹,۰۳,۲۷ دفترخانه ۵۵ تبریز در قبال مبلغ ۶۶۴۶۹۳۰۸۷۹ ریال در نزد 
بانک ملی در رهن میباشــد و مازاد نیز برابر سند رهنی شــماره ۴۹۵۷۵-۱۳۸۹,۰۳,۲۷ دفترخانه شماره ۵۵ تبریز در قبال مبلغ ۶۶۴۶۹۳۰۸۷۹ ریال 
در نزد بانک ملی در رهن میباشــد. بعدا نامبرده طبق درخواست وارده شــماره ۱۳۹۹۲۱۷۰۴۰۹۴۰۰۱۱۶۱-۱۳۹۹۰۸,۱۷ و استشهاد محلی ممهور به مهر 
دفترخانه ۸۷ ایلخچی اظهار نموده اســت که ســند مالکیت فوق مفقود گردیده اســت. لذا در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت یک 
نوبت آگهی می گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی لغایت ۱۰ روز به ثبت آذرشهر 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید. در غیر اینصورت این اداره با رعایت مقررات سند مالکیت المثنی 

صادر و تسلیم خواهد کرد و به اعتراضات واصله بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رئیس نمایندگی ثبت ملک ممقان-محمدحسن خلیل نژاد صغایشتاریخ انتشار: ۹۹,۰۸,۲۸

م.الف:۶۲۰
" آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف ..."

در اجرای دستور تبصره ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ مجلس شورای اسالمی قسمتی از امالک 
واقعه در حوزه ثبت ملک ترکمانچای که تحدید حدود نشده اند به شرح ذیل آگهی می گردد.

سه قطعه ملک واقع در " قریه قباق تپه" تحت پالک ۴۴- اصلی، همگی بنام متقاضی و متصرف آقای صفر یوسفی، قرزند: علی
۱- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی، پالک ۶۳۴ فرعی از ۴۴- اصلی، بخش ۴۱- تبریز، به مســاحت ۷۷۵۴ مترمربع، موضوع پرونده کالســه: ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۱۸
۲- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی، پالک ۶۳۵ فرعی از ۴۴- اصلی، بخش ۴۱- تبریز، به مســاحت ۹۲۹۰ مترمربع، موضوع پرونده کالســه: ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۱۷
۳- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی، پالک ۶۳۶ فرعی از ۴۴- اصلی، بخش ۴۱- تبریز، به مســاحت ۱۲۵۳۹ مترمربع، موضوع پرونده کالسه: ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۱۶

تاریخ تحدید حدود : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
تحدید حدود ملک فوق در روز معینه فوق مطابق مقررات از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ صبح در محل وقوع ملک به عمل خواهدآمد و بدین وسیله به صاحبان امالک 
مجاور و مالکین اخطار می شــود در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا طبق مقررات نســبت به تحدید حدود پالکهای فوق اقدام گردد. و اشخاصی که نسبت 
به تحدید حدود و حقوق ارتفاعی ملک اعتراضی دارند. از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت یک ماه اعتراض و ظرف ۱ ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست تقدیم دادگاه صالحه نموده و گواهی آنرا به این اداره تسلیم نمایند. درغیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
حسن ترکیان-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  ترکمانچایتاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ 

آگهی مفقودی
دفترچه بهره برداری یک حلقه چاه به شــماره پروانه۱۲۸ 

به اشــتراک۱۰۸۶۸۲بنام مرحوم جمال الدین دادخواه به 

وکالت سید فخرالدین دادخواه احد وراث واقع درمیانه 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸           میانه

آگهی مفقودی
برگ ســبز ماشــین وانت زامیــاد ، مدل 

۹۱ بــه رنگ آبــی بنام تقــی فروهــر کلوانق و 
شــماره موتــور ۸۰۰۴۵۱۲۹ و شــماره شاســی 
NAZPL۱۰۴TKB۰۴۴۳۷۶ مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸           هریس

فراخوان تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای واگذاری تهیه، 
طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین )ع( دانشکده علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1399

روزنامه سرخاب
تاریخ انتشار: 1399/8/28
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م.الف:۱۳۰
آگهی تحدید حدود اختصاصی بخش 49 تبریز  واقع در سراب 

نظر بر اینکه ششــدانگ  یکباب خانه  به شــماره ۲۶ فرعی  از ۳۱۶۱- اصلی واقع در ســراب  بخش  ۴۹ تبریز به اســتناد رای 
۱۳۹۴۶۰۳۰۴۰۰۸۰۰۱۶۴۷ هیــات قانــون تعیین تکلیف مســتقر در ثبت ســراب  و به کالســه ۹۰۰ بنام آقــای بهلول مهرورز 
دمیرچی فرزند حمزه  تایید مالکیت شــده و تحدید حدود آن تاکنون بعمل نیامده اســت لذا به اســتناد تبصره ماده ۱۳ 
قانون  و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تحدید حدود 
پــالک  ۲۶ فرعــی از ۳۱۶۱ - اصلی  فوق در روز  یک شــنبه  ۲۳/   ۰۹ /۱۳۹۹  ســاعت ۹ صبح شــروع و به عمــل خواهد آمد لذا 
بدینوســیله بــه مالکین مجاور اخطار می شــود که در موعد مقرر در محــل وقوع ملک حاضر تا طبق مقررات نســبت به 
تحدیــد حدود پالک فوق اقدام شــود و مدت اعتــراض به این آگهی برابر مــاده ۲۰ قانون ثبت تا ســی روز از تاریخ تنظیم 
صــورت مجلس تحدید حدود می باشــد و نیز برابــر ماده ۸۶ آئین نامه قانــون ثبت معترض باید ظــرف مدت یکماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت 
یــا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت 
تسلیم نماید در اینصورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض معترض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد . 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سراب   - عظیمیتاریخ انتشار :     ۲۸ /     ۰۸  /۹۹                                                                   

رویــداد24 - عبدالرضــا رحمانــی فضلی 
فرمانــده قرارگاه عملیاتی ســتاد مبارزه با 
کرونا بــا توضیحــی درباره ایجــاد قرارگاه 
مقابله با کرونا گفــت: در این مرحله که با 
موج سوم مواجه هستیم الزم بود که حتما 
تمرکــزی ایجاد شــود تا طرح هــا به خوبی 

شوند. اجرایی 
وی ادامــه داد: مــا در دو الــی ســه هفتــه 
وزارت  بــه  مســئولیت  ایــن  کــه  گذشــته 
کشــور گذاشــته شــده اســت بازنگــری بــر 
مصوبات گذشــته داشــتیم ایــن مصوبات 
در دســتگاه های اجرایی بــه صورت دقیق 
پیگیــری شــد تــا بتوانیــم تجربــه اندوزی 
عینــی و عملــی از ایــن مصوبــات داشــته 

باشیم.
مبارزه  ســتاد  عملیاتی  قــرارگاه  فرمانــده 
با کرونا با اشــاره به جلســات اســتانداران 
روســای  و  بهداشــت  وزارت  مســئوالن  و 
و  بخشــداران  بهداشــت،  شــبکه های 
فرمانــداران گفــت: در طرحــی کــه امــروز 
مطرح شــد این طرح در قــرارگاه با وزارت 
از  شــد  ســعی  و  شــد  پیگیــری  بهداشــت 
دیگــر  تجربیــات  و  داخلــی  تجربیــات 
کشــور ها نهایت استفاده شــود. این طرح 
که به عنوان طرح محدود ســازی وممنوع 
از امــور مطرح می شــود  ســازی در برخــی 
بــه تنهایــی نمی توانــد موفــق شــود مگر 
مجموعــه پــروژه اصلــی که تــدارک دیده 

شده همه باهم اجرایی شود.
رحمانــی فضلــی گفــت: اولیــن هــدف ما 
مدیریت و کنترل ویروس کرونا است برای 
اینکه این هــدف اتفاق بیفتــد باید تعداد 
کاهش  بیمارستانی  ورودی های  و  بیماران 
یابــد. بــرای اینکه طرح اجرایی شــود باید 
غربالگری وسیع داشــته باشیم و از همین 
رو طــرح غربالگــری محالت را اجــرا کردیم 

در این طرح باید برای شناســایی بیماران 
در  طــرح  ایــن  کنیــم.  تــالش  محــالت  در 
کرمانشــاه آغاز شــد و در کل کشــور از روز 

می شود. اجرایی  شنبه 
وی با بیــان اینکه بایــد حلقه های بیماری 
شناسایی و شکسته شود، ادامه داد: برای 
انجام این کار باید ظرفیت تســت ها را باال 
۲۲ هزار تســت  ببریــم تا یــک هفته دیگــر 
انجام می شــد تالش شده اســت که تولید 
داخلــی شــود و از ســه شــنبه تســت های 
فــوری در اختیــار مــردم قرار می گیــرد. در 
حــال حاضــر روزی ۴۲ هــزار تســت انجام 
می شــود و از روز ســه شــنبه بــه راحتی به 
۱۰۰ هزار تســت می شــود تــا بتوانیم  روزی 
بیمــاران را بــه زودی شناســایی کنیــم و از 

