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ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

جای بسیاری از مدیران شهری در زندان است

 با گذشت چهار دهه از عمر جمهوری اسالمی، حاشیه نشینی و بی خانمانی هر روز در حال گسترش است و بدتر آنکه سرپناه و آلونک های حاشیه نشینان به سرعت تخریب 
می شود و این با شعارهای انقالب ایران به کلی در تضاد است. نکته مهمتر این است که هر چقدر از عمر انقالب اسالمی می گذرد، بر تعداد حاشیه نشینان افزوده می شود و 
این یعنی یک جای کار می لنگد. رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس دهم می گوید: دولت ها به فکر حاشیه نشینی نیستند چون برایشان درآمد ندارد، اما از آن سو تا 

صفحه  3جایی که می توانند اتوبان چند طبقه می سازند، بانک می سازند و  هزاران بنای دیگر که فقرا هیچ سهمی در آن ندارند

بیعرضگیمسئوالندلیلافزایشحاشیهنشینان
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لغو تحریم ها تاثیر چندانی 
بر شرایط کشور ندارد

هاشمی طبا:

برنمی گردم؛ فضای فوتبال 
ایران خوب نیست
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مهدوی کیا:

"نقطه پایان خطاهای "نقطه پایان خطاهای 
بهداشتی کرونا بهداشتی کرونا 

کجاست؟کجاست؟

ایرانی بازی
خرید گل و شیرینی و 
چشمان بهت زده شیخ

حمله نظامی
 به ایران

 از روی لجبازی!

تیتر وارسرخط خبرها

یارانه دولتی
 یارانه مجلسی

به نام اقوام ایران
 به کام مد اروپا

کرونا 
در حال تغییر ژنوم است

نماینــدگان مجلس و دولت بایســتی بداننــد برای 
جلــب رضایــت توده هــا، به جــای طرح هــای خلق 
الســاعه که در ســاعتی ماهیت منابــع آن عوض می 
شود، بایستی به فکر چاره باشند و دعواهای سیاسی 

»چه کسی بهتر یارانه می دهد« را کنار بگذارند

»لباس هــای اقوام بســیار مهجور مانده انــد و باید در 
این زمینه فرهنگ ســازی زیادی صــورت بگیرد، نباید 
لباس های گذشتگان به دست فراموشی سپرده شود و 
باید آن را به آیندگان منتقل کنیم« این جمله ها تقریبًا 
مفهوم و مضمونی از صحبت های متولیان حوزه مد و 

لباس درباره لباس های محلی و سنتی است

 یــک متخصــص بیماری هــای عفونــی گفــت: کرونا 
ویروس هر روز انتشــار باالیی دارد و روز به روز در حال 
جهش و تغییــر ژنوم اســت. در اوایل شــیوع کرونا با 
توجه به اینکه مردم پروتکل های بهداشــتی را رعایت 
می کردنــد و ســرعت انتشــار ویــروس کمتر بــود اما 
متاســفانه در حال حاضر افرادی که به منظور تست 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند عالیم شــدیدتری از 

بیماری را دارند و تست آنها مثبت است

طرح پاییزه کتابطرح پاییزه کتاب
نفسی بر جان نحیف نفسی بر جان نحیف 

کتابفروشان تبریزکتابفروشان تبریز

2

6

7

8

2

5

6 ن
الی

ر آن
هن

س:  
عک

ن
الی

ر آن
هن

س:  
عک

عصرایران- همیشــه به این بهانــه که »مامان 
بســتنی اش خوشــمزه تره« از خوردن شیر فرار 
می کردیم. این جمله را از پای تلویزیون 14 اینچ 
ســونی  یا پارس مــان یــاد گرفته بودیــم؛ وقتی 
گوســاله به شــیر مــادر نــه می گوید و به ســراغ 
پیرمــرد بســتنی فــروش مــی رود. آن زمــان که 
تلویزیون دو شــبکه داشــت و مــردم فیلم های 
ویدویی هندی و کارته ای نگاه می کردند و فیلم  

شعله را از حفظ بودند.
حدود 28 ســال بعد، آن شــرکت بســتنی سازی 
تصمیــم گرفــت، کمــی خاطــره بــازی کنــد و از 
داســتان  معــروف گاو مادر و گوســاله شــیرین 
زبان در تبلیغ جدیدش استفاده کند. تبلیغ که 
پخش شــد و در حین پرتاب شدن به خاطرات 
دوران بچگــی، چشــم مان بــه قیافیــه گاو مادر 
افتــاد. ِاِاِا، صورت این چرا اینقدر درشــت شــده 

است؟ این تبلیغ این شکلی نبود که؟
بعــد از باال و پایین کردن شــبکه های اجتماعی، 
کاشــف به عمل آمد که پســتان های پر شیر گاو 
مــادر، درســت مثل پســتان های گــرگ، لوگوی 

باشگاه ُرم ایتالیا، دچار ممیزی شده است!
چــرا واقعا؟! صحنه تحریک آمیزی بود؟ تصویر 
زشتی بود؟ بنده سراپا تقصیر تا به االن، بارها و 
بارها از تلویزیون صحنه دوشیدن گاو و گوسفند 
را دیده ایم. خداوکیلی، بینی و بین هللا تحریک 
هم نشــدم. اصال فکــر می کنم اگر پســتان های 
حیوانات تحریک پذیر بودنــد، خداوند متعال 

فکری برای آنها می کرد و حتما آنها را می پوشاند.
 نذارید شــایعه بشــه که ما ایرانی ها آنقدر ملت 
تحریک پذیری هستیم که با پســتان های گاو و 
گرگ، به گناه می افتیم. واقعا تا کی می خواهید 

نگاه  سکسیستی به جامعه داشته باشید؟
یــادش بــه خیــر؛ آن روزهــا کــه کرونــا نبــود و 
مسابقات ورزشی با حضور تماشاگران به راه بود، 
در لیگ جهانی والیبال ما بیشتر صحنه آهسته 
می بینند تا اصل مســابقه . دلیلش هم حضور 
تماشــاگران کم لبــاس در ورزشــگاه های فرنگ 
بود. سانسورچی ها فکر می کنند ما با دیدن آن 

تماشاگران ممکن است به ناکجا برویم.
ببینید چقدر به ما شک دارند که ابراهیم فیاض 
کارشــناس اجتماعی می گوید:» مهران مدیری 
با تعریف از شوچنکو در برنامه دورهمی، تبلیغ 

همجنس گرایی کرده است.«
بیخیال شــوید، ما آنگونه نیســتیم که شما فکر 
می کنید. ما با دیدن یک گوســاله و یک گاو مادر 
که در مورد بستنی و شیر بحث می کنند، بستنی 

دل مان می خواهد نه چیز دیگری!
نکته مهم اما اینجاســت کــه تلویزیــون ایران در 
عصر جدید، دچار یک عقب گرد بزرگ شده است. 
صداوســیما حتی خودش را سانسور می کند چه 
برســد به ما. همیــن االن که دارید این نوشــته را 
می خوانید، بســیاری از ســریال هایی که در دهه 
80 ساخته شده، اجازه پخشش مجدد ندارند ...
ادامه در صفحه دو

نذارید شایعه بشه
 ما با دیدن پستان گرگ و گاو به گناه نمی افتیم!

تسلیت

خانواده محترم محجل غالمی
 در گذشت داماد عزیزتان جناب »آقای مهدی پورجعفر« را تسلیت 
عرض نموده از خدواند متعال برای آن مرحوم غفران و مغفرت الهی 

مسئلت و برای شما صبر آرزمندیم

از طرف : شرکت تولیدی صنعتی آرال تک

چرا از قافله 
عقب ماندیم؟

 بررسی دالیل اقبال جهانی 
به سریال های ترکی در گفت وگو با 

عبدالحسین الله

 

طــول کشــیدن رونــد پرداخــت ایــن تســهیالت، 
بســیاری از مســتاجران که مهلت قراردادشــان به 

اتمام رسیده بود را با مشکالتی مواجه کرد.
بــا وجــود آنکه آمــار نشــان مــی دهــد ۷8 درصد 
واجدان شرایط وام اجاره مدارک خود را در سامانه 
اقدام ملی بارگذاری کرده اند، طول کشــیدن روند 
پرداخــت این تســهیالت، بســیاری از مســتاجران 
که مهلت قراردادشــان به اتمام رســیده بــود را با 

مشکالتی مواجه کرد.
از ۳۵۵ هزار نفری که واجد دریافت تسهیالت کمک 
ودیعه مســکن شــناخته شــدند تا کنون 280 هزار 
نفر مدارک خود را در ســامانه بارگــذاری و به بانک 
معرفی شده اند. گذشته از اینکه هنوز ۷۵ هزار نفر 
در صف دریافت وام به ســر می برند، پرداخت این 
تســهیالت آنقدر کند پیش رفت که برای بسیاری از 
خانوارهای اجاره نشین حکم نوشدارو پس از مرگ 
سهراب را داشت؛ چرا که فصل جابه جایی به پایان 
رســیده و احتماال این تســهیالت هم مثل بسیاری 
وامهای بانکی دیگــر برای هدف مورد نظر مصرف 

نخواهد شد.
 رونــد پرداخــت تســهیالت مرابحــه خریــد کاال و 
خدمات یا همان کمک ودیعه اجاره مســکن که در 
ستاد ملی مقابله با کرونا برای کمک به مستاجران 
به تصویب رســید از روز یکم شهریور ماه در حدود 
1۳ هزار شعبه بانک سراسر کشور آغاز شد اما آنقدر 
روند آشــنایی کارکنان بانک با کارتابــل وزارت راه و 
شهرســازی طول کشید که با گذشت سه ماه از آغاز 
این فرآیند هنوز بســیاری از مســتاجران موفق به 
دریافت تســهیالت و حتی بارگــذاری مدارک خود 

نشده اند.
 البتــه ظاهرا ســرعت پرداخت وام اجــاره افزایش 
یافته اســت. طبــق آخرین آمــاری کــه وزارت راه و 
شهرسازی ارایه کرده تا پایان آبان ماه 280 هزار نفر 
اطالعات خود را در ســامانه اقدام ملی مســکن به 
نشانی tem.mrud.ir بارگذاری کرده اند ولی آمار 
تعداد افرادی که موفق به دریافت تسهیالت شده 

اند ارایه نشده است. ...
ادامه در صفحه دو

حر ف اول

وام اجاره داده شد
 اما چه دیر

صفحه   4
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سخنگوی وزارت خارجه:

شهادت نیروهای سپاه قدس در حمله 
اسرائیل به سوریه را تایید نمی کنم

انتخــاب- ســعید خطیــب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به 
فایننشــنال تایمز گفت: شــهادت نیروهای ســپاه قــدس در حمله رژیم 

صهیونیستی به سوریه را تایید نمی کنم.
 اظهــارات خطیب زاده واکنشــی اســت بــه ادعاهــای چنــد روز اخیر در 
سوریه. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه 28 آبان ادعا کرده بود جنگنده های 
اســرائیلی اهدافی متعلق به نیروی ســپاه قدس ایران و ارتش سوریه را 
در جنوب کشــور ســوریه بمباران کرده اند. خبرگزاری فرانسه هم به نقل 
از سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن ادعا کرده بود که 
در جریان حمله جنگنده های اسرائیل دســت کم ده سرباز از جمله پنج 

ایرانی به شهادت رسیده اند.
خطیب زاده در نشســت خبــری امروز خود با رد این ادعاهــا افزود: رژیم 
اشغالگر قدس می داند فصل بزن دررویی خیلی وقت است تمام شده و 
با احتیاط حرکت می کند و خوی تجاوزکارانه این رژیم قابل درمان نیست 
و تنها راه آن مقاومت صد در صدی در تمام جبهه هایی است که این رژیم 
دســت به ناآرامی می زند. حضور ایران در ســوریه مستشــاری است و اگر 

کسی در این حضور خللی ایجاد کند پاسخ کوبنده ای می گیرد.

ادعای پمپئو درباره نقش ایران
 در منطقه

ایسنا- وزیر امور خارجه آمریکا با گفتن این که کشورس برای ایجاد صلح 
در خاورمیانه تالش می کند، ادعایی را علیه ایران مطرح کرد.

مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا  مدعی شــد که واشنگتن در راستای 
صلــح در منطقه تالش می کنــد در حالی که آنچه تهدید ناشــی از ایران 

خواند را، در نظر دارد. 
پمپئو همچنیــن گفت که دیگر کشــورهای عربــی نیز  ]عالوه بــر امارات 
متحــده عربــی و بحریــن [ روابط بــا رژیم صهیونیســتی را عادی ســازی 

خواهند کرد. 
به گفتــه وزیر امور خارجه آمریکا، این کشــور به دنبــال معاهده صلحی 
میان فلســطین و رژیم صهیونیستی است اما مقامات ارشد فلسطین از 

مشارکت خودداری کرده اند. 

حمله نظامی به ایران از روی لجبازی!
خبرآنالین- یک رسانه روسی زبان نوشته است که تصمیم دولت ترامپ 

برای حمله نظامی به ایران فقط از سرلجبازی با دولت بایدن است!
 از روی لجبازی با بایدن: ترامپ می خواست به ایران حمله کند.

این رســانه روســی زبان در واکنش به تصمیم ترامپ برای حمله نظامی 
به ایران در مطلب خود عنوان کرد: به نوشته رسانه های گروهی، ظاهرا، 
دونالد ترامپ قصد داشت، به تاسیسات هسته ای ایران حمله کند، اما 
او را از برداشتن این گام منصرف کردند. به گزارش خبرنگاران، رئیس کاخ 
ســفید در آخرین هفته های آخر حضورش تــالش خواهد کرد تا موانعی 
را برای اجرای وعده های جو بایدن در رابطه با توافق هســته ای با تهران 

ایجاد کند.
به نوشــته نشــریه »نیویورک تایمز«، در روز 12 ماه نوامبر، دونالد ترامپ 
از نیتش برای حمله به تاسیســات زیر زمینی غنی سازی اورانیوم در شهر 
نطنز ســخن گفت. او گزینه هایی را برای اقدامات مشــخص در رابطه با 
تاسیسات هسته ای نطنر ارائه کرده بود. اما، مایکل پنس، مایک پومپئو، 
کریستوفر میلر و مارک میلی و دیگر مقامات او را از اجرای این گام منصرف 
کردنــد. این مقامات معتقد بودند که حمله به نطنز می تواند، به بهانه 
ای برای آغاز جنگ بزرگ در خاور میانه و در زمان برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری تبدیل شــود. اما، هنوز دونالد ترامپ به دنبال شــیوه ای برای 
حمله به ایران و متحدان تهران در عراق اســت. از این طریق، ترامپ می 
خواهــد، روابط با ایران را وخیم تر کند تا جو بایدن با مشــکالت جدی در 

تحقق وعده های پیش از انتخاباتی اش در رابطه با برجام مواجه شود.
این روزنامه در ادامه یادآور شــد: پیشــتر، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
خبر داد که ذخایر اورانیوم ایران 12 برابر شــاخص تعیین شده می باشد. 
این آژانس در گــزارش خود گفته که تهران به افزایــش حجم اورانیوم کم 
عیارش ادامه می دهد. براساس این گزارش، ایران همچنین، در کارخانه 

نطنز، مونتاژ نخستین سانتریفیوژ مدرنیزه شده را انجام می دهد.

ذوالنور:

هیچ کس در این مجلس مخالف 
برداشتن تحریم نیست

ایسنا- رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی با بیــان این که هیــچ کس در ایــن مجلس مخالف برداشــتن 
تحریم ها نیســت بر ضرورت حفظ موضع عزت و قدرت در مقابل آمریکا 

و تمرکز در امتیازگیری از طرف مقابل تاکید کرد.
حجت االســالم مجتبی ذورالنور در تذکری در جلســه علنــی صبح امروز 
یکشنبه مجلس شورای اسالمی با متهم کردن دولت به پهن کردن فرش 
قرمز برای دشمن و امنیتی و سیاسی ترین کابینه بعد از انقالب خواندن 
ایــن دولت، اظهار کرد: این را می دانید که اگر از موضع ضعف و سســتی 
برخورد کنیــد میــدان امتیازگیری را از دســت دادید و پیشــاپیش زمینه 
امتیازگیری را برای دشــمن فراهم کردید. شاعر درســت گفته که » اظهار 

عجز پیش ستمگر ابلهی است/ اشک کباب باعث طغیان آتش است«.
وی افــزود: به حضرت عباس به کســی که شــما قبــول دارید هیچ کس 
در این مجلس مخالف برداشــتن تحریم نیســت ولی از موضع اقتدار و 
عــزت ورود کنیــد که حق مردم را تضییــع نکنید؛ از همیــن اول از موضع 
عجز شــروع نکنید که برجام بدبختی بود و ادامه اش بدبختی بیشــتری 
برای مردم فراهم می کنــد. از موضع عزت و قدرت ورود کنید و از اصول و 

ارزش ها و حقوق ملت عقب نشینی نکنید و محکم بایستید.

