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فالحت پیشه : فاصله میان وعده ها و عملکرد ها مردم را دلسرد کرده است
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بسیج، نیروی کارآمد 
برای همه میدان هاست

امام جمعه تبریز:

خبر تماس عراقچی با 
تیم بایدن ساختگی است
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سخنگوی وزارت خارجه:

زمان پایان محدودیت  زمان پایان محدودیت  
شهرها منوط بهشهرها منوط به

 تغییر وضعیت  شد تغییر وضعیت  شد

قالیبافان برای 
یک سال به صورت 

رایگان بیمه  می شوند

آتش بس قره باغ 
و واقعیات کریدور 
زنگیالن به نخجوان

تیتر وارسرخط خبرها

بوى لجاجت 
مى آيد

 تبریز با تنش آبی
 مواجه است

بـالتکلیــف
 تا 1400!

تعطيالت كرونايى شــده بودنــد و دولت را به بى 
توجهــى در اين خصوص متهم مــى كردند، حال 
شنيده شــده هيات رييســه مجلس براى حضور 
نمايندگان در جلســات هفته پيش رو در صحن 

علنى و كميسيون ها فراخوان داده است

 اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: شــهرک های 
صنعتی آذربایجان شــرقی از مسائل کمبود برق، 
آب و نامناســب بــودن جاده ها رنــج می برند که 
هرچند الینحل نیســتند چندان ساده هم به نظر 

نمی رسند

نمونــه بارز بــی تدبيــری را می تــوان در بالتکیفی 
محض فدراسیون های ورزشی یافت که این روزها 
بــا سرپرســت اداره می شــوند و انــگار عزمی هم 
برای برگزاری انتخابات این فدراســیون ها وجود 
ندارد و به نظر می رســد خــود وزارت ورزش هم از 
این وضعیت ناراضی نیســت و حتی ممکن است 

بالتکلیفی بعضی رشته ها تا 1400 ادامه پيدا کند

حرکت ناوگان سینماهایحرکت ناوگان سینماهای
  آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی 
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رویداد2۴ - بازگشــت دوبــاره آمريکا به برجام 
در عمــل دشــوارتر از آن چیزی اســت که بایدن 
در شــعار از آن سخن گفته است. ترامپ با خارج 
ســاختن امريــکا از برجام و وضــع تحريم علیه 
ایران کاری کرد که وضعیت را برای سیاستمداران 

در ایران و امريکا پيچیده ساخته است.
نیویــورک تایمز افزوده اســت: ایران خواســتار 
پرداخــت بهای خــروج امريکا از برجام توســط 
دولت بعدی امريکا و لغو تحريم ها شده است. 
ایران برای چانه زنی اهرم هایــی در اختیار دارد. 
زمانی که ترامپ به قدرت رسید ایران در حدود 
10۲ کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشت 
که طبق مفاد برجام محدود شــده بود. پس از 
خروج امريکا از برجام سطح اورانیوم غنی شده 
ایــران بــه بيش از ســطح ذکــر شــده در برجام 

افزایش یافت.
آژانس بين المللی انرژی اتمی اخیرا گزارش داد 
که ایــران بيش از ۲.440 کیلوگــرم اورانیوم غنی 
شــده در اختیــار دارد که هشــت برابــر بيش از 
محدوده ذکر شــده در برجام اســت. در نتیجه، 
اکنون ایــران اگر بخواهد به بمب اتمی دســت 
یابد سريع تر از گذشــته قادر خواهد بود)ایران 
بارهــا ادعای تــالش برای دســت یابی به بمب 
هسته ای را رد کرده است(.  ایران اما ممکن است 
لغو تحريم های موشکی را به عنوان پيش شرط 
مذاکره خواستار شود؛موضوعی که برای بایدن 

دشوار خواهد بود.
"رابــرت اینهــورن" مذاکره کننده هســته ای که 
اکنون پژوهشــگر در انســتیتو بروکینگز اســت 
می گوید علیرغم آن که ایران خواستار پرداخت 
غرامت از سوی امريکا برای جبران خسارت وارده 
بر آن کشور ناشی از کارزار فشار حداکثری شده، 
مقام های ایرانی می دانند که امريکا هرگز چنین 
غرامتی را به ایران پرداخــت نخواهد کرد .او اما 
معتقد کــه ایران عــالوه بر طرح خواســت لغو 
تحريم های هسته ای، خواستار لغو تحريم های 
حقوق بشری و موشکی و تحريم های به ادعای 
امريکا به دلیــل حمایت ایران از تروريســم نیز 

خواهد شد.

اینهورن می گوید بایدن از نظر فنی و سیاســی 
به ســختی می تواند این خواســته های ایران را 
برآورده ســازد.  اینهورن امــا می گوید در صورت 
لغو بخشی از تحريم ها در ازای پایبندی ایران به 
برجام، تهــران از این توافق موقت برای تقویت 

اقتصادش حمایت خواهد کرد.
"الــی گرانمایه" کارشــناس مســائل ایــران در 
شورای روابط خارجی اروپا می گوید رهبری ایران 
علیرغم فشار دولت امريکا، در را برای بازگشت 
امريکا به برجام باز گذاشــته اند. او معتقد است 
که ایشــان به روحانــی اجازه داده انــد تا فضا را 
مســتعد ســاخته تا این پيام را به دولت بایدن 
ارسال نماید که ایران از بازگشت امريکا به برجام 

استقبال می کند".
"نیویورک تایمز" در ادامه می نویســد مشــکل 
اصلــی بایــدن در لغــو تحريم هــای مرتبــط با 
حقوق بشــر و تحريم های موسوم به حمایت از 
تروريسم است چرا که لغو آن کار دشواری است 
و بســیاری از دموکرات ها در کنگــره حامی این 
تحريم هــا هســتند. گرانمایه اما معتقد اســت 
که تاکید اصلی ایران بــر لزوم لغو تحريم بانک 
مرکزی ایران اســت تــا مبادالت مالی تســهیل 

شود.
"تريتــا پارســی" از بنیانگذاران شــورای ایرانی - 
امريکایی )نایاک( معتقد اســت هــدف بایدن 
بایــد فراتــر از توافقــی ســاده باشــد و او بایــد 
خواست عادی سازی روابط دیپلماتیک ایران و 

امريکا را مطرح سازد ".
فارين افیرز: نزدیکی ایران به روسیه و چین کار را 

برای بایدن دشوارتر می سازد
نشريه "فارين افیرز" نیز با اشاره به اینکه دولت 
بایدن خواســتار بازگشــت به برجــام و تعامل 
ســازنده تر با ایران است، اشاره می کند که ایران 
در طول چهار ســال گذشــته تغیير کرده است. 
یکــی از تغیيرات رخ داده توســط ایــران نزدیک 
شــدن آن کشــور بــه چیــن و روســیه و تقویت 
همــکاری اقتصــادی و نظامــی با آن دو کشــور 

بوده است ...
ادامه در صفحه دو

مسیر سخت جو بایدن برای بازگشت به برجام

 موانع توافق ایران و آمریکا چه هستند؟

آغاز نمایش »تعطیالت سراسری«!
شل کن، سفت کن در محدودیت های کرونایی

 

»  ... و محبت و لطف به رعیت را شــعار قلب خود قرار 
ده، بر رعیت همچون حیوان درنده مباش که خوردن 

آنان را غنیمت شماری!«
گویا ضعیف کشی دارد کم کم تبدیل به رویه معمول 
نهادهای قانونی ما می شود. این بار نیز ماموران دالور 
شــهرداری بندر عباس شــجاعانه به خانه محقر یک 
زن سرپرســت خانوار و فرزندانش حملــه کرده اند و  

منطقه را از اشغال آنان درآورده اند! 
کسی از مدیران شهری در سراسر کشور پرسیده است 
چندبار باید این قبیــل رفتارهای ظالمانه بر وجدان 
عمومی چنگ بيندازد و دل هــا را ريش کند تا آنان به 
صرافــت آموزش مامــوران خود در برخــورد با چنین 

موقعیت هایی بيفتند؟ 
ضعیف کشــی حتــی در نــوع واکنــش به ایــن قبیل 
رویدادها هم دیده می شود: مقامات مسوول شهری 
و غیــر شــهری بالفاصله گــوش مامــوران معــذور را 
می کشــند و آنان را توبيخ می کننــد و ماجرا فراموش 

می شود تا رخداد مشابهی دیکر!
بله؛ در ایــن موارد مقصر اصلی مدیران و مســووالن 
باالدســتی این ماموران هســتند. کســانی کــه بدون 
اهتمــام کافــی و وقت صرف کــردن برای حــل کردن 
معضالتی چنین پيچیــده از »مدیريــت« تنها  امضا 
کردن و پاراف کردن نامه را بلدند و احتماال مماشــات 
ماموران را نیز در اجرای این اوامر ملوکانه خوش نمی 

دارند! 
کســی به این مامــوران نیاموختــه که تمــام وجود و 
شــخصیت انســانی شــان در شــغل وماموريت های 
محولــه خالصه نمی شــود. آنها باید همیشــه مامور 

باشد و معذور! 
اما متاسفانه ماجرا به همین جا ختم نمی شود. کاش 
چنیــن بود کــه مامــوری نیاموخته خطایی کــرده یا 

مسوولی نسنجیده دستوری داده است. 
مشاهده دقیقتر بعضا حاکی از نوعی تبعیض نهادینه 
شده و ساختاری در بر خورد با تخلفات قانونی است. 

اگر شما در دایره برخورداران جامعه یا متنفذان باشید 
- مثال کســی مثــل دختر وزيــر- نه تنها امکان چشــم 
پوشــی از تخلف های بزرگ شــما وجود دارد بلکه فی 
المثل حتی در صورت افاقه نکردن پولی که برای ماده 
100 خرج کرده اید  )که البته بسیار کم پيش می آید که 

افاقه نکند(  و...
ادامه در صفحه دو

حر ف اول

ضعیف کشی
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بوى لجاجت مى آيد؛

مجلس انقالبى زیر بار 
محدوديت هاى كرونايى مى رود؟

عصر ایران- با مصوبه ستاد ملى كرونا از امروز محدوديت ها 
و تعطيلى هــاى گســترده اى در مناطــق قرمــز، نارنجــى و زرد 

كرونايى اعمال خواهد شد.
وب سایت نواندیش با ذکر این مقدمه نوشت:

يكى از اين محدوديت ها به جلســات ســه قوه باز مى گردد كه 
بايد زير ١٥ نفر برگزار شــود. حســن روحانــى رييس جمهور در 
اين رابطه گفته اســت از هفته آينده در برگزارى جلسات هيات 

دولت، اين مصوبه رعايت مى شود.
بــا وجــود اينكــه نماينــدگان مجلس بارهــا خواهــان اعمال 
محدوديت ها و تعطيالت كرونايى شــده بودنــد و دولت را به 
بى توجهى در اين خصوص متهم مى كردند، حال شنيده شده 
هيات رييسه مجلس براى حضور نمايندگان )با تعداد نزديك 
به ٢٠ برابر ســقف مصوبه ســتاد ملى كرونا( در جلسات هفته 

پيش رو در صحن علنى و كميسيون ها فراخوان داده است.
بايد ديد مجلس يازدهم كه تاكنون دو مرتبه از رهبر انقالب تذكر 
دريافت كرده است، مصوبات ستادى كه ايشان بر تمكين از آن از 
سوى خود و ديگران بارها تاكيد داشته اند را رعايت خواهد كرد يا 

همچنان شاهد ادامه لجاجت خواهيم بود.

وزارت خارجه:

خبر تماس عراقچی
 با تیم بایدن ساختگی است

فــارس- ســخنگوی وزارت خارجه خبر تمــاس عراقچی با تیم 
بایدن را ســاختگی خوانــد و گفت: خبرســازی های زرد شــیوه 

مرسوم برخی رسانه ها به ویژه در این روز ها شده است.
ســعید خطیــب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجــه جمهوری 
اســالمی ایران خبر روزنامه نیویورک تایمز درباره تماس ســید 
عبــاس عراقچی معاون سیاســی وزيــر امور خارجــه جمهوری 
اســالمی ایران بــا تیم جو بایــدن را ســاختگی خوانــد و گفت: 
خبرسازی های زرد شیوه مرسوم برخی رسانه ها به ویژه در این 

روز ها شده است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در گفــت وگــو بــا خبرگــزاری 
صداوســیما عنوان کرد: این خبر مربوط بــه اول هفته و کامال 

ساختگی است.
وی با تاکید بر اینکه این دســت رســانه ها از این پس از اینگونه 
اخبار هر روز بيشتر خواهند ساخت، اظهار داشت: در نیویورک 
همان روز توســط دفتــر نمایندگی جواب داده شــده که هیچ 

تماسی مستقیم یا غیر مستقیم نبوده است.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین تصريح کرد: خبرسازی های 
زرد شــیوه مرســوم رسانه هاســت؛ بــه ویــژه در روز هایــی کــه 

دستشان خالی و تقاضا باالست.

کارت به کارت، ۱۰ میلیون شد
باشــگاه خبرنگاران جوان- تمهیدات ویژه بانــک مرکزی با 
هدف کاهش مراجعات حضوری به شــعب بانک ها به شــبکه 

بانکی ابالغ شد.
به گزارش تمهیدات ویژه با هــدف کاهش مراجعات حضوری 
به شعب بانک ها در راســتای مقابله با شیوع ویروس کرونا به 

شبکه بانکی ابالغ شد.
در این بخشنامه آمده است:

با عنایت به شــرایط خاص بهداشتی کشور و موج سوم کرونا و 
در راستای مدیريت کنترل و پيشگیری از شیوع ویروس کرونا و 
کاهش مراجعات مردم به شعب بانک ها ضروری است دستور 
فرمایيد مــوارد زير با اولویت آنــی در دســتور کار آن بانک قرار 

گرفته و بر رعایت آن نظارت دقیق به عمل آید:
-ســقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا 
هر کارت به 100 میلیون ريال در هر روز افزایش می یابد. الزم به 
ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بيش از ۳0 میلیون ريال به 

صورت پلکانی لحاظ خواهد شد.
- ســقف مجــاز انتقال وجــه کارت بــه کارت از طريــق پرداخت 
ساز ها از 10 میلیون ريال به ۳0 میلیون ريال با حصول اطمینان 
از انطباق شــماره ملی دارنده کارت و شــماره ملی دارنده سیم 
کارت انجام دهنــده تراکنش قابل افزایش اســت. با توجه به 
خطرات ناشــی از سوء اســتفاده های احتمالی در صورت عدم 
اعمال کنترل فوق، افزایش ســقف انتقال وجه مجاز نیســت. 
الزم بــه ذکر اســت در صورت پيوســتن به بانک هــا و پرداخت 
ســاز ها به هاب فناوران مالی این ســقف می توانــد تا مبلغ ۵0 

میلیون ريال افزایش یابد.
- امکان تمدیــد تاريخ انقضای کارت های بانکــی بدون نیاز به 
مراجعه حضوری مشــتری تا پایان سال ۹۹ و به مدت یک سال 
بالمانع است. ضروری است اقدامات الزم برای احراز هویت غیر 

حضوری و اطالع رسانی به مشتريان صورت گیرد.
- سقف صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به صورت موقت به 

۲0 میلیون ريال افزایش یابد
- ضروری است فرآیند های افتتاح حساب و دريافت تسهیالت 
در راستای کاهش زمان حضور مشتريان در شعب اصالح شود 
و مشــتريان بتوانند تمام اقدامات الزم نظیــر تکمیل فرم ها را 
به صورت غیرحضوری انجــام دهند و پس از مراجعه حضوری 
صرفــًا برای احراز هویت و با صرف حداقل زمان در کوتاه ترين 

زمان ممکن امور مربوط به پایان رسد.

رویــداد2۴ - نماینده ســابق مجلس و کارشــناس 
مســائل بين الملل می گوید احزاب وارث وعده های 
انتخاباتی هســتند. سیاستمداران می آیند و می روند 
و احزاب هســتند کــه از دل این رفــت و آمد ها بيرون 
می آیند و باید پاسخگوی عملکرد سیاستمداران خود 
باشــند. در کشور ما، اما احزاب وجود ندارند و همین 
باعث ایجاد یک فضای پوپولیســتی شــد و از دل آن 

افراد پوپولیست بيرون آمدند.
 وزير خارجه کشــورمان بار دیگر بر مهیا بودن فضای 
بازگشــت آمريکا به برجام ســخن گفتــه و تاکید کرده 
رئیــس جمهــور جدید آمريــکا با امضای ســه فرمان 
اجرایــی توان لغو تحريم هــا را دارد. وی تاکید کرد که 
تهران آماده مذاکره با دولت جدید آمريکا در صورت 
خواست این کشور برای بازگشــت به برجام است. در 
این بين و با پيروزی دموکرات ها در آمريکا و همزمانی 
با نزدیک شــدن به انتخابات رياست جمهوری ایران 
کار را برای احزاب و نیروهای سیاســی در داخل کشور 
کمی پيچیده کرده اســت چــرا که مردم توقــع دارند 
اکنــون برجــام از ســر گرفته شــود و با رفــع تحريم ها 
اقتصاد کشور به ريل اصلی خود بازگردد و بر همین 

اساس ساکن جدید پاستور نیز باید مشخص شود.
حشــمت هللا فالحت پيشه نماینده پيشین مجلس 
و کارشناس مســائل سیاسی درباره فضای انتخاباتی 
در کشــور می گویــد: نخبگان سیاســی در حــال آماده 
کردن خودشــان بــرای انتخابــات رياســت جمهوری 
1400 هســتند؛ امــا همیــن نخبــگان کارنامــه بســیار 
بــدی از عملکردشــان برای مــردم به جا گذاشــته اند. 
البتــه باید بگویم کــه انتخابات جزيــی از دغدغه های 
سیاســی مردم نیســت. فاصله ای که میان وعده های 
انتخاباتی و عملکرد سیاســی و اقتصادی وجود دارد 
باعث دلســردی مردم نیز شده اســت؛ امید به زندگی 
در مردم کم شــده است و مردم به وضوح می بينند که 
روز به روز شــرایط برایشــان سخت تر می شــود. مردم 
اتفاقاتی که رخ می دهد را می بينند، در انتخابات سال 
۹۶ روحانی، رئیسی و قالیباف رقیب همدیگر بودند و 
همان ها اکنون رياست ســه قوه مهم کشور را برعهده 
دارند و همــان چالش ها، فرافکنی هــا و لجبازی های 
زمان انتخابات را اکنون هم با یکدیگر دارند. خب مردم 
می گویند اکنون عملکرد این افراد در سایر قوا را شاهد 

هستیم و سیاست های افراد باهم تفاوتی ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید به این موضوع اشاره 
کنم که ایران تنها کشــوری است که تا این حد دشمن 
دارد و باید به مسئوالن خداقوت بگویم که این حجم 
از دشــمن را بــرای خــود ایجاد کــرده اســت. آنهم در 
دنیای که بخش اعظم اقتصاد کشــور ها از مبادالت و 
روابــط صورت می گیرد از خارج از کشــور فقط برای ما 
دشمن تراشی می شود. بخشــی از این دشمنی ها به 
دلیل ناعادل بودن دشــمن ماســت و بخشــی دیگر 

ناشی از ضعف های مدیريتی است.

اگر حزب نداشته باشیم افراد فرصت طلب 
روی کار خواهند آمد

فالحــت پيشــه با بيــان اینکه تــا انتخابات کشــور ما 
حزبی نشــود، مردم مجبور هستند که سیاستمداران 
فرصــت طلب را انتخــاب کنند، تصريح کــرد: احزاب 
وارث وعده های انتخاباتی هســتند. سیاســتمداران 
می آیند و می روند و احزاب هستند که از دل این رفت 
و آمد ها بيــرون می آینــد و باید پاســخگوی عملکرد 
سیاســتمداران خود باشــند. در کشــور ما، اما احزاب 
وجــود ندارنــد و همیــن باعــث ایجــاد یــک فضای 
پوپولیســتی شــد و از دل آن افراد پوپولیست بيرون 
آمدند. آقــای روحانــی نماینده یک طیــف بروکرات 
در کشــور اســت و همه افــرادی که در دولــت آمدند 
خواهــان پســت و مقــام بودنــد و زمانی کــه روی کار 
آمدند به مرور دیدیم که نوعی بی تفاوتی به خواسته 
و مشــکالت مردم بــه وجود آمــد. اگر حزب نداشــته 
باشــیم بازهم افراد فرصت طلب روی کار می آیند و ۸ 

سال امید و انگیزه مردم را از بين می برند.

پیروزی بایدن به معنای توقف تنش ها در یک 
سطح است

این فعال سیاســی با اشاره به پيروزی دموکرات ها در 
آمريکا گفت: انتخاب رئیس جمهور آینده کشــورمان 
باید متاثر از شرایط داخلی کشور باشد. یک واقعیتی 
که وجــود دارد این اســت کــه تفاوت بســیاری میان 
اوبامــا و ترامــپ وجود داشــت و همین تفــاوت این 
نظريه که همه دولت های آمريکا دشمن ایران بودند 
را تاحدی ابطــال می کرد. به هر حال معتقدم تفاوت 

جــدی میان این دو فــرد وجــود دارد. در زمان اوباما 
توافق بی ســابقه ای میان دو کشور منعقد شد که در 
زمان ترامپ این توافق شکســته شــد. در زمان اوباما 
۹1۵ تحريم برداشــته شــد. ولی در زمان ترامپ همه 
آن ها به همــراه برخی تحريم های جدیــد بار دیگر بر 
کشور تحمیل شد. سیاســتمداران نومحافظه کار در 
آمريکا ســعی دارند تــا تحريم های فرا حزبــی را علیه 
ایــران اعمــال کننــد. از همین رو مــا نباید شــرایط را 
بــرای این سیاســتمداران مهیا کنیم. بــه عنوان مثال 
اگــر آمريکا مجددا عضو برجام شــود طبیعتا نشــان 

می دهد که بایدن با ترامپ متفاوت است.
وی ادامــه داد: پيروزی بایدن به این معنا نیســت که 
دشــمنی های ایــران و آمريکا ســريعا تمام می شــود، 
اما اتفاقات مثبتی رخ خواهــد داد و حداقل تنش ها 
در یک سطحی متوقف می شــود و فضا را برای تنش 

زدایی ایجاد می کند.

سیاستمداران تکراری نمی توانند کاری را از 
پیش ببرند

حشــمت هللا فالحت پيشــه با بيان اینکــه معتقدم 
میزان مشــارکت در انتخابات در یک حد قابل قبولی 
خواهد بود، گفت: امیدوارم یک فضایی شــکل بگیرد 
که زمینه بــرای ایجاد احزاب پاســخگو شــکل بگیرد. 
مــردم باید بداننــد کــه حضورشــان در انتخابات در 
نهایــت منجر بــه تغیيــرات مدیريتــی می شــود، اما 
متاســفانه این موضوع را درک نکرده اند و تنها چیزی 
که می بينند چالــش میان حزب ها اســت، آن ها یک 
دولــت بی تفــاوت و ناکارآمــد را می بينند کــه یکی از 
مهمترين دالیل همین سرخوردگی های مردم است. 
من به شــخصه معتقدم سیاســتمداران تکــراری و در 
حوزه های مختلف حضور داشــتند نمی توانند کاری 
را از پيش ببرند و موفق باشــند. تکرار مدیران تکراری 
به معنای حفظ وضع موجود است و امیدوارم فضای 

رقابت واقعی میان افراد شکل بگیرد.
وی ادامــه داد: یکســری از تصمیم ها وجــود دارد که 
فرامصلحتی است و بخشــی از مشکالت کشور ناشی 
از همین تصمیم ها و تابو هایی اســت که شکل گرفته 
و باید برای کشــوری مانند ایران اکه فرهنگ و تمدن 

غنی دارد از بين برود.