ورود آن ها به بیمارســتان جلوگیری کنیم.
یــک  قرنطینــه  موضــوع  کــرد:  تاکیــد  وی 
موضوعی اســت که مردم هنــوز درباره آن 
آموزش های الزم را ندیــده اند ضمن اینکه 
قرنطینــه  امــکان  خانه هــا  از  بســیاری  در 
نیســت بــرای همیــن قــرار شــد هتل ها و 
مســافرخانه ها و همــه ظرفیت هــا را پــای 
کار بیاوریــم. مرحلــه دیگــر بحــث ردیابی 
شناســایی  کــه  افــرادی  اســت.  بیمــاران 
بســتری  بیمارســتان  در  و  می شــوند 
آن هــا  روی  کنترلــی  و  رصــد  نمی شــوند 
صــورت نمی گیــرد. امــا از ایــن بــه بعد با 
اپلیکیشــن ماسک که در یک مدت کوتاهی 
انجام شــد دوباره پیگیری شــود و با کمک 
وزارت ارتباطــات هــر کســی را کــه بــه این 
طریــق  از  بایــد  می شــود  مبتــال  بیمــاری 
موبایل آن ها رصد شــوند و اصل مســئله 
این اســت که همه این افراد باید قرنطینه 
شــوند. دربــاره قطار هــا نیــز بــه توافــق 
رســیده اند و به زودی عملیاتی می شــود. 
اتوبوس ها نیز قرار اســت ظــرف یک هفته 

پــای کار بیاینــد و بــه افــراد بیمــار بلیــت 
نشود. فروخته 

وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر مشــارکت های 
مردمــی گفــت: مــا تجربه هــای مختلفــی 
داشــتیم موردی و مقطعی بوده و نیازمند 
مجوز ســتاد بوده اســت مقرر شد ما طرح 
ضعف هــای  کــه  کنیــم  آمــاده  را  جامعــی 
بــه  و  داده  پوشــش  را  قبــل  تصمیمــات 
صــورت پویا و موثر عمل شــود. ما در این 
طــرح مبنــا را شــهر و شهرســتان گذاشــته 
ایم. شــهر ها به ســه ســطح زرد، نارنجی و 
قرمــز تقســیم کردیــم. اعمــال ممنوعیت 
در  هــم  اجرایــی  دســتگاه های  ادارت،  در 
کار هــای آموزشــی و فرهنگی و هــم تجاری 
بــاال بردیم  را  اســت. اختیــارات اســتان ها 
هفتــه  هــر  بایــد  نیــز  بهداشــت  وزارت  و 

کند. اعالم  را  شهر ها  وضعیت 
وی خاطرنشــان کرد: همــه کار هایی که ما 
انجام می دهیم روی ســه محور و ســه رکن 
انجام می شــود یک محــور و رکن آن وزارت 
بهداشت اســت. هر کاری ما می کنیم برای 
ایــن اســت کــه وزارت بهداشــت کار خــود 
را بــه خوبــی انجام دهنــد همه ملــت نیز 
قــددران آن هــا هســتند. رکن بعــدی این 
موضــوع تبلیغات آموزش و اطالع رســانی 
اســت چراکــه اگــر بخواهیــم پیشــگیری را 
بــه نحو احســن انجام دهیم مــردم باید از 
تمام زوایا نحوه مقابله و پیشــگیری مطلع 
باشند. مردم پایه ســوم و اصلی ترین پایه 

هســتند همه این کار ها برای مردم است.
رحمانــی فضلــی تاکید کــرد: هیچ کس در 
شــرایط کنونــی راضــی نیســت ممنوعیت 
و محدودیــت ایجــاد شــود، امــا وقتــی با 
یــک اقلیتــی مواجه می شــویم کــه رعایت 
نمی کننــد و به قوانین احتــرام نمی گذارند 
و  ممنوعیــت  دادن  قــرار  بــه  مجبــور 

محدودیت می شــویم. اگر همــکاری مردم 
نباشــد نمی توانیــم ایــن طــرح را اجرایــی 

. کنیم
فرمانــده قرارگاه عملیاتی ســتاد مبارزه با 
کرونــا درباره منــع تردد از ســاعت ۲۱ تا ۴ 
صبح گفت: ما در شــرایطی هستیم که بین 
خــوب و بد تصمیــم نمی گیریــم بلکه بین 
بــد و بدتر تصمیــم می گیریــم. تصمیم در 
حقیقــت بیــن بدترین و بدترین ها ســت. 
البته ایــن به معنــای این نیســت که دیگر 
مشــکلی نخواهد بــود این طــرح در حین 

اجرا نیز خود را اصالح می کند.
وی ادامه داد: در ممنوعیت ساعت ۲۱ تا ۴ 
صبح باید پیش بینی ما این است که مردم 
هم به مــا کمک کنند. پیــش بینی من این 
اســت که بیــن ۵۰ تا ۶۰ درصــد خود مردم 
رعایــت می کننــد. کارمندان دســتگاه های 
اجرایــی کــه کارکنانشــان نیــاز به شــیفت 
از طریق ســازمان خود  دارنــد می تواننــد 
شــماره های پــالک خودرو های خــود را به 
نیــروی انتظامی دهند تا جریمه نشــوند، 
امــا در میدان اصلــی کنترل خواهد شــد، 
امــا عمده کار بــا دوربین هــا خواهد بود. 
بنابر این اســت کــه با حفــظ کرامت مردم 
تاکســی ها  شــود.  انجــام  اقدامــات  ایــن 
فعالیت  هم  اینترنتی  تاکســی های  هستند 
می کننــد. فعالیــت تاکســی های اینترنتی، 
تاکســی ها، آژانس هــا و… ایــرادی ندارد و 
افراد صادر نمی شود. این  جریمه ای برای 

رحمانــی فضلی تصریح کــرد: کارفرمایان 
هــم می توانند لیســت افــراد را بــه نیروی 
انتظامــی اعــالم کننــد تــا جریمه نشــوند 
البتــه جریمه افراد از ســاعت ۲۱ تا ۴ صبح 
با دوربین ها انجام می شــود که مبلغ ۵۰۰ 
هــزار تومان اســت، ولــی افــراد می توانند 
تا قبــل از پرداخت جریمه ایــن موضوع را 

عنــوان کنند و اگــر اشــتباهی جریمه برای 
آن ها صادر شده است را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه در شــهر هایی با وضعیت 
قرمز همه مشــاغل بجز مشــاغل ضروری 
بانک ها،  کــرد:  تصریح  هســتند،  تعطیــل 
تمامــی  در  ادارات  برخــی  بــرق،  اداره 
اســتان ها باید باز باشــند و خدمــت ارائه 
دهنــد البتــه اگر نهــادی تشــخیص داد با 
داد  انجــام  را  کار  می شــود  نیــرو  حداقــل 
برقــرار  دورکاری  بایــد  و  نیســت  مشــکلی 

باشد.
وزیرکشــور با بیــان اینکــه اداراتی ضروری 
کامــل و ادارات دیگر با یک ســوم ظرفیت 
کــرد:  تاکیــد  باشــند،  داشــته  فعالیــت 
هســتند.  بــاز  تولیــدی  فعالیت هــای 
بخــش خصوصی کــه ارباب رجــوع ندارند 
می توانند با رعایت پروتکل ها و دســتورات 
طــرح ممنوعیــت کار خــود را ادامه دهند، 
ولی اگر ارباب رجوع دارند باید به لیســت 
آن  از  و  کننــد  مراجعــه  مشــاغل  فعالیــت 

کنند. تبعیت  لیست 
فرمانــده قــرارگاه عملیاتــی ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا کرونا بــا تاکید بــر اینکــه کادر 
اداری در مــدارس و دانشــگاه ها تعطیــل 
هســتند مگر عواملی که سامانه و کار های 
را اداره می کنند،  کامپیوتری و غیرحضوری 
اظهار داشت: در مسافرت های بین شهری 
بــا حمــل و نقــل عمومــی باید مســافران 
مشخص شــوند که کرونا ندارند و ظرفیت 
آن وســیله نقلیــه هــم بیــش از ۶۰ درصد 
نباشــد. هرکسی قرار اســت از حمل و نقل 
عمومی اســتفاده کند باید مشــخص شود 
که بیماری ندارد. اســتفاده از اپلیکیشن و 
تســت های ســریع می تواند کمک بسیاری 
در شناســایی افراد داشــته باشــند. مردم 
نیز خودشــان بایــد رعایت کننــد. ظرف ۲ 