           میالد شیراوند

نمایندگان مجلس و دولت بایستی بدانند برای 
جلــب رضایت توده ها، به جــای طرح های خلق 
الســاعه که در ســاعتی ماهیت منابــع آن عوض 
می شــود، بایستی به فکر چاره باشند و دعواهای 
سیاســی »چه کســی بهتر یارانه می دهــد« را کنار 

بگذارند.
اوضاع عجیبی بر شــرایط اقتصادی کشــور حاکم 

شده است، مثال:
-مرکز پژوهش های مجلــس بنا بر آمار نهادهای 
دولتی، میزان درآمد کشور  از  فروش نفت در شش 
ماهه اول سال 99 را حدود ۷00 میلیون دالر عنوان 

کرده است. 
-دولت بــرای تامین طرح های وعده داده شــده 
خود همچون همسان سازی حقوق بازنشستگان 
بنابر آمار رقمی حدود ۳0 تا 80 هزار میلیارد تومان 
از طریق فروش منابع خود در بازار سرمایه تامین 
مالی کرده اســت و در پی همین اقدام، با ســقوط 
شــاخص بورس، میلیون ها ســهام دار ُخــرد بازار 

بورس متضرر شده اند. 
-بســیاری از پروژه های عمرانی متوقف شده اند و 
دولت برای پرداخت کارانــه اعضای کادر درمان از 
محل صندوق توسعه ملی با وزیر خود به مشکل 

برخورده است.
اکنون شــاهد آن هســتیم که جنگ یارانه ها بین 
مجلــس و دولت راه افتاده اســت کــه افق مبهم 
و تیــره ای را پیش روی وضعیت اقتصادی کشــور 

ترسیم می کند. 
مجلــس مصــوب کرده اســت که دولــت از محل 
فروش دارایی های ســهامی خود رقمی حدود ۳0 
تــا 40 هزار میلیــارد تومان را بــرای پرداخت یارانه 
60 و 120 هــزار تومانــی کنــار بگذارد، پیــش از این، 
طــرح مجلس توســط شــورای نگهبان بــه دلیل 
ابهامات در محــل تامین مالی آن رد شــده بود و 

مرکز پژوهــش های همین مجلس دربــاره آثار و 
تبعات آن هشــدار داده بود و برخی کارشناســان 
تورم حدود 2۵ درصدی را یکــی از آثار آن طرح می 

دانستند. 
دولــت با این طــرح مخالفــت کرده تــا جایی که 
رییس سازمان برنامه و  بودجه انتقادات شدیدی 
را به آن وارد و طرح یارانه مجلسی را پرداخت اعانه 

نامیده است. 
از ســوی دیگر، رییس بانک مرکزی از آمادگی خود 
برای اعطای وام یک میلیون تومانی به 10 میلیون 
نفر)البته با یک شــرط( خبر داده و رییس جمهور 
نیز از یک یارانه جدید 100 هزار تومانی برای حدود 
29 ملیون ایرانی )حــدود 12 هزار میلیارد تومان(، 

خبر داده است.
بــا توجه به شــرایط بــد اقتصادی مــردم و تالش 
دولت و مجلس برای ایفا کردن نقشی در کاهش 
نارضایتــی ها و وعــده های اخیر بایــد گفت: این 
جنگ یارانه ها که بین مجلــس اصولگرا و دولت 
اعتدالی رخ داده است تبعات نگران کننده ای دارد 
و برای آنکه بدانیم تبعات این جنگ سیاســی چه 

خواهد بود، باید به بررسی چند نکته پرداخت.
  اگر چه منابــع مالی طرح یارانــه 100 هزار تومانی 
دولــت،  نامعلوم اســت امــا با توجه بــه تحرکات 
اخیر بازار بورس، عدم گشــایش در فروش نفت و 
تداوم شرایط فعلی تحریم ها،  مشخص است که 
دولت همچون مجلس، انتخابی جز بازار سرمایه 

نخواهد داشت. 
چنــد روزی اســت بــازار بــورس بــه رونق نســبی 
مجددی رســیده و مقداری از نگرانی ها کم شــده 
اســت و ممکن اســت روند بازار تا مدتی صعودی 
باشــد و همین موضوع دولــت را ترغیب می کند 
که بــرای تامین مالی یارانه هــای گوناگون خود و 

مجلس به سمت بازار سرمایه برود. 
تامیــن رقمی حــدود ۵0 هــزار میلیارد تومــان از 
بورس، پس از شوک ماه های اخیر به بازار سرمایه 

نشــدنی اســت زیرا بازار از چنین عمقی برخوردار 
نیســت و به احتمال زیاد در همــان روز اول ورود 
دولت برای تامین مالی، شــاخص به سمت مدار 
نزولی قفل شــود و این بار صبر و حوصله ســهام 

داران نیز سر بکشد. 
اتخاذ چنین سیاســت هایی از سوی مجلس آنجا 
عجیب اســت که طرح دیگری از سوی نمایندگان 
برای تخصیص سهام عدالت به میلیون ها ایرانی 
جامانــده از ثبــت نام، در دســت بررســی اســت و 
تکلیف جدید نمایندگان برای فروش این ســهام 

سوال برانگیز است.
دولــت نیز کــه مخالــف پرداخت یارانــه مصوب 
مجلــس بود، بــا اعالم پرداخــت یارانه صــد هزار 
تومانی تعجب بسیاری از کارشناسان را بر انگیخته 

است.
در چنین شــرایطی، نمایندگان مجلس و دولت 
بایســتی بداننــد بــرای جلــب رضایت تــوده ها، 
به جــای طرح های خلق الســاعه  که در ســاعتی 
ماهیت منابع آن عوض می شود، بایستی به فکر 
چاره باشــند و دعواهای سیاسی »چه کسی بهتر 

یارانه می دهد« را کنار بگذارند. 
پرداخت یکصد و شصت هزار تومان به هر ایرانی 
دردی از آنهــا دوا نمی کند چراکه فاصله نیاز آنها و 
درآمدهایشــان با چنین ارقام اندکی پر نمی شود 
و تنها در صورت افزایــش ارزش پول ملی، عرضه 
مسکن، خودرو، کاالهای اساسی و ... که زندگی آن 

ها را تحت تاثیر قرار می گیرد.
اخذ مالیات از بنگاه های رانتی وابســته که در یک 
سال اخیر حدود پانصد هزار میلیارد تومان سود 
ناشی از نوسانات دالر کسب کرده اند و همچنین 
وضع تعرفه های مالیاتی ســنگین بر سفته بازان 
بازار خــودرو و مســکن بهترین روشــی اســت که 
دولت و مجلس به جای جابجا کردن پول از جیب 
تعدادی از مردم به جیب تعداد دیگری از آنان، می 

توانند در دستور کار خود قرار دهند.

ادامه از صفحه یک
 از ســوی دیگــر تعــداد متقاضیــان اولیــه 2.2 
میلیــون نفــر بودنــد که پــس از بررســی فقط 
۳۵۵ هزار نفرشان شرایط دریافت تسهیالت را 
داشــتند. این در حالی است که طبق برآوردها 
۷.2 میلیون خانوار مســتاجر در کشــور وجود 
دارد. آمار گویای آن اســت که خانوارهای اجاره 
نشــین یا از دریافــت این وام خــودداری کرده 
یــا به دلیــل محدود بــودن دایره افــراد واجد 

شرایط، مشمول دریافت آن نشده اند.
 گروهــی از مســتاجران در اولویــت پرداخــت 

کمک ودیعه مســکن هستند که شــامل افراد 
تازه ازدواج کرده، کسانی که سه فرزند و بیشتر 
دارنــد، خانواده هــای تحــت پوشــش کمیتــه 
امــداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی 
می شــوند. عــالوه برایــن، مســتاجران حتمــًا 
بایــد اجــاره نامــه دارای کدرهگیری و شــرایط 
وام ســاماندهی را هم داشته باشــند یعنی وام 
یا امکانــات یارانه ای از طــرف دولت در بخش 

زمین یا مســکن نگرفته باشند و صاحب ملک 
نباشــند و از ســال 84 هیچگونه ســابقه خرید 
و فروش ملک نداشــته باشــند. ضمن این که 
بایــد سرپرســت خانوار باشــند و شــهری را که 
تقاضا می کنند در آن ۵ ســال ســابقه سکونت 
داشته باشند و همه این مولفه ها باید مستند 

و در سایت قابل بارگذاری باشند.
 ایسنا

ادامه از صفحه یک
 این سریال ها احتماال حرف هایی دارند که مدیران 
جدید صداوســیما، دوســت ندارند دوبــاره آنها را 

بشنوند.

از خــود پرســیده اید چــرا  دوران سرکشــی کمال 
تبریزی یــا همین شــب های برره مهــران مدیری 

دوباره پخش نمی شوند؟ به این سوال فکر کنید.
قطعا صداوسیما با این دست فرمانی که در حال 

رانــدن در جاده ارتباطات اســت، از تمــام رقبا جا 
خواهــد ماند، همانگونه که االن جا مانده اســت. 
با اتوبــوس بنــز قدیمــی تی بی تی، نمی شــود با 

هواپیما، قطار و اتوبوس های ُمدرن رقابت کرد.

             خدیجه غبیشاوی

 بــا پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا گمانه زنی ها درباره 
احیــای برجام و حتی برقــراری کانال مذاکرات محرمانه میان تهران و واشــنگتن 
شدت گرفته است. تحلیلگران، رسانه ها، محافل آکادمیک، اندیشکده ها همگی 
با دقت فراوان تحوالت ایران و آمریکا را رصد می کنند و در انتظار بروز نشانه هایی 
درباره آب شــدن یخ روابط ایران و آمریکا هســتند. در ادامه همین گمانه زنی ها، 
برخی رســانه های آمریــکا ادعا هایی دربــاره رد و بدل شــدن پیام های محرمانه 
میان مقامات ایران و آمریکا مطرح کرده اند و حتی درباره چگونگی اجرای برجام 

سناریوپردازی کرده اند.
این سناریوپردازی تا حدود زیادی برگرفته از مواضع قبلی و فعلی دولت روحانی 
و تیم بایدن اســت. هردو نسبت به جبران ضرر هایی که در دوره ترامپ به برجام 
وارد شــده بود ابراز تمایل کردند، از یک ســو بایدن در آستانه انتخابات آمریکا در 
مقاله ای در وب سایت سی ان ان به صراحت از بازگشت آمریکا به برجام در صورت 
پیــروزی در انتخابات آمریکا ســخن گفته اســت. اگرچه بایدن پــس از انتخابات 
آمریکا هیچ گونه اظهارنظری درباره سیاست دولت آینده این کشور درباره توافق 
هسته ای ایران بیان نکرده است، اما تمایل آشکار دولت روحانی برای بهره برداری 
از پیــروزی بایــدن در جهت احیای برجام بــا موجی از تحلیــل و گمانه زنی درباره 

برقراری کانال های پشت پرده مذاکرات و یا حداقل تبادل پیام به راه انداخت.
ایران به دنبال بازگشت آمریکا به برجام

از نخســتین روز های پس از قوی تر شــدن احتمــال پیروزی بایــدن در انتخابات 
آمریکا، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به دولت خود دستور داد که متناسب 
با »تحوالت جدید بین الملل«، برنامه و سیاست جدیدی طراحی کند؛ امری که 
از سوی برخی ناظران به عنوان تجدیدنظر دولت روحانی در برخی از سیاست ها 
به دلیل پیروزی بایدن تلقی شد. روحانی در این باره هیئت دولت را ملزم کرد که 
برنامه جامع اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحوالت جدید 

بی  المللی را سریعًا تدوین و به هیات وزیران ارایه دهد.
روحانی مشــخص نکرده که منظــور او از ایــن برنامه چه مواردی اســت، اما 
در اظهاراتــی که بعد ها از ســوی او عنوان شــد با لحنی تلویحــی از منتقدان 
خواست تا فرصت ســوزی نکنند، در اینجا نیز روحانی مشخصا منظور خود 
از فرصت ســوزی را عنوان نکرد، اما ســخنان او به عنوان هشدار به مخالفان 

تعامل با آمریکا ارزیابی شد.
 در بحبوحه این اتفاقات، ظریف با وزیر خارجه انگلیس تلفنی صحبت و درباره 
برجام رایزنی کردند. روزنامه نیویورک تایمز نیز مدعی شــد که عراقچی، از طریق 
برخی واسطه ها به تیم بایدن پیامی درباره برجام ارسال کرده است.اگرچه ایران 
ارســال این پیام را تکذیب کرد اما تکذیب تهران مانع از ادامه گمانه زنی ها نشــد. 
خصوصا که ایران اعالم کرده است که خواستار بازگشت بی قید و شرط آمریکا به 

برجام است.
 این در حالی اســت که نحوه بازگشــت آمریکا به برجام و احیای توافق هســته ای 
ایران، اما هنوز مشــخص نیســت. هنوز هیچ کس نمی داند که طرح بایدن برای 
بازگشت به برجام چیســت، طرف های منطقه ای و همچنین در سطوح مالیم تر 
اروپایی هــا از بایدن خواســته اند که بــدون قید و شــرط به برجــام بازنگردد. به 
عنوان نمونه وزارت خارجه اســرائیل تیمی برای تاثیرگذاری بر سیاست بایدن در 
برابر ایران تشــکیل داده است. ســعودی ها و اماراتی ها بایدن را ترغیب کرده اند 
که سیاســت اوبامــا را در قبال ایــران تکرار نکنــد. هرچند که وزیر خارجه روســیه 
پیش بینی کرده است که بایدن در مسیر اوباما گام خواهد برداشت. منظور این 
طرف ها از سیاست اوباما تفکیک پرونده هسته ای از پرونده های موشکی و نفوذ 

منطقه ای ایران است.
 بــه عبــارت دیگــر رقبای ایــران در منطقــه از آمریــکا می خواهنــد که این بــار در 
هرگونه مذاکره با ایران عالوه بر موضوع هســته ای، محدودیت هایی را بر برنامه 
موشک های بالستیک ایران و نفوذ منطقه ای آن اعمال گردد. بایدن هنوز در این 
زمینه موضعی اتخاذ نکرده اســت بنابراین باید منتظر ماند و دید که بایدن چه 
سیاستی را در قبال ایران اتخاذ می کند. آیا او صرفا به بازگشت بی قید و شرط به 
برجام اکتفا خواهد کرد یا اینکه مسیر دشواری را پیش روی ایران خواهد گذاشت.

برخــی تحلیلگــران از جمله افــراد نزدیک بــه بایدن، امــا احیای برجام را آســان 
نمی دانند، به اعتقاد آن ها شــرایط نســبت به پنج سال پیش تغییر کرده است و 
برخی از مفاد این توافق رو به انقضا اســت. همه این موارد به همراه موضوعات 
دیگر بازگشــت به برجــام را به یکی از چالش های اصلی سیاســت خارجی بایدن 
تبدیل خواهد کرد. محافل رســانه ای برای حل و فصل این چالش سناریو های 
مختلفی را مطرح کرده اند. از جمله شــبکه ان بی سی نیوز که سناریوی بازگشت 
یک باره به برجام را بعید دانسته و در مقابل سناریوی بازگشت گام به گام را مطرح 

کرده است.
محتمل ترین سناریوی احیای برجام چیست؟

ان بی سی نیوز در این گزارش درباره سناریوی بازگشت گام به گام به برجام به نقل 
از یک مقامات ســابق دولت آمریکا و دیپلمات های اروپایی می نویســد: به جای 
رفع یک باره تحریم ها علیه ایران و یا بازگشت فوری ایران به تعهدات خود در این 
توافق، ســناریوی محتمل رویکرد پله به پله و تصاعدی در یک بازه زمانی ســه تا 
چهارماهه است. در این سناریو، گام نخست می تواند فریز کردن برنامه هسته ای 
ایــران در مقابل برداشــتن برخی از تحریم ها باشــد. گام های دیگــر می تواند در 
نهایت به بازگشت ایران به تعهدات برجامی و برداشتن همه تحریم های مرتبط 

با برنامه هسته ای ایران باشد.
یکی دیگر از ســناریو های مطرح شــده در این گزارش به ایجــاد یک توافق جدید 
شامل موضوعات غیر از برنامه هســته ای ایران اشاره دارد و می نویسد: بایدن و 
مقامات اروپایی همچنین پیشنهاد توافقی برای پاسخگویی به دیگر موضوعات 
شــامل زرادخانه های موشــک بالســتیک در حال رشــد ایران را مطرح کرده اند. 
توافقی که البته با مخالفت ایران مواجه شــده است. عالوه بر آن، هرگونه توافق 
جدیدی فراتر از توافق سال 201۵ باید به تایید کنگره مخالِف آمریکا برسد. جایی 
که نتیجه دو کرســی انتخابــات میان دوره ای در انتخابات پنجم ژوئن مشــخص 

می کند که آیا جمهوری خواهان اکثریت خود را در سنا باز می گردانند یا نه.
ســناریوی محتمل مطرح شــده از سوی ان بی ســی نیوز هنوز از سوی هیچ یک از 
منابع رســمی تایید یا تکذیب نشــده اند، با این حال ظریــف در مصاحبه اخیر 
خود با روزنامه ایران رویکرد مشــابهی را برای احیای برجام مطرح کرده اســت. او 
یک برنامه گام به گام مبتنی بر بده بستان برای رفع تحریم ها و بازگشت آمریکا به 
برجام پیشنهاد کرده است. او در این باره گفت: آمریکا قطعا در جایگاهی نیست 
که برای ما شرط و شــروطی معین کند به عنوان عضو سازمان ملل و عضو دائم 
شــورای امنیت آمریکا موظف به اجرای قطعنامه 22۳1 اســت. اگر این قطعنامه 
اجرا شــود تحریم ها هم برداشــته خواهد شــد. ایران اعالم کرده است که در این 
حالــت پایبندی به تعهداتــش ذیل برجام را از ســر خواهد گرفــت؛ بنابراین اوال 
آمریکا به تعهداتش ذیل قطعنامه 22۳1 بازگردد ما هم به تعهداتمان ذیل برجام 
بازخواهیم گشــت. ثانیا اگر آمریکا دنبال بازگشت به برجام است. ما آماده ایم که 

رویداد2۴ درباره شرایط و شروط عضویت واشنگتن در توافق مذاکره کنیم.

سناریو های بازگشت آمریکا به برجام
 در پشت پرده روابط ایران و آمریکا چه خبر است؟

یارانه دولتی، یارانه مجلسی

دعوایی که دودش به چشم بازار سرمایه می رود
اخبارنقد

رویداد2۴- یک فعال سیاســی با بیان 
اینکــه لغو یا عــدم لغو تحریم هــا تاثیر 
چندانی بر شــرایط کشــور نــدارد، بیان 
داشــت: در واقــع چــه بایــدن باشــد یا 
نباشد و تحریم لغو شود یا نشود، تاثیر 
چندانی به حال ما ندارد به این دلیل که 
ما در داخل سیاســت درست اقتصادی 
که متضمن پیشرفت آینده کشور و حل 
مشکالت جامعه و مردم حداقل در یک 

میان مدت باشد، نداریم.
  ســید مصطفی هاشــمی طبا، فعال سیاســی در 
خصوص برخــی گمانه زنی های داخلــی مبنی بر 
بهبود شــرایط بعد از حضور بایدن در کاخ سفید، 
گفت: بــا آمدن بایدن چیزی تغییــر نخواهد کرد. 
تصور کنیم آقای بایدن بخواهد با شــرط و شروط 
به برجام بازگردد که البته پیش تر هم شرط هایی 
را مطــرح کرده اســت، اما شــرط های او پذیرفتنی 
نیســت. وی افــزود: اگر بایدن بخواهــد به برجام 
بازگــردد و دعوت بــه مذاکره کند، امــا حدود این 
مذاکره را فراتر از انرژی هســته ای قرار دهد، آن هم 
پذیرفتنی نیســت. پــس بنابراین شــرایط تغییر 

اساسی با آمدن بایدن اتفاق نخواهد افتاد.
هاشــمی طبا ادامه داد: یک فرض دیگــر را هم در 
نظــر بگیریم که آقــای بایدن بدون هیچ شــرطی 
بــه برجام بازگــردد و هیچ موضوعی غیــر از انرژی 
هســته ای را هــم بــرای مذاکــرات احتمالی بعدی 
مطرح نکند، همه تحریم ها را لغو کند و مراودات 
مــا با دنیــا مانند گذشــته و بهتر از قبل شــود. در 

این شرایط هم مشکل ما حل نخواهد شد چراکه 
به محض لغــو تحریم هــا، سیســتم مدیریتی ما 
در داخل کشــور مجــددا بــه واردات روی می آورد 
و ریخــت و پاش شــروع می شــود. در واقع همان 
سیاست ها و روند های قبلی که ما را دچار مشکل 

کرده است، بازهم ادامه پیدا می کند.
این فعال سیاســی با بیان اینکه لغــو یا عدم لغو 
تحریم هــا تاثیر چندانی بر شــرایط کشــور ندارد، 
بیان داشــت: در واقع چه بایدن باشد یا نباشد و 
تحریم لغو شــود یا نشــود، تاثیر چندانی به حال 
مــا ندارد بــه این دلیل کــه ما در داخل سیاســت 
درســت اقتصادی کــه متضمن پیشــرفت آینده 
کشــور و حل مشــکالت جامعه و مردم حداقل در 
یک میان مدت باشــد، نداریم. وی اضافه کرد: در 
نتیجه این بی سیاستی داخلی، اگر بایدن نسبت 
به ما ســختگیری کند شرایط همانند وضع کنونی 
باقی می ماند و اگر هم تغییــر رویکرد دهد و با ما 
رفتار درستی داشته باشد، ما هم FATF را بپذیریم 

و شــرایط به کلی خــوب باشــد، باز هم 
همان سیاست های گذشته که نتیجهی 
آن اتــالف ارز و هــدر دادن منابع اســت، 
مجددا باز خواهد گشت که باید برای آن 

به طور ریشه ای فکر و چاره اندیشی کرد.
هاشمی طبا در پاسخ به سوالی پیرامون 
هجمه های اخیــر به ظریف بــا توجه به 
اینکــه برخی آمدن بایــدن را به معنی باال 
رفتن شــانس وی برای انتخابات ریاست 
جمهــوری تعبیر می کنند، گفت: ایشــان 
یک سری وظایف طبق قانون دارد که در چارچوب 
همــان بــه کشــور خدمت می کنــد. کســانی که به 
وزیر خارجه کشــور حمله و اهانــت می کنند حرف 
مفــت می زنند، بســیاری از این حرف هــا بی خود و 
برای عقده گشــایی اســت. وی ادامــه داد: هر فرد 
ایرانی می تواند در انتخابات کاندیدا شود و شورای 
نگهبان هم رســیدگی و او را تایید یــا رد می کند. در 
حال حاضر در کشــور مــا نهاد تشــخیص دهنده 
در این زمینه شــورای نگهبان اســت و هرکســی که 
صالحیت نداشته باشــد را رد می کند. اگر این افراد 
شورای نگهبان را قبول دارند پس نگران چه چیزی 

هستند؟
هاشمی طبا در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون 
کارگــزاران  ســخنگوی  مرعشــی  اخیــر  اظهــارات 
ســازندگی که وی را یکی از گزینه های این حزب در 
انتخابات 1400 دانســته بود، گفت: ایشان نسبت 
به من محبت دارند، من از ایشــان تشکر می کنم، 

اما قصدی برای حضور در انتخابات ندارم.