ادامه از صفحه یک
 صدور حکم تخريب برای تخلف ملک تان، با دقتی مینیاتوری و احتیاطی 
چنان که شایســته مقام و منصب شماســت با شــما و ملک تــان برخورد 
می شود. گویا مشکل فرودستان این است که هنوز دایره تخلفات شان آن 

اندازه بزرگ نیست که با آنان محترمانه برخورد شود! 
 »... ای مالــک آگاه بــاش که تــو را به شــهرهایی روانه کردم کــه پيش از تو 
فرمانروایانــی به عدالت و ســتم حکومت کرده اند و مــردم به وضع تو به 
همان صورت می نگرند که تو به حاکمان پيش از خود نگريسته ای و همان 

را در حق تو می گویند که تو درباره حاکمان گذشته«
الف

ایرنا- اســتقبال جمهوری اســالمی ایران از توافق آتش بس میان جمهوری 
آذربایجــان و ارمنســتان در بحران قره باغ که با میانجیگری روســیه حاصل 
شد، حاکی از آمادگی تهران برای تعامالت بيشتر منطقه ای و مقابله با تهدید 

تروريسم و جنگ های منطقه ای است.
مهم ترين تاثیر پایان بحران قره باغ بر جمهوری اسالمی ایران چیست؟ این 
پرسشــی است که طی روزهای اخیر دائم در فضای مجازی پرسیده می شود 
و نظرهای مختلفی راجع به مساله مطرح است. طبیعی است که جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان قدرتی مطرح در منطقه و کشوری که حامی ثبات و 
صلح منطقه ای است؛ به پایان بحران قره باغ به مثابه دريچه ای به صلح و 
همگرایی بيشتر منطقه ای نگاه می کند. استقبال جمهوری اسالمی ایران از 
توافق آتش بس میان جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان در بحران قره باغ 
که با میانجیگری روسیه حاصل شــد، حاکی  از آمادگی تهران برای تعامالت 

بيشتر منطقه ای و مقابله با تهدید تروريسم و جنگ های منطقه ای است.
مفــاد توافــق آتش بس هــم گویای رونــد صلح و ثبــات در قره باغ اســت. 
طی توافق قرار اســت نیروهای ارمنی تا اول ماه دســامبر طی سه مرحله از 
کلیه منطقه کوهســتانی قره باغ خارج شــوند. جمهــوری آذربایجان که بر 
بخش های جنوبی قره باغ نظیر شوشا، منطقه فضولی، زنگیالن و جبرائیل 
در کنار رود ارس و در مرز با ایران تســلط یافته، تداوم حضور خواهد داشت 
و در ســایر مناطق هــم حاکمیت به تدريــج و طی بازه زمانی پنج ســاله در 
اختیار جمهوری آذربایجان قرار خواهد گرفت. تا اینجای مساله هیچ حرف و 
حدیثی وجود ندارد اما در مفاد توافق آتش بس قره باغ در کنار موضوعات 
امنیتی و سیاســی، بخش های اقتصادی و تجاری هم مطرح اســت و دقیقا 
همین بخش از توافق این شائبه را در فضای مجازی مطرح کرد  که در توافق 

آتش بس قره باغ ایران، مرزهایش را با ارمنستان از دست داده است. 
حقیقت ماجرا از این قرار اســت که جمهوری آذربایجان حاضر شــده داالن 
الچیــن در قره باغ کماکان به روی ایروان به خانکندی باز باشــد و بزرگراهی 
بزرگ هم برای این مســیر احداث شــود. در برابر، این موضوع هم پيشنهاد 
شده که از داخل ارمنستان و اختصاصا شهر کاپان در جنوب ارمنستان یک 
خط ارتباطی میان باکو و  نخجوان برقرار شود. این خط ارتباطی از شهر تازه 
آزاد شده زنگیالن در جنوب قره باغ آغاز و از کاپان به نخجوان خواهد رسید. 
کل مســاله همین اســت و این موضوع کامال در داخــل ژئوپلیتیک قره باغ 
مطرح و اجرایی خواهد شــد. مرز ایران و ارمنســتان مربــوط به جغرافیای 
ایران و ارمنستان است و هیچ تغیيری در نقشه مرزی ایران صورت نگرفته و 

نخواهد گرفت. 
واقع امر این اســت که در صورت فعال شدن احتمالی جاده ترانزيتی میان 
باکو و نخجوان، اهمیت مرزی ایــران در حوزه قفقاز جنوبی تحت تاثیر قرار 

می گیرد اما تعبیر درست این است که مرزی تغیيری نمی یابد.
البته در این خصوص هم ذکر نکاتی ضروری می نماید. نخســت اینکه این 
موضوع فعال در ســطح گفت و گو است و تا زمان اجرا راه درازی مانده است. 
چندین چالش جدی در عملیاتی شــدن این کريدور مطرح است؛ نخست 
اینکه اداره این مسیر ترانزيتی جدید باکو را به نخجوان وصل خواهد کرد با 
اداره مرزبانی و گمرک روســیه خواهد بود؛ دوم خشم و آتش خفته در میان 
مردم و دولت ارمنستان نسبت به نتیجه جنگ و آتش بس  دورنمای مثبتی 

به آینده صلح در قره باغ نمی دهد.
نظرسنجی های صورت گرفته این موضوع را اثبات می کند که اکثريت مردم 
ارمنســتان از نتیجه راضی نیســتند و جالب اینجا  اســت که بخش مهمی از 
مــردم جمهوری آذربایجان هم احســاس مثبتی به نیروهــای حافظ صلح 

روسیه که حدود ۲ هزار نفرشان در منطقه مستقرند، ندارند.
مهــم تر از همه اینها ابهامــات فراوانی هنوز در قره باغ وجــود دارد؛ اینکه در 
خانکندی مرکز قره باغ پرچم کدام کشور به اهتراز در خواهد آمد و بعد از پنج 
ســال که خروج نیروهای روسی آغاز خواهد شد؛ آیا کل جغرافیای قره باغ در 
اختبار تامه جمهوری آذربایجان قرار خواهد گرفت. در حال حاضر تسلط و 

کنترل بخش های جنوبی قره باغ با آذری ها است.
همه این سواالت و ابهامات در قره باغ وجود دارد و نتیجه گیری منطقی اش 
این اســت که با عادی شدن کامل شرایط که امکان تراتزيت و تجارت راحت 

در این منطقه فراهم شود؛ زمان زيادی باقی مانده است.
موضوع دیگر اینکه ایران در شــاهراه بســیاری از مســیرهای بزرگ ترانزيتی 
قــرار دارد و بــا موقعیتی ژئوپلیتیکــی ویــژه، جغرافیایی امن و بــا ثبات در 
دسترس ترين و راحت ترين مسیرهای تجاری برای کشورهای منطقه است. 
جالب اینجا است که اتفاقا با آزاد شدن بخش های جنوبی قره باغ )فضولی، 
جبرائیل، زنگیالن و تقريبا منطقه قبادلی( که هم مرز با ایرانند گذرگاههای 

جدید مرزی میان ایران و جمهوری آذربایجان شکل خواهد گرفت.
این مناطق با توجه به کنترل ارمنی ها طی ســه دهه گذشته در موضوعات 
مرزی بال استفاده مانده و اکنون این عزم در جمهوری آذربایجان وجود دارد 
در منطقــه ای به طول تقريبــا 1۳0 کیلومتر که با ایران در آن ســوی ارس هم 
مرز می شود؛ همکاری های نزدیک در حوزه تامین نیروگاهی تولید برق آغاز 
کند. جعرافیا یک امر جبری اســت و تغیير بردار نیست. یک جغرافیای مهم 
همواره تعیين کننده است و با اتفاقات کوچک و کوتاه مدت؛ امکان نادیده 
گرفتن اش نیست. حال به فرض فعال شدن کريدور جدید ارتباطی میان 
باکو و نخجوان از مســیر ارمنستان، اهمیت مرزی ایران با یک کريدور تقريبا 
کوچــک از دســت نخواهــد رفت و چه بســا با مشــارکت اقتصادی بيشــتر 
جمهوری اسالمی ایران در این منطقه، ظرفیت های بيشتری از شرایط کنونی 
هم وجود دارد که حامل  ســود و منفعت متقابل برای هر دو کشــور ایران و 

جمهوری آذربایجان باشد.
نوشتار از نیکنام ببری

آتش بس قره باغ و واقعیات 
کریدور زنگیالن به نخجوان

فالحت پیشه : فاصله میان وعده ها و عملکرد ها مردم را دلسرد کرده است

مدیران تکراری یعنی حفظ وضع موجود
اخبارنقد

الف- لغو محدودیــت تردد در ۲۵ مرکز اســتان 
را می تــوان نمونــه ای از تصمیمــات متناقض در 
روزهای کرونایی دانســت کــه درنهایت منجر به 

سرگردانی مردم می شود.
برخی از مسئوالن اســتانی اعالم کرده اند که این 
تصمیم را ســتاد ملی مقابله با کرونا گرفته است 
کــه درواقع این روزهــا به عنوان نهاد باالدســتی 
شــناخته می شــود و تصمیماتــش بــرای همــه 

نهادها الزم االجراست.
تاخیر در اعمال محدودیت ها 

منطق ندارد
در اوایل همین هفته اعالم شــد که قرار اســت از 
اول آذر، محدودیت های شــدید کرونایی اعمال 
محدودیت هــای  از  بخشــی  همچنیــن  شــود. 
کرونایی که قرار بود در اواخر همین هفته اعمال 

شود، دوباره به شنبه موکول شد.
پزشــکی  متخصــص  کالنتريــان،  ســعید  دکتــر 
اجتماعــی در گفتگو بــا الف به تبعــات تاخیر در 
کنتــرل کرونــا می پــردازد و می گوید:»تاخیــر در 
اعمال محدودیت ها هیچ منطــق علمی ندارد. 
ویروس کرونا منتظر تصمیــم گیری های ما نمی 
مانــد. قدرت ســرایت ویــروس بيــش از 10 برابر 
روزهای نخســت افزایش یافته اســت، اما قدرت 
تصمیم گیری مــا به همین اندازه چابک نشــده 
اســت. هرچقدر زمان اجــرای محدودیت ها را به 
تاخیر بيندازيم، به همان نسبت هم باید منتظر 

افزایش آمار مرگ و میرهای کرونایی باشیم.«
او تاکیــد می کند: »واقعا ســوال مهمی که مطرح 
می شــود این اســت که اگر قرار است محدودیت 
کرونایی برای جلوگیری از افزایش آمار قربانیان 
اعمــال شــود، چــرا  ایــن محدودیت هــا باید با 

تاخیرهــای ســه روزه و هفــت روزه اجــرا شــود؟ 
درواقــع مــا بــا ایــن کار به ویــروس زمــان کافی 
می دهیــم تا افــراد بيشــتری را آلــوده کند. فقط 
در صورت اتخاذ تصمیمات کارشناســی و اجرای 
ســريع آن می توانیم بــه کنترل موج ســوم کرونا 

امیدوار باشیم.«
تصمیمات متناقض به گسترش کرونا 

منجر می شود
دکتر علی پورآذری، کارشناس مدیريت شهری  در 
گفتگو با الف به انتقاد از این تصمیمات متناقض 
محدودیت هــای  »اگــر  می گویــد:  و  می پــردازد 
تــردد در ســه روز آخــر همیــن هفتــه، تصمیمی 
کارشناســی بوده اســت، پس چرا باید در آستانه 
اجرا لغو شــود و اگر هم تصمیمی غیرکارشناسی 
بوده اســت، چــرا بایــد از همــان اول تصمیمی 
غیرکارشناســی اتخاذ شود؟ در این بين، تکلیف 
مردمــی کــه برنامه هــای زندگی شــان را بــا این 
تصمیمــات تنظیــم می کنند چیســت؟ آیا نباید 
خیلی شــفاف به مردم درباره ایــن تصمیمات و 

دالیل لغو آنها توضیح داده شود؟«
را  احتمــال  ایــن  »گاهــی  می کنــد:  تاکیــد  او 
مطــرح می کننــد کــه چــون ممکن اســت برخی 
محدودیت هــای کرونایــی بــا مخالفــت مــردم 
تاخیــر  بــه  قــدری  را  آن  اجــرای  شــود،  مواجــه 
می اندازنــد تا مردم بــرای اجــرای محدودیت ها 
آمادگــی داشــته باشــند و بــه نوعــی در تصمیم 

داشــته  وجــود  هــم  مردمــی  اجمــاع  گیری هــا، 
باشــد، اما به نظر می رســد که این اســتدالل هم 
نمی تواند چندان منطقی باشــد. در بســیاری از 
کشــورهای موفق در کنترل کرونــا، با خواهش و 

التماس نتوانسته اند بيماری را کنترل کنند.«
پورآذری خاطرنشــان می کند: »بدیهی اســت که 
هرگونه اعمــال محدودیت های کرونایی ممکن 
اســت با موافقت گروهی از مردم همراه نباشــد. 
نباید اتخاذ تصمیمات جدی برای حفظ سالمت 
مردم را بــه این دالیل بــه تاخیــر انداخت. هیچ 
محدودیــت کرونایــی نمــی تواند اجمــاع همه 
مردم را داشته باشد. مدیريت کارشناسی ایجاب 
می کند که با لحاظ قــرار دادن مصالح مردم و با 
اتکا به نظر اکثريت آنها، تصمیماتی کارشناســی 
اتخاذ شــود. وقتی با این پشتوانه تصمیم گیری 
شــود، در آن صورت تاخیر در اجــرای تصمیم ها 

جایز نیست.«
حــال در شــرایطی کــه از روز شــنبه قــرار اســت 
محدودیت هــای شــدید کرونایی اعمال شــود، 
حــال بایــد دیــد ایــن محدودیت ها تــا چه حد 
درواقــع،  داشــت؟  خواهــد  اجرایــی  ضمانــت 
برخــی کارشناســان نگــران شــکل اجــرای ایــن 
محدودیت های کرونایی هســتند و تاکید دارند 
که فقــط اجرای قاطع و دقیق این محدودیت ها 
می تواند وضعیت بحران کرونا در کشور را اندکی 

کنترل کند. 

ادامه از صفحه یک
این نشــريه می افزاید: "اکنون روسیه و چین در ایران 
در تمام حوزه ها حضور دارند؛ از زيرساخت های نفتی 
تا بنادر و بخش های دفاعــی . نتیجه این نزدیکی آن 
است که ایران به آسانی در برابر فشار تسلیم نخواهد 
شــد. اکنون رهبران ایــران به چین نه تنهــا به عنوان 
کشــوری بــرای دور زدن تحريم هــای امريــکا بلکه به 
عنوان یک منبع مالی، فنــاوری و نظامی که می تواند 
بــه ایــران در مقابله با فشــار امريکا کمــک کند، نگاه 

می کنند.
چین همواره از تحريم های امريــکا علیه ایران انتقاد 

کرده و آن را ناقض حاکمیت ملی ایران دانسته است . 
چین سرمایه گذاری ای 400 میلیارد دالری برای ارتقای 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران انجام داده است . 
چینی هــا در بنــادر ایــران از جمله چابهار و جاســک 
حضوری فعــال دارند. اگر پروژه خط لوله انرژی در آن 
منطقه اجرایی شود و از تنگه هرمز عبور کند، کار برای 
امريکا درباره هرگونه اقدام نظامی علیه ایران دشوار 

خواهد شد.
روسیه نیز سابقه طوالنی در به چالش کشیدن موضع 
واشــنگتن در قبال تهران دارد. روســیه با تحريم های 
تازه امريکا علیه ایران مخالفت کرده اســت. روسیه از 

فروش تسلیحات به ایران خرسند خواهد شد و ایران 
نیز خواستار خريد این تسلیحات است؛ به خصوص 
در حــال حاضــر که تحريم های تســلیحاتی شــورای 
امنیــت علیه ایــران لغو شــده اند. روســیه عالقمند 
به دسترســی به پایگاه های نظامی در ایران اســت و 
نیروهای ســپاه قدس با روس ها در ســوريه همکاری 

داشته اند".
این نشريه می افزاید: "دولت بایدن راه دشواری برای 
متقاعد کردن ایران به منظــور آمدن پای میز مذاکره 
برای توافقی تازه پيش رو خواهد داشت . بایدن باید 
تــالش کند تا ایران را از چین و روســیه دور کند. با این 
حال، او گزينــه زيادی برای عرضه بــه ایران به عنوان 
مشوق ندارد؛ به کشوری که میل، عالقه و هدفی برای 

تشویق ائتالف با امريکا ندارد".                      
منبع: آفتاب

شل کن، سفت کن در محدودیت های کرونایی

آغاز نمایش »تعطیالت سراسری«

مسیر سخت جو بایدن برای بازگشت به برجام 

 موانع توافق ایران و آمریکا چه هستند؟
ضعیف کشی
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زمان پایان محدودیت  شهرها 
منوط به تغییر وضعیت  شد 

ایســنا- در اجــرای مصوبات ســتاد ملــی مدیريــت کرونا و در پاســخ به 
پيگیری هــای مردمــی و مطالبات افــکار عمومی در راســتای قطع زنجیره 
انتشار و انتقال ویروس منحوس کرونا، کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
وزارت کشــور اطالعیه شــماره ۲ خود را در خصوص طــرح جامع مدیريت 
هوشــمند محدودیت ها متناســب با روند و وضعیت بيماری کووید 1۹ در 

شهرها منتشر کرد.
در متن این اطالعیه آمده اســت: در اجرای مصوبات ســتاد ملی مدیريت 
کرونا و در پاسخ به پيگیری های مردمی و مطالبات افکار عمومی در راستای 
قطع زنجیره انتشــار و انتقــال ویروس منحوس کرونا، اطالعیه شــماره ۲ 
کمیتــه امنیتــی، اجتماعی و انتظامــی در خصوص طــرح جامع مدیريت 
هوشــمند محدودیت ها متناســب با رونــد و وضعیت بيمــاری کووید 1۹ 
در شــهرها به اســتحضار ملت ایران و اصحاب رسانه می رســد و جزئیات 
مرتبط با هر یک از موضوع های مطرح شــده، در اطالعیه های بعدی اعالم 

می شود.
برگزاری تمامی نمایشگاه ها ممنوع شد 

این اطالعیــه می افراید: طرح جامع مدیريت هوشــمند محدودیت ها بر 
پایه جغرافیایی شهرها تدوین و اجرا خواهد شد. عالوه بر محدودیت ها 
مشخص شــده در طرح، برگزاری هرگونه نمایشــگاه)عمومی، تخصصی 
و بين المللــی( در همه وضعیت ها )زرد، نارنجی و قرمز(، تا عادی شــدن 

شرایط ممنوع است.
نحوه فعالیت بقاع متبرکه و اماکن مقدس 

بر اساس اطالعیه وزارت کشور ادامه فعالیت بقاع متبرکه و اماکن مقدس 
زيارتی برابر دســتورالعمل های ابالغی قبلی وزارت بهداشت خواهد بود. 
همچنین همه دستگاه های دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر 
دولتــی و تولیدی مکلف به اجرای دســتورالعمل های ابالغی در چارچوب 

مدیريت بيماری هستند.
استفاده از ماسک در اماکن عمومی الزامی است

زمان پایان محدودیتها فعال مشخص نیست
طبــق اطالعیه مذکــور اســتفاده از ماســک در اماکــن عمومــی و پرتردد 
در همــه شــهرها در همــه وضعیت ها الزامی می باشــد و متخلفــان برابر 
مصوبات ستاد ملی جريمه خواهند شد. این در حالیست که زمان خاتمه 
محدودیت ها در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز منوط به تغیير وضعیت ها 

بوده لذا تصور دو هفته ای بودن طرح تلقی درستی نیست.
بر اســاس آنجه در اطالعیه وزارت کشــور آمده است، لیست مشاغل گروه 

دوم عبارتند از:
1- بوستان ها و مراکز تفريحی

۲- پاساژهای سربسته و سرباز، بازارهای سرپوشیده، مراکز خريد و فروش 
بزرگ غیر مواد غذایی و بازارهای موقت

۳- بازارهــا و نمایشــگاه های فــروش انواع خــودرو، مراکز شــماره گذاری 
اتومبیل

4- باشگاه های ورزشی، سالن های بدن سازی
۵- آرایشگاه های مردانه

۶- مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی
۷- مراکــز فــروش فــرش و موکت، لــوازم خانگــی، پارچه، پــرده، مبلمان، 

تزيينات داخلی
۸- مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، لوازم التحرير

۹- مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، خرازی، خیاطی
10- آتلیه و عکاسی

11- آژانس مشاور امالک
1۲- خدمات چاپ دیجیتال

1۳- مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، قهوه خانه ها با عرضه مواد 
دخانی

14- قنادی و شیرينی پزی تر و خشک، آب میوه و بستنی فروشی و مشاغل 
مشابه

در پایان اطالعیه ضمن اعالم اینکه جزئیات بيشتر طرح در اطالعیه های 
بعدی به اســتحضار ملت خواهد رسید، از مردم  خواسته شده تا اخبار و 

اطالعات الزم را از طريق اطالعیه های صادره دريافت کنند.

۳۵ کیلومتر از شبکه  برق تبریز 
اصالح  شد

ایرنا - مدیرعامل شرکت توزيع نیروی برق تبريز با اشاره به اجرای موفق 
مانور تعمیرات شــبکه های فرسوده گفت: ۳۵ کیلومتر از شبکه  برق تبريز 

اصالح  شد.
عــادل کاظمی در تشــريح اهداف اصلی اجــرای این مانــور ۲ روزه، اظهار 
کرد: با توجه به افزایش روزافزون ســرقت سیم های شبکه  فشار ضعیف، 
تصمیم برآن شد جهت جلوگیری و کاهش سرقت سیم ها، اسپيسر فشار 

ضعیف در مناطق آلوده به سرقت نصب شود.
وی با بيان اینکه طی این مانور، ۳۵ کیلومتر شــبکه  فشار ضعیف اصالح 
شــده و پنج کیلومتر از ســیم های مسی شــبکه به کابل های خودنگهدار 
تبدیل می شــوند، افزود: چهار اکیپ خط گرم نیــز در این مانور، به تعمیر 

فیدرهای بحرانی ۲0 کیلوولت به صورت خط گرم مبادرت می کنند.
مدیرعامــل شــرکت توزيــع نیروی بــرق تبريــز یادآور شــد: جمــع آوری 
انشــعابات غیرمجــاز از دیگر دســتاوردهای مانور تعمیرات شــبکه های 
فرســوده برق تبريز اســت. کاظمی با بيان اینکه در این مانور ۲ روزه، 1۵0 
نفر در قالب ۳۲ اکیپ عملیاتی شــرکت دارند، خاطرنشــان کرد: در این 

مانور ۷0 خودروی سبک و سنگین به کار گرفته شده است.
مدیرعامل شــرکت توزيع نیــروی برق تبريز، مانور تعمیرات شــبکه های 
فرســوده  این شرکت را گامی بزرگ در راســتای اصالح مشکالت به وجود 
آمده در شــبکه براســاس ســرقت های صورت گرفته عنوان کرد و افزود: 
در مــدت اجرای مانور بالغ بر ۲ هزار عدد اسپيســر در بيش از 100 منطقه  

شهرستان های تبريز، اسکو و آذرشهر نصب می شود.
 شــرکت توزيع نیروی برق تبريز حدود یک میلیون و 100 هزار مشــترک 

دارد. 

اخبار
ایســنا- نماینده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی گفت: 
بســیج، نیــروی کارآمد برای همــه میدان ها بــوده و تفکر 

بسیجی، تفکر الهام بخش مقاومت در عصر حاضر است.
حجت االسالم والمسلمین ســیدمحمدعلی آل هاشم در 
برنامه پيام جمعه، با بيان این که بســیج، لشکر مخلص 
خدا، اهل گمنامی و بی نشــانی و عاشــق شهادت است، 

افزود: بسیج، بهترين مدافع اسالم و انقالب است.
وی بــا تاکید بر این که قــرار گرفتن در مقطع زمانی تحقق 
سند چشم انداز بيست ساله ایران اسالمی، از ویژگی های 
ممتاز دولت آینده است، افزود: دولت آینده، باید حداکثر 

تالش خود را برای تحقق سند چشمانداز بکار گیرد.
به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان، 
حجت االســالم والمســلمین آل هاشــم در بخش دیگری 
از ســخنانش گفت: مقابله با ایــران انقالبی جزو ماهیت 
دستگاه حاکمه ی آمريکا و اصل دائمی صهیونیسم جهانی 

است که به هیچ وجه تغیير نخواهد کرد.
وی ادامــه داد: برخــورداری از هویــت اســالمی، ایرانــی، 
انقالبــی و پویایــی طريق جامعــه مهدوی، پيشــتازی در 
اخالق و رفتار حسنه، دســت یابی به نظام فراگیر، کارآمد 
و منســجم فرهنگی و هدایتگری تمامی شئون و نظامات 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصادی جامعــه از جمله اهداف 

نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سند چشــم انداز 1404 
کشور است.