روز گذشــته که این اپلیکیشــن فعال شده 
اســت حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر با اپلیکیشــن 
با ماســک شناسایی شــدند که در حمل و 
نقل عمومــی کار می کرده انــد و بیمار هم 

اند. بوده 
وزیر کشــور دربــاره تضاد بیــن ممنوعیت 
ســفر با خودروی شــخصی با مجــاز بودن 
اســتفاده از حمل و نقل بین شهری وجود 
ندارد گفت: تعداد ســفر ها بســیار کاهش 
می یابــد و اســتفاده از خودروی شــخصی 
قابــل مقایســه با اســتفاده از حمل و نقل 
افراد  اگــر  نیســت  جــاده ای  بین  عمومــی 
را  قرمــز  شــهر های  از  خــروج  ممنوعیــت 
رعایــت نکننــد و اگــر از راه در رویــی خارج 
شــدند و در جاده ها دیده ها شــدند اگر از 
شــهر های قرمز باشــند یک میلیون تومان 
جریمه می شــوند و اگر از شهر های نارنجی 
باشــند ۵۰۰ هزار تومان جریمه می شوند. 
در هفتــه گذشــته فقــط توانســتیم تــا ۴۵ 
جلوگیــری  جــاده ای  ســفر های  از  درصــد 

. کنیم
ســتاد  عملیاتی  قرارگاه  فرمانــده  گفته  به 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــر اســاس اعالم 
وزارت بهداشــت ۷۰ درصد افراد مصوبات 
را رعایــت می کننــد و البته روز بــه روز کم و 
زیــاد می شــود و باید صبــر کنیم تــا مردم 
خودشــان را منطبق کنند البته از روز شنبه 

می شود. اعمال  جدیت  با  مصوبات 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال که آیــا بعد 
از ایــن طــرح، پالن دیگــری وجــود دارد؟ 
گفت: مــا طرح دیگری نداریــم و این طرح 
را برای ۲ هفته اجرا می کنیم و اگر براساس 
گــزارش وزارت بهداشــت شــهری بعد از ۲ 
هفتــه همچنان قرمز بــود طرح ادامه پیدا 
می کنــد و اگــر نارنجی شــد محدودیت ها 

می کند. پیدا  کاهش 

جزییات طرح ممنوعیت تردد از ساعت ۲1 تا ۴ صبح
 جریمه خودرو های متخلف اعالم شد

آگهی مرحله دوم مناقصه عمومی 
خدمات شهری شهرداری آچاچی

روزنامه سرخاب
م.الف 603

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

شهرداری آچاچی در نظر دارد به استناد بند ۴ مصوبه ۱۷۴ به تاریخ  ۹۹/۰۷/۱۳  شورای اسالمی شهر آچاچی، اجرای عملیات 
خدمات شــهری و فضای ســبز را از طریق مناقصه عمومی با شــرایط و بــرآورد اولیه  ۱.۷۳۳.۷۹۴.۹۹۷ ریــال) یک میلیارد و 
هفتصد و سی و سه میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار و نهصد و نود و هفت ریال( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۸ روز نسبت به دریافت اسناد و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد 
قیمت به واحد خدمات و فضای ســبز شــهری شــهرداری آچاچی مراجعه نمایند. ضمنًا، هزینه چــاپ آگهی به عهده برنده 
مناقصه بوده و شــهرداری آچاچی در هر یک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشــنهادها را داشــته و شرکت کنندگان 

حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۸۶.۷۰۰.۰۰۰ ریال)هشتاد و شش میلیون و هفتصد هزار ریال( به عنوان ۵ درصد سپرده 
شــرکت در مناقصه در به حساب شــماره ۸۴۷۵۲۶۳۴۸ نزد بانک کشاورزی ، شعبه شهر آچاچی به نام دریافت وجوه سپرده 

شهرداری آچاچی واریز و یا ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ مذکور را ارائه نماید. 
 هرگاه برنده اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند، سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

شــرکت کنندگان می توانند جهت اخذ اســناد مناقصه و کســب اطالعات بیشــتر شــماره تلفــن  ۵۲۲۷۳۰۳۴ داخلی ۱۲ در 
وقت اداری با پیش شــماره ۰۴۱ تماس و یا به غیر از روزهای تعطیل به واحد خدمات و فضای ســبز شهری شهرداری آچاچی 

مراجعه فرمایید.
آخرین مهلت قبول پیشنهادها و دریافت رسید، تا پایان وقت اداری روز یک شنبه به تاریخ  ۹۹/۰۹/۰۹ .

- چاپ آگهی مناقصه عمومی در روزنامه در مرحله دوم ، نوبت اول تاریخ چاپ روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۰۸/۲۱
- چاپ آگهی مناقصه عمومی در روزنامه در مرحله دوم ، نوبت دوم تاریخ چاپ روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۰۸/۲۸

تقی پور-  شهردارآچاچی 
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گزارش رسانه ترکیه از آینده حسینی

مدافع ایرانی 
در ترابزون می ماند؟

گزارش

فارس- یک رســانه ترکیه دربــاره آینده مدافع ملی پوش کشــورمان و 
عضو باشگاه ترابزون اسپور گزارشی ارائه کرد.

 مجیــد حســینی مدافع ایرانــی دو فصل پیش از اســتقالل بــه ترابزون 
اســپور منتقل شــد و در دوران مربیگری اونا کرمان اســم و رســمی برای 
خودش دســت و پا کرد. او در اولین فصل حضــورش جایگاه ثابتی در 

ترکیب ترابزون پیدا کرد و به یکی از مهره های کلیدی تیم تبدیل شد.
اما او در نیمه دوم فصل گذشــته عملکرد ســابقش را از دســت داد و به 
دلیــل مصدومیت چندین بــازی را غایب بود و اکنون به نظر می رســد 
باشگاه برای حضور او مطمئن نیست. حسینی یکی از خریدهای موفق 
احمد اوغلو، رئیس باشــگاه ترابزون اســپور بعد از جــام جهانی ۲۰۱۸ به 
شــمار می آید که به خاطر این خرید موفق در میان هواداران محبوبیت 

زیادی پیدا کرد.
حســینی در جام جام جهانــی ۲۰۱۸ جانشــین روزبه چشــمی در ترکیب 
تیم ملی ایران شــد و در لیســت خرید تیم های اروپایی قرار گرفت. او از 
اســپانیا، ایتالیا، بلژیک و آلمان پیشنهاد داشت و در نهایت به ترابزون 

اسپور منتقل شد.
شرایط بر وفق مراد پیش نرفت

انتظــار می رفت مجید حســینی نقش کلیدی در ترکیب ترابزون اســپور 
در فصل گذشــته ایفا کند اما او مصدوم شــد و ایــن دوری او از میادین 
آینــده اش را با ترابزون مبهم کرد. با ایــن وجود در ابتدای فصل جدید  
مسئوالن باشگاه به ادامه حضور حسینی در تیم تاکید کردند. به همین 

خاطر تمام پیشنهادها رد شد و او در لیست تیم باقی ماند.

 حسینی در این فصل فقط 4 دقیقه بازی کرده است
در فصل جدید سوپر لیگ ترکیه همه بعد از دوران مصدومیت حسینی 
امید زیادی داشتند تا او عملکرد خوبی داشته باشد. اما در ۷ بازی لیگ 
تاکنون تنها ۴ دقیقه برای ترابزون بازی کرده اســت. علی رغم اینکه این 
بازیکن در ۷ بازی در لیســت تیم حضور داشت ولی کادرفنی ترجیح داد 

تا به او میدان ندهد.
آیاقراردادجدیدباحسینیامضامیشود؟

همــه می دانند مجیــد حســینی از حضــورش در ترابزون اســپور راضی 
اســت. او از ابتدای حضورش در تیــم تمام تالش خود را کرده تا عملکرد 
مثبتی داشــته باشــد. جدایی وحید امیری از ترابزون نکته منفی بود اما 
او بــا محیــط تیم و مردم ترابــزون عادت کرد. حتی او در فصل گذشــته 
پیشــنهادهای زیــادی را برای مانــدن در ترابــزون رد کــرد. او در نقل و 
انتقاالت تابســتانی گذشته دو بار پیشنهاد قطری ها را رد کرد درحالیکه 
دستمزد ۳ برابری نسبت به ترابزون به او پیشنهاد شده بود. او از ایتالیا 
و بلژیک مشــتریان جدی داشــت. به نظر می رســد حســینی ۲۴ ســاله 
انتظــار دارد دســتمزدش کمی باال بــرود. همچنین هــواداران ترابزون 

اسپور هم منتظر تصمیم حسینی هستند.