لغو تحریم ها تاثیر چندانی بر شرایط کشور ندارد
هاشمی طبا: قصد شرکت در انتخابات را ندارم

وام اجاره داده شد اما چه دیر

نذارید شایعه بشه؛ ما با دیدن پستان گرگ و گاو به گناه نمی افتیم!
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با تعطیلی بازار تبریز، پایش و مرمت 
این میراث جهانی شتاب گرفت

 نبود بودجه
 ساماندهی سیم های 
برق را کند کرده است

همنوا- مدیر پایگاه میراث جهانی بازار تبریز گفت: 
اکنــون در دوران تعطیلــی بــازار، پایــش و بررســی 
راســته های اصلی میــراث جهانی بازار تبریــز و البته 

مرمت اضطراری آن شتاب بیشتری گرفته است.
از آنجا که آذربایجان شــرقی از ماه ها قبل در شرایط 
قرمــز کرونایــی قــرار دارد و وضعیــت شــیوع ایــن 
ویروس کشــنده در بیشــتر شهرســتان های آن حاد 
اســت، محدودیت های جدید کرونایی از روز شــنبه، 
اول آذر همزمان با سراسر کشور در آذربایجان  شرقی 
نیز آغاز شــده و کسب و کارهای غیرضروری به مدت 
2 هفته تعطیل شــده اســت. بنا بر اعالم مســئوالن 
دانشگاه علوم پزشــکی تبریز، روزانه جواب آزمایش 
کرونــای ۵00 نفر از مــردم آذربایجان شــرقی مثبت 
می شود و آمار فوتی های ناشی از بیماری کووید 19 2 
رقمی شده است. از این رو با اعمال محدودیت های 
جدیــد و تعطیلی بیشــتر اصناف غیرضرور، شــاهد 
تعطیلی بــازار تبریز که ازجمله میــراث جهانی ایران 
نیز به شــمار می رود، هســتیم. این تعطیلی اجباری 
فرصت مناســبی برای پایگاه میــراث جهانی بوجود 
آورده تا بتواند در نبود مردم در راســته ها؛ به پایش 

و البته ادامه مرمت ها بپردازد.
حســین اســماعیلی ســنگری )مدیــر پایــگاه میراث 
جهانی بازار تبریز( به ایلنا گفت: اکنون در تعطیالت 
بــازار تبریــز ایــن امکان بــرای مــا فراهم شــده تا به 
برخــی از کارهایی بپردازیم که نمی توان در شــلوغی 
بازار انجــام داد و برخــی از فعالیت هــای کارگاهی و 
مرمت هــای اضطــراری کــه بر اثــر ازدحــام جمعیت 
امکان محقــق کردن آنها وجود ندارد، اکنون برای ما 

میسر شده است.
 

او ادامــه داد: برخــی از بخش هــای بازار کــه نیازمند 
مرمــت اضطــراری اســت و اگــر بــه آن توجه نشــود 
ممکن اســت ســبب ریــزش بخشــی از بازار شــود را 
مدنظر قرار داده ایم. اصلی ترین قسمت بازار تبریز 
که مدنظرمان اســت رصد و پایش راسته های اصلی 
است تا هر جا که احتمال خطر وجود دارد، مشکالت 
آنها را برطرف کنیــم. البته رصد بخش های مختلف 
بــازار تبریز همیشــه انجام می شــود امــا در برخی از 
بخش هــا در زمــان باز بودن بــازار به دلیــل ازدحام 
جمعیــت عمــال امکان حضــور و برپــا کــردن کارگاه 
مرمت وجود نداشــت کــه اکنون این امــکان فراهم 
شــده اســت. اکنون در دوران تعطیلی بازار، پایش و 
بررســی راســته های اصلی میراث جهانی بــازار تبریز 
و البتــه مرمت اضطراری آن شــتاب بیشــتری گرفته 

است. 
اســماعیلی ســنگری همچنیــن از مرمــت طاق های  
بازار صفی خبــر داد و گفت: در این بخــش از بازار با 
۵ طــاق روبــه رو بودیم که قبل از انقــالب ریخته بود 
و به جــای آن چوب گذاشــته بودنــد. اکنــون بعد از 
گذشــت چندین دهه چوب هــا پوســیده و در حال 
ریــزش و نیازمند مرمت بــود. اما با همــت عمومی 
اســتانی موفق شدیم ۵ طاق از بازار صفی را مرمت و 
چوب های جدیــد را جایگزین چوب های کهنه کنیم. 
می تــوان گفت دو طرف راســته از طریــق طاق ها به 

یکدیگر دوخته شد.
 مدیــر پایگاه میراث جهانی بــازار تبریز در خصوص 
از  یکــی  همــواره  کــه  بــرق  ســیم های  ســاماندهی 
چالش هــای بحــران زا در این مجموعه بــود، گفت: 
همچنان پیگیر ســاماندهی ســیم های برق توســط 
اداره برق هســتیم. البته عنوان می شود که به دلیل 

نبود بودجه این کار به کندی پیش می رود.

اخبار             شادی مکی
  

عبدالکریم حسین زاده رییس فراکسیون حقوق شهروندی 
مجلس دهــم می گویــد: دولت ها بــه فکر حاشیه نشــینی 
نیستند چون برایشــان درآمد ندارد، اما از آن سو تا جایی که 
می تواننــد اتوبان چند طبقه می ســازند، بانک می ســازند و  

هزاران بنای دیگر که فقرا هیچ سهمی در آن ندارند.
 آخرین روزهای آبان ماه شــهر بندرعباس شاهد فریادهای 
ملتمســانه و معترضانــه زن و کودکــی بــود کــه مامــوران 
شــهرداری بندرعباس به جرم حاشیه نشــین بــودن اتاقک 
سیمانی شان را بر سرشــان آوار کردند. اقدامی که در نهایت 

منجر به خودسوزی زن شد.
انتشــار فیلم تخریــب خانه زن بندرعباســی، بازتاب منفی و 
گســترده ای در کشــور داشــت. این اولین بار نبــود که خانه 
حاشیه نشــینان بر سرشــان آوار می شــود، اوایــل بهار خانه 
کوچک آســیه پناهــی پیرزن حاشیه نشــین کرمانشــاهی بر 
ســرش آوار شــد. البته آسیه به سادگی تســلیم نشد و آنقدر 

مقاومت کرد تا جان باخت.
مدتی پیش فیلمی درباره تخریب خانه های حاشیه نشیان 
چهاردانگــه تهیــه کــرد و نشــان مــی داد فقــرای منطقــه 
چگونــه یکی یکــی از ســرپناه های خــود اخراج می شــوند و 

آلونک هایشان تخریب می شود.
جمهوری اسالمی با شــعار حمایت از مستضعفان جهان به 
قدرت رســید و در ابتدای انقالب نهادهایــی همچون بنیاد 
مســتضعفان و کمیته امداد بــرای همین منظور تاســیس 
شــدند زیــرا از اهداف اصلی انقــالب اقــدام در جهت منافع 
طبقــه مســتضعف بــود. اما با گذشــت چهــار دهــه از عمر 
جمهــوری اســالمی، حاشیه نشــینی و بی خانمانــی هــر روز 
در حال گســترش اســت و بدتر آنکــه ســرپناه و آلونک های 
حاشیه نشینان به سرعت تخریب می شود و این با شعارهای 
انقالب ایران به کلی در تضاد اســت. نکته مهمتر این اســت 
کــه هر چقــدر از عمــر انقالب اســالمی می گــذرد، بــر تعداد 
حاشیه نشــینان افزوده می شــود و این یعنی یــک جای کار 

می لنگد.
رویداد24 در بررسی پدیده حاشیه نشینی و اینکه چرا روز به 
روز بر جمعیت حاشیه نشین افزوده می شود، با عبدالکریم 
حســین زاده عضو کمیســیون عمران و رییس فراکســیون 
مجالــس نهم و دهم گفت وگو کرده اســت. او معتقد اســت 
معضل حاشیه نشــینی حاصل بی عرضگی و بی برنامگی ما 

در مدیریت شهری است.

هیچیک از مسئوالن حتی در نزدیکی مناطق 
حاشیه نشین زندگی نمی کنند

عبدالکریم حسین زاده با اشاره به خودسوزی زن بندرعباسی 
می گوید: آنچه امروز در کشــور رخ می دهد دهشــتناک است 
و این اولین بار نیســت که شــاهد چنین اتفاقاتی هســتیم، 
چند ماه پیش در کرمانشاه چنین اتفاقی افتاد. در شهر های 
مختلــف هم چنیــن اتفاقاتــی می افتد فقط کســی متوجه 

نمی شود.
او می گویــد: بــه معضــل حاشیه نشــینی اصطالحــا بــه آن 
بدمســکنی می گویند. افرادی که در مناطق شهری و به ویژه 
در روستا ها در وضعیت اسف باری زندگی می کنند به شهر ها 
مهاجــرت می کنند تا بتوانند زندگی خــود را تامین کنند. اما 
این افــراد هرگز جذب اقتصــاد و اجتماع رســمی به مفعوم 
واقع آن در کالن شهر ها نمی شوند و هنیشه در حاشیه باقی 

می مانند.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس نهــم و دهــم می گوید: 
حاشیه نشــینی محصول برنامه ریزی های نادرســت کشــور 
طــی ســالیان متمادی اســت. آمــار متفاوتی دربــاره تعداد 
حاشیه نشــینان مطرح شده است؛ بر اســاس آمار مرکز آمار 
ایران و وزارت راه و شهرسازی، یک سوم جمعیت شهری کشور 

ایران حاشیه نشین هستند.
حسین زاده معتقد است همواره این آمارها به طرق مختلف 
بیــان شــده و مهمتریــن اقدام مســئوالن بیان همیــن آمار 
است اما کســی درباره کاهش این آمار و اقداماتی که در این 
راســتا انجام داده  حرفــی نمی زند، چون ایــن واقعیت تلخ 
وجود دارد که کاری انجام نشده است زیرا در میان مسئوالن 
هیچکدام درک درستی از زندگی در چنین شرایطی را ندارند؛ 
دلیل آنهم چندان پیچیده نیســت زیرا هیچیک از مسئوالن 

حتی در نزدیکی مناطق حاشیه نشین هم زندگی نمی کنند.

توسعه مراکز شهری در اولویت قرار گرفته است
او با طرح این ســوال که ســهم حاشیه نشــینان بــرای از بین 
رفتن حاشیه نشینی در کشور از محل درآمد های نفتی، گازی، 
معــادن، مالیات و عوارض در طول 40 ســال گذشــته چقدر 
بــوده اســت؟ می افزاید: نمی شــود از مردم عــوارض گرفت 
و وزارتخانه های مختلف ســهم نفت خــود را دریافت کنند، 
امــا این ســرمایه ها بازنمود عینی در از بین بردن مشــکالت 
کشور نداشــته باشد و در هر نقطه از ایران شاهد این باشیم 
که مردم حاشیه نشــین نه تنها با بدمســکنی بلکه با شرایط 
اسف بار بهداشتی، اقتصاد ناپایدار، مشکالت مرتبط با آب و 

فاضالب، نبود برق رسمی و گاز مواجه باشند.

حســین زاده در تحلیل چرایــی این پدیــده می گوید: ما به 
توســعه اقتصاد روســتایی و شــکوفایی اقتصاد شــهر های 
کوچک بی تفاوت بوده و تنها به دنبال توســعه مراکز شهری 
هســتیم. هر قــدر مراکز شــهری بزرگ تر شــود، مهاجرت به 
شــهر ها هم بیشــتر می شــود. شــما می بینید کهد شــرایط 
به گونه ای اســت که مــردم برای یک درمان ســاده یــا درآمد 

بیشتر به تهران می آیند.
عضــو کمیســیون عمــران مجلس دهــم اظهــار می کند: بر 
اســاس برآورد های انجام شده ما در سال 20۳0 در کل جهان 
حدود 2 میلیارد نفر حاشیه نشــین خواهیم داشت. درحال 
حاضــر از هر ۷ نفر در جهان یک نفر درحاشــیه شــهر زندگی 
می کند. در آفریقا 62 درصد، جنوب آســیا ۳۵ درصد، جنوب 
شــرق آســیا ۳1 درصد، شــرق آســیا 28 درصد، غرب آسیا 2۵ 
درصــد، اقیانوســیه 24 درصــد، آمریــکای التیــن 24 درصد 
و در شــمال آفریقا 2۳ درصد حاشــیه نشــین هســتند. اما 
نمی توانیم ایران را با این کشــورها مقایســه کنیم زیرا منابع 
درآمدی مــا مانند نفــت، ثروت هــای معدنی بالقــوه، برابر 
ثروت های بالقوه همه این کشورهاســت بنابراین شــرم آور 

است که ما با این منابع حاشیه نشین داشته باشیم.

نتیجه برنامه ریزی ها، گسترش طبقه مستضعف 
بوده است

او می گوید: اگر قرار اســت حاشیه نشینی را از بین برد باید به 
این فکر کرد که کجا به آن ها زمین تخصیص بدهیم یا خانه 
ارزان بسازیم یا به چه نحو همین سکونتکاه های غیر رسمی 
)حاشیه نشــینی ها( را ســامان بدهیم؟ یا چه تســهیالتی در 
اختیار آن ها قرار بدهیم؟ شما بگویید در کجای جهان درصد 
بازپرداخت تســهیالت و وام برای همه مردم یکســان است؟ 
ایــن در تضــاد با عدالت اســت و عین بی عدالتی اســت. در 
بخش های توســعه یافته دنیا به اینگونه است که به نسبت 
درآمد ماهیانه مردم به آن ها تســهیالت پرداخت می شــود، 
اما در ایران اگر 100 میلیون تومان تســهیالت مسکن به افراد 
پرداخت شــود میــزان بازپرداخت آن برای فــردی که ماهی 
۳0 میلیــون تومــان درآمــد دارد و فردی که ماهــی ۳00 هزار 
تومان درآمد دارد یکســان است. این شــرایط نه تنها باعث 
فقر زدایی نمی شــود که فقر را تشدید می کند. به عالوه آنکه 
نــوع برنامه ریزی اقتصادی در کشــور ما به گونه ای اســت که 
فقرا را فقیرتــر و ثروتمندان را ثروتمند تر می کند. نتیجه این 
برنامه ریزی هم این بوده که در این چند سال اخیر هم طبقه 

متوسط از بین رفته و طبقه فقیر گسترش داشته است.

مردم حاشیه نشینی را ایجاد نکردند، این پدیده 
حاصل بی عرضگی مدیریت شهری است

وی با بیان اینکه  مردم حاشیه نشینی را ایجاد نکرده اند، این 
معضل حاصــل بی عرضگــی و بی برنامگی مــا در مدیریت 
شــهری اســت. مدیران شــهری و مدیــران کالن کشــور باید 
پاســخگو باشند که چرا حاشیه نشــینی ایجاد می شود و چرا 

این نوع رفتار چکشی برای مواجهه با آن انجام می شود.
نماینده نقده و اشــنویه در مجلس نهم و دهم درباره بهانه 
دولتی بــودن یا اوقافی بــودن زمین ها بــرای تخریب خانه 
حاشیه نشــین ها می گوید: این نوع بهانه ها مخالف فصل 
سوم قانون اساسی بوده و به هیچ وجه در هیچ کجای ایران 
زمین متعلق به دولت نیست. زمین ها متعلق به ملت است 
و تنهــا برنامه ریزی بــرای آن از نظــر نوع کاربــری، طرح های 
جامع و تفصیلی بر عهده دولت اســت. مگر زمین هایی که 
در اختیار بنیاد مســتضعفان است، متعلق به مستضعفان 
نیست. زمین های اوقافی مگر برای ملت وقف نشده است. 

هیچ برنامه جامعی در حوزه مسکن وجود ندارد
رییس فراکسیون حقوق شــهروندی مجلس پیش با طرح 

این سوال که اگر این مردم وجود نداشته باشند، مسئوالن به 
چه کسی می خواهند حکمرانی کنند؟ می گوید: ما باید رفاه 
عمومی را برای زندگی مردم مهیا کنیم. اینکه زمین متعلق به 
فالن نهاد یا سازمان است بهانه هایی واهی هستند. زمینی 
که وزارت راه و شهرسازی به عنوان زمین های ذخیره شهری از 
آن ها نام می برد یا بنیاد مستضعفان یا سازمان اوقاف آن ها 
را متعلــق به خــود می دانند بــرای مردم هســتند، اما وزارت 
راه و شهرســازی بررســی کند که چند درصــد مردم وضعیت 
اقتصادی خوب، متوســط و ضعیف دارنــد و برای این موارد 
برنامه ریــزی کند که مــردم چگونه می توانند بــا هر درآمدی 
صاحب زمین و مســکن شوند. خب این کار انجام نمی شود 
و دلیل هم دارد چون هنوز برنامه جامعی در حوزه مســکن 
نداریم. در دهه 80 برنامه ای برای صاحب مسکن شدن افراد 
فاقد مسکن تهیه شد. آیا با این برنامه طی این سال ها چند 
درصد از حاشیه نشینی کم شده است؟ چند درصد از اراضی 
کــه دولت بــه امانت در اختیــار دارد به صــورت هدفمند در 
اختیار محرومان قرار داده شــده تا حاشیه نشــینی به پایان 
برسد. او می افزاید: در سیاســت های کالنی که در آن توصیه 
به افزایش نرخ رشد جمعیت می شود، کدام برنامه ریزی برای 
تامین مسکن، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی مردم 
را در خود جای داده است؟ اگر برنامه جمعیتی ما بنایش باال 
بردن نرخ رشد جنعیت است، باید همراه یک بسته باشد که 
در آن برای جمعیت آتی مسکن، اشتغال، بیمه و همه چیز را 

برنامه ریزی کرده باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس نهم و دهم می افزاید: اراضی 
شــهری و روستایی متعلق به ملت ایران اســت و بیش از 80 
میلیون جمعیت ملی و جمعیت های آتی در حوزه توســعه 
پایدار صاحب این زمین ها هســتند و باید برای نســل های 
بعدی هم زمین باقی بگذاریم و برنامه ریزی درســت داشته 
باشــیم اما نه تنها چنین نمی شــود بلکه نوع رفتار ما باعث 
شــده که مردم 80 درصد درآمد ماهیانه شان یا صرف اجاره 
خانه می شود یا اینکه صرف خرید مسکن می شود. خانواده 
ایرانی امروز 99 ســال هم بگذرد نمی تواند صاحب مســکن 
شــود و این بــه معنــای فقــدان برنامه ریزی یــا برنامه ریزی 

نامناسب در این حوزه است.