امــام جمعــه تبريــز در ادامــه به ســالروز وفــات حضرت 
عبدالعظیم حسنی)ع( نیز اشاره کرده و خاطرنشان کرد: 
ایشان، از نظر علمی در میان علمای شیعه برجسته است، 

اما جنبه امامزاده بودن ایشان در بين مردم غلبه دارد.
وی افزود: تالش علمی، دفاع از آئین اســالم، رفع اشکال و 
شبهات مخالفان، تبیين انگیزه های های صحیح اسالمی، 
ایجــاد شــبکه ارتباطی با شــیعیان در مناطــق مختلف از 
طريق نماینــدگان و رســاندن پيام هــا و پيک ها، تقویت 
سیاســی رجال و عناصر مهم شــیعه، فعالیت های ســری 
سیاســی علی رغم تمام کنترل ها و مراقبت های حکومت 
عباســی از امام حسن عسکری، مهم تر از همه آماده سازی 
شیعیان برای دوران غیبت از جمله فعالیت های موثر آن 

حضرت بودند.

فارس- اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: شهرک های 
صنعتی آذربایجان شــرقی از مســائل کمبود برق، آب و 
نامناسب بودن جاده ها رنج می برند که هرچند الینحل 

نیستند چندان ساده هم به نظر نمی رسند.
 محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای گفتگــوی 

دولــت و بخــش خصوصی اســتان آذربایجان شــرقی 
اظهار کرد: اخیرا آقای حائری معاون وزير نیرو قول داد 
رقم 1۷۶ میلیارد تومان برای ایجاد ســه پســت توزيع در 
استان اختصاص یابد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. 
وی افــزود: الزم اســت رقم مــورد نیاز بــرای تامین برق 
صنایــع مختلف کــه از طريق اعتبــارات اســتانی قابل 
تامین نیســت به شــکل مکتوب ارائه شــود تا از طريق 
نمایندگان پيگیری های الزم را برای تامین برق مورد نیاز 

استان انجام دهیم.
اســتاندار آذربایجان شــرقی در عین حال خاطرنشان 
کرد: شــهرک های صنعتی آذربایجان شــرقی از مسائل 
کمبود برق، آب و نامناسب بودن جاده ها رنج می برند 
که هرچند الینحل نیســتند چندان ســاده هــم به نظر 

نمی رسند.

وی یادآور شــد: تنش آبی ســال گذشــته در تبريــز را به 
ســختی سپری کردیم و امسال دیگر نمی توان وضعیت 
ســال گذشــته را تحمــل کــرد بنابرایــن بایــد تدبيری 
اندیشیده شود و به فکر تامین منابع آبی پایدار باشیم 
کــه اگر آب تبريز کم باشــد اول از همــه آب صنایع قطع 

خواهد شد.
این مســوول با اشــاره به مشــکالت واگذاری زمین های 
اوقافی شهرک سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی 
ابــراز داشــت: ظاهرا با وجــود توافق با اوقاف مشــکل 
هنوز به قوت خود باقی است؛ از نظر ما این مشکل حل 
و صورت جلســه نیز شده اســت مگر اینکه مراجع باالتر 

مخالفتی داشته باشند.
پورمحمــدی در بخش دیگــری از صحبت هــای خود با 
اشــاره بــه بهبــود وضعیــت کســب و کار در آذربایجان 

شــرقی بر اساس نظرســنجی پایش ملی محیط کسب 
و کار تصريح کرد: از بهبود وضعیت اســتان خوشحالیم 
اما از متولیان امر کسب و کار  تقاضا داريم نقاط ضعف 

استان را برطرف کنند.
وی ادامــه داد: باید بررســی های الزم در اســتان صورت 
گیــرد تــا نقاط قــوت شــاخص محیــط کســب و کار در 
آذربایجان شــرقی تقویــت و برای برطــرف کردن نقاط 

ضعف برنامه تهیه شود.
وی ادامــه داد: آذربایجان شــرقی  با بيش از  100 ســال 
فعالیــت اتــاق بازرگانــی تبريــز باید همچون گذشــته 
مرکز اصلی کســب و کار کشور باشــد و برای رسیدن به 
ایــن هــدف آن تعداد از شــاخص های محیط کســب و 
کار استان که وضعیت مناســبی ندارند بررسی و اصالح 

شوند.

محدودیت های  سراســری  طرح  اجرای  خبرآنالین- 
کرونایی از اول آذر نیازمند همراهی مردم اســت تا با 
اجرای بهتــر، به کاهش میزان ابتــال و قربانیان کرونا 

منجر شود.
 از امــروز طرح محدودیت های سراســری کرونایی در 
کشــور اجرا می شــود که با توجه به اهمیت موضوع؛ 
پاســخ به برخی از مهمترين سواالت و ابهامات مردم 
را در ادامــه این گزارش می خوانیــد؛ از چگونگی تردد 
شبانه در شــهرهای قرمز تا تعطیلی اصناف و بازار و 
شــرکت های خصوصی و البته حضــور خبرنگاران در 

سطح شهر.

ســوال: چرا اجرای طرح این همه استثنا دارد؟ 
از جملــه؛ مشــاغلی کــه فعالیت شــان خیلی 

ضروری نیست مثل رانندگان اینترنتی
تنهــا مشــاغل و فعالیت هایــی مســتثنی شــده اند 
که بــا نیازهــای روزانه و ضــروری مردم ارتبــاط دارد. 
تاکســی های اینترنتــی در زمره حمــل و نقل عمومی 
قرار داشــته کــه مشــمول ممنوعیت نخواهند شــد 
بویــژه که تــردد خودروهای شــخصی در ســاعاتی از 

شبانه روز که اعالم شده، ممنوع است.

ســوال: چــرا همــه مشــاغل بــاز هســتند جز 
تعدادی مشاغلی که اهمیت چندانی ندارند؟

حــدود ۳ میلیــون و ۲00 هزار واحد صنفی در کشــور 
وجــود دارد که تنها گروه اول مشــاغل صنفی حدود 
۷00 هــزار واحد را شــامل می شــود و همیــن گروه به 
دلیــل نیــاز مــردم در دوران اجــرای طــرح، فعالیت 
می کنند. ضمن اینکه حوزه ادارات، آموزشی، فرهنگی 
و اجتماعــی نیــز در این طــرح مشــمول محدودیت 
شده اند که در مجموع بخش اعظمی از فعالیت های 

کشور را در بر می گیرد.

ســوال: نحوه تردد برخی مشــاغل در ساعات 
قرنطینه چگونه است؟

منع تــردد در ســاعات ۹ تا 4 بامداد صرفا مشــمول 
شــهرهای قرمــز اســت. مشــاغل ضــروری از طريق 
فرمانداری هــا احصــا و لیســت آنهــا به راهــور اعالم 

خواهد شد تا از اعمال قانون خودداری شود.

ســوال: ســاعات کاری حمل و نقل عمومی در 
این دوره محدودیت ها چگونه است؟

در این طرح محدودیت ســاعت برای فعالیت حمل 
و نقل عمومی پيش بينی نشــده است. پيشنهاداتی 
به ســتاد ملی ارســال شــده تا برای تقویــت ناوگان 

حمــل و نقل عمومی درون شــهری اقدام شــود تا با 
افزایش ظرفیت از تراکم کاســته شــود. البته با توجه 
بــه تعطیلی بســیاری از حوزه هــا در شــهرهای قرمز 
عمال تقاضا برای ســفر کاسته می شــود و این امر نیز 

موجب کاهش تراکم خواهد شد.
حمل و نقل عمومی بار و کاالهای اساســی و مســافر 
بين شــهری اعــم از ريلی، جــاده ای و هوایــی نیز در 
ایــن طرح مشــمول  محدودیت نشــده لیکن وزارت 
راه موظــف اســت فعالیــت آنهــا را نظــارت تــا برابر 

پروتکل های بهداشتی اقدام نمایند.

ســوال: چه نهــادی قرار اســت بر روی بســتن 
صنوف نظارت کند؟ 

مســئولیت نظارت بر اجرای این طرح با کمیته عالی 
نظارت مســتقر در وزارت بهداشــت درمان و آموزش 
پزشــکی اســت. در ســطح اســتان ها و شهرستان ها 
کمیته نظارت با حضور بسیج اصناف، بازرسان اتاق 
اصنــاف، پلیــس اماکن ناجــا و هالل احمر تشــکیل 
شــده و به صورت میدانی بر اجرای این طرح نظارت 
می نماینــد. عــالوه بر این هــا ناظرين اصلــی مردم 
عزيز هستند که با اطالع رسانی به موقع مسئولین را 

در اجرای موفق این طرح یاری می نمایند.

ســوال: فعالیــت کارخانه هــای مجاز و شــیوه 
تردد کارگران به حاشیه شهر چگونه است؟ 

کارخانه های مجاز برابر گروه اول مشــاغل فعالیت 
نیــز  کارخانه هــا  ایــن  در  البتــه  داشــت.  خواهنــد 
موضوع رعایت پروتکل هــا و غربالگری از مهم ترين 
موضوعات است که می بایســت از طرف مسئولین 

این واحدها به صورت جدی محقق شود. 
تردد کارگران اگر نیازی به خروج از شهر محل سکونت 
نداشــته باشــند، مشــکلی ندارد اما اگر می بایست از 
شهر محل سکونت خارج شــوند با هماهنگی نیروی 

انتظامی و ارائه اسناد مثبته بالمانع خواهد بود.

سوال: وضعیت بازار چگونه است؟ کسی که در 
بازار کار می کند از تعطیلی خبر ندارد چه برسد 

به کارمندان ادارات!
برابر اطالع رســانی های صورت گرفته و اطالعیه های 
صــادره بعید اســت کــه کســبه از اجــرای طــرح و یا 
جزييات آن خبر نداشــته باشد ضمن اینکه از طريق 
اتاق اصناف بــه تمام واحدهای صنفی و اتحادیه ها، 
طــرح مذکــور اطــالع رســانی شــده اســت. کارکنان 
ادارات نیــز برابر بخشــنامه صادره ســازمان اداری و 

استخدامی از طرح مطلع می باشند.

سوال: کاسبی که شغل او در حوزه مواد غذایی 
و کاالهای ضروری نیست نمی داند از روز شنبه 
می توانــد به ســر کار برود یــا خیر. نمــی داند 
تعطیلــی او صرفا تا ســاعت شــش بعدازظهر 

است یا دو روز کامل تعطیل است؟
از ۹ ماه پيش مشــاغل در چهارگروه تقسیم شده اند 
کــه در این طرح نیز از همان گروه ها اســتفاده شــده 
لذا اگر کاسبان عزيز در زمره گروه اول باشند، شامل 
محدودیــت و ممنوعیــت در وضعیت هــا نخواهند 

شد.
در شهرهای زرد مشاغل گروه 4 ممنوع می باشند.

در شهرهای نارنجی گروه ، ۳ و 4 ممنوع می باشند.
در شهرهای قرمز گروه های 4،۳،۲ ممنوع می باشند. 
لیســت مشــاغل نیز برابر اطالعیه ها منتشر شده و 

خواهد شد.

سوال: مشخص نیست منع تردد درون شهری 
از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح چگونه اجرا می شود؟ 
یعنــی اگــر کســی در ایــن ســاعات بخواهد به 
ســوپرمارکت محل بــرود و مــواد غذایی تهیه 
کند می تواند یا خیر؟ این منع تردد مخصوص 
وسایل نقلیه است یا عابران پیاده را هم شامل 
می شــود؟ یــا اصال ایــن ممنوعیــت مربوط به 

تهران است یا همه شهرهای قرمز؟ 
ترددهــای ضــروری در ممنوعیــت تردد از ســاعت 
۹ شــب بــا هماهنگــی فرمانداری ها انجــام خواهد 
شــد.این ممنوعیت شــامل عابران پيــاده نخواهد 
شــد. این ممنوعیت مربوط به شهرهای قرمز بوده 

و در سایر شهرها اعمال نخواهد شد.

شــرکت های  طــرح  اجــرای  زمــان  در  ســوال: 
خصوصی تعطیل هستند یا خیر؟

شــرکت های خصوصــی و دفاتــر مربــوط به گــروه 1 
مشــاغل فعالیت داشــته و شــامل محدودیت نمی 
شــوند. در ســایر گروه هــا نیز بــا توجه بــه وضعیت 
شــهرها و نــوع محدودیــت و الزامات تعیين شــده 
می تواننــد فعالیــت نماینــد. دفاتــر و شــرکت های 
خصوصی حوزه آموزشــی فرهنگی و اجتماعی نیز بر 
اساس وضعیت شهرهای زرد نارنجی و قرمز فعالیت 

خواهند نمود.

ســوال: اگر همــه این اصنــاف اجبــارا تعطیل 
خواهند بود، پرســش دیگری مطرح می شــود 
و آن اینکــه ایــن اقشــار چگونه بایــد در مدت 

تعطیلی، زندگی کنند و درآمد داشته باشند؟

بســته کامل حمایــت از اصنــاف با هماهنگــی اتاق 
ایــران در بخش هــای مختلــف مالیاتــی،  اصنــاف 
بيمه، اســتمهال، عوارض، هزينه اجاره، چک بانکی،  
هزينه های آب، برق، گاز و ... تهیه و برای ســتاد ملی 
ارســال تــا در جلســه آتی بررســی و تصمیمــات الزم 
اتخاذ شــود. با توجه به نقش اتــاق اصناف ایران در 
تهیه این بســته قطعــا تمام مالحظات دیده شــده 

است.

ســوال: کارمندهای شــرکت های صنعتی مثل 
فــوالد، ذوب آهــن، پتروشــیمی و کارمنــدان 
شــرکت های صنعتی کوچک که در شهرک های 
صنعتی شاغل هستند تعطیل هستند یا خیر؟ 
اگر نیســتند حمل و نقل شــان بــه چه صورت 

است؟
کارخانه های تولیدی صنعتــی در زمره گروه اول قرار 
داشته که مشــمول محدودیت و تعطیلی نخواهند 
شــد لیکــن کارفرمایــان موظف هســتند تــا ضمن 
رعایت دستورالعمل های ابالغی نسبت به غربالگری 
مســتمر کارکنان وکارگــران اقدام نماینــد. تردد این 
واحدهــا بــا هماهنگــی صــورت خواهــد پذیرفت و 

 مشمول جريمه نخواهند شد.

ســوال: وضعیت خودروی کســانی کــه در روز 
ممنوعیــت شــغلی ندارنــد، در منطقــه  طرح 

ترافیک چیست؟
طرح ترافیک برقــرار بوده و لذا اگر خــودروی مذکور 
فاقد طرح باشد جريمه طرح ترافیک اعمال خواهد 

شد.

ســوال: رفــت و آمــد خبرنــگاران در ســاعات 
ممنوعیــت چطــوری بایــد باشــد تــا جریمــه 
نشوند؟ همچنین سازوکار جریمه پلیس برای 

متخلفان در ساعات ممنوعه شب چیست؟
مشــاغل هماهنــگ شــده از جملــه خبرنــگاران، بــا 
هماهنگــی فرمانداری ها و راهور اقدام می شــود لذا 
جريمــه شــامل آنها نخواهد شــد. این افراد و ســایر 
مردمی کــه به ضرورت نیاز به تــردد دارند می توانند 

از راننده های اینترنتی در سطح شهر استفاده کنند.
همچنین ممنوعیــت تردد در شــهرهای قرمز انجام 
شده که برابر هماهنگی فرمانداری ها موارد ضروری 
احصــا و به راهــور اعالم می شــود تــا اعمــال قانون 
نشــوند. ســایر موارد در صورت عــدم رعایت جريمه 
خواهنــد شــد. ســازوکار آن هــم دوربین هــا راهــور 

هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

بسیج، نیروی کارآمد برای همه میدان هاست

تبریز با تنش آبی مواجه است

 کمبود آب و برق در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

از چگونگی تردد شبانه مردم تا چگونگی اعمال جریمه اصناف و متخلفان

پاسخ به مهمترین سواالت و ابهامات محدودیت های سراسری کرونایی
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ایســنا- همیشــه »فلســفه« برای اکثــر آدم ها یــک امر 
پيچیده بــوده و در فرهنگ عامه ما معموال وقتی کســی 
چیزهایی می گوید که همه متوجه منظورش نمی شوند، 
می گویند »فلســفی« صحبت می کند! امــا واقعیت این 
اســت که علم فلسفه در واقع برای پاســخ به سوال های 
اساســی مثل چیســتی و چرایی موجودات، ابداع شــده 
و  ســواالت  از  خیلــی  بــه  جــواب دادن  کارش،  و  اســت 

مجهوالت انسان هاست.
امــا االن بحــث ما دربــاره خود علم فلســفه نیســت. ما 
در ایــن گزارش به بهانه روز جهانی فلســفه که ســومین 
پنجشــنبه مــاه نوامبر اســت و در اکثر ســال ها با آخرين 
پنجشــنبه آبان مــاه در تقویــم ایرانی مطابقــت دارد، به 
آدم هــای مشــهوری اشــاره کرده ایم کــه در ایــران درس 
فلســفه خوانده اند و بعد هم سراغ آدم های معمولی ای 

رفته ایم که این مسیر را دنبال کرده اند.

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
فرماندهــی در لبــاس پاســداری و نقش حاج قاســم در 
منطقه غرب آسیا که او را به نماد مبارزه با تروريسم بویژه 
داعش تبدیل کرده بود، همیشــه بر سرگذشت و زندگی 
او از تولدش در ۲0 اسفند سال ۳۵ در کرمان تا شهادتش 
در بامــداد 1۳ دی 1۳۹۸ در فــرودگاه بين المللــی بغداد 
ســایه انداخته و احتماال به همین دلیل است که تاکنون 
کسی چندان به تحصیالت دانشــگاهی شهید سلیمانی 

نپرداخته است.
حاج قاســم را ما و دنیا به عنوان یــک فرمانده قدرتمند 
نظامی می شناســیم اما شــاید برایتان عجیب باشــد اگر 
بدانید سردار ســلیمانی، تحصیالت فلسفی نیز داشته و 
در سال ۸4، مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته فلسفه 
و حکمت اســالمی را از دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

مرکزی دريافت کرده است.
درباره رشــته فلســفه و حکمت اســالمی گفته می شــود: 
دانشجویان این رشته با فلســفه  اسالمی آشنا می شوند 
و به روش های مقابله با تفکرات الحادی آگاهی خواهند 
یافت. فارغ  التحصیالن رشــته فلسفه و حکمت اسالمی، 
باید توانایی دفاع در برابر شــبهات اعتقــادی را بيابند و 
با منطق و عرفان آشــنا شــوند. در این رشته، توانایی  در 
زمینــه علوم قرآنی، علوم عربی و انســانی و زبان خارجی 
اهمیت دارد و قدرت تحلیل و اســتدالل کافی در مسائل 
فکری و اعتقادی به پيشــرفت تحصیلی دانشــجو بسیار 

کمک خواهد کرد.

 مدرک کارشناسی ارشد شهید حاج قاسم سلیمانی

سیدمحمد خاتمی
شــهرت خاتمی گرچه بيشــتر ناشــی از دو دوره رياســت 
جمهوری پرفراز و نشیب او در ایران است و نامش از دوم 
خرداد ســال ۷۶ در جريان پيــروزی با رأی بــاال در مقابل 
علی اکبــر ناظق نوری در جريان انتخابات هفتمین دوره 
رياست جمهوری بر ســر زبان ها افتاد و وارد کتاب قطور 
تاريخ معاصر سیاسی ایران شــد اما هنوز هم بسیاری در 
ایران و جهان، خاتمی را به اندیشــه ورزی می شناســند و 

چهره اش بيش از آنکه سیاسی باشد، فرهنگی است.
محمــد خاتمــی کــه تصــدی وزارت ارشــاد و همچنیــن 
سرپرســتی موسســه مطبوعاتی کیهان را در کارنامه اش 
دارد، در نخســتین ســفر خود بــه ایاالت متحــده آمريکا 
و ســخنرانی در مجمــع عمومی ســازمان ملــل متحد در 
سپتامبر سال 1۹۹۸ پيشنهاد »گفت وگوی تمدن ها« را در 
مقابــل »برخورد تمدن ها« مطرح کرد که این پيشــنهاد 
با اســتقبال اعضای ســازمان ملل روبه رو شد و بر همین 
اســاس، جامعــه جهانــی ســال ۲001 را ســال گفت وگوی 

تمدن ها نامگذاری کرد.
خاتمــی از نوجوانی به دروس حــوزوی روی آورد و طلبه 
شد اما تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته کارشناسی 
فلســفه غرب در دانشــگاه اصفهان دنبال کرد و بعدها 
نیز در رشــته علوم تربیتی موفق شــد مدرک کارشناسی 

ارشد خود را از دانشگاه تهران بگیرد.

گواهینامه موقت لیسانس سیدمحمد خاتمی

آیــات  محضــر  در  را  فلســفه  عالــی  دوره  البتــه  او 
یــزدی،  عظــام و اســتادانی چــون مرتضــی حائــری 
زنجانــی،  شــبیری  سیدموســی  خراســانی،  وحیــد 
شــهید مرتضی مطهــری و عبدهللا  جــوادی آملی نیز 

است. گذرانده 
در   4۸ ســال  ایــران،  پيشــین  جمهــوری  رئیــس 
اصفهــان  دانشــگاه  از  فلســفه  کارشناســی  رشــته 

است. شده  فارغ التحصیل 

عادل حداد  غالمعلی 
یکــی دیگــر از اهالــی سیاســت و فرهنــگ ایــران کــه 
فلســفه خوانده، غالمعلی حداد عادل اســت؛ کسی 
از  بيــش  فرهنگــی اش  شــهرت  خاتمــی،  ماننــد  کــه 

اوست. سیاسی  شهرت 
گرچه حداد عادل کرســی رياســت مجلس شــورای 
اســالمی را نیــز تجربــه کــرده و روزگاری در ایران به 
عنوان یکی از روسای سه قوه شــناخته می شده اما 
نامش همچنان یادآور واژه های فارسی سازی شــده 
همچنیــن  و  فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان 
دبيرســتان  دوران  ادبيــات  کتــاب  دروس  از  یکــی 
۶0 است: »فرهنگ برهنگی، برهنگی  بچه های دهه 

فرهنگی«.

او در ســال 1۳4۲ از دبيرســتان علــوی فارغ التحصیل 
شد. 

در ســال های 1۳4۵ و 1۳4۷ لیسانس و فوق لیسانس 
خود را در رشــته فیزيک دريافت کرد و بين ســال های 
1۳4۵ تــا تــا 1۳۵0 در دانشــگاه ملــی ایــران کــه امروز 
درس  فیزيــک  دارد،  نــام  شهیدبهشــتی  دانشــگاه 
می داد. حداد در ســال 1۳۵1، کارشناسی ارشد فلسفه 
دانشــگاه  انســانی  علــوم  و  ادبيــات  دانشــکده  از  را 
تهران دريافــت کرد و دروس دوره دکتری فلســفه در 
دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران را در 
سال 1۳۵۳ به پایان برد. بين 1۳۵1 تا 1۳۵۷ در دانشگاه 
صنعتی شــريف به تدريس فلسفه، تاريخ علم، تاريخ 
فلســفه غــرب و تاريخ فلســفه اســالمی پرداخت و در 
ســال 1۳۶4 از پایان نامــه دکتــری فلســفه خود تحت 

عنوان »نظر کانت دربارٔه مابعدالطبیعه« دفاع کرد.
او از ســال 1۳۶4 تاکنــون یعنی ۳۵ ســال اســت که به 
تدريس فلســفه غــرب در دانشــگاه تهران مشــغول 

است.
 