واکنش جالب سرمربی پرتغال به 
سئوالی درباره رکورد علی دایی

مهر- ســرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال به تالش بازیکنان تیمش برای 
کمک به کریســتیانو رونالدو و شکســتن رکورد علی دایــی در بازی های 

رسمی واکنش نشان داد.
 تیــم ملــی فوتبــال پرتغال امشــب در رقابت هــای لیگ اروپــا در حالی 
به مصاف کرواســی مــی رود که نگاه خیلی از رســانه ها به »کریســتیانو 
رونالدو« ستاره پرتغالی و نزدیک شدن او به رکورد آقای گلی علی دایی 

است.
علی دایی سالهاســت که با ۱۰۹ گل زده عنوان آقــای گلی فوتبال جهان 
را در اختیار دارد و رونالدو با گل هفته گذشــته توانســت تعداد گل های 
ملی خود را به عدد ۱۰۲ افزایش بدهد. به این ترتیب اســطوره پرتغالی 
برای رســیدن به رکورد کاپیتان پیشــین تیم ملی ایران تنها به هفت گل 

دیگر نیاز دارد.
ایــن موضوعی بود کــه خبرنگاران روز گذشــته از »فرناندو ســانتوس« 
ســرمربی پرتغال در نشســت خبــری پیش از بازی با کرواســی ســئوال 

کردند.
ســانتوس در خصــوص اینکه آیا ملی پوشــان پرتغال بــه رونالدو برای 
شکســتن رکــورد دایی کمــک می کننــد؟ گفت: قطعــًا نــه. بازیکنان در 
بازی های رســمی به آن فکــر نمی کنند. هیچکس به رکــورد رونالدو فکر 

نمی کند.
ســرمربی پرتغال ادامــه داد: اینکه بازیکنــان بگویند بــه رونالدو پاس 
می دهیــم تــا گلزنی کند؛ ایــن ممکن نیســت. حتی رونالدو هــم این را 
دوســت ندارد. شــاید این اتفــاق در بازی های دوســتانه رخ بدهد. من 
بــه اندازه کافی در فوتبال بوده ام کــه بدانم این اتفاق در موقعیت های 
متفاوت رخ داده است و به یک نفر برای شکستن رکورد کمک شود. این 
اتفاق افتاده اســت. گاهی اوقات بازیکنانی وجود دارند که می خواهند 

به هم تیمی خود کمک کنند؛ حتی به صورت ناآگاهانه.
ســانتوس تاکید کرد: مردم با هــم تالش و کمک می کنند تــا یک نفر به 
رکــورد و افتخارات شــخصی برســد اما در ایــن مورد غیر ممکن اســت. 
مطمئن هســتم رونالدو هم به ایــن موضوع به عنوان یــک چیز مثبت 

نگاه نمی کند.

پیشکســوت تیــم ســایپا صحبت های  ایلنــا- 
عجیبی در خصوص یک دوره بازی خود در این 

تیم مطرح می کند که باورش سخت است.
ماجــرای جادوگــری در فوتبــال و ورود افرادی 
کــه مدعی انجام چنیــن کاری هســتند به لیگ 
برتر ایران و همکاری بــا برخی از مربیان حدود 
دو دهــه ای می شــود کــه شــکل گرفتــه و چند 
بــاری ســوژه رســانه ها شــده و بــه آن پرداخته 
شــده اســت ولی هربار نیمــه کاره رها شــده و 
بدون اینکه به جای خاص و روشــنی برســد به 
دست فراموشی سپرده شــد. چند وقتی است 
که دو تن از بازیکنان ســابق سایپا یعنی میثاق 
معمــارزاده و هــادی عقیلــی در گفتگو هایی در 
صفحه شخصی خودشان در اینستاگرام به این 
موضوع اشــاره کرده و اعــالم کردند در دوره ای 
که در تیم سایپا حضور داشتند چنین مسائلی 
را دیده بودند. به همین بهانه به ســراغ حمید 
جعفری، یکــی از بازیکنــان آن دوره تیم ســایپا 
رفتیــم تــا از او در ایــن مورد بیشــتر بشــنویم. 

گفتگوی با او را می خوانید.
 

* عادل صحبت هایم را کامل پخش نکرد
من نمی دانم این مسائل چرا بعد از چند سال 
دوبــاره مطرح شــده اســت چــون پرونده اش 
ظاهرًا بســته شــده بود ولی حاال شــنیدم چند 
بازیکــن آن دوره اشــاره هایی بــه ایــن مــوارد 
داشــتند. خود من چند ســال قبل گفتگویی با 
برنامه نود داشتم و به عادل فردوسی پور گفتم 
نمی توانی این پرونده را به نتیجه برسانی ولی 
اصرار داشــت که در موردش صحبت شود ولی 
از ۲۰ دقیقــه صحبــت مــن فقــط ۲ دقیقه اش 
را پخــش کــرد و موضوع هــم به جــای خاصی 
نرســید. االن هم خیلی تمایلی نــدارم وارد این 
بحث ها شــوم و برای خودم دردسر ایجاد کنم. 
اگــر بدانــم عــزم و اراده ای برای برخــورد با این 
افــراد و این جریانــات وجود دارد و قرار اســت 
از فوتبــال پاک شــوند خودم اولیــن نفر اقدام 
می کنم ولــی اینکه چند وقت یــک بار صحبتی 
شــود و بعد به حال خودش رها شود فایده ای 
ندارد. همین االنــش دالل ها پدر فوتبال ایران 
را درآورده انــد پــس چرا کســی با آنهــا برخورد 
نمی کنــد؟ مشــخص هم هســت چه کســانی 

هستند و همه آنها را می شناسند.
 

* یک تنه مقابل این جریان ها ایســتادگی 
کردم

فردی که به عنوان جادوگر شناخته می شود و 
صحبت  از او مطرح شده است اولین بار سال 
۷۸-۷۹ و همــان دوران بود که شــنیدم ســعی 
دارد به باشــگاه ســایپا نفوذ کنــد ولی مقابل 
او ایســتادند. هم مدیران رده باالی ســایپا که 
همــه آن زمان افــراد معتقد و ســالمی بودند 
آن فــرد را ســر می دواندنــد و هم ســرمربیان 
آن زمــان. هــم محمــد مایلی کهن پیشــنهاد 
همــکاری او را رد کرد و هم حتــی جیووانی ِمی 
و کاًل در مجموعــه ســایپا چنیــن بحث هایــی 
مطرح نبود و فقط یک ســرمربی پــای او را به 
تیم بــاز کرد که نیازی نیســت اســمش را ببرم 
و همــه او را می شناســند. ابتدا نمی دانســتم 
آن شــخص چه کســی اســت و فکر می کردم از 
نزدیکان کادرفنی اســت که در تمرینات و سِر 
بازی هــا حاضــر می شــود ولی بعــدًا چند نفر 
که آن شــخص رفته بــود سراغشــان و به آنها 
پیشــنهاد همــکاری داده بــود به مــن گفتند 
او کیســت و چــه کاری انجام می دهــد. این را 
هــم بگویم کــه االن که هادی عقیلــی و میثاق 
معمارزاده صحبت کرده انــد آنها در آن ماجرا 
کنــار بودند ولی مــن خودم تنها کســی بودم 
که با آن شــخص و اقداماتــش مقابله کردم و 
جنگیدم و ضررش را هم دیدم و او باعث شــد 
من یک ســال فوتبال را کنار گذاشــتم و بعد از 

یک سال برگشتم.
 

* ادعاهایش درست از آب در می آمد
خیلــی دوســت نــدارم وارد مصادیــق شــوم و 
بگویم چه کارهایی انجام مــی داد ولی مواردی 
کــه می گفت همه درســت از آب در می آمد. مثاًل 
میگفت اگــر این کار را بکنید این بــازی را یک بر 
صفــر می برید و گلــش را هم فــالن بازیکن در 
فالن دقیقه می زند و همانطور هم می شد. من 
به دلیل اعتقاداتی که دارم مقابل او ایســتادم 
و دو جلســه با من گذاشــت تا توافق کنیم ولی 
من زیر بار نرفتم. این را هم  بگویم که به خیلی 
دالیــل مــن در برنامه هــای آن شــخص نبودم 
که یکــی اش همان اســم و حروف ابجــد و این 

مسائل بود.