طرح های مربوط به حاشیه نشینی ۱۰ سال است که 
اجرا نمی شود

نماینــده مجلس دهــم خاطرنشــان می کنــد: طرح هایی 
که برای مناطق حاشــیه ای شــهر ها تدوین می شــود، طرح 
توانمندسازی ســکونتکاه های غیر رســمی )حاشیه نشینی( 
عنــوان گرفته انــد. در برخی شــهر ها این طرح ها از 10 ســال 
پیش براساس جمعیت و محدوده تهیه شده در همان سال 
تهیه شــده و می بایســت همان زمان اجرا می شــد، اما هنوز 
اجرا نشده اســت درحالیکه حاشیه نشینان ۳ برابر شده اند 
و کسی هم نمی پرســد چرا این طرح ها عملیاتی نشده اند. 
هیچ کس در این مناطق ســرمایه گذاری نمی کند و شــرایط 

حاشیه نشینان را بهبود نمی دهد.

جای بسیاری از مدیران شهری در زندان است
او می گوید: شهرداران و مدیران راه و شهرسازی که در تخریب 
چنین مساکنی ید طوالیی دارند، یکبار هم پاسخ بدهند چرا 
طرح ای توانمند سازی سکونتکاه های غیر رسمی را عملیاتی 
نمی کنند؟ مطمئنم اگر ســازمان بازرسی دالیل را جویا شود 
جای بســیاری از مدیران و شــهرداران که در شــهر های آن ها 
طرح توانمندســازی تهیه شده اســت باید در زندان باشد و 
مورد محاکمه قرار بگیرند نه اینکه با این مردمان با عزت که 

از سر ناچاری به این روز افتاده اند اینچنین برخورد شود.
او با تاکید براینکــه باید با حاشیه نشــینان عزتمندانه رفتار 

کرد، تاکید می کند که یک زن سرپرســت خانوار که آلونکی در 
حاشــیه شهر ساخته است را نباید مورد هجمه قرار داد بلکه 
باید ابتــدا به عنوان اینکه مســئول این خانواده هســتیم و 
بدانیم چرا این خانواده مجبور به انتخاب این نوع از زندکی و 
مسکن شده برنامه ریزی کنیم که چگونه برای او مسکن تهیه 
کنیم که هم عمل غیرقانونی رفع شود هم اینکه شهر سامان 

بگیرد.

مدیران شهری عامدانه باعث گسترش حاشیه نشینی 
هستند

حســین زاده می گوید: امروز مدیریت شــهری مــا به صورت 
عامدانه تولید حاشیه نشینی می کند. حاشیه نشینی بیماری 
اســت، بزهکاری و تخلف نیســت. این بیماری را دولت باید 
درمان کند و راه درمان آن هم رفتار های چکشی نیست بلکه 
برنامه ریزی و تهیه طرح های توانمندســازی حاشیه نشینان 
و اجــرای بالفاصلــه آنهاســت. معتقــدم وقتــی بــا معضل 
حاشیه نشینی مواجهیم، چرا پولی که صرف ساخت مسکن 
در پردیس و پرند و باقی شــهر های جدیــد تحت هر عنوان 
می شود، در حاشیه ها صرف بازسازی و مقاوم سازی مناطق 
نمی شــود؟ چــرا در بافت فرســوده  شــهری ســرمایه گذاری 
نمی شود؟ دلیل آن روشن است؛ مدیران کالن و شهری ما به 
دنبال بازتولید سرمایه و پول هستند و حاضر نیستند منابع 

درآمدی را صرف رفع مشکالت شهری بکنند.
وی تصریح می کند: روش های اشــتباه ما در ایجاد شهر های 
جدید، در برنامه ریزی، در توزیع عادالنه ثروت، بردن مسکن 
مهر یا بالتکلیفی مســکن اجتماعی به نقاط جدیدی مانند 
پردیس و پرند همگی ظلم به طبقه ضعیف جامعه بود. اگر 
این پول ها را در ســکونت گاه های غیررسمی، بافت فرسوده 
و بافــت تاریخی هزینــه می کردیــم امروز چنین مشــکالتی 

نداشتیم.

برخورد با حاشیه نشینان انسانی نیست
رییس فراکســیون حقوق شــهروندی مجلس نهــم و دهم 
می گوید: مدیران شهری عالوه براینکه فقر شهری را بازتولید 
می کنند، نوع برخوردشان با حاشیه نشینان انسانی نیست. 
مامور می فرســتند تا خانه را روی سر شهروند حاشیه نشین 
خــراب کنند. به جای چنین رفتاری باید بــه این افراد راهکار 
داد. روســتا ها و شــهر های مبدا این افراد را با وام های بدون 
بهره و زمین های رایگان آماده زندگی کنند. یا اینکه در شــهر 
مقصد خانه های ارزان قیمت در زمین های موجود دراختیار 

آن ها قرار می دادیم و بعد آلونک ها را تخریب کنیم.
وی تاکید می کند: در چنین مواجهه هایی نه تنها بزرگساالن 
که کودکان نیز آسیب دیده و آینده ای ندارند. در حال حاضر 
به ســمت فصل ســرما حرکت می کنیم اما فکر نمی کنیم که 
شــرایط آن ها چه می شــود. مردم در تحریم هســتند، فشار 
اقتصادی و روانی را تحمل می کنند اما ما هم به آن ها فشــار 

مضاعف می آوریم و این وضعیت اسف بار است.
رئیــس فراکســیون شــهروندی در مجلــس دهــم اضافــه 
می کند: هیچ دولتــی درباره برنامه های خــود برای کاهش 
حاشیه نشــینی حرفی نمی زند چــرا که این موضــوع نیاز به 
ســرمایه گذاری دارد و در عیــن حــال ســرمایه گذاری در این 
مناطق بــرای دولت بازتولید ســرمایه نمی کند. کســی فکر 
نمی کند درســت اســت که تولید ســرمایه نمی کند اما از آن 
ســو جامعه را تقویت می کنــد، از فســاد دور می کند. امنیت 
اجتماعی و سرپناه و اقتصاد پایدار ایجاد می کند، اما چیزی 
به جیب دولت یا شــهرداری نمی رود. به همین دلیل است 
که بــه جای این اقــدام، تا جایــی که می تواننــد اتوبان چند 
طبقه می سازند، بانک می سازند و  هزاران بنای دیگر که فقرا 
هیچ ســهمی در آن ندارند. تنها به این دلیل که این کار برای 

دولت ها پول ساز است.

استان های فقیر هر روز فقیرتر می شوند
حســین زاده تصریــح می کنــد: در رنکینگ توســعه یافتگی 
اســتان ها، اســتان های فقیر همــواره فقیرتر و اســتان های 
ثروتمند همواره ثروتمندتر باقی می مانند. باید ثروت ملی 
عادالنه تقسیم شــده و به استان هایی که در رده های پایین 
این رنکینگ قرار دارند برای دوره  ۵ ساله سهم بیشتری تعلق 
بگیرد تا به توســعه یافتگی کشــور کمک شــود. استان هایی 
مانند هرمزگان و سیستان و بلوچســتان، کرمانشاه و ایالم 
و  کردشــتان همــواره در انتهای این جدول قــرار دارند. برای 
از بین بــردن این فقر بایــد به گونه ای برنامه ریزی شــود که 
شــهروندان این استان ها به ســطح زندگی متوسط برسند. 
تا زمانیکه نگاه و برنامه ریزی وجود نداشته باشد این فقر و 

حاشیه نشینی افزایش خواهد داشت.
 رویداد2۴

ایلنا- معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان  
شرقی گفت: حاشیه نشــینی بزرگ ترین و مهم ترین تهدید 
کالنشهر تبریز اســت و 2۵ تا ۳0 درصد جمعیت این شهر در 

مناطق حاشیه نشین ساکن هستند.
 جواد رحمتی در جلســه بررسی آخرین وضعیت پروژه پارک 
بــزرگ تبریز،  بازآفرینی بافت حاشــیه  نشــین شــهر تبریز را 
دغدغه جدی شورای شهر و شهردار تبریز عنوان کرد که می 

تواند پروژه ای ماندگار برای نسل های آینده باشد.
وی با بیان اینکه در پروژه بازآفرینی بافت حاشیه نشین شهر 
با مردم محروم طرف هستیم که ضرورت دارد این طرح را در 
اولویت قرار دهیم، اظهار داشــت: خیلــی از این خانه ها به 

خاطر مهاجرت های قبل از انقالب که مدیریت نشد، شکل 
گرفته است و این یکی از تهدیدهای شهر تبریز است.

رحمتی با اشــاره به پروژه پارک بزرگ تبریز، گفت: نگاه جامع 
ما به تبریز موجب شده است تا قرارگاه به صورت مستمر در 
تبریز فعال  باشد و در رابطه با پارک بزرگ تبریز چند پیوست 
زدیم تــا از ظرفیت هــای قــرارگاه به بهترین شــکل ممکن 

استفاده کنیم. وی اضافه کرد: این پروژه بر اساس جامعیتی 
که دیده شده، برای آینده تبریز بسیار تاثیرگذار خواهد بود و 

سازو کارهایی تعریف کردیم تا دچار وقفه نشود.
شــهردار تبریز نیز در این جلســه با بیان اینکه بر این باوریم 
کــه کار کردن بــرای محرومــان و نجــات جان آنهــا همانند 
حضور در جبهه های جنگ تحمیلی است، با اشاره به تفاهم 

نامه شهرداری و قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا، گفت: طرح 
جابجایی ساکنان مناطق حاشیه نشین به صورت کلید به 
کلید، طرحی قابل اجرا و ســودمند از ابعاد مختلف اســت. 
ایرج شهین باهر، گسل شمال غرب تبریز را یکی از خطرناک 
ترین گسل های زلزله خیز کشور دانست و افزود: این گسل 
در بازه زمانی 200 تا 2۵0 سال فعالیت می کند و اکنون حدود 

2۳8 سال است زلزله ای در تبریز رخ نداده؛ البته قصد ندارم 
بگویم 12 ســال یا کمتر با زلزله تبریز فاصله داریم ولی باید 
موضوع بدمســکنی در تبریز را جدی گرفت. وی با اشــاره به 
وجود 2000 هکتار بافت حاشــیه نشــین در تبریــز، یادآوری 
کرد: حدود ۵00 هزار نفر در این مناطق زندگی می کنند و اگر 
زلزله ای در تبریز رخ بدهد ما شاهد یک فاجعه بزرگ انسانی، 

اقتصادی و اجتماعی  خواهیم بود.
شهین باهر اضافه کرد: در این مناطق با مشکل دسترسی، 
شیب های تند، عرض کم معابر مواجه هستیم و این مناطق 
به واقع تعریف کامل بدمسکنی است که همه ما موظفیم به 

ساکنان این مناطق محروم خدمت کنیم.

حاشیه نشینی حاصل بی عرضگی مسئوالن است
 جای بسیاری از مدیران شهری در زندان است

حاشیه نشینی بزرگ ترین و مهم ترین تهدید کالنشهرها 

 بروز فاجعه انسانی در صورت وقوع زلزله در تبریز
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            سمیرا افتخاری

 درحالی که ســریال های ترکیه ای در بیش از 190 کشــور جهان به 
نمایش درمی آیند، سریال ســازی در ایران با مشکالت عدیده ای 

دست و پنجه نرم می کند.
در سال های اخیر سریال های تلویزیونی در ایران آن طور که باید 
و شــاید نتوانســتند از اقبال خوبی در بین مخاطبــان برخوردار 
باشند. سریال های شبکه نمایش خانگی نیز با این که به نسبت 
سریال های تلویزیونی از آزادی عمل بهتری برخوردار هستند اما 

تنها مصرف داخلی دارند.
این در حالی است که در همین کشور همسایه ترکیه چند سالی 
است که سریال ســازی از رونق بسیار خوبی برخوردار شده است 
و عالوه بر این که توانســته اند در بخــش فرهنگی فعالیت های 
چشم گیری داشــته باشند در بخش اقتصادی و صنعت توریسم 

نیز به این کشور کمک شایانی کرده اند.
همین امر موجب شــده ســریال های ترکی امروز بــه بیش از 80 
کشــور جهــان فروخته شــوند و در بیــش از 1۵0 کشــور جهان به 
نمایش درآیند. در این مجال قصد داریم نگاهی داشــته باشیم 
به چرایی اقبال ســریال های کشــور ترکیه که امروز مخاطبانش 
جهانــی شــده اند و آثارش بــه کشــورهای اروپایــی، آمریکایی و 

آسیایی فروخته می شود و با اقبال گسترده ای مواجه است.
در ایــن گزارش عبدالحســین الله اســتاد دانشــگاه بــه برخی از 
ســؤاالت ما پاسخ داده اســت. او مدرک دکترای تخصصی رادیو، 
تلویزیون و ســینما و دکترای تخصصی دراماتورژی از دانشــگاه 
آنــکارا ترکیــه دارد. در کارنامــه کاری اللــه تدریس در دانشــکده 
ســینما و تئاتر دانشگاه هنر، دانشگاه آزاد اسالمی )تهران  مرکز(، 
دانشــکده صداوســیما، دانشــکده  خبر، دانشــگاه هنــر تبریز و 

دانشکده نبی اکرم تبریز دیده می شود. 
و  سریال ســازی  از  دالر  میلیــون   10 تنهــا   2004 ســال  در  ترکیــه 
صادرات آن به کشــورهای دیگر ســود برد، این رقم در سال 2012 
بــه 200 میلیون دالر رســید. ترکیــه در ســال 201۵ میالدی حدود 
۳00 میلیــون دالر از صادرات ســریال درآمد کســب کــرد و باالتر 
از کــره جنوبــی، انگلیس، تایلنــد و... در ردیف دوم کشــورهای 
صادرکننده ســریال، پــس از آمریکا قــرار گرفت و در ســال 201۷ 
درآمد حاصل از صادرات ســریال های تلویزیونی ترکیه به بیش 

از ۳۷0 میلیون دالر رسید.

Muhtesem Yuzyil- سده باشکوه
محمد بایوک اکشی رئیس اسبق مجمع صادرکنندگان ترکیه در 
ســال 201۷ و در گفت وگویی بیان کرد: ترکیه به بیش از ۷۵ کشور 
مجموعه های تلویزیونی می فروشد. حجم صادرات سریال های 
ترکیه ای در ســال 201۵ در حدود ۳00 میلیــون دالر بود، این رقم 
در ســال بعد بــه ۳۵0 میلیون دالر هم نزدیک شــد، اما امســال 
این رکورد شکســته شده اســت و بر اســاس پیش بینی هایی که 
انجام شــده فراتر هم خواهد رفت. در ســال 2014 بود که مجمع 
صادرکنندگان ترکیه با شــعار "ترکیه: کشــف توانایی" به تبلیغ 
کشــور ترکیه در دنیــا پرداخت. محمــد بایوک اکشــی می گوید: 
"ما این شــعار را انتخاب کردیــم تا به دنیا بگوییــم توانایی های 
ترکیه را کشــف کنند. بخش ســینمای ترکیه با 100 ســال قدمت 
توانایــی زیــادی دارد و می توانــد در بــازار جهانــی بــه رقابــت 
بپردازد. ایــن رقابت می توانــد در بخش های مختلف باشــد؛ از 

فیلم نامه نویسان گرفته تا بخش بازیگران."
به هرحال مســئوالن دولتی ترکیه از زمانی که می خواستند عضو 
جامعه اروپایی شــوند، تالش های زیادی برای ایجاد یک تصویر 
خوب از مردم و کشورشــان انجــام دادند. ایــن تالش ها در بعد 
رسانه ای اهمیت بیشتری داشت و عالوه بر تأثیرگذاری در ایجاد 
یک تصویر مطلوب از ترکیه، درآمدهای بسیار باالیی را برایشان 
به ارمغان آورد. ترکیه ای ها همچون بســیاری از مدیران فرهنگی 
جهــان تالش کردنــد تا بهتریــن راه را بــرای صــادرات الگوهای 
زیســتی، فرهنگــی و سیاســی خــود انتخــاب کننــد؛ "صــادرات 
ســریال" که در چند سال اخیر بیشــترین حجم توجه مخاطبان 

را به خود جلب کرده است.
با نگاهی به این آمار مشــخص می شــود که پشــت ایــن حجم از 
سریال ســازی و صــادرات آن یک چشــم انداز طوالنی مــدت قرار 
گرفته اســت. حال باید دید آیا ایــن برنامه ریزی از طریق دولت 
انجام شده است یا دست های دیگری پشت آن قرار گرفته است.