علی الریجانی
علی الریجانی در روزگار جوانی

علــی اردشــیر الريجانــی از آنهایی اســت کــه همه جور 
و  پاســداری  لبــاس  پوشــیدن  از  داشــته؛  تجربــه ای 
معاونــت در ســپاه گرفتــه تــا تصــدی وزارت ارشــاد، 
رياســت صداوسیما، دبيری شــورای عالی امنیت ملی 

و 1۲ سال رياست مجلس.
او مثــل برادرانــش صــادق، محمدجــواد، فاضــل و 
باقر، به معنــای دقیق کلمه درس خوان بوده اســت. 
تحصیــالت ابتدایــی و متوســطه را تــا دريافت مدرک 
دیپلم در شهر قم سپری کرده و بعد از قبولی در کنکور 
سراسری، در سال 1۳۵4 تحصیل در مقطع کارشناسی 
رشــتٔه علوم رایانه را در دانشــگاه صنعتی شــريف آغاز 
کرده است. ســال 1۳۵۸ لیسانس خود را گرفته و  بعد 
هم به توصیــٔه مرتضی مطهری بــرای ادامه تحصیل، 
رشــته فلســفه را انتخــاب کرده و کارشناســی ارشــد و 
دکتــری خــود را در رشــتٔه فلســفه از دانشــگاه تهران 

گرفته است.
داماد شــهید مطهری، تألیفاتی در چند حوزه مختلف 
دارد کــه از جملــه آنها ۳ کتاب در زمینه فلســفه کانت 
و 1۵ مقالــه پژوهشــی در موضوعــات مختلــف علمی 
است و اکنون نیز اســتادیار رشته فلسفه در دانشکده 

ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران است.
 

و سایرین
اما فقط این چهره ها نبوده اند که فلسفه خوانده اند بلکه 
چهره های سرشناس دیگری هم هستند که فارغ التحصیل 
رشته فلسفه اند. مثال زهرا اشراقی نوه دختری امام خمینی 
)ره(، ســیدعلیرضا بهشــتی فرزند شــهید بهشــتی، سعید 
زيباکالم بــرادر صــادق زيباکالم و ... نیز در رشــته فلســفه 
تحصیل کرده اند و درجات عالی علمی در این رشته دارند.

امــام خمینــی )ره(، عالمــه طباطبایــی، شــهید مطهــری، 
آیــت هللا مصبــاح یــزدی و آیت هللا آملــی الريجانــی هم از 
مشهورترين چهره های حوزوی  در تاريخ علم فلسفه ایران 

هستند.
اما همه فلسفه خوانده ها چهره نمی شوند. برخی هم مثل 
»علی« یک راننده ســاده می شود:  »اینجا برای فلسفه تره 
هم خرد نمی کنن و اون آقایی هم که فلســفه خونده بود و 
رييس جمهور شــد )خاتمی( جزء استثناها بود وگرنه شما 
برو سرنوشت فارغ التحصیالیی که فلسفه خوندن رو ببین 
کــه کجان و دارن چیــکار می کنن. یکیش خــوِد من که حاال 
مجبورم مسافرکشی کنم. بقیه فلسفه خونده ها هم خیلی 

هنر کرده باشن االن دارن یه جایی درس میدن«.
»سحر« هم فارغ التحصیل رشــته فلسفه است و برای آنکه 
آرزوی پدرش را برآورده کند این رشته را خوانده اما حاال یک 
زن خانه دار است و خاطرات دانشجویی اش را مرور می کند 

و همزمان دنبال کار می گردد.
از  بعــد  ایــران  در  فلســفه خوانده ها  از  بســیاری  آینــده 
فارغ التحصیلی از جمله علی و ســحر این پرســش را ایجاد 

می کند که فلسفه در جامعه امروز ما چه جایگاهی دارد؟
علی کیادربندسری که دکترای این رشته را دارد و پژوهشگر 
فلسفه است، به این پرســش پاسخ می دهد: »به نظر من 
اگــر در نقاط مختلف جهان در یک روز خاص برای فلســفه 
جشــن تولدی می گیرنــد، این روز بــرای مــا یادآورغربت و 
فقــدان چیزی اســت که آن را از دســت داده ایــم و هیچگاه 
نتوانســته ایم به شــکل درســتی بپذیريم یا احیایش کنیم. 
در قــرن دوم تــا چهارم هجــری قمــری در حکومت خلفای 
عباســی، نهضتی به نام ترجمه شــکل گرفــت و چهره های 
شــاخصی از جملــه »حنین  بن اســحاق« و »ابوبشــر متی 
بــن یونس« آثــار متعددی از فیلســوفان را بــه زبان عربی 
ترجمــه کردنــد. فلســفه، در نگاه افــراد جامعه بــه عنوان 
کاالیــی وارداتــی در نظــر گرفتــه می شــد؛ کاالیی کــه به آن 
نیــازی نبــود. از ابتــدای همــان روزگار، مقاومــت زيادی در 
برابر آثار فلســفی شــکل گرفت در حالی کــه این مقاومت 
در برابر آثاری که در حوزه پزشــکی یا نجوم ترجمه می شــد 
کمتر وجود داشــت. عده ای گمان می کردند با وجود دین، 
نیازی به فلســفه نیســت، به عبارتی دین قبل از فلســفه، 
معنای زندگی و پرســش هایی درباره مرگ و روح را بررســی 
کرده به همین دلیل فلسفه جایگاهی در این زمینه ندارد. 
همچنین آن زمان مقاومت هایی از ســوی نحویون در برابر 
فلســفه و بویژه منطق وجود داشت. برای مثال، ما شاهد 
مناظره تاريخی بين »ابوسعید سیرافی« و »ابوبشر متی« 
هستیم. ابوبشــر متی یکی از مترجمان آثار منطقی ارسطو 

است و ابوسعید سیرافی یک نحوی خوش بيان و وصل به 
ساختارهای قدرت است. در این مناظره سخن سیرافی این 
اســت که با وجود نحو که به ساختارهای زبانی می پردازد و 
دقت در ایــن زمینه را مورد پژوهش قرار می دهد به دانش 

منطق که امری بيگانه و وارداتی است، نیازی نیست.«
او با بيان اینکه چنین مقاومت هایی بعدها در برابر فلسفه 
و منطق نیز وجود داشته تا جایی که همیشه فیلسوفان ما 
در تاريخ تفکر گمنام بوده اند و بعدها شــناخته می شدند، 
از »کنــدی« مثــال می زنــد و می گویــد: »کنــدی کــه یکی از 
نخستین فیلســوفان شــاخص ما در دوره خلفای عباسی 
اســت، چهره غایبی بين منابع معاصر خــود دارد و آثارش 
سال ها بعد از مرگش در معرض توجه و اعتنا قرار می گیرد. 
از طــرف دیگــر فارابــی را می بينیــم کــه یکــی از چهره های 
درخشــان فلسفی ما بوده اما کســی در زمان حیات و حتی 
پس از مرگش متوجه حضور او نمی شــود. حتی ابن ســینا 
هــم فارابی را نمی شــناخت و بــه اصرار یک فرد مســتحق، 
رســاله ای از این فیلســوف را می خرد و بعــد از مطالعه آن 
متوجه می شــود فارابی به چه نکات مهمی اشــاره کرده و از 
آنجا فلســفه را جدی می گیرد. ابن ســینا قبل از این اتفاق 
هم فلســفه خوانده بــود اما چون مقصود ارســطو را درک 
نکرده بود این حوزه را کنــار می گذارد. در واقع فارابی برای 
ابن ســینا معلمی می کند و چون ابن سینا اسم فارابی را در 
رســاله هایش می آورد، امروزه این فیلسوف را می شناسیم. 
شاید اگر ابن سینا نبود ما هم امروز شخصیتی به نام فارابی 
را نمی شــناختیم یا بــه اهمیت کار او واقف نمی شــدیم، در 
حالــی که او یکی از فیلســوفان طراز اول در تفکر ماســت و 
لقب معلم ثانی را دارد. ابن سینا هم که در روزگار خود فرد 
صاحب نامی اســت بيشتر شــهرتش را از پزشــکی دارد، نه 
فلســفه. یکی دیگر از فیلسوفان ما که مظلومانه در غربت 
کشــته می شــود و آب از آب هم تکان نمی خورد، سهروردی 
بوده است. مرگ مظلومانه سهروردی را با مرگ فیلسوفی 
مثل سقراط مقایسه کنید که در جامعه پس از خودش چه 
تاثیــر اجتماعی ای می گذارد. مالصدرا فیلســوف دیگرمان 
نیــز تبعیــد می شــود و حتــی عــده ای بــه دنبــال امضای 
حکــم اعــدام او بودند. به عبارتی فیلســوفان ما در ســنت 
تاريخی مان هیچگاه مانند فیلســوفان یونان مورد احترام 

نبوده اند.«
این پژوهشــگر فلسفه به تحقیر فلسفه در اشعار شعرا هم 
اشاره می کند: »شما بررسی کنید ببینید تا چه اندازه در آثار 
اهل تصوف و شــعرای ما فلســفه تحقیر شده است. عطار 
بارها در اشعارش فلسفه را تحقیر کرده و این تفکر به افراد 
بعد از او هم منتقل می شود. در آثار موالنا نیز فلسفه اغلب 
وجهی منفی دارد. اگر از بحث فلســفه هــم فاصله بگیريم 
در بحث تفکر اســتداللی بــه معنای عام کلمه نیز مدرســه 
در بســیاری از ابيات شــاعران ما که اشعارشان مورد اعتنای 
همیشــگی مردم بوده، تحقیر شــده اســت. در آثار عطار یا 
حتی حافظ اشــعار بســیاری درباره تحقیر مدرســه داريم. 
درســت است که این نگاه ضد مدرسه یا فلسفه در آثار این 
بزرگان در زمینه عرفانی خاصی مطرح شــده و شاید از این 
منظــر نتوان به آن ایراد گرفت اما برآیند این نگاه در آگاهی 
جمعی جامعه چه بوده اســت؟ چه بســا فرار از مدرسه ای 
کــه امروزه در بيــن دانش آموزان و دانشــجویان می بينیم، 
بی انگیزگی و تحقیر دانشــگاه در افکار عامه با عنوان هایی 
مثل »دانشــگاه به چــه درد می خــورد؟«، »مــدرک به چه 
را   ... و  نمــی آورد«  شــعور  »تحصیــالت  می خــورد؟«،  درد 
به همراه داشــته اســت؛ شــعارهایی تهی که برای کوبيدن 
علم، دانشگاه، مدرســه و درس استفاده می شوند و بعضا 
عقبه هایــی تاريخــی دارنــد. گرچه این ســخن بــه معنای 
تبرئه ی خود نظام آموزشی و مدیريتی ما در ایجاد این نگاه 

منفی به تحصیالت نیست.«
کیادربندســری بر غربــت اهل فلســفه در جامعــه امروزی 
مــا تاکیــد دارد: »اگــر در خیابان از چنــد نفر بپرســیم چند 
فیلسوف یا جامعه شــناِس حال حاضر را نام ببرند، کسی را 
نمی شناســند اما چهره هایی که هیچ ربطی به تفکر نداشته 
باشــند شناخته شــده هســتند چرا که جامعه ما به فلسفه 
و افــرادی که دارای تفکر هســتند، احســاس نیــاز نمی کند. 
جمله ای به فارابی منسوب است که گفته »مدینه غیرفاضله 
جامعه ای است که احساس نیازی به فلسفه و تفکر استداللی 
ندارد«. جامعه ای که چنین است طبیعتا برای افرادی هم که 

سراغ این رشته رفته اند احترامی قائل نیست.«

ایــن دکترای فلســفه با بيــان اینکه امــروزه، مردم بيشــتر 
فلســفه غرب را می شناســند، می گوید: »در ایران آثار نیچه 
و شوپنهاور پرخواننده هســتند اما آیا این اتفاق به معنای 
احیای فلسفه در ایران اســت و ما به سمت تفکر استداللی 
می رویــم؟ بــه عقیده من ایــن موضوع مصداق این شــعر 
شــهريار اســت که »آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا؟« 
در زمانه ای به سمت فلسفه می رویم که چند مسئله وجود 
دارد. در دورانــی که رســانه و اتفاقات زيــاد دیگری موجب 
شــده، افراد مرجعیت دانشــگاه و معلمان را قبول نداشته 
باشــند و جامعه از آنها حرف شنوی ندارد، این سلبريتی ها 
هســتند کــه تاثیرگذارنــد. در این شــرایط فضــای فکری و 
بســتر اجتماعی به شکلی نیســت که ما منتظر باشیم چند 
اثر ترجمه شده فلســفی اتفاقی مبارک و زمینه ساز تحوالت 
فکــری و اجتماعــی در جامعــه باشــد. برای شــروع، اولین 
اصل فلســفی قبول و باور به »نمی دانم« ســقراط اســت. 
این نمی دانم خیلی معنادار اســت و بعدها متفکری به نام 
نیکالس کوزایی در اروپا اســم آن را جهل فرهیخته یا نادانِی 
آموختــه می گــذارد؛ نادانی ای کــه بایــد آن را بياموزيم. اما 
معموال ما این آموختن نادانی را نمی بينیم و افراِد جامعه در 
همه زمینه ها به خصوص در علوم انسانی، جامعه شناسی 
و فلســفه صاحــب نظر هســتند. نوعــی توهــم دانایی در 
جامعــه وجود دارد که فقط مختص جامعه ایران نیســت. 
این توهم دانایی، خطرناک ترين شــکل ندانســتن است. 
در این دوره که احیا و بازگشــت جایگاه فلســفه در جامعه 
امر بعیدی اســت، اگر می خواستیم به سمت احیای فلسفه 
برویم بایــد در مرحلــه اول، نمی دانِم ســقراطی را آموزش 
می دادیــم، به ريشــه های فکــری خودمان برمی گشــتیم و 
نگاه تاسیســی به فلسفه می داشــتیم اما متاسفانه امروزه 
نــگاه ترجمــه ای بــه فلســفه داريــم و اگــر مولف اثــری در 
فلســفه باشید و با بسیاری از انتشــاراتی ها تماس بگیريد، 
اثر شــما را منتشــر نمی کنند اما اگر مترجم باشــید و یکی از 
برندهای معــروف را ترجمه کرده باشــید، حتی اگر ترجمه 
غیــر دقیقی باشــد به ســرعت خريــداری می شــود چرا که 
برندگرایی به حوزه تفکر هم نفوذ کرده است. معموال نگاه 
وارداتی و ترجمه ای به فلســفه وجود داشــته و نخواستیم 
به آن تاسیســی نــگاه کنیم. تــا زمانی که به نگاه تاسیســی 
برنگردیم، هیچگاه به جایگاه فلســفی برنمی گردیم. حاِل 
حاضر دوران ســیطره سوفیست هاســت و به هر طرف که 
نگاه می کنیم می بينیم اهل فلســفه ای کــه حداقل به طور 
جدی کار می کنند شناخته شده نیســتند و معدود افرادی 
هم که اســمی در کرده اند بيشــتر رویه سوفیســتی دارند تا 
فلسفی. با توجه به تعريفی که از فلسفه وجود دارد، برخی 
در این حوزه فیلسوف محســوب نمی شوند و فقط متکلم 
هســتند. معموال در نگاه عرفــی مرز باريک فلســفه و کالم 
دیده نمی شــود به همین دلیل گاهی یک متکلم در ذهن 
مخاطب عام فیلســوف به حســاب می آید. در طول تاريخ 
ما، متکلمان به مراتب جایگاه بهتری داشته اند و همچنان 
هم  دارند. تفکیک بســیار مهمی بين فلســفه و سفســطه 
وجود دارد. درست است که برخی عنوان فیلسوف را یدک 
می کشــند اما در واقع سوفیســت محســوب می شوند. به 

عبارتی هر فلسفه خوانده ای، فیلسوف نیست.«
کــه  افــراد  از  بســیاری  اوصــاف،  و  تعاريــف  ایــن  بــا 
فارغ التحصیل رشــته فلســفه اند، ترجیح داده اند مسیر 
دیگــری به جز فلســفه را انتخاب کننــد و ادامه دهند. در 
این میــان »آلبر کامــو« و »ژان پل ســارتر« فیلســوفانی 
فرانســوی هســتند که نویســندگی را انتخــاب کردند. در 
ایران هم داريوش مهرجویی، خالق فیلم های »سنتوری« 
و»گاو« یکی از افرادی اســت که درسش را با سینما شروع 
می کند اما زود این رشــته را رها و لیســانس فلسفه اش را  
در ســال 1۳44 از دانشــگاه »یوال ســی« آمريکا می گیرد، 
ســپس ترجیح می دهد فیلم بسازد و نویسندگی، ترجمه 

و نقاشی کند.
امــا کیادربندســری معتقــد اســت رجــوع برخــی از افــراد 
فلسفه خوانده به رشته های دیگر یک سنت تاريخی است و 
درباره چرایی این موضوع می گوید: »بسیاری از فیلسوفان 
در طــول تاريخ به کار هنــری روی آورده اند مثل آلبر کامو و 
ژان پل سارتر که نمایشنامه، رمان یا داستان نوشته اند. در 
سنت فلسفی خودمان هم فیلسوفانی از جمله سهروردی 
قصه هــای تمثیلی تالیف کرده اند. شــاید این نیاز در قرن 
بيستم بيشــتر احساس می شــده که فلســفه برای احیای 
جایگاهش باید مثل روانشناسی وجه عملی خود را نشان 
دهــد و با مخاطب عــام ارتباط برقرار کنــد. علم النفس در 
دوران گذشــته بخشــی از فلســفه بــود اما روانشناســی در 
قرن بيســتم از فلســفه جدا می شــود و به عنوان یک رشته 
مستقل دانشگاهی درمی آید تا بتواند جایگاهش را تثبیت 
کنــد و به صــورت عملی نشــان دهد کــه چه فایــده ای در 
زندگی معمولی مردم دارد. دغدغه اهالی فلسفه همیشه 
این بوده که فلســفه را از شــکل انتزاعی به شکل انضمامی 
نزدیک کنند تا برای همه ملموس شــود. حتی رساله هایی 
کــه از افالطون به جــا مانده نشــان دهنده نزدیک شــدن 
این فیلســوف به فرم عامه پســند و زبان عامه اســت. این 
فیلســوف در واقع آثارش را به شــکل هنری ارئه می کرده تا 
خوانده شود. برای مثال افالطون در مقام یک نویسنده به 
رساله »ضیافت« پرداخته اســت. به عبارتی در قرن نوزده 
و بيســت این احساس نیاز می شد که فلسفه  باید با مردم 

کوچه و بازار درگیر شود.«

چهره های مشهوری که فلسفه خوانده اند؛ از خاتمی تا حاج قاسم

حداد عادل در دهه ۵۰ در کنار سیدحسین نصر و احسان نراقی در انجمن حکمت و فلسفه

جامعه خانواده اندیشه دفاع مقدس  اقتصاد  نقدتحلیل
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ایسنا- چند ماه است که جامعه جهانی با یک پاندمی 
رو به روســت که در عمــل او را از زندگی عادی و روزمره 
خــود جدا کــرده اســت؛ حتی کســانی که بــه پاندمی 
بی توجه هســتند نیز به گونــه ای گرفتار پيامدهای آن 

هستند.
بــه طور کلی افراد جامعه یا به این همه گیری بی اعتنا 
هســتند و یــا این همــه گیری برایشــان جدی اســت؛ 
اما آنچه غیر قابل انکار اســت، پيامدها و آســیب های 
فراوان آن اســت، از آســیب های اقتصادی و سیاســی 
گرفتــه تا آســیب های فرهنگــی و روانــی؛ در طول این 
مــدت کــه پاندمی تاخــت و تــاز می کند بــه صدمات 
سیاســی و اقتصــادی و گاه فرهنگــی ناشــی از بحران 
کرونا بســیار پرداخته شــده امــا کمتر به آســیب های 

روانی توجه شده است.
آســیب هایی کــه بی تردیــد نــه تنهــا در دوران همــه 
گیــری بلکــه پــس از آن هــم باقــی خواهند مانــد، در 
این خصــوص بــا ناهیــد مهروش کارشــناس ارشــد 
روانشناسی و مشاور خانواده گفت وگو کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.
بــه طور کلــی چــه آســیب های روانــی در ایــن دوران 
ممکن اســت مــا انســان ها را تهدید کنــد و از نظرگاه 
شما پاندمی کووید 1۹ چه تاثیرات روانشناختی در پی 

داشته است؟
بحران کرونا شــبیه ھیچ یک از بحرانھایــی که تا کنون 
گذرانده ایم نیست. پاندمی کووید 1۹ شرایط پيچیده و 
ناشناخته ای ایجاد کرده است که تاثیرات روانشناختی 
آن بــر تمامــی گروه های ســنی حتی پــس از پایان این 
بحران به جا خواھد ماند. متاسفانه پاندمی اضطراب 
و افسردگی با سرعت بيشتری از بيماری کرونا ھمه گیر 
شد و به دنبال تاثیرات روانی جدی، مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی نیز بر ســر مردم آوار شــد. بــا این وجود که 
ترس از مرگ به عنوان یک اضطراب وجودی، ھمیشــه 
با انســان ھست؛ هیچگاه تا این حد عینی از مرگ خود 
یا اطرافیانمان در هراس نبوده ایم و سوگ های نا تمام 

و بدون آغوش را تجربه نکرده ایم.
ما در یک همه گیری گســترده هســتیم، افــراد جامعه 
نســبت به شــیوع ویروس کرونــا دو رفتار داشــته اند، 
یــا نســبت بــه آن بی تفــاوت بوده انــد یــا آن را جدی 
گرفته اند؛ کســانی که کرونا را جــدی گرفته اند طبیعتا 
از بســیاری تفريحات و دورهمی ها دست شسته اند و 
ســوال اینجاست که با توجه به اینکه انسان موجودی 
اجتماعی اســت، چگونه می تواند این خالء روانی را در 

این روزها سپری کند؟
برای ھر موجودی حفظ جان و حفظ نســل مهمترين 
انتخاب است و انسان نیز از این قاعد مستثنی نیست 
و با این وجود که ما حیوان اجتماعی ھســتیم، انزوا را 
انتخاب می کنیم که زنده بمانیم گرچه انزوای اجتماعی 
بی قــراری ایجــاد می کند ولی بــرای زنــده ماندن این 
خال را تحمل می کنیم. تنهایی اگر خودخواســته باشد 
تبعــات روانــی چندانــی نــدارد، در حال حاضــر انزوا 
اجباری است برای رھایی جمعی از بيماری؛ و گزارش ها 
نشــان می دھنــد وضعیــت موجــود باعــث افزایش 
اضطــراب و افســردگی وســواس و حمالت استرســی 
شده اســت. ما در فرھنگی زندگی می کنیم که تنهایی 

را ارزش نمی دانــد و معموال افراد در تنهایی دچار ســر 
در گمی و بی حوصلگی و حتی ترس می شــوند و برای 
رھایــی از احساســات و افکار ناخوشــایند بــه دیگران 
پنــاه می برند. این روزھا بيشــتر مردم وقــت زيادی را 
در فضای مجازی صرف پر کردن خالء روابط حضوری 
می کننــد روابطی که ضمن کارآمد بودن مخصوصا در 
شرایط فعلی نیاز به واشکافی و نقد و بررسی بيشتری 
دارد زيــرا عمق و کیفیت الزم را به معنای واقعی ندارد! 
به نظر من تنها بودن بهتر از داشــتن روابط متعدد و 
سطحی اســت که در نهایت پاسخگوی نیازھای روانی 
انســان نیز نخواھــد بود، بهتر اســت بکوشــیم از این 
تنهایی اجباری به عنوان فرصتی برای آشــنایی بيشتر 

با خود و گسترش آگاهی و مهارت استفاده کنیم.
ســوال بعدی مــن این اســت کــه طبیعتــا یک ســری از 
خانواده ها در این همه گیری بيشتر در کنار هم هستند، 
برخی خبرها حاکی از این است که درگیری ها و اختالفات 
خانوادگــی در این دوران بيشــتر شــده، بــرای باال رفتن 
سعه  صدر و در کنار هم بودن افراد خانواده به نظر شما 
چه باید کرد که از آسیب ها اندکی بيشتر در امان باشیم؟
بی قراری ناشــی از انــزوای اجباری باعث تنش بيشــتر 
در روابط می شــود؛ شــوپنهاور در یکی از  مشهورترين 
عبارتھــای خــود، حکایــت جوجــه تیغی هــا را مطرح 
می کند که در فصل زمســتان برای فرار از ســرما به ھم 
نزدیک می شــوند ولی خیلی زود تیغ ھایشان در بدن 
دیگــری فرو مــی رود و از ھم دور می شــوند، به محض 
دور شدن از احساس ســرما رنج می برند و... تا مدتی 
آن هــا میان ایــن دو رنــج در نوســان بودند تــا اینکه 
فاصلــه مناســبی کــه در آن می توانســتند ھمدیگر را 
تحمــل کنند، یافتند! نتیجه ایــن حکایت کامال واضح 