 * نیکبخــت واحدی برنامه های جادوگر را 
به هم ریخت

چنــد مــورد مثــال بزنــم. یــک بــازی در نیمه 
نهایــی جــام حذفــی با اســتقالل داشــتیم که 
قرار بود یــک بر صفر پیروز شــویم و به فینال 
ســپاهان  مصــاف  بــه  آنجــا  و  کنیــم  صعــود 
برویــم. آن شــخص شــیوه کارش اینطور بود 
کــه از ۲ هفتــه قبــل روی بازیکنــان حریف کار 
می کــرد و بــه اصطالح آنهــا را قفــل می کرد و 
در مــورد اســتقالل هــم ایــن کار را کــرده بود 
ولــی ۳-۴ روز مانــده بــه روز بــازی مشــخص 
شــد اســتقالل نیکبخت واحدی را از امارات به 
ایــران برگردانده و قصــد دارد از او اســتفاده 
کنــد و حضــور نیکبخــت خــارج از برنامه های 
آن شــخص بود برای همین اســترس عجیبی 
به جان ســرمربی وقت افتاده بود و نیکبخت 
که روی نیمکت بود را با اســترس نگاه می کرد. 
اســتقالل تــا دقیقــه ۷۰ در محوطــه جریمــه 
خودش حبس شده بود و اصاًل نمی توانست 
توپ را تا وســط زمیــن بیاورد. یــک توپ روی 
خــط بود کــه از علیرضــا منصوریان بپرســید 
تاییــد می کند که تــوپ را به ســمت چپ دفع 
کرد ولی توپش به ســمت راســت رفت و وارد 
کار  شــکل  ایــن  بــه  شــخص  آن  شــد.  دروازه 
می کرد که اجنــه را احضار و وارد زمین می کرد 
و در زمین او را احســاس می کردیم و به عنوان 
بازیکــن دوازدهم در تیم حضور داشــت و گل 
بــه خــودی منصوریــان یــک نمونــه اش بود 
که اگــر فیلمــش را ببینید متوجه می شــوید. 
خالصــه اینکه تــا دقیقــه هفتاد یک بــر صفر 
طبق گفته آن شــخص جلو بودیم ولی دقیقه 
۷۰-۷۵ بــود که نیکخبت وارد زمین شــد و بعد 
از ورود نیکبخــت انــگار اســتقالل از قفس آزاد 
شده بود و شروع کرد حمله کردن و نیکبخت 
روی هر دو گلی که ما خوردیم و حذف شــدیم 
تاثیر مســتقیم داشــت. این را از هادی عقیلی 
بپرســید ســال بعدش رفت ســپاهان و آقای 
ســاکت به او گفته بود که ســایپا آن زمان قبل 
از بازی با اســتقالل در اصفهان هتل رزرو کرده 
بود و انــگار مطمئن بود اســتقالل را می برد و 

برای فینال به اصفهان می آید.
 

* گفتند تــا زمانی که فالنی در ورزشــگاه 
حضــور دارد بــازی شــرایط عــادی پیدا 

نمی کند
یک بــار هفته هــای پایانــی لیگ بود و ســایپا 
و یک تیــم دیگر در حــال ســقوط بودند و آن 
شــخص رفته بود ســراغ تیم دیگر تــا منجر به 
شکســت آن تیــم شــود و ســایپا در لیــگ برتر 
بمانــد. من هــم آن بــازی را رفتــم و از نزدیک 
تماشــا کــردم. آن تیم هم در محوطــه جریمه 
خــودش حبــس شــده بــود و نمی توانســت 
تــوپ را بیرون ببرد و همه اش مشــغول دفاع 
کــردن بود و اصاًل بــازی به شــکل عجیبی یک 
طرفه بــود. یکــی از نزدیــکان آن تیــم که من 
را می شــناخت و می دانســت از جریانــات آن 
شــخص خبر دارم و می دانم چطــور مقابلش 
ایستادگی کنم سمتم آمد و گفت یک کمکی به 
ما بکن دارند سر تیم ما را می برند. من تماس 

گرفتم با دوستی که داشتم و می توانست این 
اقدامــات را باطل کنــد او به مــن گفت که آن 
شخص جادوگر در ورزشــگاه است و او را پیدا 
کن و کاری کن از ورزشــگاه بیــرون برود چون 
تا زمانی که در ورزشــگاه باشــد وضــع همین 
اســت. آن شــخص را پیدا کردم و به آن فردی 
که از من کمک خواســته بود نشــانش دادم و 
گفتــم عکاس هــا و دوربین ها را ببر ســمتش 
وقتــی دوربیــن ببیند خــودش پا می شــود و 
می رود چون نمی خواهد لو برود و همین شد 
و بــه محض بیرون رفتن آن شــخص شــرایط 
بــازی تغییر کــرد. بعد از پایان بــازی رفتم نزد 
ســرمربی تیــم و بــه او گفتــم خیال نکــن فنی 
نتیجه گرفته ای و من باعثش شــدم و تیم تو را 
جادو کرده بودند و من باطلش کردم ولی او 
گفت این ها خرافات است و اصاًل این مسائل 
را قبــول ندارم. به او گفتم خــودت را به آن راه 
نــزن تو که تیمت را فالن ســال با همین روش 
قهرمــان لیــگ کــردی و وقتی دید همــه چیز 
را می دانــم گفــت خب االن چــکار کنم؟ من به 
او گفتــم دوســتی دارم که می توانــد با جادو و 
مســائل این چنینی مقابله کنم و او را در بازی 
بعــدی که هفته آخر اســت همراه تیــم ببر. در 
نهایت این کار را نکردند و تیمشــان شکســت 

خورد و سقوط کردند و تیم ما در لیگ ماند.
 

* ســرمربی تیــم ما گفــت قهرمان آســیا 
می شویم

جالب اســت بدانید تیم ما که آن فصل گزینه 
ســقوط بــود در هفته هــای اول خیلــی خوب 
با همــان مســائل نتیجــه می گرفــت و کار به 
جایی رســید که در نیم فصــل اول در مقطعی 
صدرنشــین بودیم و با تیــم دوم جدول ۱۱-۱۰ 
امتیاز اختالف داشــتیم. ســرمربی تیــم ما آمد 
و گفت مــا روی ابرها هســتیم و قهرمان ایران 
می شــویم و بعدش تا قهرمانی آسیا می رویم. 
بــه او گفتم آقای فالنی دلــت را خوش نکن در 
نیم فصل دوم این تیم گزینه ســقوط اســت و 
او خندیــد و به مــن گفت با تیــم دوم ۱۱ امتیاز 
اختالف داریم چطور گزینه سقوط می شویم و 
من گفتم حاال می بینی و همین هم شد دیگر.

 
* ابراهیــم تقی پور می دانســت در تیم ما 

چه خبر است
یک بــار مقابل اســتقالل اهواز بازی داشــتیم 
که تیم خیلی گردن کلفــت و قدرتمندی بود. 
بــازی به شــکلی پیــش می رفت که مــا باید ۷ 
گل از آنهــا می خوردیــم و خیلــی خــوب بازی 
ایجــاد  موقعیــت  هرچقــدر  ولــی  می کردنــد 
می کردند به درو دیوار می خورد و به هر شکل 
تــوپ وارد دروازه نمی شــد ولی ما بــه راحتی 
به گل می رســیدیم. یک صحنه معروف در آن 
بازی وجــود دارد که ابراهیم تقــی پور بازیکن 
تیم حریف بود یک صحنه روی زمین نشست 
و دســتانش را به آسمان برد و فریاد زد خدایا 
این حق تیم ما نیست. او خودش می دانست 
که چــه اتفاقاتی در تیم ما می افتد و آن ســال 
همه صحبت از جادوگری در تیم ما می کردند 
و به نوعی قضیه رســانه ای شــده بود و او هم 

فهمیده بود در آن بازی یک خبرهایی هست.
 

* یک ســرمربی از دســت او ســکته کرد و 
کارش به بیمارستان کشید

شیوه کار آن فرد جوری بود که اگر می خواستی 
بــا او همــکاری کنی بایــد تا آخــرش می رفتی 
و نمی شــد کــه از یک جا بــه بعد بگویــی ما را 
به خیر و تو را به ســالمت. یک ســرمربی دیگر 
که شــاید اگر اســمش برده شــود کســی باور 
نکنــد یک ســال با این شــخص همــکاری کرد 
و در پایــان فصــل تیمــش قهرمان لیگ شــد 
و بعــد از پایــان لیگ بــه او گفت دســتت درد 
نکنــد کمک کردی و این هــم پولی که قرارمان 
بــود بگیر و بــرو و دیگر با تــو کاری ندارم ولی 
آن شــخص گفت نمی شــود، تا اینجــا آمده ای 
و بایــد تــا آخرش با مــن بیایــی. کاری کرد آن 
مربی کارش به بیمارســتان و ســکته کشــید و 
۱۰-۱۲ روز بســتری بود و بعــد از آن به امام زاده 
صالح رفت و توبه کــرد. می خواهم بگویم اگر 
به آن شــخص دســت می دادی نمی شد دیگر 
بزنی زیــرش. او حتی فقــط در فوتبال حضور 
نداشــت و بــا رشــته های دیگــر هم ســر و کار 
داشــت و با یک وزنه بردار که چند مدال دارد 

هم همکاری می کرد.
 