دکتر الله درباره دالیل سرمایه گذاری دولت ترکیه در بحث تولید 
ســریال و قدرت نمایی دولــت ترکیــه می گوید: "ســابقه تولید 
ســریال در ترکیه به دهه 1990 میالدی برمی گردد و خیلی مرتبط 
با حکومت فعلی با گرایش های اســالمی نیست. گرچه رفته رفته 

ایــن تولیــد در کنــار دیگــر آوردهــای مالــی توانســت آوردهای 
فرهنگــی نیز برای ترکیه به همراه داشــته باشــد. ترکیه به دلیل 
موقعیت تاریخی، زبانی و فرهنگی مناســبات تعریف شــده ای با 
کشورهای آســیای میانه دارد. زمانی که شــبکه های ترکیه اولین 
بار در دهه نود میالدی در خاورمیانه و کشــورهای آســیای میانه 
و ایران قابل دریافت شدند، توجه بسیار زیادی را به خود جلب 
کردنــد و توانســتند در قالــب این ســریال ها موقعیت شــهری، 
پیشــرفت اجتماعــی، علمــی، فرهنگــی و حتــی پیشــرفت های 
زبانی را به رخ بکشــند و طبیعی بود که با توجه به موقعیت اکثر 
کشورهای جدا شده از شوروی در آسیای میانه این ترکیه ای که از 
طریق ســریال ها می دیدند جذابیت به خصوصی داشته باشد. 
گرچــه برای مــردم ایران ایــن جذابیت ها به همان انــدازه نبود، 
اما این ســریال ها رفته رفته زمینه طرح مســائل دیگری را فراهم 
کردنــد، ماننــد زبان ترکــی، موقعیت جهانــی این زبــان و دیگر 
المان هــای فرهنگی؛ حتی امروز ســریال های ترکــی به خوانش 
تاریــخ نیــز روی آورده انــد و انــواع ســریال هایی را که بــه لحاظ 
تاریخــی مرتبط با تاریخ عثمانیان و ســلجوقیان هســتند مانند 
 Muhtesem" و "Kurulus: Osman"، "Dirilis Ertugrul"
Yuzyil" را تولیــد کردنــد کــه حتی در کشــور ما نیــز طرفداران 
بســیاری دارند. بنابرایــن ترک ها از این طریق هم توانســتند به 
موقعیت اقتصادی دســت یابند و هم موقعیت فرهنگی خود را 
قدرت ببخشند. درواقع مانند یک دستگاه فرهنگی عمل کردند 
تا دســتگاه های اقتصادی در آنجا سرمایه گذاری کنند. فراموش 
نکنیــم پــس از حضور پررنگ ســریال های ماهواره ای در آســیای 
میانه بود که بنیادی مانند احمد یســوی و بنیادهای مربوط به 
فتح هللا گولن که بعدها مورد غضب دستگاه سیاسی ترکیه قرار 
گرفت فرصت سرمایه گذاری پیدا کردند و حتی در کشوری مانند 
آذربایجان که اکثریت آن ها شیعه بودند از این طریق با دمیدن 

روح ترکی اسالمی به موفقیت های چشم گیری دست یافتند."
درحالی کــه بــه نظــر می رســد کشــورهای اروپایــی، آفریقایــی 
مخاطبــان  حجــم  بیشــترین  جنوبــی  آمریــکای  بخصــوص  و 
ســریال های ترکی را به خــود اختصاص داده اند، اما اشــتراکات 

این کشور با کشورهای آسیای میانه را نباید نادیده گرفت.
دکتر الله در این زمینه معتقد اســت: "به دلیل اشــتراکات زبانی 
و اشــتراکات تاریخــی طبیعــی اســت که بیشــترین بــازار هدف 
در آســیای میانــه اســت. گرچــه ترکیه بعدهــا با کشــوری مانند 
ازبکســتان به مشــکل برخورد، چرا که هر دو کشور داعیه رهبری 
ترک را داشــتند و این رقابت باعث شــد مدتی از هم دور بمانند 
و حتی همدیگر را تحریم کنند و ازبکســتان کلیه دانشــجویان و 
محققــان خود از ترکیــه را فراخواند و این بحــث همچنان ادامه 
دارد، اما اکثر کشــورهای آسیای میانه به دلیل وابستگی تاریخی 
پشت ســر ترکیه حرکت می کنند و فکر می کنم زمینه های حضور 
ســرمایه گذاران ترکیه را ابتدا سریال های ترکیه در آسیای میانه و 

حتی قفقاز که اکثرًا شیعه هستند به وجود آورد."
یکــی از خصایــص مهم ســریال های ترکــی معرفــی جاذبه های 
گردشــگری و توریســتی ایــن کشــور بــه مخاطــب اســت. از پل 
بســفروس که تبدیل به نمای معرف بســیاری سریال های ترکی 
شــده اســت تا مســجد ایاصوفیه در اســتانبول گرفته تا معرفی 
شهرهای توریســتی چون آنتالیا، بودروم و ... با معرفی امکانات 
و خدماتی که در این مراکز به مســافران داده می شــود. درواقع 
مخاطبــان عالوه بر ایــن که پای ســریال های ترکی نشســته اند 
و آن را می بینند به شــکل نامحسوســی با جاذبه های توریســتی 
این کشــور نیز آشــنا می شــوند و حتی نســبت به آن بــا جزییات 
آگاهی پیدا می کنند و تحریک می شــوند تا برای یک بار هم شده 
از این امکانات بهره مند شــوند. همیــن عامل نیز موجب جذب 

توریسم به این کشور شده است.
 

Kurulus Osman - مؤسس: عثمانی
عبدالحســین الله نیز در این زمینه معتقد اســت: "سریال های 
ترکی بســیار در جذب مخاطب اثرگذار هستند. اگر دوباره نگاه 
کنیم از ســال 200۵ به این ســو دهه ای اســت کــه آرام آرام تعداد 
توریســت های ترکیــه از ده میلیــون نفر در ســال فراتــر رفته و 
امــروز بــه حدود چهــل میلیون نفر رســیده اســت و حتــی اکثر 
توریســت ها دیگر متعلق به کشــورهای آســیای میانه نیستند. 
این جذب توریســم باعث یک خیــزش و توجه عمیق جهانی به 
ترکیه شده اســت. وقتی آمار توریست ها به شــکل ساالنه اعالم 
می شــود می توان دریافت که آمد و رفت توریست ها به کشور تا 
چه اندازه به اقتصاد این کشــور کمک کرده و نقش سریال ها و 
فیلم هــا تا چه اندازه بوده اســت. درواقع ترک ها توانســتند در 
قالب ســریال های تلویزیونی، جذابیت های تاریخی بی شماری 
را بــه نمایــش بگذارند و به نوعی دســت بــه الگوســازی بزنند. 
عجیب اینجاســت کــه الگوهایی کــه این ســریال ها در آن زمان 
ارائه می دادند تعریف شده و حتی گاهی ضد دین بود. در دهه 
90 سیســتم ترکیه الئیک بود و همین االن نیز با توجه به این که 
حکومت اسالمی در رأس کار است، اما در سریال های ترکی کمتر 
زن محجبه ای دیده می شود و حتی اغلب افراد جاهل و خطاکار 
و یا افرادی که پیر هســتند و سنی از آن ها گذشته حجاب دارند. 
عجیب این که علیرغم این که هیچ نشــانی از فرهنگ اسالمی در 
سریال ها دیده نمی شود یا کم هستند، اما همین سریال ها راه 

نفوذ به کشــورهای عربــی و منطقه را نیز باز کردنــد و این نکته 
بســیار جالبی اســت چرا که جذابیت های بصری در اولویت کار 

قرار گرفتند که بیشتر حول محور خانواده می چرخد."
باوجود آن که عربستان با پخش سریال های ترکیه ای مخالفت 
کرد، اما پلتفرم های اینترنتی بســیاری بــرای پخش محصوالتی 
ازاین دست وجود دارند و شــرکت های بزرگی مانند نتفلیکس، 
آمازون، یوتیوب و ... صدها مدعی ریز و درشــت دیگر که دنبال 
محتوای جذاب برای مشتریانشــان می گردند، همراه شــدند و 
به نمایش این آثــار پرداختند. نتفلیکــس به عنوان بزرگ ترین 
شرکت پخش آنالین ســریال های ترکیه ای زیادی را در دسترس 
قرار داده اســت. این شــرکت عالوه بر ایــن پروژه های متعددی 
بــرای تولید محتوای مخصوص به خــود در ترکیه تعریف کرده 
اســت و حاال بــا وجــود نتفلیکس ســریال های ترکیــه ای در 190 

کشور پخش می شوند.
عالوه بــر جذب توریســم، نکتــه ای که ســریال ســازان ایرانی از 
آن غافل هســتند، پرداختن به قصه اســت. ســریال های ترکی 
در طی ســال های اخیــر بیش از هــر چیز بــه موضوعاتی چون 
خانواده، عشــق و نفرت پرداختند و قصه پــردازی یکی از ارکان 
اصلی ســریال های ترکی شــد. درواقع فیلمنامه نویســان ترکی 
به درســتی به ایــن نقطه رســیدند که باید بــرای مخاطب قصه 
تعریف کننــد تا او جذب این اثر شــود. بنابراین از تمامی ارکان 

برای این امر بهره گرفتند.
یکــی دیگر از نکاتــی که به نظر می رســد در سریال ســازی ترکیه 
بــه آن بیــش از هــر چیز دیگــر توجه می شــود بحــث پرداختن 
به قصه هــای رمانتیک کمدی اســت. جان یامــان بازیگر جوان 
و خــوش آتیــه تلویزیــون ترکیه کــه به خاطــر بازی در ســریال 
"پرنده ســحرخیز" به چهره ای جهانی تبدیل شــد و در بسیاری 
از جشــنواره ها جوایــزی را از آن خــود کــرد، در گفت وگویــی بــا 
مجله tv bizz  که امســال در کن فرانسه با او انجام شد، درباره 
دالیل موفقیت ســریال های ترکی در ســطح جهانــی می گوید: 
"امــروز اکثر ســریال های تلویزیونی در اروپــا و آمریکا تبدیل به 
ســریال های علمی - تخیلی یا جنایی شــده اند که از شبکه های 
مختلفــی چــون نتفلیکــس و اچ بــی او، در حال پخش هســتند 
و دیگر جایی برای ســریال های عاشــقانه کمیــک باقی نمانده 
اســت. در واقع رومانتیک کمدی هنوز ارزشــمند است، اما کسی 
بــه آن نمی پردازد و مــا در ســریال هایمان این بخــش را جدی 

گرفتیم."
در واقــع ترکیه به درســتی از این فضا اســتفاده کــرده و همین 
عامل نیز در کنار اســتفاده از المان هایی چــون بازیگران جوان 
و خوش چهــره که به واســطه ایــن ســریال ها امــروز تبدیل به 
چهره هایی جهانی شده اند و حتی می توان گفت بحث صادرات 
بازیگر و تولید محصوالت مشــترک   را نیز در برنامه خود دارند، 
اســتفاده از رنگ هــا و نورهای گــرم، ترکیه را تبدیــل به دومین 
صادرکننــده ســریال هایش در جهــان کرده اســت. درحالی که 
کشور شیلی ســردمدار پرداختن به این قصه ها بود، حاال ترکیه 
پیشــتاز شــده اســت و حتی آثارش را به شــیلی نیز می فروشــد 
و شــبکه های این کشــور را از آن خود می کند. اللــه در این زمینه 
می گوید، با توجه به مطالعاتی که داشتم، اوایل که سریال های 
ترکی شــروع به کار کردند قصدشان پوشش دادن سریال هایی 

بود که نوعًا در آمریکای جنوبی مانند آرژانتین، برزیل، شــیلی و 
مکزیک ســاخته می شد که این کشــورها در ساخت سریال های 
با محور خانــواده موفق بودند و ترکیه با ایــن هدف ابتدا جلو 
آمــد و تــا جایی پیش رفــت که جای این ســریال ها را در کشــور 
خــودش گرفــت و بعــد آرام آرام ایــن فرهنــگ را به کشــورهای 
دیگــر منطقه صادر کرد. چــرا که غرابــت و نزدیکی خاصی بین 
سریال های آمریکای جنوبی و ترکیه وجود دارد. نوع نگاهشان 
هدف گذاری  موضوع پــردازی،  تصویرپــردازی،  موضوعــات،  به 
در مناســبات اجتماعی و فردی در این آثار یکســان است. حتی 
بســیاری از ســریال هایی که در دهه 90 ســاخته می شد، پیش از 
اقتــدارات کنونــی با گرایش اســالمی کــه امروز وجــود دارد بود 
و هیچ نکتــه ای که مــا بتوانیم متأثر از فرهنگ اســالمی باشــیم 
در ایــن آثــار دیــده نمی شــد و همه آن هــا تحت تأثیــر فضایی 
بود که کشــورهای دیگــر فراهم می کردنــد. بنابرایــن وقتی که 
طرح ســریال ها شــکل گرفــت، طبیعی اســت که زمینــه را برای 
توریســت ها باز کرد و آورده مالی بســیاری را با خود همراه کرد. 
ترکیه حتی توانست با آغاز این فعالیت ها توسط سریال هایش 
راه شــکوفایی اقتصادی خودش را نیز باز کرده و تبدیل به یکی 

از قدرت های بیست گانه دنیا شود.
اللــه همچنین درباره عوامل این رشــد می گوید: "اگر ورزش را در 
نظــر بگیرید ترکیــه یکی از کشــورهای مطرح در دنیاســت، یا اگر 
زمینه هنــر را در نظر بگیرید باز هم ترکیه از کشــورهای مطرح در 
کل اروپاســت. در مســائل علمی دانشــگاه های ترکیه امروز جزو 
بهترین ها در دنیا هســتند و توانستند این مقوله ها را با هم جلو 
ببرند. واقعیت های اجتماعی به شکل هدایت شده و کنترل شده 
توانســتند  و  داده  نشــان  را  خــود  تلویزیونــی  ســریال های  در 
رتبه های جهانی را به خود اختصاص دهند. بنابراین ســریال ها 
نیز دور از این مسئله نیســتند. نوع لباس پوشیدن، غذا خوردن 
و اهمیت دادن بــه جذابیت های بصــری در زندگی، نمایش یک 
کشــور مدرن بــا مردمانی مدرن در نوع تفکر ترکیه باعث شــد که 
فروش آثار تلویزیونی بتوانند چنیــن موفقیت هایی را به همراه 
آورند. زمانی که اســالم گرایان با شخص نجم الدین اردکان قدرت 
را در ترکیــه به دســت گرفتند آن قــدر فقیر بودند که شــبکه ای را 
درســت کردند به نام شــبکه هفت کــه متعلق به کســانی بود که 
گرایش های اســالمی داشــتند و بعدها شــبکه های دیگری با این 
رویکرد مانند هالل تی وی، پنج و ... زاده شــدند و جالب است که 
مدیران شبکه هفت به ایران آمدند و سریال های اسالمی را تقریبًا 
مجانــی از ایران خریدنــد چون برای مردم ترکیــه فضای جدید و 
ناآشــنایی بود. بنابراین توانستند با پخش ســریال هایی مانند 
"مریم مقدس" موقعیت هــای جدیدی را بین مردم ایجاد کنند. 
امروزه همین شــبکه ها جزو بهترین شــبکه های سریال ساز دنیا 
هســتند که گاهی ما محصــوالت همین شــبکه ها را در تلویزیون 
خود پخــش می کنیم و حاال ما مصرف کننده آن ها شــده ایم. فکر 
می کنــم دلیــل اصلــی را باید نــوع نــگاه مدیریتی در تولیــد آثار 
ســریالی دید. همین شــبکه هفت ســریال های تولیدی با سویه 
اسالمی دارند که توجه به خانواده، توجه به احترام به ارزش های 
دینی را می توان در آن ها دید. از ســوی دیگر در سریال های ترکی 
طیف هــای متنوعــی در نظــر گرفته می شــود و تنها نــگاه به یک 

طیف خاص وجود ندارد."

Erkenci Kus- پرنده سحرخیز
و این اتفاقی اســت که متأســفانه در ســریال های ایرانی شــاهد 
آن نیســتیم. ســریال های ایرانــی ایــن روزها بیش از هــر چیز به 
معضالت جامعه، درد و غم و ســیاهی می پردازند. عدم استفاده 
از چهره هــای جــوان و جدید، نبود رنگ و نورهای گرم و شــاد در 
ســریال ها و نداشتن قصه های جذاب عاشقانه که همواره مورد 
توجه خانواده ها بوده است، باعث شده تا ما از این مسیر خارج 
شــده و نتوانیم آن طور که باید حتی در کشور خودمان در جذب 
مخاطــب موفــق عمل کنیــم. ما حتی بــا وجــود موفقیت هایی 
کــه در ســاخت ســریال های تاریخــی مذهبــی داشــتیم، امــا در 
این زمینــه نیز با یک توقف چند ســاله مواجه شــدیم که همان 
میــزان مخاطــب انــدک را نیــز از مــا گرفــت. دو ســریال "امــام 
آنجلــس"  "مــردان  و   1۳۷۵ ســال  در  ساخته شــده  )ع("  علــی 
ساخته شــده در سال ۷8 مهم ترین ســریال هایی بودند که قطار 
صادرات ســریال های ایرانی را به راه انداختند. در ادامه ســریال 
"مریــم مقدس" ساخته شــده در ســال ۷9 نیز بــه چرخه پخش 
ســریال های ایرانی در کشورهای دیگر اضافه شد. اما پس از این 
ســریال حدود یک دهه ساخت سریال هایی با کیفیت مناسب و 
روایت های داســتانی قابل پخش در کشــورهای دیگر به محاق 
رفت تا اینکه ســریال "یوســف پیامبر" ساخته شــده در سال 8۷ 
پــس از آغاز نمایــش در تلویزیون کشــورمان، در برخــی دیگر از 
کشــورها نیز به نمایش درآمد. اگرچه هنــوز آماری از فروش این 
ســریال ها به کشورهای دیگر منتشر نشــده، اما صدا و سیما در 
همان زمان مدعی شد که سریال "یوسف پیامبر" در بیش از 60 
کشور جهان بیننده داشته و به صورت اختصاصی در شبکه های 
تلویزیونی تاجیکســتان، پاکستان و افغانســتان روی آنتن رفته 
اســت. این در حالی اســت که ســریال "مردان آنجلــس" نیز در 
ســال 92 در تلویزیون ملی مصــر به نمایش درآمــد و به همراه 
سریال "مریم مقدس" در کشــورهای لبنان، عراق و حتی ترکیه 

نیز نمایش داده شد.
از سوی دیگر سریال های ترکی عالوه بر این که بحث آورده مالی 
را برای کشور به همراه داشــتند در امر سیاست نیز نقش مؤثری 

داشته اند.
اللــه در ایــن زمینه می گویــد: "به نظــرم این دو جــدای از هم 
نیســتند. اساســًا ترکیه در سیاســت های داخلی و بین المللی 
ایــن دو را با هم و در کنــار هم دارد. تحوالتی کــه در منطقه رخ 
داده اســت مانند روزهای پایانی حکومت صدام حســین را به 
یــاد آورید کــه یک ماه مانده به ســقوط صدام حســین دولت 
ترکیــه قــرارداد اقتصادی بســیار مهمی را با عــراق امضا کرد و 
توانســت منافع بسیاری عاید کشــورش کند. یا در بحران های 
مختلفــی که از محاصــره اقتصادی ایران به وجــود آمد، ترکیه 
نهایت اســتفاده را کرد و آورده مالی برای خــود ایجاد کرد. در 
سیاســت ترکیــه ایــن دو مقوله با هم اســت. هم قــدرت و هم 
اقتصــاد را با هم دارد و موفقیــت را در برابری این دو می داند، 
یعنــی موفقیت ترکیه زمانی اســت که اقتصــاد ترکیه روی پای 
خود باشــد. در ســه ســال گذشــته ترکیه با مشــکالتی مواجه 
شــد، اما با همراه کردن برخی کشــورهای عربــی مانند قطر و 
کشــورهای همســایه مانند آذربایجان مشــکالت مالی خود را 
حل کرد و خألهای شــکل گرفته در منطقه را به نفع خود تغییر 

چرا ایران از قافله عقب ماند؟
 بررسی دالیل اقبال جهانی به سریال های ترکی در گفت وگو با عبدالحسین الله

جامعهفرهنگ هنر دفاع مقدس  اقتصاد  نقدتحلیل
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مهجــور ماندن لبــاس اقوام توســط متولیان  مهر- 
حوزه مد و لباس هیچ توجیهی ندارد.