اســت، اگــر نمی توانیــم گرمــای درونمــان را به حدی 
بــاال ببريم که از نیاز به دیگری فارغ باشــیم یاد بگیريم 
در فاصله مناســب بــا اطرافیان قــرار گیريم. بيشــتر 
مشــکالت ھمســران و والــد ـ فرزنــدی ناشــی از عدم 
شــناخت از حريمھای شــخصی اســت، افالطــون در 
۳000 سال پيش می گفت حد و حق خود را بشناسید! 
این عبــارت کوتاه درســھای بســیاری در خــود دارد. 
ویلیام گالســر در تئوری انتخاب آورده است: مشکالت 
مــا ھمیشــه ناشــی از یــک رابطــه بغرنج یا شکســت 
خورده است و علت این مشــکالت ارتباطی این است 
که ســعی در کنترل طرف مقابل داريــم و می خواهیم 
او را به شــکل دلخواه خود درآوريم و تا دست از کنترل 
برنداريــم این مشــکالت ادامــه دارند، در ایــن نظريه 
آموزش می دهد که چگونه با وجود تفاوت های بسیار 
بــا یکدیگر در محیــط تفاھم زندگی کنیم. به جاســت 
یــادآوری کنــم یادگیــری مهارت هــای زندگی نیــاز به 
مطالعــه و آموزش مدون و بازنگری باورها دارد، اگر با 
باورهای اســطوره ای و نادرست به زندگی ادامه دهیم 

به همان جایی می رسیم که بودیم! 
در بخش دیگر سواالتم می خواهم به دسته  دوم اشاره 
کنم، کســانی که در این همه گیری ایــن خطر را وقعی 
نمی نهند؛ به نظر شــما چنین افرادی که با وجود این 
همه هشدار باز هم برخی دستورات و قوانین را رعایت 
نمی کنند، ســرازير می شــوند به شــمال کشــور و یا در 
تجمعات شرکت می کنند؛ چیست؟ این قانون گريزی 
و بی مســئولیتی ناشــی از چــه رفتــار روانــی می تواند 
باشــد؟ )البته منظور من با کسانی نیست که به اجبار 
برای کار و یا نان آوری مجبور به قانون گريزی هستند.(

بی قراری ناشــی از انزوای اجتماعی باعــث ناتوانی در 

رعایــت محدودیتھــا می شــود و کــم و بيــش میل به 
خروج از قرنطینه را ایجاد می کند ولی ابزارھای آگاهی 
بخشــی و حمایت مســئوالن مربوط نقــش مهمی در 
کنترل شــرایط دارند. بر اســاس تئوری گالسر نیازھای 
اساســی انســان شــامل نیاز به بقــا، قدرت، عشــق و 
تعلق خاطــر، آزادی و تفريح و لذت اســت که اولویت 
و شــدت بروز این نیازھا در انســان ها متفاوت است، 
اگــر از ایــن منظر بــه رفتار مردم نــگاه کنیــم این طور 
قضاوت می کنیم: کســانی که نیاز بيشتر به بقا دارند، 
پروتکل هــای کرونایــی را بــه دقت رعایــت می کنند و 
گروهی که بيشــتر لذت جو ھســتند ترجیح می دهند 
به هر قیمتی تفريح کنند، این قبال هم دیده شــده که 
برخی از مردم برای هیجان خواهی ممکن اســت جان 
خــود را به خطر بيندازند. ناگفته نماند که نگاهی این 
چنین خالی از اشــکال نیست، یافته های علوم رفتاری 
نشــان می دهنــد کــه نــا آگاهی یکــی از دالیــل اصلی 
رفتارهایــی از این دســت ھســت، نمی توان همیشــه 
مردم را مقصر دانســت. مــردم به دلیل نبــود آگاهی 
در دوگانه انکار ـ اغراق گرفتار ھســتند، در این شرایط 
دشــوار رسانه ها و مســئوالن امر نیز با دادن اطالعات 
ضــد و نقیــض بــر شــدت این تعــارض و دوســویگی 
افزودند. بيشــتر مردم واقع بين نیستند و به شواهد 
علمــی و مطالعات تجربــی اھمیــت نمی دهند بلکه 
رســانه و اخبار منتشــر در فضای مجــازی را مرجع قرار 
می دھنــد. دیدیــم که برخــی رســانه ها بــرای کنترل 
اضطــراب مردم شــرایط را عادی و امــن و برخی دیگر 
بــرای پرھیــز از انتشــار کرونا شــرایط را بســیار نا امن 
جلــوه دادند و  عده ای کــه در انکار به ســر می برند با 
انکار بيماری یا تخفیف آن به یک سرماخوردگی جزئی 

باعث اوج بيماری و مرگ دیگران شدند.
به نظر شــما چه نیرویی می تواند از این قانون گريزی 
جلوگیــری کند؛ آیــا اصال شــهروندان معمولی نیز الزم 
است که به رفتار غیرمســئوالنه قانون گريزان واکنشی 
نشان بدهند؟ و اگر شهروندان واکنش نشان دهند، 

موجب اختالف و خشونت در جامعه نمی شود؟
به نظر من راه پيگیری از رفتارهای پر خطر و مخرب در 
هر زمان و هر کجا آگاهی بخشی و آموزش مهارت های 
الزم بــه مــردم اســت. رفتارهــای اجتماعــی تابعــی از 
ســاختار حکومــت هســتند و تا حــد زيــادی قابلیت 
طراحی دارند، نمی توان بدون آگاهی بخشی از عوامل 
بازدارنده )تنبیه( اســتفاده کرد. مداخله مردم در این 
شــرایط برای کنترل یکدیگر زمینه خشــونت بيشتر را 
فراھم می کند، به نظر من شایســته نیســت که مردم 
در برابر ھم بایســتند زيرا این چراغ ســبزی است برای 
ھر گونه مواجهه فرا قانونی و خودسر که به تنش ھای 

بيشتر دامن می زند.

               رضا داوری اردکانی

ما می خواهیــم برنامه ريزی آموزشــی، ترافیک، بانک و 
مســائل اینچنینی را داشته باشــیم، اما آیا می شود این 

مسائل را از ابن سینا پرسید؟
فلســفه و آزادی، باهم نســبتی دارند که گرچه مشــهور 
اســت، اما باید تبیين کــرد که عبارت »فلســفه، آزادی 
اســت« به چه معنا اســت و ما چه رابطه ای با فلســفه 
داريــم؟ بــا فلســفه چــه می کنیم و فلســفه بــا ما چه 
می کنــد؟ مــا به ایــن موضــوع کمتر فکــر می کنیــم. از 
این رو، ســوال را رو راســت تر مطرح می کنم که فلســفه 
بــه چه کاری می آید؟ فلســفه معروف اســت کــه به کار 
نمی آید و ارســطو گفت الهیات اشــرف علوم است، زيرا 
بی ســودترين علوم است و فلسفه بی ســود است، اما 
ایــن جمله یعنی این علوم بيهوده اســت؟ اگر بيهوده 
اســت، چرا بایــد بــه آن بپردازيم؟ خود ارســطو چرا به 

اشرف علوم پرداخته است؟ آیا بی سودترين است؟
ارسطو شاگرد افالطون اســت و او یک مطلبی گفته که 
در مورد ماهیت فلسفه اســت و متأسفانه ما رسممان 
این اســت که از دو شأن فلسفه شأنی را اختیار می کنیم 
که بی ســود یا کم سود اســت. افالطون عقل را دو عقل 
می دانــد که البته این غیر از آن اســت که مــوال علی)ع( 
فرمــود که اعتبار دیگری اســت. در هر صورت افالطون 
گفت عقل بســیط و عقل تفصیلی داريم. فلســفه یک 
یافت و تفصیل دارد. کتب فلســفه نیــز همه تفصیِل 
یافِت فیلســوف است. اگر کتب فلسفه متفاوت است، 
بــه همین دلیل اســت و کم و بيــش، با اینکــه افرادی 

همزمان هستند، یافت های متفاوتی داشته اند.
ما که دانشجو هستیم و اولی را نمی خوانیم. اولی قابل 
انتقال نیســت و ارســطو می گوید، مدعی هســتید که 
فلسفه آموخته اید، اما فلسفه را نمی شود آموخت، مگر 
آنکه اتصالی بی تکلف، بين ارواح برقرار شود و آن وقت 
امکان انتقال فلســفه وجــود دارد و اال فلســفه تعلیم 
نمی شــود. مرادش این نبود که فالن کتاب را نمی شود 

خواند، بلکه می گفت باطن را نمی شود انتقال داد.
در یک مجلســی به مناسبتی گفتم که مســائل امروز را 

نمی توانیــد از فارابی و ابن ســینا و مالصدرا بپرســید. 
اما ایــن یعنی من منکــر اهمیت فکری اینها شــده ام؟ 
من منکــر اهمیــت مالصدرا و … نیســتم و دانشــجوی 
فلســفه ای که منکر فالسفه باشــد، دارد فلسفه را انکار 
می کند. من در مورد فارابی، کتابی نوشــته ام و در مورد 
ابن ســینا و … نیز مطالعاتی داشــته ام. وقتی فلســفه 
فارابی را نگاه می کردم، می خواستم پشت قضیه فارابی 
را ببینم و به خیال خودم چیزهایی را فهمیدم و کسانی 
که خواندند و نقد کردند، به ســعی من توجه نکردند. 
می خواستم ببینم که او چه می گوید. مشرب را از یونان 
گرفته، اما یونانی هم نیست. چیزی است که هم یونانی 
اســت و هم چیزی است که نمی شــود اصالتش را منکر 

شد.
پس وقتی کســی می گوید مســائل امروز را نمی شــود 
از مالصدرا و ابن ســینا پرســید، مقصودش چیســت؟ 
ما می خواهیــم برنامه ريزی آموزشــی، ترافیک، بانک و 
مســائل اینچنینی را داشته باشــیم، اما آیا می شود این 
مسائل را از ابن سینا پرسید؟ مسائل روز را نمی شود از 
اینها پرســید، یعنی نمی شود مستقیمًا از شفا استنباط 

کرد که امروز برای حل مســائل کشــور چه باید بکنیم. 
پس باید چه بکنیم؟ چرا بــه اینها رجوع می کنیم؟ چرا 

فلسفه اسالمی می خوانیم؟
ما از فالســفه عالوه بــر اینکه مطالب را یــاد می گیريم، 
باید رســم و راه تفکر را یاد بگیريم. مســائل فلســفه به 
جای خودش محفوظ است و اگر صرف مسائل باشد و 
من عالم به همه مسائل باشم، کارم به جایی نمی رسد.
اگر فالســفه را می خوانیم، باید از این جهت باشــد که از 
آنها تفصیل را یاد بگیريم و کســی کــه بخواهد به عقل 
بســیط پی ببرد، باید اجمال را یاد بگیرد. دانشجویان 
فلســفه تفصیــل را می خوانند کــه به اجمال برســند. 
بنابراین مقصودم این نیســت که از فلســفه اســالمی 
اعراض کنیم. من نیز گاهی مراجعه می کنم و می خوانم.
در بيــرون از اروپا هیچ کشــوری به فلســفه نپرداخته و 
فلسفه برای ایران است و در خراسان به آن توجه شده 
و به بغداد و … رســیده اســت. این فلســفه چه اثری در 
تاريخ ما داشته است؟ در تمدن چه اثری داشته است؟ 
قضیه یک مقدار دشوار است. اما در دوره جدید اینقدر 
دشــوار نیســت. در آن دوران نیــز می گویم که فلســفه 

روشــنگر اســت و در دوره جدید پيدا اســت کــه علم و 
سیاست در پرتو هنر و فلسفه سیر کرده اند.

البته نگفتــم از فلســفه برآمده اند یا نتیجه شــده اند، 
می گویــم که در پرتو هنر و فلســفه ای که در رنســانس 
ایجــاد شــد، علم و سیاســت نیز رشــد کرد تــا به وضع 
اکنون رســیده است. این فلســفه را نمی شود گفت که 
اثــری نــدارد. اما ایــن اثر چطور بوده اســت؟ بــرای ما 
آســان تر اســت که ببینیم از کتــاب کانت چــه می توان 
آموخــت، اما مردم از کانت چیزی نمی توانند بياموزند. 
کانت یک روشــنگری دارد که نور فلســفه بر سیاست و 

آزادی هم می افتد.
یعنــی فلســفه افقی که فــراروی انســان قــرار گرفته را 
می بيند و نشــان می دهد و به آن توجه می دهد. مردم 
فلسفه را از فالسفه مستقیما نمی آموزند، بلکه فالسفه 
بنایی را می گذارند که منتشــر می شــود. وقتی صحبت 
از عقل جدید می شــود، این عقل جدید اختصاص به 
دکارت نــدارد و مردم اروپا هم در آن شــريک هســتند. 
آنهــا کــه ایــن تمــدن را ســاخته اند، شــريک ســاختن 
هســتند و همه از عقــل بهره دارنــد و بهره داشــتن از 
عقل مددی اســت که فالسفه می رســانند. ما عقل را از 
فالســفه می گیريم نه اینکه برای آنها باشد. آنها زودتر از 
دیگران می یابند و چون می یابند اعالم می کنند و سّری 
اســت که دیگران نیز از آن بهره مند می شوند. عقل یک 
بهره مندی است و فالسفه بهره مندی بيشتری دارند و 

شاید آن را اعالم کنند.
بنابرایــن روز جهانی فلســفه باید ما را به این پرســش 
توجه دهد که چرا فلســفه؟ به فلســفه چه کار داريم؟ 
خیلی از مردم که می گویند فلسفه بيهوده است و البته 
همه اینها به فلسفه احترام می گذارند. اگر این پرسش 
را مطرح کنیم که رابطه ما با فلسفه چیست؟ خواندن 
آن را نیز یاد می گیريــم. در عین حال، اگر همه مطالب 
کتب ابن ســینا را یاد گرفتیم، فیلســوف نیستیم. باید 
بپرســیم که آیا یاد گرفتن مطالب فلسفه کافی است؟ 
آیا سیســتم ابن ســینا و مالصدرا و کانت و دکارت را که 
بشناسیم، کافی است که بگویيم به باطن فلسفه و هر 

کدام از اینها راه برده ایم؟
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گفتگو با یک روانشناس درباره آثار روانی بحران کرونا

زمانه سوگ های بی آغوش

هنرکرونا پالساندیشه اقتصاد  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

 

ایرنا- اســتاد دانشگاه علوم پزشــکی تهران اظهار داشت: 
مردم به اندازه کافی نسبت به عوارض و آسیبهای ویروس 

کرونا توجیه نشده و درک درستی از خطرات آن ندارند.
دکتر مسعود یونسیان متخصص اپيدمیولوژی افزود: به 
دلیل هم درک نادرســت، عده ای پروتکل های بهداشــتی 
را رعایــت نمــی کنند و به راحتــی اقدام بــه کارهایی مانند 
حضــور در تجمعــات می کننــد و بــا توجــه به عــدم درک 

صحیح، پروایی از ابتال به بيماری ندارند.
وی ادامــه داد: با اعمال محدودیت هــا از جمله کم کردن 
ســاعات کار برخی از مشــاغل، درک خطر کرونــا در مردم 
ایجــاد نخواهد شــد تــا آنــان از رفتارهای پرخطر دســت 
بردارند و از شــدت بيماری کاســته نمی شــود، بلکه با این 
کارهــا ازدحــام و در نتیجــه انتقال بيمــاری کرونا بيشــتر 

خواهد شد.
یونســیان بيان داشــت: اعمال محدودیــت در اکثر موارد 
اثــرات کوتــاه مدت داشــته و ســبب قطع زنجیــره انتقال 
بيماری در آن زمان محدود می شود و برای ادامه این روند، 
مردم باید خطــر کرونا را بــه درســتی درک و پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کنند.
 

ساعت کار ادارات شناور شود 
وی تاکید کرد: بعد از ســپری شدن تعطیلی ۲ هفته ای، به 
نظر می رسد که شناورسازی ساعات کار ادارات، سازمان ها 
و حتــی کســب و کارهــای بخــش خصوصــی، می تواند از 
ازدحام صبحگاهــی و نیز عصرگاهی مردم در حمل و نقل 
عمومــی از جمله اتوبــوس و مترو بکاهد و ســبب کاهش 

تماس های مردم با یکدیگر شود.
یونســیان تاکید کــرد: بر اســاس مطالعات انجام شــده، 
از  یکــی  پرازدحــام،  عمومــی  نقلیــه  وســیله  از  اســتفاده 
مهمترين راه های انتقال ویروس کرونا محسوب می شود، 
پس به جای کم کردن ســاعات کار وســایل نقلیه عمومی 
بایــد تعــداد این وســایل یــا حداقــل ســاعات کار آنها را 

افزایش دهیم.
وی به کم شــدن ساعات کار شــرکت واحد و متروی تهران 
نیز اشاره کرد و گفت: باید از خود پرسید آیا کاهش ساعات 
کار حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس، منجر به 
کم شدن ترددها یا ماندن مردم در منازل می شود. به نظر 
می رسد با این کار تراکم در ساعات پایانی فعالیت حمل و 

نقل عمومی درون شهری را افزایش می دهیم.
 

آیا محدود کردن ساعات کار در کنترل بیماری
 موثر است

وی در مــورد اینکه آیا محدود کردن ســاعات کار در کنترل 
بيماری موثر است، گفت: اگر به هر دلیلی امکان تعطیلی 
کامل وجود ندارد یا مصلحت نیست که برخی از مشاغل 
را تعطیل کنیم، محدود کردن ساعات فعالیت آنها، فایده 
ای نداشــته و حتــی ممکن اســت اثر معکوس هم داشــته 

باشد.
وی ادامه داد: عدم فعالیت مشــاغل از ساعت 1۸ به بعد، 
این ســوال را در ذهن متبادر می ســازد که اگر این مشاغل 
ضروری نیســتند و امکان تعطیلی آنها وجود دارد، چرا کال 

آنها را برای مدت کوتاه تعطیل نمی کنیم.
یونســیان بر لزوم حمایت از مشــاغلی که ساعات فعالیت 
آنان در این شرایط کرونا محدود می شود، تاکید کرد و ادامه 
داد: البته با جابجایی منابع مالی می توان حمایت های الزم 
را از این مجموعه انجام داد. اگر امکان حمایت از آنها وجود 
ندارد، به نظر می رسد منافع عمومی را باید به منافع گروهی 
خــاص ترجیح داد؛ چرا که در نهایت همین گروه خاص نیز 
هم از امنیت حاصله و هم از تبعات مثبت اقتصادی حاصل 

از کنترل بيماری کرونا منتفع خواهند شد.
مردم از تصمیمات شفاف و منطقی مبتنی بر 

شواهد علمی تمکین می کنند
وی با اشــاره به اینکــه اغلب مردم از تصمیمــات مبتنی بر 
شواهد علمی تمکین می کنند، گفت: عالوه بر اینکه مردم 
در تصمیم گیری ها باید شــريک باشــند، با اســتدالل های 
علمی می توان آنان را قانع کرد. در این صورت اغلب مردم 
نســبت به پروتکل های بهداشتی پایبند خواهند بود و به 

شکستن زنجیره انتقال کمک موثر خواهند کرد.
یونســیان در مورد اینکه آیا مصوبات ستاد مقابله با کرونا 
بــرای مــردم قانع کننده اســت، گفت: به نظر می رســد که 
گاهی تصمیماتی گرفته می شود که حداقل مردم از منطق 

آن به اندازه کافی آگاه نیستند.
وی ادامــه داد: برای هر تصمیم اجرایی یــا هر مداخله ای 
بایــد به اندازه کافی شــواهد قابل اعتمــاد و متقن علمی 
وجود داشــته باشد تا اتخاذ آن تصمیم، اخالقی و منطقی 

باشد.
یونســیان ادامه داد: بــرای اینکه بتوان با مــردم به خوبی 
تعامل کرد باید آنها اقناع شــوند. این کار با اطالع رسانی، 
ابالغ و گزارش دهی متفاوت اســت و رکن اصلی آن تعامل 
دو طرفه یا چند طرفه جريان اطالعات، ارزش ها، باورها و 

دانش ها است.
وی تاکیــد کرد: اگــر صرفا از ســمت مســئوالن، مدیران یا 
مجريان قوانین به مردم چیزی ابالغ شــود، طبیعتا خیلی 
اثربخــش نخواهد بود و اگر تصمیمی براســاس شــواهد 
علمی کافی نباشد نه تنها اثربخشی نخواهد داشت بلکه 

ممکن است اثر سو هم داشته باشد.

مردم هنوز درک درستی 
از خطر کرونا ندارند

گزارش

   

آیا مسـائلآیا مسـائل
 امروز را می شود امروز را می شود
 از مـالصـدرا  از مـالصـدرا 
و ابن سینا و ابن سینا 
پرسید؟پرسید؟



روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3711     شنبه  یکم  آذر  ماه 1399

» آگهی  نوبتی وتحدیدی سه ماهه دوم سال 1399 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جلفا  «
روزنامه سرخاب

م.الف 99/3330
تاریخ انتشار نوبت اول:   99/08/01 

تاریخ انتشارنوبت دوم :   99/09/01  

پیــرو آگهــی بشــماره 8103 /104/12-99/06/01 نظر به دســتور 
مــاده 11و12 قانــون ثبت اســناد و امالک و مــاده 59 آئین نامه 
قانون امالک مجهول المالک وماده 13 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وآئین 
نامه آن  امالک مجهول المالک واقع در شهرستان جلفا بخش 
13 تبریــز که در جریان ســه ماهه اول و قبــل از آن قبول ثبت 
شــده اند که آگهی نوبتی وتحدیدی آنها بشرح ذیل آگهی می 
گــردد. وبه موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالک وماده 
13قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای 
فاقد ســند رســمی  وآئین نامــه آن تحدیدحدودامالک ذیل 
درســاعت 9 صبح روزهای معینه درمحل وقوع ملک شروع و 

به عمل خواهدآمد:
آگهی از شماره های فرعی آغبالغ پالک 7-اصلی بخش 13تبریز

1( پالک 106 فرعی مفروزی از پالک 7 اصلی بنام حجت اصغری 
فرزند علی ششدانگ یک قطعه باغ)دامداری(.

آگهی از شماره های فرعی تازه کند پالک 8-اصلی بخش 13تبریز
2( پالک 45 فرعی مفروزی از پالک 8 اصلی بنام محسن شیخلو 

فرزند عبدالعلی ششدانگ یک قطعه باغ محصور .
آگهی از شماره های فرعی سیلگرد پالک 11-اصلی بخش 13تبریز
3( پــالک 176 فرعــی مفــروزی از پــالک 11 اصلی بنام محســن 
رضائیان حق فرزند غالمحسین ششدانگ اعیانی یک قطعه 

زمین مزروعی . 
4( پپالک 193 فرعی مفروزی از پالک 11 اصلی بنام حبیب خلفی 
فرزند غریب و حلیمه واحدی فرزند حسینعلی و ستاره خلفی 
فرزند عزیزششدانگ اعیانی یک قطعه زمین مزروعی به اندازه 

سهم االرث شرعی.
تاریخ تحدیدحدود: روز  چهارشنبه    99/08/21

5( پالک 194 فرعی مفروزی از پالک 11 اصلی بنام عباس عظیمی 
فرزند عیوض ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین مزروعی.

6( پالک 195 فرعی مفروزی از پالک 11 اصلی بنام عباس عظیمی 
فرزند عیوض ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین مزروعی.

7( پالک 196 فرعی مفروزی از پالک 11 اصلی بنام عباس عظیمی 
فرزند عیوض ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین مزروعی.