آرمنــاک  دروازه  نامعلــوم  شــخص   *
پطروسیان را باز کرد

یکبار مقابل ســپاهان بازی داشــتیم و با اینکه 
ســپاهان تیــم برتــر زمیــن بــود ولــی هرچــه 
مــی زد نمی توانســت دروازه ما را بــاز کند. آن 
شــخص گفته بــود فــالن دقیقه تیم شــما به 
گل می رســد و یک تــوپ همان موقــع بردیم 
کنــار دروازه ســپاهان کــه گلــرش آرمناک بود 
و بازیکن ما تــوپ را فرســتاد روی دروازه و در 
حالیکــه در دو متری توپ هــم بازیکنی وجود 
نداشــت و آرمنــاک آمــاده گرفتــن تــوپ بود 
مسیر توپ عوض شد و وارد دروازه شد. انگار 
یک نفر با ضربه ســر دروازه را باز کرده باشــد. 
اگر کســی فیلــم آن بازی ها را داشــته باشــد و 
این صحنه هایــی که گفتــم را ببیند حرف من 

مشخص می شود.
 

* اراده ای برای برخورد با این مســائل در 
فوتبال وجود ندارد

هنــوز هم ایــن مســائل در فوتبال مــا وجود 
دارد. از آن شــخص خبــر نــدارم و نمی دانــم 
هنــوز در فوتبال هســت یا نه ولی از گوشــه و 
کنــار می شــونم که چنیــن مســائلی هنوز هم 
در فوتبال هســت ولی اراده ای بــرای برخورد 
بــا آن  نمی بینــم. من خیلی تــالش کردم برای 
این مسائل و پیش مراجع رفتم و حتی نیروی 
انتظامی به مــن گفت مدارک ارائه بده ما او را 
دســتگیر می کنیــم و تحویل مقامــات قضایی 
می دهیــم ولــی مــن گفتــم مهــم آن شــخص 
نیســت و مهم این اســت که افرادی که داخل 
گود هســتند بــا او همــکاری نکننــد و اگر این 
شــخص نباشد شــخص دیگری می آید وسط. 
همین موضوع داللــی در فوتبال که خیلی کم 
خطر تر هم هســت را با آن برخورد نمی کنند. 
یکــی مثل مــن کــه ســالم کار می کنــد بیرون 
نشسته اســت. من در فوتبال اراک حکم علی 
دایــی در فوتبــال ایــران را دارم و هیچکس به 
اندازه مــن به فوتبال این شــهر خدمت نکرد 
ولــی نمی توانــم به دالیلــی با این باشــگاه در 
حال حاضــر همکاری کنم. این مســائل را هم 
نمی خواســتم مطــرح کنــم و امیــدوارم برایم 

دردسر نشود.
  صحبت هــای مطــرح شــده از ســوی حمیــد 
جعفــری همانطــور کــه خــودش گفته اســت 
تنها اشــاره به یک دوره خاص و کوتاه مدت از 
دوران حضــورش در تیم ســایپا دارد و اینطور 
که عنوان شــده همکاری با آن شخص فقط از 
ســوی یکی از سرمربیان این تیم صورت گرفته 
است و ســالمت کاری مجموعه ســایپا که یکی 
از باشــگاه های ساختار محور و ســالم فوتبال 
ایــران اســت و نقش مهمــی در ســازندگی در 
فوتبــال ایــران خصوصــًا در ســال های اخیــر 
داشــته و ســایر مربیان زحمتکشی که در چند 
دهــه اخیر در این تیم فعالیت داشــتند نباید 

زیر سوال برود.
 توضیح: هیچ مســئولیتی در قبــال ادعاهای 
مطرح شده در این گفتگو ندارد و صحبت های 
عنــوان شــده را صرفــًا از قــول گوینــده نقل 
می کنــد و انتشــار آن بــه معنی تاییــد گفته ها 
نیســت و مســئولیت تمام موضوعات مطرح 

شده بر عهده گوینده است.

گزارش ویژه از احضار بازیکن شماره 12 در زمین

افشاگری جنجالی و باورنکردنی از اقدام جادوگران و اجنه در فوتبال ایران!
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سخن روزسخن روز
بدان تو براى آخرت آفریده شدى نه دنیا، براى رفتن از دنیا، نه پایدار ماندن در آن، براى مرگ، نه زندگى جاودانه در دنیا

که هر لحظه ممکن است از دنیا کوچ کنى، و به آخرت درآیى. و تو شکار مرگى هستى که فرارکننده آن نجاتى ندارد
 و هر که را بجوید به آن مى رسد، و سرانجام او را مى گیرد، پس از مرگ بترس، نکند زمانى سراغ تو را گیرد که در حال گناه یا در انتظار توبه کردن 

باشى، مرگ مهلت ندهد و بین تو و توبه فاصله اندازد، پس آنگاه خود را تباه کردى.
امام علی )ع(  – نهج البالغه

 ایسنا- »شأن؟ شأن مأن نداره. شأن دیگه چیه؟ 
من احمدبسیجی ام« 

این جمالت را کســی می گوید کــه روزی ۱۷۰۰ توپ 
و تانک با مهمات و گلوله های جنگی - نه مشقی 
- و ۲۰۰ هــزار نیــرو را در دشــت کوشــک نصــرت 
قم به خط کــرد و بزرگ ترین مانــور خاورمیانه را 
ســازمان داد؛ مانوری که در ســال ۷۵، قیمت هر 

بشکه نفت را ۲.۵ دالر افزایش داد.
کسی می گوید »شــأن مأن نداره« که بر لباسش 
آرم های چتربازی درجه ســه، آجا، دانشگاه عالی 
دفاع ملی، دانشگاه فرماندهی و ستاد و دانشگاه 
افســری، روی بازویش آرم  ســتاد مشترک ارتش 
و روی ســینه اش نشان جانبازی، نشــان ورزش، 
نشان ایثار، دوره عالی، دوره دافوس، دوره علوم 
اســتراتژیک، دوره دوم دانشــگاه افســری، دوره 

مقدماتی و دوره سوم دانشگاه افسری را دارد.
کســی می گویــد »مــن احمــد بســیجی ام« کــه 
روزگاری فرمانــده لشــکر ۲۸ پیــاده کردســتان، 
فرمانده قــرارگاه منطقه ای شــمال غرب نیروی 
زمینی ارتش، مدیر شــرکت پشتیبانی و نوسازی 
هلیکوپترهــای ایــران و فرمانده نیــروی زمینی 
ارتش بوده و اکنون نیز عنوان »مشــاور فرمانده 

ارتش« را دارد.
فرمانده شیرازی ارتش و ســاکن محله امامزاده 
حســن تهران، رفیــق صمیمی پاســدارانی مثل 
احمد متوســلیان، محمد بروجــردی و محمود 

کاوه بوده است. کسی از واژه »شأن« فراری است 
که آدم های بزرگی با اقتــدا به او نماز خوانده اند: 
»در جریان یکی از عملیات ها موقع اذان شــهید 
کاوه از بنده خواســت تا برای نماز جماعت جلو 
بایســتم. هرچقدر مقاومت کردم که او منصرف 
بشــود، فایده ای نداشــت و به اجبار مــن را جلو 
ایســتاند و به من اقتدا کردند. هیچ گاه تواضع و 

فروتنی این شهید را از یاد نمی برم.«
حاال ســال ها از حادثه ای می گذرد که بدن رشید 
و ورزیــده تیمســار را مدتی خانه نشــین و او را تا 
همین امروز دست به عصا کرد. هم نورد او از این 
حادثــه در ســال ۸۴ می گوید: »تیمســار جلوی 
گروه حرکت می کرد که به مسیری پوشیده از برف 
رسید. در قدم سوم خود که در حال درست کردن 
جای پا بود، سر خورد و به طرف دره سقوط کرد. 
محدوده ســقوط، شیب دار بود و ارتفاعی حدود 
هشتاد متر داشت. تیمسار به حالت طاقباز پس 
از طی کــردن این مســیر، در نهایت  بــه رودخانه 
پر از بــرف و آب پاییــن دره افتــاد ...« و خودش 

می گوید: »کفشم مناسب نبود«.
تیمســار دادبین پــس از آن حادثه بــه کما رفت 
و حتــی قلبش ایســتاد اما مــادرش بــه او جان 
دوباره ای داد: »می گویند یک بار قلبم ایســتاد و 
دیگر دکترها و پرســتارها از مــداوای بنده ناامید 
شــدند. مادرم به باالی ســرم آمد و اشک ریخت. 
قطــرات اشــک او بر بدن من ریخــت و قلب من 

دوباره شروع به تپیدن کرد.«
از یادگارهای آن صعود و آن حادثه، ســاعت های 
به هم ریخته خواب و بیداری  تیمسار است که حاال 

گاهی ۲ شبانه روز بیدار می ماند.
همه او را به عنوان فردی می شناسند که معیشت 
ســربازان و نیروهــا برایــش مهــم بود امــا برای 
خودش هیچوقت چیزی از معیشــت و آسایش 
نخواســت: »وضعیــت روحی پرســنل و کارکنان 
برای من بســیار مهم بود و عقیده داشــتم که اگر 
به کارکنان رســیدگی شــود، نیرو بهتــر می تواند 
فعالیــت کنــد. به ایــن منظــور ســاخت منازل 
سازمانی و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آنها 