»لباس های اقوام بســیار مهجور مانده اند و باید در 
این زمینه فرهنگ ســازی زیادی صورت بگیرد، نباید 
لباس های گذشــتگان به دســت فراموشــی ســپرده 
شــود و بایــد آن را بــه آینــدگان منتقــل کنیــم« این 
جمله هــا تقریبــًا مفهوم و مضمونــی از صحبت های 
متولیان حوزه مد و لبــاس درباره لباس های محلی 
و ســنتی اســت، حتی هر ســال بــرای جشــنواره ها و 
نمایشگاه عنوان یا شعاری برای لباس های اقوام هم 
انتخاب می کنند که نشان از دغدغه مندی آنان دارد، 
اما این دغدغه و شــعار تا چه حدی به مرحله عمل و 

اجرا رسیده است؟ حقیقتًا هیچ!
بســیاری از منتقــدان و کارشناســان در ایــن حــوزه 
حتی به کمبود منابع غنی اشــاره دارنــد که در اختیار 
دانش آموختــگان قرار بگیرد و در زمینه دانشــگاهی 
بســیار ضعیف هســتیم ولی راه کارهایی کــه در این 
زمینــه به نتیجه برســند را بســیار کــم دیده ایم حتی 
بسیاری از پوشش هایی که در زمینه لباس های اقوام 
کشــورمان اســت با نام اروپایی میان مــردم معروف 

شده اند.
لباسی محلی که

 به مد اسپانیایی می شناسند
منطقــه چاهــورز، یکــی از مناطــق جنوبــی اســتان 
فــارس اســت. ســاکنان آن در زمــان پیش از اســالم 
پیرو دین زرتشــت بوده اند اما پس از ورود اســالم به 
ایران مردم این منطقه مســلمان شــدند. یک روایت 
محلــی می گوید کــه در چــاه چاهــورز گاوی بوده که 
آب را از چاه می کشــیده اســت و به وســیله آن دام ها 
را آب می دادنــد، از همین رو نــام این منطقه چاهورز 
نامیده شــده است. در گذشــته مردم چاهورز بیشتر 
شغلشان دامداری و کشاورزی بوده است و محصول 

اصلی آن ها خرما بوده است.
لباس ســنتی زنــان ایــن منطقه بســیار زیبــا و پرکار 
است و از پارچه های اطلس و رنگارنگ تهیه می شود. 
حاشــیه این لباس با نوارهای نقــره و گالبتون تزئین 
می شــود. لباس عروس هــای این منطقــه در قدیم 
بسیار پرکار بوده و با سکه های قدیمی و انواع زیورها 
تزئین می شــده اســت. دامن بســیار بزرگ کــه برای 
دوخت آن از چندین متر پارچه اســتفاده می کردند و 

دور تا دور آن پنبه دوزی می شده است.
آرزو ضرغــام، مدرس و کارشــناس حــوزه مد و لباس 
درباره پارچه هــای اطلس و رنگارنــگ، دامن های پر 
چین و بســیار بزرگ منطقه چاهــورز، می گوید: ما در 
ایــن نمونه پارچه کــه با نوارهای نقــره در دامن های 
پرچیــن اســتفاده می شــود در پارچه هــا، لباس ها و 
مد اســپانیا هم می بینیم که دقیقًا به همین شــکل و 
شمایل هستند، در حالی که آن ها بیشتر دیده شدند 
و به نوعی جهانی شــده اســت و مردم آن را بیشــتر و 
بهتر می شناســند، حتی این لباس به مد اســپانیایی 
هم معروف است، کاش ما هم لباس های محلی مان 

را بیشتر می شناختیم و از آن استفاده می کردیم.
 

زنان قشقایی با لباس هایشان 
شناخته می شوند

فیروزآبــاد، قومیــت قشــقایی، بیشــتر قشــقایی ها 
ریشــه ای ترک دارند و تقریبًا تمامشــان به گویشی از 
زبان هــای ترکی اغــوز صحبت می کننــد. مرکز اصلی 
قشقایی ها استان فارس اســت. اما به دلیل وسعت 
اراضــی و قلمــرو در دیگــر اســتان ها از ایــن جملــه 
کهکیلویــه و بویراحمــد، چهــار محــال و بختیــاری، 
خوزســتان، اصفهان، مرکزی و بوشه سکونت دارند. 

قشــقایی ها در دوره هــای مختلف بــه تدریج به این 
ســرزمین کوچیده و در آن ســاکن شــده اند. بسیاری 
از مورخین عقیده دارند قشــقایی ها از سرزمین های 
شــمال غربی گروه گروه وارد ایران شدند و سرانجام 
قشــقایی ها  یافتنــد.  ســکونت  فــارس  منطقــه  در 
دام پرور هستند و یکی از بزرگترین جوامع ایلی ایران 
به شــمار می روند آن ها همه ساله بین سرزمین های 
سردســیر )ییالق( و ســرزمین های گرمسیر )قشالق( 
کــوچ می کنند. یکــی از شــاخصه های پوشــش زنان 
قشــقایی رنگارنگی و تنوع آن اســت کــه معمواًل زنان 
دامــن چند الیه )شــلیته(، تونیــک یا قینــاق و ژاکت 
کوتــاه یا ارخالق می پوشــند. زنان طوایــف گوناگون 
قشــقایی معمواًل با لباس، پیشــانی بنــد و رنگ های 

لباس شان شناخته می شوند.

نادیده گرفتن لباس اقوام توسط متولیان 
حوزه مد و لباس

آرزو ضرغــام، مدرس و کارشــناس حــوزه مد و لباس 
حــوزه  در  هنرســتان  و  دانشــگاهی  رشــته  دربــاره 
آکادمیک طراحی پارچه و دوخت می گوید: حوزه مد 
و لباس واقعًا مهجور واقع شــده اســت و مســئوالن 
و متولیــان امر خیلــی به آن توجه ندارنــد، خصوصًا 
دربــاره لباس هــای محلی اطالعــات، منابــع غنی و 
رفرنس هــای گســترده وجــود نــدارد کــه بتوانیم در 

اختیار دانش آموخته ها قرار دهیم.
او ادامــه می دهــد: دانش آموخته هــای حــوزه مد و 
لباس چــه در دانشــگاه ها و چــه در هنرســتان های 
مرتبط با پوشش های سنتی و محلی آشنا نشده اند، 
اگر هم می بینیــم که برخی افــراد اطالعاتی در زمینه 
لباس های محلی و ســنتی دارند خودشــان در به آن 
شــهر یا روســتا رفته اند و از نزدیک با پوشش خاص 
آنان آشــنا شده اند و این یک نقص است که در زمینه 
پوشــش ســنتی اطالعــات و پژوهش هــا بســیار کم 
است. من که دوره قبل تر هستم همچنان نتوانستم 
اطالعاتــی در این زمینه را به صورت آکادمیک کســب 
کنــم، مگــر اینکــه خــودم بــه آن روســتاها رفتــم و با 
کنــکاش و جســتجو اطالعاتــی را دربــاره لباس های 

محلی گذشتگان به دست آوردم.
به گفته او، البته در دوره هنرستان کتاب های تازه ای 
در زمینــه طراحــی لباس هــای محلی منتشــر شــده 
اســت که منابعی برای اطالعات به دانش آموخته ها 
اســت، در متن کتاب بیشــتر به لباس اقــوام، محلی 
و ســنتی اشاره شده اســت، مثاًل درباره انواع و اقسام 
لباس های کــردی، مدل های مختلفــی از لباس های 
آذربایجــان، فــارس، گیالنــی، قشــقایی توضیحاتی 
داده شده اســت و حتی عکس هایی آن ها به تفکیک 

جنس پارچه ها و لباس ها آمده است.
این کارشــناس حوزه مد و لباس در ادامه می افزاید: 
مثاًل در متن این رفرنس ها از نوع لباس قشــقایی ها 
و  اســت  آمــده  آن  پوشــش  شــیوه  و  پارچــه  نــوع 
دانش آموخته هــا بــا نــوع لبــاس و پارچه هــا آشــنا 

خواهند شد.
او دربــاره لبــاس اقــوام می گویــد: کاش متولیــان 
و مســئوالنی کــه حوزه مــد و لباس فعال هســتند 
در زمینــه لباس هــای اقــوام فعالیت هــا را بیشــتر 
کننــد تــا عالقه مندان در ایــن راه بیشــتر اطالعات 
داشــته باشــند یا از نزدیک به پوشش ســنتی آشنا 
شــوند. متأســفانه نهادهــای دولتی در ایــن زمینه 
برنامه ریزی مدون و درســتی ندارند. درســت است 
کــه جمــع آوری اطالعات دربــاره لباس هــای اقوام 
پروســه بلنــد مدتــی اســت اما باز هــم نبایــد آن را 

نادیده گرفت.
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و این اتفاقی اســت که متأســفانه در ســریال های ایرانی شــاهد 
آن نیســتیم. ســریال های ایرانــی ایــن روزها بیش از هــر چیز به 
معضالت جامعه، درد و غم و ســیاهی می پردازند. عدم استفاده 
از چهره هــای جــوان و جدید، نبود رنگ و نورهای گرم و شــاد در 
ســریال ها و نداشتن قصه های جذاب عاشقانه که همواره مورد 
توجه خانواده ها بوده است، باعث شده تا ما از این مسیر خارج 
شــده و نتوانیم آن طور که باید حتی در کشور خودمان در جذب 
مخاطــب موفــق عمل کنیــم. ما حتی بــا وجــود موفقیت هایی 
کــه در ســاخت ســریال های تاریخــی مذهبــی داشــتیم، امــا در 
این زمینــه نیز با یک توقف چند ســاله مواجه شــدیم که همان 
میــزان مخاطــب انــدک را نیــز از مــا گرفــت. دو ســریال "امــام 
آنجلــس"  "مــردان  و   1۳۷۵ ســال  در  ساخته شــده  )ع("  علــی 
ساخته شــده در سال ۷8 مهم ترین ســریال هایی بودند که قطار 
صادرات ســریال های ایرانی را به راه انداختند. در ادامه ســریال 
"مریــم مقدس" ساخته شــده در ســال ۷9 نیز بــه چرخه پخش 
ســریال های ایرانی در کشورهای دیگر اضافه شد. اما پس از این 
ســریال حدود یک دهه ساخت سریال هایی با کیفیت مناسب و 
روایت های داســتانی قابل پخش در کشــورهای دیگر به محاق 
رفت تا اینکه ســریال "یوســف پیامبر" ساخته شــده در سال 8۷ 
پــس از آغاز نمایــش در تلویزیون کشــورمان، در برخــی دیگر از 
کشــورها نیز به نمایش درآمد. اگرچه هنــوز آماری از فروش این 
ســریال ها به کشورهای دیگر منتشر نشــده، اما صدا و سیما در 
همان زمان مدعی شد که سریال "یوسف پیامبر" در بیش از 60 
کشور جهان بیننده داشته و به صورت اختصاصی در شبکه های 
تلویزیونی تاجیکســتان، پاکستان و افغانســتان روی آنتن رفته 
اســت. این در حالی اســت که ســریال "مردان آنجلــس" نیز در 
ســال 92 در تلویزیون ملی مصــر به نمایش درآمــد و به همراه 
سریال "مریم مقدس" در کشــورهای لبنان، عراق و حتی ترکیه 

نیز نمایش داده شد.
از سوی دیگر سریال های ترکی عالوه بر این که بحث آورده مالی 
را برای کشور به همراه داشــتند در امر سیاست نیز نقش مؤثری 

داشته اند.
اللــه در ایــن زمینه می گویــد: "به نظــرم این دو جــدای از هم 
نیســتند. اساســًا ترکیه در سیاســت های داخلی و بین المللی 
ایــن دو را با هم و در کنــار هم دارد. تحوالتی کــه در منطقه رخ 
داده اســت مانند روزهای پایانی حکومت صدام حســین را به 
یــاد آورید کــه یک ماه مانده به ســقوط صدام حســین دولت 
ترکیــه قــرارداد اقتصادی بســیار مهمی را با عــراق امضا کرد و 
توانســت منافع بسیاری عاید کشــورش کند. یا در بحران های 
مختلفــی که از محاصــره اقتصادی ایران به وجــود آمد، ترکیه 
نهایت اســتفاده را کرد و آورده مالی برای خــود ایجاد کرد. در 
سیاســت ترکیــه ایــن دو مقوله با هم اســت. هم قــدرت و هم 
اقتصــاد را با هم دارد و موفقیــت را در برابری این دو می داند، 
یعنــی موفقیت ترکیه زمانی اســت که اقتصــاد ترکیه روی پای 
خود باشــد. در ســه ســال گذشــته ترکیه با مشــکالتی مواجه 
شــد، اما با همراه کردن برخی کشــورهای عربــی مانند قطر و 
کشــورهای همســایه مانند آذربایجان مشــکالت مالی خود را 
حل کرد و خألهای شــکل گرفته در منطقه را به نفع خود تغییر 

داد و موفقیت اقتصادی برای خود به همراه آورد."
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه با بیــان این کــه ترکیــه از تمام 
موقعیت هــای پیش آمده ای که ریشــه آن ها در نابســامانی های 
دیگر کشورهاســت ســود می کند، توضیــح می دهــد: "علیرغم 
حکومت اسالمی در ترکیه هیچ محدودیتی در تولید سریال های 
تلویزیونــی وجود نــدارد. همیــن االن می توان ســریال هایی را 
از شــبکه های اســتار، شــو و  D دید که خانم ها در آن نیمه عریان 
هستند و این جالب است که در زمانی تولید می شوند که دولت 
گرایش های اســالمی دارد و گاهی می شــنویم که ایــن نیز نوعی 
حکومت اســالمی اســت، درواقــع در داخل نظام فکــری دارند و 
جایــی برای ایــن ماجرا درســت کرده اند که مانع این پیشــرفت 
همه جانبــه ترکیه در عرصه های دیگر نشــود. ترکیه بیش از این 
که بــر خالقیت و قــدرت متکی بر خــود در سیســتم های دیگر را 
راه بیندازد، بر خألهای موجود تکیــه می کند. یعنی نگاه می کند 
ببیند فالن کشــور در کــدام بخش خــأل دارد و ســریالی را تولید 
می کند کــه اتفاقًا می داند آنجا تولید نمی شــود، چون تجربه ای 
که در ســاخت این ســریال ها دارد به او کمک می کنــد تا به تمام 
نیاز مردم در خاورمیانه و آســیای میانه پاسخ دهد و این تبدیل 
بــه رمــز موفقیــت ترکیــه در تمامی بخش هــا ازجملــه اقتصاد، 
آموزش عالی و ... می شود. یعنی ترکیه از مشکالتی که در برخی از 
کشورها بر سر هنر، آموزش و ... وجود دارد، بهره می برد. به طور 
مثال در آنتالیا، برای هر دو سلیقه دینی و غیر دینی امکان تفریح 
وجود دارد و در هتل های مختلف درج شــده است که تفریحات 
اسالمی و غیر اسالمی ارائه می شود. در سیستم اقتصادی نیز این 
وضعیت را به وجود آورده اســت و به نظرم رقیب اصلی ترکیه در 
این مســائل از قدیم ایران بوده است، درحالی که از آن به درستی 
اســتفاده نمی کنــد. ایران با وجود داشــتن تمــام جذابیت های 
تاریخی و مجموعه های تاریخی که دنیا تشــنه دیدن آن هاست، 
درها را برای ورود توریســت بسته اســت، در مقابل ترک ها درها 
را باز کرده اند. درحالی که ایــران موفقیتش قابل قیاس با ترکیه 
نیســت. منظور من توریست های سیاحتی نیستند چون انواع و 
اقسام توریســت داریم که بخش عظیمی از توریست ها تاریخی 
هســتند و می شــود با سیاســت گذاری درســت حداقل در سال 

پانزده میلیون نفر توریست داشت."
او در ادامــه می گویــد: "جالــب اســت بدانیــد کــه آن هــا طبق 
برآوردهــای خــود می گوینــد اگــر ایــران روزی درهای کشــورش 
را بــه روی توریســت ها بــاز کند، ترکیه ورشکســت خواهد شــد. 
ترک ها متوجه این خأل هســتند و کســانی که می خواهند بیایند 
خاورمیانــه و آســیا را ببینند به دلیل این که درهای ایران بســته 
است به ســمت خود جذب می کند. بگذارید مثالی بزنم. من در 
کتابخانه ایســام ترکیه که در شــهر استانبول اســت و متعلق به 
ســازمان کنفرانس اســالمی اســت، خانم چینی دیدم که داشت 
زبــان فارســی یاد می گرفــت. کنجکاو شــدم و دیــدم این ها یک 
گروه هستند که می آیند در استانبول زبان فارسی یاد می گیرند. 
باید بررســی کرد که چرا مردم دنیا برای یادگرفتن زبان فارســی 
کــه مرکزش ایران اســت، بــه ترکیــه می روند. یــا خیابانــی را در 
استانبول می شناسم در نزدیکی میدان سلطان احمد، که وقتی 
در آن قــدم می زنید در کنار تولیدات قالــی که متعلق به مناطق 
مختلــف ترکیه اســت، قالی های ایرانــی را به نام قالــی آناتولی 
می فروشــند. ترکیه حتی در برگزاری جشنواره های خوشنویسی 
نیز بســیار مطرح است. ســریال امروز خودش به تنهایی مطرح 
نیســت، هم زمان با بحث سریال زمینه های مختلف و عدیده ای 
از سیستم سیاسی نیز وجود دارد که ترکیه از آن استفاده می کند. 
ایدئولــوژی گشــایش عثمانی نیز کــه به تازگی مطرح شــده نیز 
می تواند در این زمینه اثرگذار باشــد. حتی امروز افتخار سینمای 
تجــاری ایــران زمانی محقــق می شــود که بتوانــد از یــک بازیگر 
و چهــره ترک اســتفاده کنــد، نمونه آن را شــاهد هســتیم آثاری 
ماننــد "مطــرب"، "جن زیبا"، "مســت عشــق" یا ســریال های 
شــبکه نمایش خانگی که همه نمونه های کوچکــی از این اتفاق 

هستند."
او در خاتمه درباره چرایی عــدم موفقیت ایران در این زمینه نیز 
می گویــد: "به همان دلیل که در ورزش، مســائل دانشــگاهی و 
آموزشــی و تولیــدات علمی نتوانســتیم. ما مشــکالت مدیریتی 
داریــم، چــرا کــه به شــدت وابســته بــه منابــع دولتی هســتیم. 
سریال ســازان ما می دانند کــه این لوله های نفت باز هســتند و 
بودجه الزم را خواهند داشــت. تلویزیون خودمــان را نگاه کنید 
مــن نمی دانم درآمد تلویزیون از فروش تولید ســریال ها چقدر 
اســت، اما فکر نمی کنم در این زمینه موفقیتی داشــته باشد. به 
این دلیل که اغلب سریال ها سفارشی تولید و پخش می شوند. 
همان طور کــه پیش تر نیز گفتم، تقریبًا تمام ســریال های به نام 
تاریخی ایران مانند "مریم مقدس"، "تنهاترین ســردار"، "امام 
علی )ع("، "اصحــاب کهــف" و ... از تلویزیون های ترکی پخش 
شــدند. یعنی آن ها سیســتمی تعریــف کرده اند کــه جایی برای 