تاریخ تحدیدحدود: روز  پنج شنبه   99/08/22
آگهی از شماره های فرعی علمدار پالک 15-اصلی بخش 13تبریز

وامورخیریــه  اوقــاف  ســازمان  بنــام  فرعــی  پــالک 495   )8
بنمایندگی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان جلفا )موقوفه 
مســجد صاحب الزمان محله قرخ ایاخ هادیشهر( ششدانگ 

یکباب ساختمان.

9( پالک 828 فرعی بنام سازمان اوقاف وامورخیریه بنمایندگی 
اداره اوقــاف وامورخیریه شهرســتان جلفا )موقوفه مســجد 
حضــرت رقیه س هادیشــهر( ششــدانگ یکباب ســاختمان 

مسجد .
10( پالک 7875 فرعی مفــروزی از پالک 345 فرعی بنام محمد 

هلقی فرزند حسینقلی ششدانگ یکباب ساختمان.
11( پــالک 9481 فرعی مفروزی از پــالک 1238 فرعی بنام یعقوب 

خدامی فرزند نجف ششدانگ یکباب خانه .
12( پــالک 9490 فرعــی مفروزی از پــالک 1238 فرعی بنام جواد 

عطائی علمداری فرزند قدرت ششدانگ یکباب خانه.
13( پــالک 9499 فرعــی مفــروزی از پــالک 1086 فرعــی بنــام 
محمدصــادق قربانی جمــال آبــادی فرزند محمدحســین 

ششدانگ یکباب خانه.
14( پــالک 9500 فرعی مفــروزی از پــالک 15 اصلی بنام محمد 

تویه فرزند محمد تقی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی.
15( پــالک 9501 فرعــی مفروزی از پــالک 1172 فرعی بنام حبیب 

شکوری فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه.
16( پــالک 9513 فرعــی مفــروزی از پــالک 1238 بنــام عبــاس 

سلطانی فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه . 
تاریخ تحدیدحدود: روز  شنبه   99/08/24

 آگهی از شماره های فرعی گرگر پالک 17-اصلی بخش سیزده تبریز
وامورخیریــه  اوقــاف  ســازمان  بنــام  فرعــی   513 پــالک   )17
بنمایندگی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان جلفا )موقوفه 
مســجد حضــرت ابوالفضــل – عــرب - هادیشــهر( بعنــوان 

ششدانگ یکباب مسجد و محوطه ی آن .
18( پالک 924 فرعی از 17 اصلی بنام خانم مالئکه سیفی کرکری 

فرزند عبداله ششدانگ یکقطعه باغ . 
19( پالک 6388 فرعی مفروزی از پالک 5758 فرعی بنام محمد 
هاشم زاده حاجیالری فرزند احد ششدانگ یکباب ساختمان.

20( پــالک 7112 فرعــی مفروزی از پــالک 650 فرعــی بنام خانم 
معصومــه رجائی گرگــری فرزند الهویردی ششــدانگ یکباب 

ساختمان.
21( پــالک 7133 فرعــی مفروزی از پــالک 791 فرعــی بنام علی 
خلیلــی فرزند علی اکبر و خانم ســحر ناصــری فرزند محمد 

ششدانگ یکباب ساختمان)بالسویه و بالمناصفه( . 
22( پــالک 7140 فرعی مفروزی از پالک 455 فرعی بنام آقای آقا 

جعفرزاده فرزند جعفرصادق ششدانگ یکباب خانه.
23( پــالک 7167 فرعی مفروزی از پــالک 916 فرعی بنام مهدی 
طالشی ارسی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی.

تاریخ تحدیدحدود: روز یکشنبه   99/08/25 
آگهی  از شماره های فرعی قریه  گرگرعلیا  پالک 18 اصلی بخش 13 تبریز
24( پالک 25 فرعی بنام سازمان اوقاف وامورخیریه بنمایندگی 
اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان جلفا )موقوفه مسجد نبی 

اکرم گرگرعلیا( بعنوان ششدانگ یکباب ساختمان.   
25( پــالک 198 فرعــی مفــروزی از پالک 93 فرعی بنام حســن 

ساسانی گرگری فرزند علی ششدانگ یکباب ساختمان.   
26( پــالک 234 فرعــی مفروزی از پــالک 3  فرعی بنــام مهران 

طالشی ارسی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه.   
27( پــالک 236 فرعــی مفروزی از پــالک 3  فرعی بنــام مهران 

طالشی ارسی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه.   
28( پــالک 237 فرعی مفروزی از پالکهای 93 فرعی و 104 فرعی 
بنام امیر علی ساسانی گرگری فرزند حسن ششدانگ یکباب 

ساختمان.   
تاریخ تحدیدحدود: روز    دوشنبه    99/08/26

آگهی  از شماره های فرعی قریه  لیوارجان  پالک 19 اصلی بخش 
13 تبریز

29( پالک 4449 فرعی مفروزی از پالک 181 فرعی بنام های خانم 
مریم پوررمضان کله وره ء دینی فرزند حسین و علیرضا و نادر 
و خانم مینو و خانم ناهیده و شــهین و مهین همگی شــهرت 
هــا حمیدی فرزندان رضاقلی به اندازه ســهم االرث شــرعی از 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی .
30( پالک 4561 فرعی مفروزی از پالک 219 فرعی بنام آقای نوروز 
صفرخانلو فرزند فضلعلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی. 

تاریخ تحدیدحدود: روز    سه شنبه    99/08/27
آگهی از شماره های فرعی قریه  مارازاد   پالک 22 -اصلی بخش 13 تبریز
31( پــالک 1831 فرعی مفروزی از پالک 22 اصلی بنام ســازمان 
اوقــاف و امورخیریــه بنمایندگــی اداره اوقــاف وامورخیریــه 
شهرستان جلفا )موقوفه مالحســین مارازادیـ  زمین چایالر(

شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی.
32( پالک 1832 فرعی مفروزی از پالک 22 اصلی بنام ســازمان 
اوقــاف وامورخیریــه بنمایندگــی اداره اوقــاف وامورخیریــه 
شهرستان جلفا )موقوفه مالحســین مارازادیـ  زمین گالین(

شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی.
33( پالک 1833 فرعی مفروزی از پالک 22 اصلی بنام سازمان 
اوقــاف وامورخیریــه بنمایندگــی اداره اوقــاف وامورخیریــه 
شهرستان جلفا )موقوفه حاج شــکراله مارازادیـ  زمین توبی 

یک(شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی.
34( پالک 1834 فرعی مفروزی از پالک 22 اصلی بنام ســازمان 

اوقــاف وامورخیریــه بنمایندگــی اداره اوقــاف و امورخیریــه 
شهرستان جلفا )موقوفه بقعه ســلطان قاسم مارازادـ  زراعی 

یک( بعنوان شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی. 
35( پــالک 1835 فرعــی مفــروزی از پــالک 22 اصلــی بنــام 
بنام ســازمان اوقــاف وامورخیریــه بنمایندگــی اداره اوقاف 
وامورخیریه شهرســتان جلفا )موقوفه بقعه ســلطان قاسم 
مــارازاد – زراعــی دو( بعنــوان شــش دانگ یــک قطعه زمین 

مزروعی. 
36( پالک 1836 فرعی مفروزی از پالک 22 اصلی بنام ســازمان 
اوقــاف وامورخیریــه بنمایندگــی اداره اوقــاف وامورخیریــه 
شهرستان جلفا )موقوفه حاج شــکراله مارازادیـ  زمین توبی 

دو(شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی .   
تاریخ تحدیدحدود: روز    چهار شنبه    99/08/28

آگهی از شــماره های فرعی قریه  داران  پالک 26 -اصلی بخش 
13 تبریز

37( پالک 2423 فرعی مفروزی از پالک 26 اصلی بنام سازمان 
اوقــاف وامورخیریــه بنمایندگــی اداره اوقــاف وامورخیریــه 
شهرســتان جلفا)موقوفه حاجی حسن قاسم نژاد به تولیت 
اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان جلفا(ششــدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی .
38( پــالک 2424 فرعــی مفــروزی از پــالک 26 اصلــی بنــام 
بنام ســازمان اوقــاف وامورخیریــه بنمایندگــی اداره اوقاف 
وامورخیریه شهرســتان جلفا)موقوفه حســینقلی دارانی به 
تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان جلفا(ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی. 
39( پالک 2425 فرعی مفروزی از پالک 26 اصلی بنام ســازمان 
اوقــاف وامورخیریــه بنمایندگــی اداره اوقــاف وامورخیریــه 
شهرستان جلفا)موقوفه مشهدی مهدی مهدیزاده و مدینه 
فتحعلی زاده به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 

جلفا(ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی.
آگهی اصالحی از شماره های فرعی گرگر پالک 17-اصلی بخش 

سیزده تبریز
40( پــالک 6984  فرعــی مفروزی از پــالک 1072 فرعی بنام قادر 
ایامی فرزند عباس ششــدانگ یکباب ساختمان.)که در آگهی 

قبلی اشتباها از پالک 201 فرعی چاپ و انتشار یافته بود (. 
تاریخ تحدیدحدود: روز   پنج شنبه    99/08/29

لذا با اســتناد ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک و مواد 56 و 
86 آئین نامــه قانون مذکور ومــاده 13 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی کسانی 

که نســبت به امالک مورد ثبت اعتراض داشته باشند از تاریخ 
نشــراولین آگهی نوبتی تا نــود )90( روز به اداره ثبت اســناد و 
امالک جلفا تسلیم و رســید دریافت دارند و از تاریخ اعتراض 
ظرف مــدت یک ماه دادخواســت خود را بــه مرجع ذیصالح 
قضایــی تقدیــم نماینــد درغیر اینصــورت متقاضــی ثبت یا 
نماینده قانونــی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را در یافت و به  اداره ثبت جلفا  
تسلیم نمایداداره ثبت بدون  توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقــررات ادامه می دهد واال پــس از انقضای مدت 
مزبور بــه اعتراضات رســیده در نشســت اداری وفق مقررات 
رســیدگی خواهد شــد و هرگاه بین متقاضی و دیگری قبل از 
انتشــار اولین آگهی نوبتــی دعوایی مربوط بــه امالک مندرج 
در باال در جریان باشــد برابر مــاده 17 قانون ثبت متقاضی یا 
طرف دعــوی باید از تاریخ انتشــار اولین آگهــی نوبتی ظرف 
نــود )90( روز گواهی دادگاه مشــعر بر جریــان دعوی را اخذ و 
به این اداره تســلیم نمایند واال حق او ســاقط خواهد شــد و 
واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پس از انشار آگهی 
تحدیــدی و برابر مــاده 20 قانون ثبت اســناد از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود تا مدت ســی )30( روز پذیرفته 
خواهد شــد وبا اســتناد مــاده 14 قانون ثبت اســناد و امالک 
و مــواد 70 ، 74و86 آئیــن نامــه قانون ثبت ومــاده 13 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رســمی وآئین نامه آن به مالکین مجاور به وســیله این آگهی 
ابالغ می شــود که درروزوســاعت مقرردرمحــل حضوربه هم 
رســانند تا طبق مقررات نســبت به تحدیدحدوداقدام گردد 
اعتراض برحدودو حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
اسناد وامالک از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدحدودبه 
مدت 30 روزپذیرفته خواهد شــد ومعترضین بایســتی پس 
ازتقدیم اعتراض به اداره  ثبت اســناد و امالک جلفا و دریافت 
رسیدظرف مدت یک ماه دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیــم نماینددرغیراین صورت متقاضیــان ثبت یا نماینده 
قانونــی آنهامی توانند بــه دادگاه مربوطــه مراجعه وگواهی 
عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافت وبــه اداره ثبت اســناد 
وامالک شهرستان جلفا ارایه نمایند واین اداره بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار نوبت اول:   99/08/01 

تاریخ انتشارنوبت دوم :   99/09/01  
علیرضا روستائی   
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جلفا

 اداره ثبت اسناد و امالک جلفا

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی توزیعی چند منظوره خاص کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس

روزنامه سرخاب
تاریخ انتشار: 1399/09/1

جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( شرکت 
تعاونــی توزیعــی چنــد منظوره خــاص کارکنــان ســازمان منطقه 
آزاد ارس بــه شــماره ثبت 5993 و شناســه ملــی 14006743318 در 
ساعت 10 صبح روز پنج شــنبه مورخه 1399/10/04 به آدرس: استان 
آذربایجان شــرقی - جلفا - ســایت اداری منطقه آزاد ارس - ســالن 
حکیــم نباتی - کــد پســتی 5441763431 برگــزار می شــود از کلیه 
اعضاء شــرکت تعاونی دعوت می شــود اصالتا یا وکالتا در ساعت 

مقرر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1( گزارش کتبی هیات مدیره و بازرسی
2( بررسی و تصویب صورت های مالی و بیالن سال مالی 1398

3( بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
4( بررسی و تصویب تغییرات اعضاء، سهام و سرمایه تعاونی

5( انتخــاب اعضای اصلی و علــی البدل هیات مدیــره برای مدت 
قانونی

6( انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

7( تعیین و تصویب پاداش هیات مدیره
8( تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

ضمنــا داوطلبان عضویت در ســمت های هیات مدیره و بازرســی 
تعاونــی مــی توانند طی یــک هفته از تاریخ انتشــار آگهــی، مدارک 
مربوطه را بانضمام تکمیل فرم داوطلبی در ســمت موردنظر را به 

هیات مدیره تحویل نمایند.
توجه:

1( هر عضو می تواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو می تواند 
وکالت یک عضو اصلی را برای مجمع دارا باشد.

2( بــرای تنظیــم وکالتنامه حضــور همزمان وکیل و مــوکل الزامی 
است.

3( تنظیــم وکالتنامــه از ســاعت 15 لغایت 18 روز چهارشــنبه مورخ 
1399/10/03 در محل دفتر تعاونی صورت می گیرد.

هیات مدیره شرکت تعاونی توزیعی چند منظوره خاص 
کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس

م.الف: 99/3346 
آگهی تغییرات شرکت پدیده صنعت پایون ارس )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 6677 و شناسه ملی 14009415366

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/08/20 شرکت مزبورکه در تاریخ 1399/08/24 تحت شماره 2874/ث99 به این واحد 
واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است.

تولید صنایع مبلمان پس از اخذ مجوزهای الزم از نهادهای ذیصالح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس.
مرکز اصلی شــرکت از آدرس قبلی به نشــانی: استان آذربایجان شرقی، شهرستان جلفا، بخش مرکزی، شــهر جلفا، منطقه آزاد تجاری ارس فاز 1، 

خیابان A3، خیابان A1، پالک 0، ق pr17.2، طبقه همکف کد پستی:  5441763355 تغییر یافت و ماده مربوط به اساسنامه اصالح گردید.
رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس - رستمیان

م.الف: -180 99ـ 308 
قوه قضائیه

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  تحت 
پالک 671  فرعی از پالک 53 اصلی بخش 23تبریز واقع 
درمهترلو  ،باســتناد رای هیات موضــوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد وامالک ورزقان  
بنام ســریه محمدی  فرزند آقا قلی تایید مالکیت شده 
و تحدیــد حدود آن تاکنون به عمل نیامده  اســت، لذا 
باستناد تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت  
ثبتی اراضی وساختمان های  فاقد سند رسمی  و ماده 
13 آئیــن نامه اجرایــی آن تحدید حدود پــالک فوق در 
روزیک شنبه مورخه 1399/9/23 ساعت 10  صبح شروع  
و بــه عمــل خواهد آمد؛ لذا بدین وســیله بــه مالکین 
مجاور اخطار میشــود  که در موعد مقرر در محل وقوع 
ملــک حاضر تا طبق مقررات نســبت به تحدید حدود 
پالک فوق اقدام شود و مدت اعتراض  به این آگهی برابر   
ماده 20 قانــون ثبت تاســی روز از تاریخ تنظیم صورت 
مجلــس تحدبد حدود می باشــد  ونیز برابــر ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواستی به 
مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید؛ در غیراین صورت 
متقاضی ثبت با نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را 
دریافــت و به اداره ثبت تســلیم نمایــد در این صورت 
اداره ثبــت بدون توجه به اعتــراض معترض، عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد..       
تاریخ انتشار : 99/9/1

علی نصرتی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی 
گروه صنعتی نوروزگلی دو هزار و نهصد و پنجاه و هفت جلفا 

)در حال تصفیه(
به شماره ثبت 282 و شناسه ملی 10860357403

روزنامه سرخاب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/08/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/01
تاریخ انتشار نوبت سوم: 1399/10/01

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رســمی شــماره 21897 مورخه 1399/2/30 که بر اســاس آن شــرکت 
تعاونی مذکور منحل اعالم و از تاریخ 1397/07/23 تصفیه آن آغاز گردیده، بدینوســیله در اجرای ماده 
225 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی، 
ســازمانها و نهادهای دولتی و ســایر بســتانکاران دعوت بعمل می آید که حداکثرظــرف مدت 6 ماه از 
تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول، نســبت به ارائه مســتندات بســتانکاری خود به محــل تصفیه به آدرس 
اســتان آذربایجان شرقی، شهرســتان جلفا، هادیشــهر – خیابان والیت فقیه – کوچه والیت فقیه 29 – 

کدپستی 5431858858، اقدام نمایند.
هیــأت تصفیه شــرکت تعاونی گروه صنعتی نوروزگلــی دوهزار و نهصدو پنجــاه و هفت جلفا
زهرا احمدزاده – فاطمه احمدی – رقیه خدادادی

م.الف: 538
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399

پیرو آگهــی نوبتی شــماره 99/104/15/18 مورخه 99/01/17 مطابق مــاده 12 قانون ثبت 
اســناد و امالک کشــور و ماده 59 آئین نامه قانون ثبت یک قســمت از امالک مجهول 
المالک واقع در شهرســتان عجب شــیر که در ســه ماهه دوم ســال 1399 درخواست و 

پذیرش ثبت بشرح ذیل آگهی می شود:
شماره های فرعی از 17 اصلی واقع در عجب شیر از بخش 10 مراغه

1-آقای اصغر حریرفروش فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه 1 صادره از عجب شیر 
نسبت به اعیانی ششدانگ یک باب ساختمان در حال احداث به مساحت 267/80 متر 

مربع تحت پالک 10221 مفروز از 1471 فرعی از 17 اصلی .
2-آقای سهراب خادمی فرزند شمس اله به شماره شناسنامه 798 صادره از عجب شیر 
نسبت به اعیانی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120/70 متر مربع تحت پالک 

10235 مفروز از 260 فرعی از 17 اصلی .
3-آقای ســید رحیم رادی فرزند سید احمد به شماره شناسنامه 5060038165 صادره از 
عجب شیر نسبت به اعیانی ششدانگ یک بابخانه به مساحت 147/85 متر مربع تحت 

پالک 10233 مفروز از 808 فرعی از 17 اصلی.
شماره های فرعی از 18 اصلی واقع در تازه کند از بخش 10 مراغه

3-آقای محمدحســین جلیل زاده فرزند محمد به شــماره شناســنامه 295 صادره از 
عجب شیر نسبت به اعیانی ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 3736/55 متر مربع 

تحت پالک 400 مفروز از 105 فرعی از 18 اصلی .
مطابق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک کشور هرکسی به ملک مندرج در متن آگهی 
واخواهی داشــته باشد میتواند اعتراض کتبی خود را از تاریخ انتشار اولین آگهی که در 
مورخه 99/08/01 می باشد لغایت 90 روز به اداره ثبت اسناد و امالک عجب شیر تحویل و 
رسید دریافت دارند و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی مربوط را اخذ و به اداره ثبت 
اسناد و امالک عجب شیر ارائه نماید و در غیر اینصورت مطابق ماده 86 آئین نامه رفتار 
خواهد شد و همچنین اگر فی ما بین متقاضیان ثبت امالک فوق با اشخاص دیگر قبال" 
دعوائی در دادگاه مطرح بوده باشــد باید گواهی الزم مشعر بر جریان دعوی از دادگاه 
اخذ و مطابق ماده 17 قانون ثبت ظرف مدت مقرر به این اداره ارائه نماید و اال حق وی 
ساقط خواهد شد چنانچه کسی نسبت به حقوق ارتفاقی اعتراضی داشته باشد مطابق 
ماده 56 آئین نامه به آگهی تحدیدی که متقابال" انتشــار خواهد شــد اعتراض نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/01

قادر ساعدی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عجب شیر

م.الف: 99/3346 
»آگهی مزایده اتومبیل«

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9700315 متشکله در اداره ثبت اسناد و امالک میانه) شعبه اجراء( صادره له خانم پریسا یاغموری فرزند فریدون به شماره ملی 1530338913 و علیه آقای حسن چهره ء فرزند مسلم به شماره ملی 1532589794 به عنوان مدیون پرونده اجرایی فوق، خانم پریسا یاغموری)بستانکار( به استناد سند 
ازدواج شماره 6138-1374/02/30 تنظيمي دفترخانه ازدواج شماره 42 میانه با کفالت دفترخانه ازدواج شماره 177 میانه براي وصول مهریه)طلب(خود به مبلغ الزم االجرا هفت میلیارد ریال اقدام به درخواست صدور اجرائيه عليه نامبرده نموده که پرونده اجرائی کالسه 9700315 در این اداره تشکیل شده است. مورد مزایده 
عبارت است از: ششدانگ یک دستگاه خودروی کامیون کشنده اسکانیا تیپ آر112 اچ ال به رنگ نارنجی مدل 1984 به شماره انتظامی 271 ع 33 ایران 15 به شماره شاسی  1091908 و شماره موتور 5270940 به نام آقای حسن چهره ء که برابر نظریه مورخ 1399/07/05کارشناس دادگستری ششدانگ خودروی موصوف به مبلغ پنج 

میلیارد و نهصد میلیون ریال ارزیابی و قیمت گذاری گردیده است .
  ششدانگ خودروی موصوف در قبال قسمتی از طلب)مهریه(بستانکار و حقوق دولتی و سایر هزینه های قانونی متعلقه بازداشت و از طریق مزایده به فروش می رسد. خودروی فوق برابر صورت مجلس بازداشت اموال منقول به شماره وارده 104/5/9688- 1399/07/08 و نظریه کارشناس دادگستری مورخ 1399/07/05 به 

شرح فوق ارزیابی و قیمت گذاری گردیده است. 
  جلسه مزایده از ساعت نه صبح الی دوازده ظهر روز سه شنبه مورخ هیجدهم آذر ماه سال يك هزار و سيصد و نود و نه در محل اجرای ثبت اسناد میانه واقع در ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک میانه- شعبه اجراء به آدرس میانه- خیابان سرآسیاب- خیابان شهید نریمان همتی شروع می شود.مزایده مال منقول)خودروی 
موصوف(از مبلغ پایه کارشناسی پنج میلیارد و نهصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریداران فروخته خواهد شد. مزایده به صورت حضوری و فروش نیز کاًل به صورت نقدی می باشد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در 
این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. ضمنًا بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه ها تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد و همچنین حق مزایده زاید بر مبلغ مزایده به عهده خریدار می باشد.ضمنًا خریداران می توانند با هماهنگی الزم قبل 
از مزايده از وضعيت خودوري موصوف واقع در پارکينگ امين بازدید نمایند. طالبین می توانند در روز و ساعت تعیین شده در محل حاضر و در خرید شرکت نمایند.الزم به ذکر است در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف  ماده 121 آئین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد 
و چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود مال مورد مزایده با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود  به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید. خودروی موصوف در آدرس: میانه-نرسیده به پل قوریچای -جنب اداره راهنمایی و رانندگی- پارکینگ امین می 

باشد. چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیلی غیر مترقبه باشد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان مکان و زمان برگزار خواهد شد/. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ميانه-فرمان بخشعلی زادهتاریخ انتشار: 1399/09/01     
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تصویب قوانینی برای 
حمایت از فوتبالیست های 

زن باردار از سوی فیفا

گزارش

ایســنا- فیفا قصد دارد برای حمایت از فوتبالیست های زن باردار در 
سراسر جهان قوانین مراقبتی تصویب کند.