را در دستور کار قرار دادم.«

نــه اینکــه نداند »پول« چیســت و زیر دســتش 
نبوده باشــد. خوب هم دیده و می دانسته: »در 
دوره ای که در پنها )شرکت پشتیبانی و نگهداری 
بالگردهای ایران( مســئولیت داشــتم، ماهی ۱۷ 
میلیــون دالر قطعات بــرای بالگردهــای ایرانی 
از خــارج خریداری می شــد. با تــالش و همکاری 
دانشــجویان  جملــه  از  داخلــی  متخصصــان 
دانشــگاه صنعتی شریف توانســتیم در ساخت 
برخــی از ایــن قطعــات خودکفا شــویم و میزان 
خریــد قطعــات را بــه ۳ میلیــون دالر کاهــش 
دهیــم که این اقدام مورد واکنش برخی از افراد و 
شرکت ها که سود و منفعتشان در خرید از خارج 

بود، شده بود.«

حاال هم خودش مثل بقیه مردم هزار مشکل دارد 
اما هر کدام از ارتشی ها که مشکلی دارند، به سراغ 
این ارتشی ۶۵ ساله می روند تا با آنان همراه شود 

و مشکلشان را پیگیری کند.
کم نبوده اند کســانی که در ســازمان ها و نهادها، 
آن هم در رده ها و جایگاه هایی بســیار پایین تر از 
تیمســار، هم شــعار »مقاومت« داده اند و هم بار 
خود و خانواده شــان را بســته اند. نه اینکه لزوما 
راه کجــی برونــد اما الاقــل زندگی نســبتا خوبی 
برای خود دســت و پا کرده انــد اما احمد دادبین 
که ۳ آبان ســال ۷۳ در حکم انتصابش به عنوان 
فرمانده نیــروی زمینی ارتش، از ســوی فرمانده 
کل قــوا »انقالبی «، »مبتکر« و »خــالق« خوانده 
شــده بود، امروز ویدئویش دارد دست به دست 
می شــود که عین همه ما رودرروی مشاور امالکی 
فالن محله نشسته و فقط »یک خانه کوچک« و 
آن هم برای »اجاره« می خواهد. »احمدبسیجی «، 
نه خودش و نه همسرش ملیحه نیشابوری که از 
دانشــجویان پیرو خط امام بوده است، انگار بلد 

نبوده اند مثل خیلی ها از نام خود نانی بخورند.
البته اشتباه نشود. احمد دادبین، فقیر و ندار 
و نیازمند نیســت. او هر چه داشــته و نداشته، 
از جمله یک خانه که بــه او هدیه داده بودند، 
بــه آدم های بی بضاعــت و نیازمند بخشــیده 
است؛ کاری که در این روز و روزگار، تصورش هم 

دشوار است.

ایبنا- با گذشت سه روز از پاییزه ۹۹ استان تهران 
با کسب بیشــترین آمار از لحاظ تعداد کتاب و 
مبلغ فروش همچنان جایگاه نخست را دارد و 
برای حفظ این جایگاه با استان های اصفهان و 

خراسان رضوی رقابت می کند.
دوره  پانزدهمیــن  کتــاب۹۹،  پاییــزه  طــرح   
طرح هــای فصلــی معاونــت فرهنگــی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به  مجری گری موسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران از شنبه، ۲۴ آبان ماه؛ 
مصادف با روز کتاب و شروع بیست وهشتمین 
هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران، آغاز شده و 
تا ۳۰ آبان ماه به مدت ۷ روز در کتاب فروشی های 

عضو طرح ادامه خواهد داشت.
 بر اســاس آمارهای ثبت شــده در پایگاه پاییزه 
کتــاب ۹۹، در ســه روز ابتدایــی ایــن طــرح )تــا 
صبــح سه شــنبه ۲۷ آبان ماه( با مشــارکت ۸۴۸ 

کتاب فروشی در سراسر کشــور، ۱۸۴ هزار و ۴۳۶ 
جلــد کتــاب در قالب طــرح فروخته شــده  که 
مبلغ کل این کتاب ها بیشتر از ۸ میلیارد و ۳۰۰ 

میلیون تومان بوده است.
 با بررســی آمارهــای جزئی تر، اســتان تهران در 
سومین روز متوالی از برگزاری طرح پاییزه کتاب 
۹۹ همچنــان از لحــاظ میزان فــروش و تعداد 
کتاب های فروخته شــده، با فــروش ۲۵ هزار و 
۹۶۵ جلــد کتاب با بهای بیــش از یک میلیارد و 
۲۸۰ میلیون تومان، پیشتاز استان های کشور در 
این طرح بوده است. در استان تهران، مجموعا 
مشــارکت   ۹۹ پاییــزه  در  کتاب فروشــی   ۱۳۴
دارند که ۱۲۱ کتاب فروشــی در شــهر تهــران و ۱۳ 

کتاب فروشی از سایر شــهرهای استان در طرح 
فعال اند.

فــارس،  قــم،  اصفهــان،  رضــوی،  خراســان   
آذربایجــان  مازنــدران،  خوزســتان،  گیــالن، 
شــرقی و کردســتان مقام هــای دوم تــا دهــم 
پرفروش ترین اســتان ها از نظــر تعداد فروش 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد. همچنین در 
نمودار پرفروش ترین اســتان ها به لحاظ مبلغ 
فروش، اســتان های اصفهان، خراسان رضوی، 
کردســتان، قــم، فــارس، آذربایجــان شــرقی، 
خوزســتان و مازنــدران جایــگاه دوم تــا دهم را 
از آن خــود کرده اند.  در ســومین روز از برگزاری 
طرح، تهران توانســت در میان ۱۰ کتاب فروشی  

پرفــروش طــرح نماینده ای داشــته باشــد. در 
ایــن روز، شــاهد رقابــت چشــم گیری و قابــل 
توجهی میان استان ها به لحاظ پرفروش ترین 
و  کتــاب  تعــداد  اســاس  بــر  کتابفروشــی ها 
پرفروش ترین استان ها بر اساس تعداد کتاب 

بودیم. 
دنیای کتــاب قم، پاتوق کتاب شــهرکرد، کتاب 
فرازمند رشــت، پاتوق کتاب شــیراز، نشر ثالث 
تهران، کلبه کتاب جهرم، کتاب شرق اهواز، شهر 
کتاب اصفهان، فروشــگاه بوکتــاب بندرعباس 
و  پاتــوق کتــاب اراک رتبه هــای یکــم تــا دهــم 
پرفروش ها به لحاظ تعداد کتاب های فروخته 

شده را به خود اختصاص داده اند.
 در انتهــای جــدول پاییــزه کتاب، اســتان های 
ایــالم، کهگیلویــه و بویراحمــد و هرمــزگان که 
تنهــا بــا چهــار کتاب فروشــی؛ در طــرح پاییزه 
شــرکت کرده اند، کمترین میزان فروش را از آن 
خود کرده اند و اســتان های خراســان شمالی، 
سیستان و بلوچستان و زنجان در پایین ترین 
رتبه هــای فــروش پــس از ایــالم، کهگیلویــه و 

بویراحمد و هرمزگان قرار دارند.

 سینما   یادداشت

چرا این فرمانده ارشد ارتش به دنبال اجاره یک خانه کوچک است؟

فروش پاییزه کتاب از 8 میلیارد تومان گذر کرد

عکس: مهز- مریم داورنیا

منظر

عیار پایین طالی سفید 
مانه و سملقان

گاه برای نشــان دادن ارزش باالی یک کاال از آن با عنوان »طال« یاد می شــود. از این رو نفت را طالی ســیاه، 
زعفران را طالی سرخ و پنبه را طالی سفید می نامند. پنبه این محصول استراتژیک که کشت غالب بسیاری 
از اهالی مانه و سملقان در خراسان شمالی است به دلیل هزینه باالی کاشت، داشت و برداشت، ارزش طال 
گونه برای این مردم زحمتکش ندارد. افزایش قیمت بذر، گرانی کود و سم، برداشت دستی و غیر مکانیزه و 

هزینه های باالی جابجایی معضالت زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده است.