تولیــدات ما در دل خــود دارد و نگفتند چــون می خواهند تفکر 
شــیعی را تبلیغ کننــد، اجازه پخش ندهیــد. اقبالی کــه از فیلم 
"خورشید" مجیدی در ترکیه شد، حتی بیشتر از ایران بود، یعنی 
نیامدند بگویند چون مجیدی هنرمندی شیعه است، نباید این 
کار انجام شــود. آن ها در قالب همان برنامه ریزی تعریف شــده 
کار خــود را انجــام می دهند. دلیــل موفقیت ســریال های ترکی 
فقــط به خود ســاخت ســریال مرتبط نیســت و مربــوط به کل 
فضای ترکیه و نوع مدیریت ترکیه اســت. اقتصاد آزاد بر اقتصاد 
دولتی ارجحیت دارد و گردش آزاد اطالعات اصل مهمی اســت. 
احتــرام بــه تنوع ســلیقه ها اصل اســت و ترکیه به خوبــی از این 
عوامل در جهت پیشــبرد اهداف خود اســتفاده می کند. جالب 
اســت بدانید که در دهــه 80 تا 199۵ میالدی آغاز رکود ســینمای 
ترکیه اســت، به طوری که سینمای ترکیه در ســال 2000 درنهایت 
شکســت و رکود محض بود و تولیدات این کشــور بیش از 1۵ اثر 
در ســال نبود، اما با برنامه ریزی که انجام دادند امروز ســینمای 
ترکیــه دوش بــه دوش ســریال هایش پیــش مــی رود و بخــش 
عظیمی از سینمای ترکیه سهمی در فروش جهانی در دنیا دارد. 
نمی شــود دلخوش کرد کــه ما چــون در جشــنواره های جهانی 
جوایزی را از آن خود می کنیم آن ها از ما عقب تر هستند و شانس 
دریافت این جوایز را ندارند. این گونه نیست، در 10 سال گذشته 
هر جا سینمای ایران موفقیتی کسب کرده یک فیلم ترکی نیز در 
کنارش وجود داشته اســت و حتی تعداد موفقیت های سینمای 
ترکیه امروز از ایران نیز بیشــتر شده و جلو رفته است. باید فکری 
اساســی برای سریال ســازی دولتی تلویزیون انجــام دهیم. فکر 
می کنــم سریال ســازی دولتی مرگ خودش را خیلی وقت اســت 
دیــده و موفــق نیســت و ســرمایه گذاری کــه برای ســریال های 
تلویزیونی می شــود یک صدم هم بازگشــت ندارد و این نشــان 

می دهد که دیگر حتی میان مردم هم اقبالی ندارند."
زمانی دو شــبکه یک و دو سیما را داشــتیم، اینترنت و ماهواره ای 
نبود و هرچه تولید می شــد، مخاطب از ســر ناچاری می دید، اما 
امــروز با این حجم از شــبکه های مختلف اینترنتــی و ماهواره ای 
دیگر تولیدات تلویزیونی جواب نمی دهد و نکته اینجاســت که 

تلویزیون بسیار در این زمینه عقب مانده است.
متأســفانه این عقب ماندگــی نه تنها در ســریال های تلویزیونی 
بلکه در ســریال های شــبکه نمایش خانگی نیز دیده می شــود. 
هرچند شــاید بتوان گفت ســریال های شــبکه نمایــش خانگی 
وضع بهتری نســبت به این ماجرا دارنــد، اما نباید فراموش کرد 
کــه نبود قصه و جذابیت های بصری را نمی توان تنها در نمایش 

خانه های لوکس و زندگی های الکچری خالصه کرد.
عنصر مفقوده سریال های ما در طی این سال ها نبود قصه های 
جــذاب، رنــگ و نــور و شــادی و نبــود چهره هــای جدید اســت 
کــه با وجــود هزینه هــای انجام شــده ناموفق هســتند. بخش 
اعظمــی از بودجه ســریال های ترکی صــرف فیلمنامه، طراحی 
لباس و بازیگران آن می شــود که همین امر خــود موجب ایجاد 
فعالیت های دیگر ازجمله الگوبرداری از طراحی لباس و استایل 
بازیگران و تبلیغ آن به شــکل بین المللی می شود درحالی که در 
کشــور ما شــاید بتوان گفت، صرف بودجه شــاید تنها در بخش 
جذب بازیگران آن محقق می شود و باقی بودجه صرف مصارفی 
می شود که در راستای ساخت سریال آن طور که باید مورد توجه 
واقع نمی شوند. ما در ســریال های تلویزیونی و نمایش خانگی 
متأسفانه از معرفی جاذبه های توریستی کشورمان باز مانده ایم 
و شــاید آثار بســیار اندکی را داشــته باشــیم که بتوانیــم از آن ها 
به عنوان جاذبه توریستی کشور یاد کنیم. راه خیلی دوری نرویم 
ما حتی برج میالدمان را هم هنــوز به خوبی به عنوان یک جاذبه 
توریستی به مخاطب داخلی معرفی نکرده ایم، مخاطب خارجی 

پیشکشمان...
 

karadayi- کارادایی
کالم آخــر این که کشــورهای همســایه که ســال ها عقب تــر از ما 
بودند و از روی دســت فیلمســازان مــا دیکته می کردنــد، امروز 
تبدیــل به قطب هــای جهانی شــدند و هنرشــان را روزبه روز به 
صنعت نزدیک تر کردند، درحالی که ما نه تنها نتوانستیم به این 
صنعت نزدیک شــویم بلکه خودمان فضا را در اختیار آن ها قرار 
دادیم تــا مخاطبانمان را جذب کنند و از آن بهره وری نمایند. به 
نظر می رســد مدیران و مســئوالن فرهنگی باید بیش از پیش به 
این موضوع دقت نظر داشــته باشند که اگر دیرتر، از این خواب 
خرگوشــی بیدار شــوند مخاطبی دیگر برایشــان باقــی نخواهد 
مانــد. باید فضا را برای پرداختن بــه قصه ها و ایده های جدید، 
حضور جوانــان و تبلیغات مؤثــر باز کرد تا فیلمســازان بتوانند 
بدون آن که از دست کشورهای همسایه دیکته غلط کنند، خود 
بنویســند و مخاطبــان دل زده و قهرکرده از رســانه را بار دیگر با 

آن آشتی دهند.
هنرآنالین

چرا ایران از قافله عقب ماند؟
 بررسی دالیل اقبال جهانی به سریال های ترکی در گفت وگو با عبدالحسین الله

فرهنگ هنر کرونا پالساندیشه اقتصاد  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

بی توجهی به لباس سنتی و محلیبی توجهی به لباس سنتی و محلی

 به نـام اقـوام ایـران  به نـام اقـوام ایـران 
به کام مد اروپابه کام مد اروپا
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ایرنــا- گاهــی فاصلــه اجتماعــی را بــه هر 
دلیلــی در صــف نانوایــی، مراکــز خرید و 
وســایل نقلیــه عمومی به هــم می ریزیم و 
بدتــر از آن بــا تکــرار خطاهای بهداشــتی، 
زمینــه را بیش از پیش برای انتقال ویروس 

می کنیم. فراهم  کرونا 
طــی  مــوارد  بیشــتر  در  خطاهــا  ایــن 
»تجمع هــا« و »ترددهــا« تکــرار می شــود 
نیــز  کرونــا  بــا  مقابلــه  ســتاد  شــاید  و 
محدودیت هــای جدی تر را بــه دلیل تکرار 
همین اشــتباه ها و عادت داشــتن برخی از 
مردم به ســبک زندگی قبل از شیوع کرونا، 

می کند. اعمال 
تشخیص این اشتباه ها و تکرار نکردن آنها 
در حقیقــت دروازه ورود بــه ســبک زندگی 
ایمــن در برابــر کروناســت؛ همــان ســبک 
زندگــی موثــری کــه مســووالن و مدافعان 
ســامت آن را از مــردم انتظــار دارنــد زیرا 
مــردم اصلی تریــن پایه مقابله بــا اپیدمی 
این ویروس به شــمار می رونــد و اگر کمک 
و مشــارکت آنان نباشد، هیچکسی در هیچ 
ســطحی از مســوولیت نمی توانــد کار بــه 

ببرد. جایی 
و  وظایــف  اندکــی  عــده ای  وقتــی 
نمی دهند،  انجام  را  مسئولیت هایشان 
چــاره ای جز تشــدید محدودیــت باقی 

نمی ماند.
نکتــه ای کــه فرمانــده قــرارگاه عملیاتــی 
ســتاد مبــارزه بــا کرونــا نیــز بــر آن تاکید 
دارد و می گویــد: مــردم مــا هنــوز نســبت 
ندیده انــد؛  کافــی  آمــوزش  قرنطینــه  بــه 
محدودیــت  ایجــاد  بــه  راضــی  هیچکــس 
نیســت اما وقتی عــده ای اندکی وظایف و 
نمی دهنــد،  انجــام  را  مسئولیت هایشــان 
باقــی  محدودیــت  تشــدید  جــز  چــاره ای 

نمی ماند.
تاکیــد  فضلــی«  رحمانــی  »عبدالرضــا 
بیمارســتان  در  کــه  مبتایانــی  می کنــد: 
بســتری نمی شــوند، از این پس با نرم افزار 
»ماســک« و بــا کمــک وزارت ارتباطــات از 

می شوند. رصد  همراه شان  تلفن  طریق 
بنابــر آنچــه که گفته شــد به نظر می رســد 
بخش قابل توجهی از اشــتباه های تکراری 
در مواجهــه بــا کرونــا کــه بــه انتقــال این 
ویــروس منجــر می شــود، ناشــی از پایین 
آنهــا  رفــع  و  اســت  آگاهــی  ســطح  بــودن 
صرفا بــه آموزش از طریــق تولید محتوای 
رســانه ای و تغییر تدریجی در سبک زندگی 

نیاز دارد.

الاقل در اتوبوس و مترو سخن نگوییم
کارشناســان معتقدنــد اگــر به هــر دلیلی 
فاصلــه اجتماعــی بــه هــم ریخــت، الاقل 
ســخن نگوییم زیــرا ریزذره هــای دهان که 
گاهــی برای چندین دقیقــه و تا فاصله دو 
ســه متری روی هوا می ماند، ممکن اســت 

به ویروس کرونا آلوده باشد.
وســایل نقلیه عمومی همچــون اتوبوس، 
مترو و تاکســی از جمله مکان هایی اســت 
کــه مســافران آنهــا در فاصلــه نزدیــک به 
دلیــل  همیــن  بــه  و  می گیرنــد  قــرار  هــم 
»محمود ترفع«، مدیرعامل شــرکت واحد 
مســافران  می گویــد:  تهــران  اتوبوســرانی 
اتوبوس برای حفظ ســامت خود و ســایر 
شــهروندان از صحبــت کــردن بــا دیگران 
اتوبــوس  در  تلفنــی  تمــاس  برقــراری  یــا 

کنند. خودداری 
این شــیوه را می توان به عنــوان یک راهکار 
عملــی در کنــار اســتفاده از ماســک، برای 
مقابله با ویروس کرونا در محافل عمومی 
دیگــر در پیــش گرفت؛ به ویژه در شــرایط 
فعلی که ســتاد مقابله با کرونــا مجبور به 
از اول  ۲ هفتــه ای  اعمــال محدودیت های 

آذرماه شده است.
دستفروشــان مترو اگر مبتال باشــند به 
دلیــل صحبت کــردن با صــدای بلند و 
پخــش ریزذره های دهان آنان در فضا، 
می تواننــد بخش اعظمی ار مســافران 
یک واگــن را به صــورت دســته جمعی 

کنند گرفتار 
موضــوع  خصــوص  ایــن  در  البتــه 
دستفروشــانی کــه مــدام در داخــل متــرو 
تهران کاالی خــود را با صدای بلنــد تبلیغ 
می کنند و دور می گردند، به میان کشــیده 
می شــود؛ همانانــی کــه اگــر مبتا باشــند 
می تواننــد بخش اعظمی ار مســافران یک 
واگــن را به صــورت دســته جمعــی گرفتار 
کننــد و مســووالن بایــد جدی تــر از قبــل 

نســبت به مقابله با این پدیده بپردازند. 

دورهمی و مسافرت تا مدتی ممنوع
ســفر برون شــهری و دورهمی در تعطیات 
آخــر هفتــه موجب تجمــع و گاهــی ابتای 
گروهــی بــه کوویــد۱۹ می شــود و از جمله 
خطاهای تکراری اســت که مســووالن را به 
اما  وامی دارد  تردد  محدودیت های  اعمال 

با این وجود، شــماری از افراد در پایان هر 
هفته صحنه هایی از ســفر خود را اســتوری 

می کنند.
تــا جایــی کــه ســرهنگ »نورهللا خــادم«، 
رئیس پلیس راه تهران روز گذشــته، شــنبه 
۲ هفته ای  بــه محدودیت هــای  بــا اشــاره 
آذرمــاه، اعــام کــرد: مســافران پایتخت از 
مقابــل پاســگاه آزادراه تهــران- شــمال به 
در  تــردد  و  می شــوند  بازگردانــده  تهــران 
ایــن دو هفته بــرای شــهروندان تهرانی در 

آزادراه تهران - شمال ممنوع است.
تاکنــون نیــز هشــدارهای زیــادی در مورد 
طریــق  از  کرونــا  شــیوع  بــر  ســفر  تاثیــر 
منتقل  مردم  به  جمعی  ارتباط  رســانه های 
شــده و با این وجــود، به نظر می رســد در 
ایــن خصــوص کفه تــراز به ســمت توجیه 
بــا  قاطــع  برخــورد  و  می کنــد  ســنگینی 

است. ضروری  متخلفان 
زیرا ســفر کــردن »تجمــع چندین ســاعته 
در داخــل خــودرو بــا فاصلــه نزدیــک« و 
»خســتگی و ضعیف شدن سیســتم ایمنی 
بــدن« را بــه دنبــال دارد و هر یــک از این 
موارد می توانــد در ابتا بــه کووید ۱۹ موثر 
باشــد و از ســوی دیگر نیز هرچه مراودات 
انسانی بیشتر شود، احتمال ابتای تعداد 

افزایش می یابد. افراد  از  بیشتری 

پرهیز از دورزدن قانون
هفتــه ای  دو  تعطیلــی  از  روز  نخســتین 

اصناف غیرضــروری در حالی با مشــارکت 
قابــل توجــه بــازار تهــران ســپری شــد که 
تعــداد بســیار معــدودی از اصنــاف برای 
مختلــف  بهانه هــای  بــه  قانــون  دورزدن 

کردند.  اقدام 
برخی هــا بــا تعویــض کاالهــای ویترین و 
ظاهرســازی تاش کردند که مغازه خود را 
جزو اصناف ضــروری و گروه یک جا بزنند؛ 
غافل از اینکــه ناظران تعزیــرات حکومتی 
در صورت مراجعه، بر اساس پروانه کسب 

با آنان رفتار خواهند کرد. 
چــون  بهانه هایــی  بــه  نیــز  دیگــر  برخــی 
تمیــزکاری، انبارگردانــی و مــوارد مشــابه، 
کرکره مغازه ها را تا نیمه باال نگاه داشــتند 
و از ایــن طریق تــاش کردند کســب و کار 
غیرضروری خود طی روز گذشــته را توجیه 

   . کنند

فرهنگ صحیح استفاده از ماسک را 
بگیریم یاد 

دانش ما در صورتی که در زمینه اســتفاده 
از ماســک ناقص باشــد، نتیجه استفاده از 
آن چنــدان اثربخش نخواهــد بود به ویژه 
آنکــه شــرایط ســخت زمســتان و بارندگی 
هــم بــه آن اضافــه شــود؛ ماســک زدن تا 
چنــدی  کــه  اســت  اهمیــت  دارای  حــدی 
پیــش اســتفاده از آن از در منــزل اجبــاری 
شــد و حتی ســازمان جهانی بهداشــت نیز 
نســبت به اهمیــت آن واکنش نشــان داد 

و توصیه هایــی را در ســطح جهانی مطرح 
کرد.

بــر اســاس ایــن توصیه هــا »افــراد بــرای 
اســتفاده از ماســک باید به رعایت مواردی 
همچــون ضدعفونی کردن دســت ها قبل 
از لمس کردن ماســک، بررســی ماســک از 
نظر ســامت، نبــود فاصله بین ماســک و 
صــورت، پوشــاندن کامــل دهــان، بینی و 
چانه و پرهیز از لمس کردن ماســک توجه 

کنند«.
از  کــه  حالــی  در  را  دســتایمان  مــدام 
هستیم،  بی خبر  آنها  بهداشت  وضعیت 

نزنیم ماسک  به 
همچنین برای برداشــتن ماسک از صورت 
ضدعفونــی  همچــون  نکاتــی  بــه  توجــه 
کردن دســت ها قبل از برداشــتن ماســک، 
دور  بنــد،  قســمت  از  ماســک  برداشــتن 
کردن ماســک از مقابل صــورت، قراردادن 
اســتفاده  بــرای  تمیــز  کیســه  در  ماســک 
ســالم  از  اطمینــان  صــورت  در  مجــدد 
بــودن آن، شست وشــوی روزانه ماســک با 
مواد شــوینده و شســتن دســت ها بعد از 

برداشتن ماسک ضروری است.
طبــق توصیه های بهداشــت جهانی، افراد 
باید در اســتفاده از ماسک خانگی از انجام 
از  اســتفاده  همچــون  اشــتباهی  کارهــای 
ماســک های آســیب دیده، شــل و گشاد و 

قرار دادن ماســک زیر بینی پرهیز کنند.
دکتــر علیرضا فاطمی، عضــو هیات علمی 

گرمســیری  و  عفونــی  بیماری هــای  گــروه 
دانشگاه شــهید بهشــتی تهران نیز نسبت 
به اســتفاده از ماســک های خیس با شروع 
فصل ســرما و بارندگی ها هشدار می دهد 
و می گویــد: در روزهــای بارانــی از ماســک 

نکنید. استفاده  خیس 
از  اســتفاده  اثرگــذاری  زمــان  دربــاره  او 
داد:  توضیــح  نیــز  معمولــی  ماســک های 
زمــان اســتفاده از ماســک هــای ســه الیه 
معمولی حداکثر ســه تا چهار ساعت است 
و زمانی که ماســک مرطوب تر شــود، مدت 

از ماسک کوتاه تر خواهد شد. استفاده 
فیلتردار  ماســک های  درباره  فاطمی  دکتر 
یــا N۹۵ نیز بیان می کند که این ماســک ها 
از ماســک های ســه الیــه ضخیم تــر بوده و 
حداکثر زمان اســتفاده از این ماسک ها در 
صورتی که مرطوب نشــده باشــد، هشــت 

است. ساعت 
عضــو هیــات علمی گــروه بیماری های 
عفونــی و گرمســیری دانشــگاه شــهید 
بهشتی تهران: هر نوع ماسکی چنانچه 
از صــورت برداشــته شــد، بــه صــورت 
اگر  حتی  شــود؛  اســتفاده  نباید  مجدد 
زمان اســتفاده از آن کمتر از یک ساعت 

باشد.
دکتــر فاطمــی با اشــاره بــر ایــن موضوع 
که اســتفاده از ماســک های اســتاندارد به 
انتقــال  از  میــزان قابل توجهــی می توانــد 
ویــروس جلوگیــری کنــد، تاکیــد دارد کــه 
اگر بــه کیفیت و اســتاندارد ماســک شــک 
داریــد، می توانید بــرای تاثیرگذاری بهتر از 
۲ ماسک به صورت همزمان استفاده کنید 
یا در غیــر اینصورت یک دســتمال کاغذی 

داخل ماسک قرار دهید.
گرچــه کرونــا طی ماه های گذشــته ســبک 
زندگی بســیاری از مردم را دچــار دگرگونی 
کرد امــا این تغییــر گویا شــرایط الزم برای 
کنترل این ویــروس را فراهم نکرده و موج 
سوم کرونا با قدرت بیشــتر در حال تاخت 

و تاز در پایتخت است.
تغییر ســبک زندگــی برای کنتــرل ویروس 
کشــیدن  چالــش  بــه  طریــق  از  کرونــا 
خطاهای تکــراری امکانپذیر خواهد بود و 
مــرور این اشــتباه ها نه تنها ســطح دانش 
مردم را افزایــش خواهد داد، بلکه زمینه را 
برای کاهش حجم کاری مدافعان ســامت 

فراهم خواهد کرد.