 فیفا قصد دارد اقدامات مختلفی را برای محافظت از فوتبالیست های 
زن بــاردار از جمله مرخصی زایمان اجبــاری حداقل 14 هفته ای انجام 
دهد. این خبر توســط سرویس مطبوعاتی فدراســیون بين المللی 

فوتبال گزارش شده است.
یک ســری اصالحات مــاه آینده بــرای تصویب به شــورای فیفــا ارائه 
می شــود و پس از آن در همه ۲11 عضو فدراســیون فیفا اعمال خواهد 

شد.
مرخصــی زایمان 14 هفتــه ای اجبــاری و حداقل دريافت دو ســوم  از 
حقــوق قرارداد بازيکنــان فوتبال از جمله مواردی اســت که به زودی 

تصویب خواهد شد.
همچنین ، فیفا اعالم کرد که برای باشگاه هایی که به صورت یک طرفه 
قرارداد خود را با فوتبالیســت های زن باردار فسخ کنند از نظر مالی و 
ورزشی برخورد خواهد شد. طبق این پيشــنهادات ، باشگاه هایی که 
پس از بارداری بــه طور یک جانبه از بازيکنان فوتبال جدا شــده اند ، 

باید مجازات مالی و همچنین ورزشی داشته باشند.
فیفا همچنین از باشــگاه ها می خواهد "از نظر پزشــکی و جسمی " از 

زنانی که زایمان می کنند ، پشتیبانی کنند.

رسول خطیبی :

امثال دایی 
حرف حق می زنند و آنها را 

محروم می کنند
 

رســول خطیبــی می گوید:»ســه کارشــناس داوری در  خبرآنالیــن- 
برنامــه فوتبال برتر حضــور دارند. زمانــی که تصمیمی بــه نفع داور 
باشــد تصمیم داور را تأیيد می کنند و هرگاه به ضرر داور باشد عنوان 

می کنند داور دید نداشت و یا تصمیم کمک داور صحیح است.«
رســول خطیبی در نشســت خبری پس از شکست یک بر صفر تیمش 
مقابــل ســپاهان اظهار داشــت: از باشــگاه ســپاهان تقدیر و تشــکر 
می کنم. مــا بازنده این دیدار نیســتیم. هر دو تیم تیم بــازی خوبی را 
از خود بــه نمایش گذاشــتند و موقعیت هایــی را روی دروازه یکدیگر 

ایجاد کردند.

وی تصريــح کرد: با اشــتباهات داور و کمک داور شــاکله تیم ما به هم 
ريخــت. علی دایی و امثال دایی حرف حق را در فوتبال می زنند و آنها 
را محــروم می کننــد. تمام زحمات تیم ما در طول هفته توســط داور و 

کمک داور از بين رفت.
ســرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: با سند به ناظر بازی اعالم 
می کنم گل سپاهان آفساید بود. یک داور با اشتباه خود تمام زحمات 
یک تیم را نابود می کند. از داور مســابقه ســؤال می کنم در صحنه گل 
تیم ســپاهان بازيکن حريف با استوک روی ســر بازيکن ما ضربه زده 
و شــما این صحنه را مشــاهده نکردید؟! این در حالی است که کمک 
داور چهارم اعالم می کند به نظرم گل ســپاهان خطا بود و ناظر بازی 

هم همین را اعالم می کند.
خطیبی ادامه داد: زحمات یک هفته ای تیم ما خراب شــد. هفته های 
اول نمی خواهیم درباره داوری صحبت کنیم، اما با تصمیماتی اشتباه 
کل زحمــات یک تیم به هدر می رود. هر دو تیم فوتبال جنگنده ای را از 

خود به نمایش گذاشتند.
وی بيــان کــرد: ســه کارشــناس داوری در برنامه فوتبــال برتر حضور 
دارنــد. زمانی که تصمیمــی به نفع داور باشــد تصمیــم داور را تأیيد 
می کنند و هرگاه به ضرر داور باشــد عنوان می کنند داور دید نداشت 

و یا تصمیم کمک داور صحیح است.
ســرمربی تیم فوتبــال آلومینیــوم اراک خطــاب بــه داوران گفت: اگر 
کارشناس داوری درست قضاوت نکند، داوران ما پيشرفت نمی کنند. 
تیــم ما خــوب بازی کــرد و شــرایط خوبی داشــتیم و به تیــم خودم و 
ســپاهان خسته نباشید می گویم. امیدوارم در هفته های آینده شاهد 

این تصمیمات و مسائل نباشیم.

تسنیم- سرمربی تیم فوتبال تراکتور از اینکه در پایان 
دیدار تیمش مقابل نســاجی مازنــدران پروتکل های 

بهداشتی رعایت نشده است، گالیه کرد.
علیرضا منصوريان پس از تســاوی یــک - یک تیمش 
مقابل نساجی مازندران ضمن بيان این مطلب اظهار 
داشت: به دو تیم خسته نباشــید می گویم مخصوصًا 
تیم خودمان که خیلی زحمت کشــید. تیــم ما در روند 
تاکتیکی فوق العاده خوب کار کرد و تنها راه گل خوردن 
ما اشــتباه فردی می توانست باشد که همین اتفاق رخ 

داد و باعث شد یک بر صفر عقب بمانیم.
را  توان مــان  همــه  گل  دريافــت  از  بعــد  افــزود:  وی 
روی تســاوی گذاشــتیم، هرچنــد کــه در اواخــر بــازی 
می توانستیم پيروز شویم. در خلق موقعیت بازيکنان 
فوق العاده کار کردند. تاکتیک مان در دو نیمه متفاوت 
بود، ولی در تمام کردن موقعیت دچار مشــکل شدیم 
و بایــد در طــول هفته کار کنیم، چــون ما تیمی مدعی 
هســتیم و نباید بــه راحتی موقعیت از دســت بدهیم. 
از عملکــرد بچه هــا فوق العــاده راضــی هســتم، اما از 
مصدومیت محمد خانــزاده خیلی ناراحتم، چون یک 

بازيکن خوب مان از بازی خارج شد.
»پروتکل های بهداشتی ایجاب می کرد که در این بازی 
فقط تیــم ما و تیم حريف در ورزشــگاه حضور داشــته 
باشــد.«، منصوريان با بيان این جملــه ادامه داد: ۲۵ 
نفر ما و ۲۵ نفر از نساجی که می شود ۵0 نفر و سایرين 
باید فقط اعضای یگان و مســئوالن باشــند، ولی هیچ 
پروتکلی رعایت نشــد و در آخر بازی دیدید که ۲00 نفر 
در زمین بودند. ما باید الگو باشــیم، چون بازی پخش 
مستقیم اســت. مثل کار اشــتباهی که من انجام داده 
بودم و دیدید که ســريعًا پررنگ شد. امروز ما نساجی 
را با تماشــاگر داشــتیم و از باال و روی سکو به ما توهین 

می شد.

سرمربی تیم تراکتور در واکنش به خبرنگاری که گفت به 
نظر نمی رسد ادعایش درباره حضور ۲00 نفر در زمین 
درست باشد، تصريح کرد: بعد از بازی فقط ۲00 نفر در 
زمین »خسته نباشــید« می گفتند. با احترام به هیئت 
فوتبــال مازنداران که واقعًا دوســتش دارم و همیشــه 
برای تفريح و اســتراحت بــه اینجا )اســتان مازندران( 

می آیم، ولی این حرف ها را نزنید.
منصوريــان دربــاره وضعیت چمن ورزشــگاه شــهید 
وطنی گفت: کمترين حق باشــگاه نســاجی این است 
که این زمین تبدیل به چمن طبیعی شــود. ۲۶ ســال 
پيــش در اینجا بــازی کردم و به نظرم حیف اســت. دو 
تیم زحمت می کشند و جا دارد که تغیيراتی در ورزشگاه 
صــورت بگیرد. هــر چند کــه می دانم برنامــه مدیران 

باشــگاه بلندمدت اســت و جا دارد برای رختکن ها به 
شــما تبريک بگویم. می تــوان چمن را برداشــت و یک 

چمن زمستانی کاشت.
وی دربــاره داوری بازی و صحنــه گل تراکتور که به نظر 
می رسید آفساید بود، خاطرنشــان کرد: ما اینقدر دور 
بودیم که نتوانیم این صحنه را ببینیم. خســته نباشید 
بــه رضــا کرمانشــاهی و تیــم داوری ایشــان می گویم 
کــه فوق العــاده خوب قضــاوت کــرد و مســلط بود. 
خوشحالم که ایشان برگشت. حتی اگر می باختیم هم 
می گفتم ایشــان خوب قضاوت کرد. در صحنه گل هم 
بازيکن نســاجی مقداری جلو تر بود. اگــر داور دیگری 
بود مدیريت سختی انجام می داد. خواهش می کنم از 
فدراسیون فوتبال که به این نکته توجه داشته باشند 

که نمی شــود بازيکن و مربــی باالی یک میلیــارد پول 
بگیرنــد و داور بازی فقــط یک میلیون تومــان بگیرد! 
همه داوران ما چندشــغله هســتند. من از فدراسیون 
خواهش می کنم با ۲0 داور لیــگ برتر قرارداد حرفه ای 
ببندند. نمی شــود ما حرفه ای باشــیم، ولی داوران ما 
آماتور باشــند. بــا ۲0 بازيکن قــرارداد می بندند که کاًل 
10 میلیارد می شــود. این مبلغ را تقسیم بر 1۶ تیم لیگ 

برتری کنند تا حق داوری داده شود.
وی اشــاره کرد: نمی شــود که داور ۲0 بــازی داوری کند 
و در آخــر ۲0 میلیــون پــول بگیــرد. نمی شــود کــه کل 
خدمات مــا به بازيکن و مربی باشــد. اگر داور حداقل 
۵00 میلیون تومان قرارداد داشــته باشــد تمرکزش را 
روی زندگی حرفه ای می گذارد و صبح و شــبش را برای 
داوری می گــذارد. در حــق داوران مــا فوق العاده ظلم 
می شــود. اینکه به خود اجازه می دهیــم درباره داوری 
رضا کرمانشــاهی حرف بزنیم بی احترامی به سیســتم 
اســت. داور ممکن است اشــتباه کند. ما در هفته قبل 
دو امتیــاز از دســت دادیم، ولی این چیــزی از مدیريت 
سیدعلی )داور مسابقه( کم نمی کند. از بهاروند و نبی 
خواهش می کنم بــه داوران احترام بگذارنــد و قرارداد 
رســمی با آنها ببندند. از هر باشــگاه ۷00-۶00 میلیون 
بــرای حــق داوری بگیرند. در لیگ یک هم هر باشــگاه 

۳00 میلیون پول بدهد.
سرمربی تیم تراکتور درباره وضعیت محمد عباس زاده 
در این تیم یادآور شد: عیار فوتبال عباس زاده کاپيتانی 
نساجی است. او تجربه باالیی در نساجی و پرسپولیس 
دارد. من اعتقاد دارم او در طول فصل باالی 10 گل برای 
ما می زند. بازيکنی که می گوید برای مرحوم نوروزی ۲4 
گل می زند و همین کار را هــم می کند، اعتمادبه نفس 
باالیی دارد. عباس زاده را دو ســه سال امانت گرفتیم و 

به نساجی بر می گردانیم.

             احسان محمدی

 تیم ملی فوتبال ایران رسیده بود فرودگاه اما مأموران 
حراست چمدان چند ملی پوش را توقیف کردند. هنوز 

موبایل توی دست همه نبود. 
چند ســتاره محبوب آن ســال ها در بازگشــت از سفری 
افتخارآمیــز، موبایل چپانــده بودند تــوی چمدان ها 
تا بدون عــوارض گمرکی وارد کنند و بفروشــند. رانت 
شــهرت همیشــه به درد می خــورد، هم بــرای قاچاق 
موبایــل، هــم متوقف نشــدن در صف شــماره گذاری 

خودرو.
آنها کــه ورزش را دقیق دنبال می کنند از این خاطره ها 
زيــاد دارنــد. قباًل کــه شــبکه های اجتماعی نبــود این 
خبرهــا را درز می گرفتند، اصاًل انگار آدم ها دهان شــان 
چفت و بســت بيشتری داشــت اما حاال پته ها زود روی 
آب می افتــد. گاهــی با نــام آبرومند »مبارزه بــا رانت و 
فساد«، گاهی هم برای تسویه حساب های شخصی و 

رو کم کنی!
وقتی احمــد امیرآبــادی فراهانی عضو هیأت رئیســه 
مجلــس اعــالم کــرد فرهــاد مجیــدی برای ۹ شــرکت 
درخواست ارز دولتی 4۲00 تومانی کرده است، خیلی ها 

جوابيه تند و تیز فرهاد را بيشتر باور کردند. 
آنجا که در اینســتاگرامش نوشــت: »دروغ می گویند تا 
وایــرال بشــوند. آدرس غلط می دهند تا بــرای اندکی 

شــهرت، مــردم را مقابل دزدی هــا و اختالس ها فريب 
بدهنــد. البته ما در اطــراف فوتبال و اســتقالل با این 
بی اخالقی ها آشنا هستیم و اگر نظارتی بود، با مدیران 
حقه بــازی کــه حاال تمــام دروغ هایشــان ثابت شــده، 

برخورد قاطعانه می کردند«.
او از ارزان شــدن »جريمــه دروغ گویــی در مملکــت« 
نوشت و اینکه هیچ شرکتی در ایران ندارد و ماجرا را به 
دادگاه می کشاند. برای بســیاری از ما که جهیدن اهل 
سیاست به دامن ورزش و به ویژه فوتبال را برای کسب 
شــهرت و محبوبيت دیده بودیم، ماجرا بيشــتر شبیه 
یک سوءتفاهم یا تالش برای نشستن در صدر اخبار و 

دیده شدن توسط یک نماینده مجلس بود. 
به ویژه نمایندگان این دوره که خیلی از آنها میان مردم 
گمنام و ناشناس هستند اما نماینده اصولگرای قم که 
دکتــرای مدیريت آینــده  پژوهی دانشــگاه عالی دفاع  
ملــی دارد نه از یــورش فرهاد مجیدی یکــه خورد و نه 
نگران لشــکر هواداران این ستاره محبوب شد، بلکه با 
همان خونسردی روز بعد اعالم کرد فیلم ورود و خروج 
او به وزارتخانه، لیست تماس ها و تقالهایش برای اخذ 

ارز دولتی موجود است. 
او شــاید خودش شرکت نداشــته اما حتی با کارمندان 
وزارت صنعت و معدن و تجارت هم درگیر شده تا برای 
شــرکت دوســتانش ارز دولتی بگیرد و اتفاقًا از دادگاه 
رفتن اســتقبال می کند. در واقع او ســتاره و ســرمربی 

سابق استقالل را به »کارچاق کنی« متهم کرد.
این نماینده مجلس گفت حراســت وزارت صمت هم 
درخواســت فرهاد مجیدی برای دريافــت ارز دولتی را 
تأیيد کرده اســت. این جمله آخر چیزی شبیه کوبيدن 

آخرين میخ بر تابوت بود. 
حاال در شــبکه های اجتماعی و به ویژه توئیتر بسیاری 
بــا خیــال راحت تر به مجیــدی حمله کردنــد. یک نفر 
نوشت: »از کی بيشتر باید بترسیم؟ آقازاده، سلبريتی 
یا فوتبالیســت؟«بعید اســت ماجرا به همین جا ختم 
بشــود. البد فرهــاد مجیدی هم مدارک و مســتنداتی 
دارد که با آن صراحت در اینستاگرام، نماینده مجلس 

را دروغ گو خواند. 
اینکه یک ســتاره بخواهــد از اعتبار خودش اســتفاده 
کنــد در ایران اتفاق تازه ای نیســت. اینجا همه در برابر 
قانون برابرند، البته تجربه نشــان می دهد بعضی ها 
در شرایط خاص »برابرترند« و جاده برایشان آسفالت 
اســت. بــه هرحــال محبوبيــت و شــهرت کلیدهایی 

هستند که قفل های زنگ زده را هم باز می کنند.
چهارســال پيش هم خبرگزاری تســنیم نوشت محمد 
پروین،  پســر علــی پروین ســال ۹۳ از طريق شــرکت 
رنگین ســفره ایرانیان ۲۵ میلیارد تومان برنج و شکر از 
شرکت بازرگانی دولتی ایران خريد و پول آن را به دولت 

پس نداد.
ماجرا ريشــه در یک محبت بزرگ داشــت. علی پروین 

در آخريــن روزهــای دولت محمــود احمدی نــژاد با او 
دیدار کرد، دیداری که پرویــن از آن به عنوان »بهترين 
ســاعت های زندگــی« خــود نام بــرد و افتخــار دوباره 
هم نشــینی با رئیــس جمهــور را »فراموش نشــدنی« 

خواند. 
از قــرار معلوم وام خوبی جور شــد و محمد ۲۵ میلیارد 
تومــان برنــج و مقادیری شــکر خريد ولی با گذشــت 
حدود یک ســال و نیم اقدام بــه بازپرداخت به دولت 
نکــرد. آن رييس جمهور رفته بود. پس پدر به حســن 
روحانــی رييس جمهور بعــدی نامه نوشــت و مهلت 
خواســت، ســرانجام ماجــرا بــه دادگاه رفــت و ویالی 

لواسان را برای فروش گذاشتند و ...
اگــر کســی حوصلــه داشــته باشــد می تواند لیســت 
باالبلندی از چهره های سرشــناس عالــم ورزش و هنر 
و سیاســت و حتی علم ردیف کند که از این موهبت ها 
برخوردار شــده اند، دری که برای مردم عادی سه قفله 

است.
درد همین جاست، اینکه مردم احساس می کنند کشور 
شبیه کیک بزرگی شده که هرکس زورش می رسد تکه ای 
از آن را می کنــد و می بــرد ولــی از آنها که ســنگ زيرين 
این آســیاب هســتند مدام توقع وفــاداری، مقاومت، 
تحمــل و صبوری می رود تــا آقازاده ها، ســلبريتی ها و 

فوتبالیست ها خیلی نباید اذیت شوند!
عصرایران

 منصوریان: در پایان بازی پروتکل ها رعایت نشد و 2۰۰ نفر در زمین بودند

 نمی شود فوتبالیست و مربی حرفه ای باشند و داوران  آماتور

از برنج و شکر پسر »علی پروین« تا غله »فرهاد مجیدی«

            سپهر ستاری 

این روزها بسیاری از فدراسیون های ورزشی در شرایط 
عجیبی به سر می برند و بالتکلیف هستند.

ویروس کرونــا از زمان شــیوع خود باعث مشــکالت 
زيادی برای همه شــده و می توان گفت نظم جهان با 
ورود این ویروس به هــم ريخته و انگار تا زمان تولید 
واکســن این شــرایط ادامه خواهد داشــت. با وجود 
تمامی آسیب ها و مشکالتی که کرونا به وجود آورده، 
این ویروس برای عده ای سود داشته و آن ها با بهانه 
کــردن این ویروس جلــوی انجام بعضــی اتفاقات را 
می گیرند. نمونه بارز این رفتار را می توان در بالتکیفی 
محض فدراســیون های ورزشــی یافت کــه این روزها 
با سرپرســت اداره می شــوند و انگار عزمــی هم برای 
برگزاری انتخابات این فدراسیون ها وجود ندارد و به 

نظر می رســد خود وزارت ورزش هــم از این وضعیت 
ناراضی نیست و حتی ممکن است بالتکلیفی بعضی 

رشته ها تا 1400 ادامه پيدا کند.
در حالــی کــه اخیــرا رویدادهــای مختلــف و بعضــا 
بی اهمیتــی چــون جلســه هم اندیشــی لیــگ برتــر 
والیبال و مراسم روز جهانی جودو به صورت حضوری 
برگزار شــد و حتی وزارت ورزش انتخابات فدراسیون 
دوومیدانــی را هم برگزار کرد، خبری از انتخابات دیگر 
رشــته های ورزشــی نیســت و گویــا کرونا فقــط برای 

بعضی دورهمی ها خطر دارد.

این رفتار وزارت ورزش شادبه های مهندسی انتخابات 
فدراسیون های بالتکلیف را به وجود آورده و اداره این 
فدراسیون ها با سرپرست و برای مدت طوالنی باعث 
ضررهای بســیاری شــده اســت. این موضوع باعث 
شــده فدراســیون های ورزشــی عمال نتوانند برنامه 
بلندمدتی تدوین کنند و تنها به امور جاری بپردازند.

انتخابات فدراســیون های ورزشــی در شرایطی هنوز 
نامعلوم اســت که مثال برای رشــته ای چــون پرورش 
اندام حتی نام نویســی کاندیداها نیز انجام شده اما 
کسی درباره زمان برگزاری انتخابات اطالع ندارد. این 

تعلل در کنار اتفاقات دیگر باعث شــده شائبه هایی 
مبنی بر دادن فرصت به یــک کاندیدای خاص برای 
جمع آوری رای به وجود بياید که ممکن است سالمت 

انتخابات را زير سوال ببرد.
در حال حاضر هفت فدراســیون فوتبال، شــطرنج، 
پــرورش انــدام، ورزش هــای بومــی محلــی، اســکی، 
اتومبیلرانی و پزشــکی ورزشــی ماه هاســت که بدون 
رييــس اداره می شــوند و عزمی هم بــرای تغیير این 
رونــد و مشــخص کردن تکلیــف این فدراســیون ها 
وجود ندارد. حتی در گذشته تاريخ هایی برای برگزاری 
انتخابات بعضی رشــته ها مانند شطرنج اعالم شده 
بــود اما آن هم به جایی نرســید و فعال گویــا کرونا در 
خدمت دوستان اســت و هر وقت اراده کنند با کمک 

این ویروس جلوی برگزاری انتخابات را می گیرند.
خبرآنالین

تســنیم- میــالد فخرالدینی مدافع راســت تیــم فوتبال 
تراکتــور مدعی اســت داور دیــدار این تیم برابر نســاجی 

عملکرد فوق العاده ای داشته است.
میــالد فخرالدینی، درباره تســاوی تیمش برابر نســاجی 
اظهار داشــت: ما بــازی خوبی انجام دادیــم و فکر می کنم 
مســتحق بــرد بودیــم. جريان بــازی در نیمه اول بيشــتر 
دســت ما بود، ولی متأســفانه نتوانســتیم برنده از زمین 

بيــرون بيایيم. البته گرفتن یک امتیاز از نســاجی با توجه 
به اینکه روی چمن مصنوعی بازی کردیم، بد نیست، ولی 

می توانستیم حتی برنده هم باشیم.
وی در واکنش به صحبت های ســرمربی نساجی که گفته 
بود آنها ســه برابر تراکتور موقعیت داشتند، تصريح کرد: 
فکر نمی کنم اینطور بوده باشــد! اگــر در دقیقه پنج توپ 
اشــکان دژاگه تبدیل به گل می شــد قطعًا شرایط تفاوت 

می کــرد، ضمــن اینکه ما چنــد موقعیت خــوب دیگر هم 
داشــتیم. در مجموع فکر می کنم موقعیت های ما بيشــتر 
از تیم حريف بود، در ضمن نســاجی بيشتر بازی فشرده 

انجام می داد و دنبال حداقل امتیاز بود.
فخرالدینــی در مورد اعتراض عوامل تیم نســاجی به گل 
تســاوی تراکتور و اینکــه آنهــا معتقدند اشــکان دژاگه در 
موقعیت آفســاید قرار داشته است، خاطرنشان کرد: فکر 

کنم اشکان با مدافع حريف روی یک خط قرار داشت، ولی 
اگر آن صحنه آفســاید هم باشد، خیلی میلیمتری بوده و 
تشــخیص آن صحنه برای کمک داور بسیار سخت است. 
در هر بــازی اشــتباهات داوری هــم وجــود دارد. در بازی 
قبــل هم دو پنالتی برای تیم ما گرفته نشــد و دو امتیاز در 
تبريز از دست دادیم. در مجموع معتقدم که قضاوت آقای 

کرمانشاهی در این بازی فوق العاده بود.

چرا فدراسیون های ورزشی با سرپرست اداره می شوند؟

بالتکلیف تا ۱4۰۰!