          محمد زارع شیرین کندی

جهان مــا با وجــود عزیــز آن آشــنایان بــا حقایق و 
معانی، آن مه رویان بستان خدا و آن اصحاب باطن 
و کرامت و انســانیت و حکمت و مهر و شفقت قابل 

زیستن است و الغیر.
وجیــزه ای درباب فلســفه و گذشــت از آن از نظرگاه 
عالمه طباطبایی نوشــتم و در پایــان آن مایل بودم 
یک مطلب را که به احساس شخصی ام مربوط است 
ناگفتــه نگــذارم، اما مطلــب مذکور به زمان انتشــار 
نرســید. می خواســتم بنویســم کــه محمد حســین 
طباطبایــی زیباترین تجلی و مظهر تاریخ و فرهنگ 
و حکمــت و هنر ماســت. وقتی بــه او نــگاه می کنی 
گویــی مجمع خوبی های همه خوبان تاریخ ماســت 
از فارابی و ابن ســینا و ابن بابویه و طوســی گرفته تا 
طبرســی خواجه نصیــر و حافظ و مولــوی و عطار و 

عالمه حلی و مالصدرا و غیره.
به گفته شهریار: دگران خوشگل یک عضو و تو سر تا 

پا خوب * آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری
به دامان فلک جایی ســزای چون تو گوهر نیســت * 

فرود آ ای عزیز دل به چشم من که جا داری
عالمه اشــعاری ســروده بود که علــی الظاهر همه را 
آتش زده و از بین برده اســت اما پاره هایی در دست 
دوستانش محفوظ مانده که نشان دهنده لطافت 
و عظمــت روح و مناعــت و نازکــی طبــع و احــوال و 
مواجیــد معنــوی ســراینده اش اســت. او از آن نادر 
فرزانگانی بود که دنیا را رهــا کرده و در کمال آزادگی 
و وارســتگی زیســت می کننــد. او گفتــه اســت: »پیر 
خردمند خردپیشــه ام / برد زدل زنگ پریشــانی ام / 
گفت که در زندگی آزاد باش / هان گذران است جهان 
شــاد باش.« ایــن »پیــر خردپیشــه نورانی« کســی 

نیســت جز اســتاد و مراد عالمه، ســید علــی قاضی 
طباطبایی، اعجوبه و رند عالم ســوز و کوه اشــراق و 
صفا و اقیانوس توحید و عشق و معنویت و اخالص 
و پاکی. من از زمانی کــه مطالبی از عالمه و درباره او 
خواندم بی اختیار عاشق و شیفته شخصیت عرفانی 
و معنوی او گشتم و اکنون نیز هستم. از اینرو، هرگاه 
خواســتم که درباره شــخصیت گرانمایــه و عزیز او و 

آثار و آرا و افکارش چیزی بنویسم، درماندم.
بارهــا با خود گفتــه ام اگر پاکان و نیکان و پارســایان 
و وارســتگانی چــون او نبودند جهان ما چه داشــت 
که مایه دلبســتگی و دلگرمی انســان ها به آن گردد. 
اگر محمد حســین طباطبایــی در روزگار ما درجهان 
موجــود نبود من هر آن می خواســتم بلیط ورودم را 
به عالــم پس بدهــم. »فریب جهان را مخــور زینهار 
/ که در زیر این گل بود خارها / پرســتش به مســتی 
است در کیش مهر / برون اند زین حلقه هشیارها.« 
جهان مــا با وجــود عزیــز آن آشــنایان بــا حقایق و 
معانی، آن مه رویان بستان خدا و آن اصحاب باطن 
و کرامت و انســانیت و حکمت و مهر و شفقت قابل 

زیستن است و الغیر. جهان در عصر تاریک ما بدون 
محمد حســین طباطبایی و بدون سید علی قاضی 
طباطبایــی تاریک تــر و زشــت تر و فجیع تــر از آنچه 
هســت می بود. »شــب تاریک و بیم مــوج و گردابی 

چنین حائل.«
شــاعر آلمانی زمانه ما را »زمانه عســرت« می داند و 
متفکــر هموطن او در تفســیر آن می نویســد که این 
دوره تاریخــی بــا دو »نه« نفی مشــخص می شــود: 
نــه دیگر خدایــان گریختــه و نه هنوز خــدای آینده. 
پس در این روزگار روزنه های روشــنایی و امید و مهر 
و همدلی و همزبانی و آشــتی و وفاق بســته اســت. 
زیــرا اساســًا پناهــگاه و مامنی گرم برای همزیســتی 
و گفت وگــو و همراهی و همدلی و همنشــینی بشــر 
وجــود ندارد. »بشــر در ســرمای زمســتان می زید و 
هیچکس به پیام گرمابخش ســلم و صلح و دوستی 
و برادری دیگری پاسخ نمی دهد. ره هر پیک و پیغام 
و خبر بســته اســت.« از همیــن رو، وجــود و حضور 
عالمه و نوادری چون او در این جهان ســرد ظلمانی 
دوچندان مغتنم است. در روزگاری که »برای خدایان 
دیــر آمده ایم« وجود عالمه و نوادری چون او منبعی 
اســت سرشــار از حرارت عشق و اشــتیاق و محبت و 
کرامــت و انســان دوســتی و وفاداری. مــن هیچگاه 
جــرأت نکــرده ام درباره عالمــه طباطبایــی مطلبی 
بنویســم و همواره از مولوی مدد جسته ام: »با تو ما 
چون رز به تابستان خوشیم / حکم داری هین بکش 
تا می کشــیم / اگر نبــودی خلق محجــوب و کثیف / 
ور نبــودی حلق ها تنگ و ضعیــف / در مدیحت داد 
معنــی دادمی / غیــر این منطــق لبی بگشــودمی / 
مدح تو حیف اســت با زندانیــان / گویم اندر مجمع 
روحانیان / شرح تو غبن است با اهل جهان / همچو 

راز عشق دارم در نهان.«

اگر عالمه طباطبایی در عصرما نبود بلیط ورودم به عالم را پس می دادم
تأمل

ایســنا- یــک فیلم ســاز زنجانی گفــت: با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا تولید فیلم و انجامدر شــرایط کنونی بسیار 

مشکل است.
فریــد احدیــان، در رابطه با وضعیت فیلم ســازی در زمان 
همه گیــری ویــروس کرونا، اظهــار کرد: در حــال حاضر با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا، تولید فیلم بســیار ســخت 
شده و هر چه در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی نیز 

تالش شود، باز مشکالتی را به همراه دارد.
وی در رابطــه بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی در زمان 
تولید پروژه های ســینمایی، افزود: عوامل پشــت صحنه 
تولید یک فیلم  می توانند از ماسک و سایر اقالم بهداشتی 
اســتفاده کنند، ولی این اقدام برای بازیگــران امکان پذیر 
نیست و مبتال شدن یک فرد از گروه فیلم سازی به ویروس 

کرونا، استرس و نگرانی برای کل تیم را به همراه دارد.
این فیلم ســاز زنجانــی، در رابطه با تولید فیلــم با تعداد 
بازیگران کمتــر، تصریح کرد: تعداد بازیگــران یک فیلم با 
توجه به متن فیلم نامه چیده شــده و انتخاب می شوند و 
امــکان حذف بازیگر وجود ندارد ولــی بعضی از صحنه ها 
و ســکانس ها را که تعداد افراد بیشتری در آن وجود دارد، 
کارگــردان می توانــد با هماهنگی نویســنده حــذف یا کم 

کند.
احدیان ادامه داد: در حال حاضر تولید فیلم کمتر شــده 
کــه این وضعیت عــالوه بر اینکه مشــکالتی را برای عوامل 
تولید ایجاد کرده، از ســویی دیگر باعث بیکاری یک سری 
افراد نیز شــده و در کنار آن موجب شده که آثار جدید نیز 

به دست مخاطبان نرسد.
وی با اشــاره به اینکــه تولید فیلم در شهرســتان ها هزینه 
کم تری به همراه دارد، بیان کرد: فیلم سازی استان زنجان، 
در وضعیت خوبی قرار نداشت و شیوع ویروس کرونا هم 
باعث بدتر شــدن این وضعیت شــده اســت؛ ولــی تولید 
سریال شهید شــهریاری در استان، عالوه بر ایجاد فرصت 
خوب برای دیده شــدن هنرمندان زنجانی، از لحاظ مالی 
نیز فرصــت خوبی بود که برای هنرمندان در این شــرایط 

بهوجود آمد.
فیلم ساز زنجانی گفت: بیشتر فیلم سازان استان در حوزه 
فیلم  کوتاه و مستند کار می کنند که این حوزه درآمد کمی 
دارد؛ ولی استفاده از فضای مجازی می تواند بر بهتر دیده 
شــدن این حوزه نیز کمک کند. همچنیــن فیلم هایی نیز 
در اســتان در حال تولیــد بودند که با توجــه به وضعیت 
ویروس کرونا تولید آن ها نیمهتمام مانده  اســت تا بعد از 

بهبود، وضعیت ویروس در استان تولید را آغاز کنند.
احدیان خاطرنشان کرد: فیلم سازی، هنری گران و گروهی 
اســت که نیاز به عوامل متعــددی نیز دارد ولی از ســویی 

دیگر با تولید فیلم  خوب می توان درآمد خوبی داشت.

فیلم سازی در استان زنجان 
وضعیت خوبی ندارد
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