فخرالدینی: قضاوت کرمانشاهی 
فوق العاده بود

گرفتن یک امتیاز در 
زمین نساجی بد نیست
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ُسرخاب کهن محله ای است در تبریز که خزینه ادب، عرفان و هنر ایرانی است

هم صبح اریان روزان

          حسین قره

این روزها وقتی ســر برمی  گردانــی، بی  حوصلگی و مالل، 
گريبانت را می  گیرد. درگیــری ذهنی با این بيماری غريب 
که یقه گیر همه عالم و آدم شــده، تقريبًا تمام وقت اســت 
)چه زمانی که آمــار جان باختگان را می خوانیم، چه زمانی 

که مراکز علمی راه  حلی را خبر می  دهند.(
ماهیــت ایــن موجــود چیســت؟ یــک جهش ویروســی 
اســت انتقال  یافتــه از حیوانــی، یا محصول یک اشــتباه 
آزمایشــگاهی یــا بخشــی از یــک جنــگ بيولوژيکــی؛ یــا 
تحلیل هــای دیگــری در کار اســت؛ پاســخ هرچه باشــد 
اما معنــای زندگی یک بــار دیگر حالجی شــده به تک  تک 
گزاره  هــای برســاخته  اش نقبی زده و کاوشــی تــازه جان 
گرفتــه اســت. کاوشــی کــه در روزمرگی، مخفــی و رویش 
گرد نسیان پاشــیده، چه بســا به همت بازی  های سود و 
زيــان دکان  داران بــزرگ به محاق رفته بــود و خالصه اش 
می شــود: »من کجای ماجرای هستی، هستم؟« من عام، 

یعنی من انسان.
در این چند هزار ســال از زمانی که ابزار ســاخته و با آن به 
جان خویــش و زمیــن و جانــداران افتاده  ام، چه بســیار 
گونه هایی را که منقرض کرده و چه بســیار اختاللی که در 
چرخه طبیعــت به بــار آورده ام و... باز این پرســش، این 
چالش بر جای خود برقرار اســت. من زير این الیه نازک ) 

به قطر حدودًا ۳ میلی متر( ازون چه می کنم.
چرا این پرســش ســر باز می کند؟ چون مــرگ، این تقدیر 
کور که برایش مادر ترزا با آدولف هیتلر، گاندی با چرچیل، 
چنگیز و نرون و کالیگوال با بودا و ســقراط و مالصدرا فرقی 
ندارد، نزدیک می شــود؛ آن قدر که بخشــی از آگاهی روزانه 
شــده و مرگ آگاهی جان می گیرد. حاال در همین لحظات 
می بينی، دری همچون دیوار بزرگ روبرویت بســته است، 
جــا به جا دريچه   های بســیار کوچکی دارد کــه با قفل های 
کالن گــره خورده، کلیــدش هیچ چیز نیســت، یعنی هیچ 

کلیدی به این قفل   ها نمی خورد جز کتاب.
هر کتــاب، کلید کوچکی اســت بــه قفلی و باز شــدن هر 
دريچه، ذره نوری است که بر این در می افتد. کتاب بعدی 
را کــه می خوانی، شــعاع نور قدری بازتر شــده روشــنایی، 
قفل هــای دیگر را برای آدمی قابل دیدن می کند. خب اگر 
همین جا بگویی که مشــکل حل شد و ما با چند تا نور، در 
را روشــن کرده و دیگر بيایيم خوشحالی کنیم و چه و چه، 
حرفی را زده ایــم که مجری  های تلویزيون و شــومن  های 
رســانه و ســلبريتی های شــبکه  های مجازی و معلم های 

حل المسائل و...زده اند.
کنــار خیابــان انقــالب هــم بوقچی  هــای بخت برگشــته 
فريــاد می زننــد: »خوشــبختی در ســه دقیقــه«، »آزمون 
ســعادت در ســه حرکت«، »راز آن هایی کــه از چپ رفتند 
از راســت برگشــتند در ســه فوت«، »مفهوم گنگ رسالت 
از ســیدخندان در ســه کورس« ) در میــدان انقالب البته 
صداها قاتی است، کتاب و مسیر تاکسی خطی و... درهم 

 و برهم به گوش می رسد.(
البتــه در کنار خیابان انقالِب همه جای دنیا باید همچین 
چیزهایی بفروشــند به احتمال قوی. جالب اینکه در این 
خیابان ها شما برنده اید چون خريدتان جایزه هم دارد، 
مثاًل وقتی ساده دالنه می شنویم، جایزه بگیر نوکیسگانی 
شــده  ایم که تا دیــروز کیف  کــش بودند. بله مثــاًل جایزه 
دیــدن تهــران از بامش یا شــنا در خزينه حمامی ســنتی 
که دیروز نخراشــیده  ای شــنا کرده از آن طرف بازار ترکیه و 
کانــادا بيرون آمــده چه آمدنی، مدلینگ برند باز اســتخر 
پارتی گتســبی بزرگ یا مثال حراج ردپــای آقایی که دیروز از 

زور خوشبختی ترکید و الخ.
نه، اگر به این اندک به این چند روزنه نور دل خوش کنیم 
که باخته ایم، مثل آن است که در کودکی وسط بازی لی لی 
جر بزنــی، خــودت می دانی باختــی، بقیه هــم می دانند 
باختی ولی لج کنــی و ادامه بدهی، خب ادامه دادی ولی 
در باخــت ادامه دادی. منظورم این اســت کــه کتاب را به 

مقصود برد و برنده شدن بخوانی، باختی. کتاب بخوانی 
به این نیت که این زمان کش دار لعنتی را بُکشــی بيشــتر 
برنــده ای تــا به دنبــال جایزه در کتــاب بگــردی، حاال هر 

جایزه ای.
بعضی از ما هم کتاب را برای مد یا روی خط مد می خوانیم، 
یک نویسنده ای عالم گیر می شود آن وقت هر جا می روی 
یک ترجمه یا نســخه اصل آن را می بينی یا یکی را می یابی 
که به ســرعت متخصص آن بابای نویسنده شده که مثاًل 
»فــالن روز که بچه بود از حمام آمــد بيرون مادرش حوله 
دورش پيچیده بعد عطســه کرد« درست مثل اطالعاتی 
که یک وقتی موقع دیدن فوتبال توســط گزارشــگران مد 
و بــاب روز شــد و هنوز هم هســت البتــه، »ایــن بازيکن 
پدربزرگش مغازه داشــته چه مغــازه  ای«. واقعًا »خب که 
چه؟«، »من چه کنم؟ یا به من چه؟« حرف غیر محصلی 

که زدنش با نزدنش فرقی نمی کند.
یک وقت هایــی هــم مد شــده بــود کمــا اینکه هنــوز هم 
پابرجاســت که فالنی مثاًل این میزان کتاب خوانده اســت 
بعد بعضی ضرب و تقســیم و جمع و تفريق می  کردند که 
نه! نمی شــود از عمرش بيرون می زنــد، یکی هم گفته بود 
می شود اگر شب ها 4 ساعت و 4۳ دقیقه و ۲۵ ثانیه بخوابد 
و چــه و چه. این هم از آن حرف هاســت، نه زيــاد خواندن 
فضیلت است و نه کم خواندن، فهم آنچه خوانده ایم مهم 
و راه گشاست یا حداقل نشان می دهد که راهی نیست که 
گشــایش پيدا کند. خالصه اگر بگویم وســط آتش جهان 

باشی از هر طرف بال بخیزد و بقول حافظ:
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

زنهار از این بيابان وین راه بی نهایت
یک بار به دســتت ســعدی می رســد و اطرافت گلســتان 
آتــش  از  فرجــام  ســیاوش  و  ابراهیــم  وار  و  می شــود 
درمی گــذری، اگرچــه شــاید پند چــون او نویســنده دنیا 
دیده ای بــه کار امروز کمتر بياید ولــی نثرش حتمًا حس 

زيبایی خواهی آدمی را اقناع می کند.
کتاب بخوانیم، برای دل مان، برای روشن شدن چراغ ُخرد 
ِخرد در گوشــه  ای از جان مــان. در روزهای آتــی که دوباره 
تعطیلی گسترده آغاز می شــود، کتابی را دست بگیريم و 

تالش کنیم تمام شود. همین.                                     خبرآنالین
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سخن روزسخن روز
چون یقین کردى دلت روشن و فروتن شد، و اندیشه ات گرد آمد و کامل شد، و اراده ات به یک چیز متمرکز شد

پس اندیشه کن در آنچه که براى تو تفسیر مى کنم، اگر در این راه آنچه را دوست مى دارى فراهم نشد، و آسودگى فکر و اندیشه ندارى
بدان که راهى را که ایمن نیستى مى پیمایى، و در تاریکى ره مى سپارى، زیرا طا لب دین نه اشتباه مى کند

و نه در تردید و سرگردانى است، که در چنین حالتى خوددارى بهتر است
امام علی )ع(  – نهج البالغه

ایســنا- علیرضــا لبش کــه معتقد اســت کتــاب به 
تبلیغ نیازی نــدارد، با انتقــاد از تبلیغاتی که به گفته 
او بازخوردشــان برای کتاب منفی اســت می گوید: در 
مملکتــی که ســال فوتبال داريــم و کل ســال مان به 
فوتبال و چیزهای عامه پســند این شــکلی می گذرد، 

»هفته کتاب« به چه دردی می خورد؟!
این شاعر و نویسنده طنز هم زمان با »هفته کتاب«، 
درباره نگاه مناســبتی به کتاب، افراط در پرداختن به 
آن در ایــام خاصی مثل »هفته کتــاب« برخالف دیگر 
روزهای ســال و همچنین جایگاه کتاب در رســانه ها 
اظهــار کرد: بایــد اجازه بدهنــد کتــاب کار خودش را 
انجــام دهد. صداوســیما و رســانه های این شــکلی 
وقتــی بــه کتــاب می پردازنــد، کار را خــراب می کنند. 
صداوســیما کتــاب را در حد برنامه های »ســطحی« 
خودش پایين می آورد. مثال برنامه ای ســاخته اند به 
نام »کتاب باز« که اصال اسم برنامه »نامناسب« است. 
مگر کتاب، بازی اســت؟ کارشناســانی کــه این برنامه 
می آورد و کتاب هایی که معرفی می کند، بيشترشــان 
»نامناسب«، »ســطحی« و »سانتیمانتال« هستند. 
تا جایی که کارشــناس برنامه حتی بلد نیست از روی 
»شــاهنامه« بخواند. این نمایه کتاب در رســانه های 
ماست که نه کتاب و نه نویســنده را می شناسند و نه 
بلندند که چطور کتاب را بخوانند. پس بهتر است که 

اصال به کتاب نپردازند.
و  تفکــری  مقولــه  یــک  کتــاب  این کــه  بيــان  بــا  او 
غیرعامه پســند اســت گفت: جــای کتــاب در فضای 
مجــازی و رســانه های این چنینــی کــه بــه »مســائل 
عامه پســند و ســانتیمانتال« می پردازند و بيشتر به 
فکر مشــتری و مخاطب خودشان هســتند، نیست. 
کتاب رســانه خاصی اســت و خودش مخاطبانش را 
دارد. هر چند که با این »تبلیغات منفی« همین چند 
کتابخوان را هم می پرانند، یعنی نه تنها مثبت نیست 

بلکه بازخورد آن منفی است.
لبش افزود: کاش تمام ارگان های دولتی دست از سر 
کتاب بردارند. کتاب موجود مظلومی  است که عده ای 
در ظاهــر حامی و سرپرســت پيــدا کــرده و آن ها هم 
می خواهنــد از این موجود مظلوم »سوء  اســتفاده« 
کننــد. در انتها این می شــود که کتابخوانــی روزبه روز 

کم تر و کم تر می شود.
این طنزپرداز همچنین با انتقــاد از کتاب هایی که در 
برنامه ها و مسابقه های تلویزيونی معرفی می شوند 
اظهار کرد: بحث دانایی، اندیشــه و جهان بينی کتاب 
خیلــی مهم اســت. اما این هــا کتاب هایــی را معرفی 
می کننــد که اندیشــه و جهان بينــی ندارنــد و تهی و 
عامه پســندند. کتاب های عامه پســند که خودشان 
طرفدار و خواننده دارند و بــه تبلیغ نیاز ندارند. این 
افراد با این روش می خواهند فقط خودشان را نشان 

می دهند و یک سری کتاب های مظلوم هم این وسط 
تلف می شوند. 

علیرضا لبش سپس گفت: ما و جمعی از دوستان در 
ابتدای دولت آقای روحانی نامه ای نوشــتیم مبنی بر 
این که ممیــزی کتاب را بردارند، اما اثری نداشــت. در 
این مملکت که کسی کتاب نمی خواند، باالخره ممیز 
کتــاب باید پولی ببــرد و کارش را انجام دهــد. یکی از 
دالیلــی که مردم کتاب نمی خوانند، همین ممیزی ها 
اســت. دیگر بــه کتاب اعتمــادی نیســت، همان طور 
کــه بــه ســینمای ممیزی شــده هــم دیگــر اعتمادی 
نیســت، این هــا باعث می شــود کــه کتــاب خوانده 
نشــود. اگــر می خواهند فرهنــگ کتابخوانــی ترویج 
پيــدا کند، ایــن راهش نیســت. این بيشــتر فرهنگ 
کتاب نخوانی را ترویج می دهد. راهش این اســت که 
ممیزی ها را بردارند و اجازه بدهند کتاب و نویســنده 
حرف خودشــان را بزننــد و جایزه هــای خصوصی و 
نشــريه های مســتقل کار خودشــان را انجــام دهند؛ 
چیزی که حاال نداريم. با فضای دولتی این چنینی هم 
صرفا با بحث »تبلیغات و پروپاگاندا« مواجهیم و نه 

بحث توسعه کتابخوانی.
او که معتقد اســت اصــال کتابخوانی بــه تبلیغ نیازی 
ندارد، بيــان کرد: تبلیــغ برای پفک و چیپس اســت، 
برای کتاب نیســت. کتــاب نیازی به تبلیغ نــدارد. اما 
به نظرم کســی اصال به این مســئله توجــه نمی کند. 
مســئله امروز آدم هــا و سیاســت گذاران این مملکت 
اصــال کتاب نیســت. نمایشــگاه کتاب تعطیل شــد، 
هیچ اتفاقی نیفتاد چون اتفاقــی هم نبود که بيفتد. 

کتاب ســال ها پيش یک اتفــاق بود اما آن قــدر که در 
این چندســاله، کتاب را تضعیــف کردند، دیگر اتفاق 
نیســت، دیگر چاپ شــدن یــک کتاب اتفــاق خاصی 
محسوب نمی شــود. دیده ام کمپين هایی در فضای 
مجازی برای معرفی کتاب راه افتاده اند که این ها هم 
»مسخره بازی« است. کتاب با این »مسخره بازی ها« 
ارتباطی ندارد. کتاب یک مقوله جدی است و با این ها 
شــان کتاب را پایيــن می آورنــد. شــاید در ظاهر این 
باشد که کتاب را تبلیغ می کنیم اما کو؟ صرفا یک سری 
ســانتیمانتال«  »کتاب هــای  از  لیســت هایی  آدم  
دوستان شــان را منتشــر می کنند که همان دوستان 
هم این کتاب هــا را نمی خوانند. این ها به عامه مردم 
ربطی نــدارد. عامه مــردم گرفتار گوشــت، تخم مرغ، 
بورس، ســکه، طال و انتخابات امريکا هستند. وقت و 

حوصله ای این که کتاب بخوانند ندارند.
لبش سپس به این که بستر جامعه ما بستر آماده ای 
بــرای کتابخوانی نیســت اشــاره کــرد و گفــت: کتاب 
خواندن یا نخواندن ســه ضلع دارد؛ ناشر، نویسنده 
و مخاطــب. وقتــی کتابــی خوانــده نمی شــود، هم 
نویســنده اش نویســنده و هم ناشــرش ناشــر و هم 
مخاطبش مخاطب نیســت. در ایــن میان تبلیغاتی 
هــم وجود دارد که وضع را خــراب و خراب تر کند. من 
اصوال با این مناسبت های »هفته کتابخوانی« مشکل 
دارم. این یعنی کتاب را فقط همان هفته بخوانیم؟ ما 
به جای این کارهای تبلیغاتی لحظه ای و رزومه پرکن 
برای مدیران، بهتر است که به فکر کارهای ريشه ای تر 

باشیم.

این شــاعر ادامــه داد: ما بــرای نوجوانــان هیچ کاری 
نمی کنیم تا وقتی بزرگسال شدند، بيش از این که برای 
فضای مجازی و دیگر چیزها وقت بگذارند، برای کتاب 
بگذارند. ساختن قشــر کتابخوان نیاز به این دارد که 
ما برنامه ريشــه ای تر اجرایی کنیم. 40 ســال است که 
»هفته کتاب«، جایزه و جشنواره کتاب داريم اما کدام 
یک باعث شــده تا اوضــاع کتاب بهتر از قبل باشــد؟ 
این ها نتواســته اند کاری کنند. فوتبال ما خبرسازتر از 
همه چیز اســت. در حال حاضر اقتصاد فضای کتاب 
ضعیف است. امروزه ناشر دیگر دست و دلش به کار 
نمــی رود چون پول کاغذ را هم نــدارد. به جای این که 
ناشر و نویسنده مان را توانمند کنیم تا کتاب خوب به 
مخاطب عرضه کنند هر روز آن ها را ناتوان تر می کنیم 

و سنگ های بيشتری جلو پای آن ها می اندازيم.
او سپس بيان کرد: مسئوالن ما این سال ها فضاهای 
بی فرهنگی تولید کرده اند که فضاهای فرهنگی مثل 
کتاب را خورده و از بين برده است. در رسانه های مان از 
صبح تا شب برنامه فوتبالی داريم. چقدر برنامه کتاب 
داريم؟ البته که بهتر اســت همین یکی را هم نداشته 
باشیم. وقتی رسانه ما فقط یک برنامه کتاب دارد، به 
یک ســویه نگری، »رانت« و »انحصار« منجر می شود. 
حاال این »انحصار« ایجاده شــده، وقتــی اجازه داده 
نمی شــود که برنامه های دیگری برای کتاب با فضای 
آزادتری برگزار شــود. ما جلســات نقد کتاب داشــتیم 
که همــه تعطیل شــدند و دیگر جلســات نقد کتاب 
مستقل هم نداريم. یک سری برنامه در فرهنگسراها 
و حتی خانه کتاب داشتیم که تقویت نشدند و همه از 
بين رفتند. حاال »هفته کتاب« به چه دردی می خورد؟ 
در مملکتی که ســال فوتبال داريم و کل ســال مان به 
فوتبال و چیزهای عامه پســند این شــکلی می گذرد، 
»هفته کتاب« به چــه دردی می خورد؟! در این هفته 
هم چند نفر در جلســاتی راجع بــه موضوعاتی که به 
دردی نمی خــورد، صحبت می کننــد و تخفیفاتی هم 
برای کتــاب می گذارند کــه با وضعیــت موجود هیچ 
کمکی نمی کند. کتاب به حمایــت و تبلیغ نیاز ندارد. 
فقط باید اجــازه دهنــد راه خودش را برود و دســت 
از ســرش بردارند. »از طال بودن پشــیمان گشته ایم/ 
مرحمت فرموده ما را مس کنید«؛ هیچ کار دیگری نیاز 
نیســت انجام دهید، اجازه دهید اهالی فرهنگ، هنر 
و کتاب و نویســندگان خودشان راه شــان را بروند، نه 
»هفته کتاب« می خواهیم و نه تبلیغات؛ فقط دست 

از سر ما بردارند.

سینما    فرهنگ

برگزاری »هفته کتاب« در سال فوتبال؟!

عکس: مهر- مجید دهقانی زاده

منظر

پاییز دل انگیز در کوچه های کاه گلی یزد
زيبایی پایيز در کوچه باغ های کاه گلی یزد با فرشی از برگ و نقشی از انار و خرمالوی گس، به بهار با آن همه زيبایی و طراوتش طعنه می زند.

کوچــه باغ هــای کاه گلی یزد در فصل هزار رنگ پایيز به تابلویی مملو از رنگ و زيبایی بدل شــده اند و جلوه هایــی جذاب از خزان به نمایش 
گذاشته اند.

کرونا، کتاب و معنای زندگی
تلویزیون

مهــر- مدیر امــور ســینمایی حــوزه هنری 
شــهروند  یکــی  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
تبريزی بخشــی از بلیت های ســانس عصر 
سه شنبه پردیس سینمایی قدس و انقالب 
را به عنــوان هدیه فرهنگــی و در حمایت از 

سینما خريداری کرد.
جالــب  حمایــت  از  باغشــمال  فرهــاد 
هنردوســتان شهر تبريز از ســینماهای این 
شــهر خبــر داد و اظهار کــرد: همان طور که 
می دانید تعطیلی ۹ ماهه سینماها و بحران 
کرونــا خســارات جبران ناپذیر و زيــادی به 
بدنه سینماها وارد کرده است و از این حیث 
پرسنل ســینماهای سراسر کشــور در فشار 
اقتصادی ســختی قرار دارند که برای عبور از 

آن نیاز به هم دلی همه هنردوستان است.
مدیــر امــور ســینمایی آذربایجان شــرقی 
گذشــته  روز  راســتا  همیــن  در  داد:  ادامــه 
یکــی از شــهروندان هنردوســت تبريزی در 
اقدامی قابل تحسین، بخشی از بلیت های 
سانس عصر سه شنبه ۲۸ آبان ماه پردیس 
سینمایی قدس و انقالب را به عنوان هدیه 
فرهنگی و در حمایت از هنر سینما خريداری 
کرد که از نگاه ما اتفاق جالب و ارزشــمندی 
بــود. وی افزود: شــاید کســی نتواند تصور 
درستی نسبت به حجم خســارات و تبعات 
آن بــر خانــواده ســینما داشــته باشــد، اما 
دلگرمی سینماداران به همین حمایت های 
ارزشــمندانه اســت؛ به هر حــال این بحران 
شــامل حال همه شده اســت و امیدوارم در 
این روزهای کرونایی بيشتر هوای یکدیگر را 

داشته باشیم.
باغشــمال با اشــاره به وضعیت ســینماها 
در ایــن اســتان، گفت: ســینماهای اســتان 
آذربایجان شرقی نیز مانند سینماهای سایر 
اســتان ها در اغلــب روزهــای بحــران کرونا 
تعطیلی را تجربه کردند، البته ما تمام تالش 
خود را داريم تا با اجرای برنامه های جذاب و 
مطمئن، سینما را احیا نگه داريم و همچنان 
معتقدیم ســینماها با وجود اجرای سفت و 
ســخت پروتکل های بهداشــتی یکی از امن 
ترين مراکز عمومی هستند و تعطیلی مراکز 

هنری، اجحاف بزرگی در حق فرهنگ و هنر 
کشور است.

اجرای پروژه توسعه و بازسازی پردیس 
سینمایی 2۹ بهمن تبریز

وی در خصوص برنامه توسعه سینماهای 
این استان نیز گفت: هم اکنون پروژه توسعه 
و بازسازی پردیس سینمایی ۲۹ بهمن تبريز 
بــرای تبدیل به پردیس ۷ ســالنه به همت 
مؤسســه بهمن ســبز و حوزه هنری استان 
آذربایجان شــرقی در حــال انجــام اســت و 
امیدواريــم با حمایت مســئوالن اســتانی و 
مطابق قول مســاعد ایشــان در خصوص 
تسريع در تخصیص دیگر اعتبارات، تا پایان 
سال خبرهای خوشی برای سینما دوستان 
داشته باشــیم و ان شاءهللا این پردیس به 

چرخه اکران بازگردد.
مدیر امور ســینمایی مؤسســه بهمن ســبز 
حوزه هنری در اســتان آذربایجان شرقی به 
بحث توسعه ناوگان سینمایی در این استان 
اشــاره کــرد و گفــت: نظر به سیاســت های 
حــوزه  ســبز  بهمــن  مؤسســه  توســعه ای 
هنری به عنوان بزرگترين ســینمادار کشور، 
کارهای اداری و رایزنی مبســوط با مسئوالن 
استانی و شهری برای بازسازی پردیس های 
سینمایی در شهرســتان های مراغه، سراب، 
مرنــد و ســردرود و ایجاد ســینما در برخی 
مجتمع های تجاری انجام شده و امیدواريم 
خبرهای خوش ساخت و توسعه سینماها 

در این استان استمرار داشته باشد.

حرکت ناوگان سینماهای 
آذربایجان شرقی در مدار توسعه

   