نقطه پایان خطاهای بهداشتی کرونا کجاست؟

آگهی مزایده حضوری 
مرحله اول نوبت دوم

روزنامه سرخاب
م.الف 625

شــهرداری آچاچی به اســتناد بند ۲ جلســه  شــماره ۲۷۸ مورخه  ۹۹,۰۸,۱۷  شورای محترم اســامی شهر آچاچی 
وبرابرمــاده ۱3 آئیــن نامــه مالــی شــهرداریها، خــودرو ســواری ســمند ef۷ شــهرداری آچاچــی  با قیمــت پایه  

۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ازطریق مزایده حضوری )حراج( اقدام نماید.
لــذا ازکلیه عاقه مندان جهت خرید خودرو ســواری  فوق دعوت میگردد راس ســاعت ۱۰روز  پنج شــنبه مورخه 
۹۹,۰۹,۱3 به محل مزایده )حراج( محل ســاختمان شــهرداری آچاچی واقع در شهرستان میانه_ شهر آچاچی _ 

جنب گلزار مومنین و شهدا برگزار خواهد شد مراجعه نمایند. 
الــف( پرداخت هر نــوع مالیات_ هزینه کارشناســی قیمت خــودرو و هزینه چــاپ آگهی بعهده برنــده مزایده 

)خریدار( خواهد بود
ب( هزینه عوارض خودرو بر عهده شهرداری آچاچی می باشد.

ج( هزینه انتقال مالکیت طبق قوانین و مقررات دفاتر اســناد رســمی عمل خواهد شد و بازدید از تاریخ انتشار 
این آگهی همه روزه از اول وقت اداری لغایت پایان وقت اداری بمدت ۱۸ روز از روز چاپ آگهی برای اشــخاصی که 

تمایل به خرید موارد مزایده را دارند در محل شهرداری آچاچی آزاد میباشد .
د(  شــرکت کنندگان بایســت ۵ درصد به مبلغ ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده را به شماره 
حســاب ۸۴۷۵۲۶3۴۸ نزد بانک کشاورزی شعبه آچاچی واریز و همراه فیش واریزی در روز مزایده حضور یابند.
در زمان فروش خودرو در صورت انصراف برنده مزایده به نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد و انصراف دهنده 

حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. 
و(رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعامات دولتي  الزامی میباشد.                                                                                             

ر( شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.
چاپ مرحله اول _ نوبت اول دوشنبه ۹۹,۰۸,۲۶
چاپ مرحله  اول_ نوبت دوم دوشنبه ۹۹,۰۹,۰3

                                                                                                تقی پور_ شهردار آچاچی

م الف ۵۲۷,۵۸۱۶
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره ۱3۹۹۶۰3۰۴۰۲3۰۰۱۰3۹ مورخه ۱3۹۹,۰۷,۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آذرشــهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زکیه دائــی فرج زاده فرزند 
محمد بشــماره شناســنامه 3۹۴ صادره از در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت ۲3۱.۰۸ متر مربع مفروز و مجزی شده از پاک ۱3۵ 
فرعی از ۶۲۸۰ اصلی واقع در بخش ۱۲ تبریز خریداری از مالک رســمی آقای محمد هاشــم یوســفی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کاسه: ۱3۹۹۱۱۴۴۰۴۰۲3۰۰۰۰۱۵

بهرام قاصدی-رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهرتاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹,۰۹,۰3     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹,۰۹,۱۸

م الف ۵۲۷,۵۸۱۶

آگهی تاسیس شرکت تيمچه هیراد ارس )سهامی خاص(
خاصه اظهارنامه و اساســنامه شرکت فوق که در تاریخ۱3۹۹/۸/۲۴ 
تحت شماره ۶۷۰۹ شناسه ملی۱۴۰۰۹۵۸۲۱۸۶در دفتر ثبت شرکتهای 
ســازمان منطقه آزاد تجاري صنعتی ارس به ثبت رســیده و در همان 
تاریــخ از لحاظ امضــاء ذیل تکمیــل گردید، جهت اطــاع عموم در 

روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد.
۱. موضوع شــرکت: واردات، صادرات، خریــد، فروش و پخش چای ، 
قهوه ، داروهای گیاهی خشکبار و آجیل ، خرما و زعفران و کلیه کاالی 
مجاز بازرگانی - اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی و داخلی - اعطاء 
نمایندگی به اشــخاص حقیقی و حقوقی - مشارکت در انواع سرمایه 
گــذاری خارجی و داخلی با اشــخاص حقیقی و حقوقی - شــرکت در 
مناقصــات و مزایده های دولتی و بخــش خصوصی - فعالیت های 
خدماتی ، تامیــن و واردات انواع مواد اوليه و ماشــین آالت تولیدی 
صنعتی و بهداشــتی - اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی واعتباری 
ایرانــی و خارجی - ســایر فعالیت هــای مجاز بازرگانــی و تجاری پس 
از اخــذ مجوزهــای الزم از نهادهــای ذیصــاح و مطابق بــا قوانین و 

مقررات منطقه آزادارس
۲. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3. مرکــز اصلــی شــرکت: اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان 
جلفــا ، بخــش مرکزی به دهســتان شــجاع ، روســتا شــجاع، محله 
جــاده جلفــا، خیابــان ))شــاهین تجــارت(( ، جــاده )جلفــا - مرند 
پســتی:  کــد  اول  طبقــه   ،۲۶  ، آذربایجــان  پاک۰،پاساژمشــاهیر   ،(

 ۵۴۴3۱۱۲۶۰۴

ریــال  میلیــون(  )ده  مبلــغ۱۰۰۰۰۰۰۰  شــرکت:  ســرمایه  میــزان   .۴
تمامــا نقــدي منقســم به یکصد ســهم یکصد هــزار ریالی بــا نام که 
صد در صدآن توســط موسســین به موجــب گواهی بانکی شــماره 
۵۲/۵۴۸۰/۸۰۱ مــورخ ۱3۹۹/۵/۱۴نــزد بانــک تجــارت شــعبه جلفــا 

پرداخت گردید.
۵. اولیــن مدیــران شــرکت: حامــد جلیــل اوغلــی به شــماره ملی 
۱۷۲۰۰۹۴۶۷۵ به سمت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره - محمدجواد 
خوشــبین به شــماره ملی ۱3۷۰۵۸۰۵۰۹ به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره - حســن ذبیح اللهی به شــماره ملی ۱3۷۱۹۲3۹۷3 به سمت 

عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ .دارندگان حق امضاء مجاز : کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری 
و بهادار بانکی و قرار دادها و عقود اسامی و مکاتبات عادی و اداری 

با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
۷.حــدود اختیــارات مدیــر عامــل: مجــری مصوبات هیــات مدیره 

خواهد بود. 
۸. بازرســان شــرکت: مریــم عبــادی بــه شــماره ملــی ۱3۷۹۲۸۴۱۰۴ 
به ســمت بازرس اصلی و محمد حســن خوشــبین به شــماره ملی 
۱3۷۸۸۸۸۰۴ به ســمت بازرس علــی البدل به مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند. 
۹. اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید.

۱۰. روزنامه سرخاب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
رستمیان- رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و 
معنوی منطقه آزاد ارس
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ماجرای فکری ،دیاباته و هزار و یک تفاوت

"ایرانی بازی"،خرید گل و 
شیرینی و چشمان بهت زده شیخ

گزارش

            سپهر ستاری

احتمــاال در روزهــای آینــده دیاباتــه بــا عذرخواهــی از فکری به 
تمرینات استقالل بر می گردد.

شــیخ دیاباته؛روزی که خبر رسید قراردادش با استقالل را تمدید 
کرده هــواداران این تیم نفــس راحتی کشــیدند.جدایی اش آزار 
دهنده بــود و به قول دو آتشــه ها:»نمی شــد با آن کنــار آمد.« 
روزی نبود که هواداران برای بازگشــتش به ایران لحظه شــماری 
نکنند.بارهــا و بارهــا آنها مدیران را تحت فشــار گذاشــته و گفته 
بودند:»چه شــد؟کی می آید؟« شیخ آمد و خیلی ها این آمدن و 
این ماندن را به نام خودشــان ســند زدند اما آنچه مهم بود شیخ 
آمد و اســتقاللی ها با چنگ و دندان حفــظ اش و البته هزینه ای 

نسبتا سنگین حفظ اش کردند!
چشمان بهت زده شیخ

عکس های زیادی از ماجرای فوالد آره نا منتشــر شــده است.یکی 
از عکس ها،همین عکس پایین است.ببینید.چشــمان از حدقه 
بیــرون زده شــیخ،عصبانیت فکــری و بقیــه ماجرا.قصه ســاده 
بود و شــاید شــیخ هم نباید در آن لحظه راهی رختکن می شد تا 
اســتوک اش را عــوض کند امــا داد و بیدادهای فکــری هم مرهم 

دردی نبود که باعث آزار استقاللی ها شد. 
شیخ ثابت شده است،کادر فنی چطور؟

شــیخ دیاباته محبوب هواداران استقالل است،فکری هم همین 
طور.امــا نکته ای که وجود دارد این اســت کــه دیاباته خودش را 
ثابت کرده اســت.آن هم در تیــم بزرگی مثل اســتقالل.مهاجمی 
شش دانگ که توانایی باالیی هم دارد.با این حال تصمیم فکری 
و کادر فنی اش پس از بازی این بوده است:»دیاباته اجازه تمرین 
کــردن ندارد.«محمود فکــری که خیلی زود به نیمکت اســتقالل 
رسید بازیکنی را اخراج کرده که نیازی برای اثبات خودش ندارد و 
این فصل هم بنا به دالیل و شــرایط زیادی که پیش آمد در ایران 
ماندنی شــد اما کادر فنی چطور؟تضمینی هســت که در صورت 
نیمکت نشــیت کردن شــیخ یا اخــراج او و عدم ناکامی اســتقالل 

فرصتی برای اثبات کادر فنی مانده باشد؟  
حرفه ای گری،اقتدار سرمربی یا زهر چشم گرفتن از 

دیاباته؟
روز شنبه محمود فکری به شیخ دیاباته اجازه تمرین کردن نداد.
از تصمیم فکری سه برداشت می شود انجام داد.اول اینکه او یک 
تصمیم حرفــه ای گرفته و بــرای متنبه کــردن بازیکنش تصمیم 
گرفته تا به او آموزش بدهد که در آن شــرایط ســخت و حســاس 
نباید به رختکن می رفته تا اســتوک های خودش را تعویض کند.
اگر استوک ها برای او نامناسب بوده آیا تا قبل از اینکه وارد زمین 

شود از این اتفاق آگاهی نداشته است؟
دوم اینکه فکری با این تصمیم می خواهد اقتدار خودش را نشان 
بدهد.اگر او بازیکن بزرگی مثل شــیخ دیاباتــه گلزن که محبوب 
هواداران هســت را تنبیه کند ســایر بازیکنان هرگز به خودشــان 

این اجازه را نخواهند داد تا برای استقالل حاشیه ایجاد کنند.
ســوم هم گرفته زهر چشــم از دیاباته اســت تا ایــن بازیکن دیگر 
تصمیماتی اینچنینی نگیرد و وقتی سرمربی و کادر فنی به او نیاز 

دارند به قول معروف دست شان را در پوست گردو نگذارد.
یک ادعای عجیب از ادموند اختر

بازیکن ســال های نه  چندان دور اســتقاللی هــا در گفت و گو با 
یکی از رســانه ها مدعی شــده که:»من فکر می کنم استقالل اگر 
همین امروز شــیخ دیاباته را اخراج کند برنده اســت و برای این 
حرفم دلیل دارم.هدف او این اســت که به پولش برسد و هر بار 
که مبلغــی را دریافت نکند همین رویــه را ادامه می دهد.فکری 
ناراحت می شود چون از جنس استقالل است  و بیشتر از دیاباته 
اســتقالل را دوست دارد.طبیعی اســت که او وقتی این رفتارها را 
می بیند ناراحت می شــود.«از بازیکنی مثــل ادموند اختر بعید 
است.شــاید اگر فوتبال ایــران حرفه ای بود و پــول بازیکنان به 
موقع پرداخت می شد دیگر بهانه هایی اینچنینی به وجود نمی 

آمد تا از همین ابتدای لیگ استقالل وارد بحران شود.
سناریوی قدیمی گل و شیرینی

خبر رســیده که وریا غفوری کاپیتان استقالل بعد از حواشی بازی 
فوالد و استقالل و ناراحتی که بین شیخ دیاباته و فکری به وجود 
آمد با شــیخ آبی هــا صحبت کرده و به او دلیــل ناراحتی فکری را 
توضیح داده اســت.ظاهرا قرار بر این شــده تــا در روزهای آینده 

شیخ با عذرخواهی از سرمربی استقالل به تمرینات برگردد.
حرفه ای مثل شیخ دیاباته

از همان زمانی که شیخ در بازی با فوالد به زمین نرفت تا همین 
امــروز خیلی هــا منتظر این بودنــد تا حتی یک کلمــه از دهان 
شــیخ بیرون بیاید و آن را در بوق و کرنا کنند.دیاباته نه صفحه 
اینســتاگرام دارد که بخواهد اســتوری بگذارد و نه هیچ صحبتی 
با کســی در ایــن زمینه کرده اســت.این اتفاق را قیــاس کنید با 
بازیکنی مثل فرشــید باقری که وقتی از کــوره در رفت هواداران 
اســتقالل را جیره خوار خواند و به کمیتــه انضباطی هم احضار 
شد.شــیخ بازیکنی حرفه ای است و به هیچ عنوان اسیر حاشیه 

نخواهد شد.

مهر- بــا تغییر مدیرعامل باشــگاه مس ســونگون، 
وضعیت سرمربیگری تیم فوتســال مس که مدافع 
عنوان قهرمانی لیگ برتر اســت همچنــان در ابهام 

قرار دارد.
 بعــد از اتفاقاتــی که در فینــال لیگ برتر فوتســال 
در فصــل گذشــته رخ داد قابل پیش بینــی بود که 
مدیریت باشــگاه مــس ســونگون تغییراتی خواهد 
داشــت. عملکرد حامــد نجفی مدیرعامل باشــگاه 
مــس باوجــود کســب عنــوان قهرمانی با ایــن تیم 
برای ســومین بار پیاپی در لیگ برتر، از سوی بعضی 
از کارشناســان و حتی مســئوالن اســتان آذربایجان 

شرقی مورد انتقاد قرار داشت.
در نهایت، مسئوالن شرکت مس »محمدرضا کافی« 
مدیرعامــل ســابق باشــگاه مــس را به جــای حامد 
نجفی انتخــاب کردند و مراســم معارفه سرپرســت 

جدید باشگاه، دو روز پیش برگزار شد.
 برگــزاری مراســم معارفه سرپرســت باشــگاه مس. 
نجفــی )ســمت چــپ( و کافــی )ســمت راســت( در 

دورترین فاصله ممکن از هم قرار گرفته اند
پیگیری های ما نشان می دهد حکم سرپرستی کافی 
حدود ســه هفته پیش صادر شــده بــود اما بعضی 
از مســئوالن مس با اســتفاده از نفوذ خــود، حضور 
این سرپرســت جدید را در باشــگاه مــس به تعویق 

انداختند.
یکــی دیگــر از اتفاقــات عجیــب دیگــر مربــوط بــه 

وضعیت سرمربی تیم مس است. علیرضا افضل به 
دلیل اتفاقاتی که فصل گذشــته در فینال لیگ و در 

بازی با گیتی پســند رقم زد، با حکم کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال و تایید کمیته استیناف، یک سال 

از فعالیت در فوتسال محروم شد.
آرش جابری سرپرســت سازمان لیگ فوتسال پیش 
از ایــن در گفتگــو بــا خبرنگار مهــر اعالم کــرده بود 
مربیــان محروم حق ثبــت قرارداد در ســازمان لیگ 
را ندارند. باوجود این، باشــگاه مــس اقدام به عقد 
قــرارداد بــا افضل کرد تــا دســت مدیرعامل جدید 
مس برای تصمیم گیری در ارتباط با ســرمربی بسته 

بماند.
در همین ارتباط یک منبــع آگاه به خبرنگار مهر خبر 
داد افضــل باوجــود محرومیت قصــد دارد مهرداد 
جابری را به عنوان سرمربی به تیم مس معرفی کند 
و خــودش هم باوجــود محرومیت، در کنــار جابری 

تیم مس را زیر نظر داشته باشد.
این در حالی اســت که کافی مدیرعامل جدید مس 
ســونگون تصمیم نهایی خود را برای ســرمربی تیم 
نگرفته است. وی استعالماتی را از بعضی از مربیان و 
مسئوالن انجام داده است تا بهترین تصمیم را برای 

تیم مس در آستانه شروع لیگ برتر فوتسال بگیرد.

ایســنا- در حالــی که دمــای هوا در ایــران کاهش 
پیــدا کــرده و تیم هــا از لباس های گرمکــن و حتی 
دســتکش در تمرینات و بازی ها استفاده می کنند، 
 cooling" قانــون "توقف برای خنک شــدن" یــا
brake" در دو هفته نخســت لیگ برتر اجرا شده 

است!
رقابت هــای لیــگ برتــر ایــران برخــالف ســالیان 
گذشــته به جای تیر و مرداد، از آبان شــروع شــد و 
به طور رسمی وارد بســتمین فصل خود د. با این 
حــال اتفاقی از هفتــه اول لیگ در حــال رخ دادن 

است که بیشتر شبیه به افتادن از سوی بام است.
با شــروع فصل جدید و در طول بازی های برگشته 
شــده در هفتــه اول و دوم لیــگ برتــر، داوران در 
 cooling" دقایــق ۳0 و ۷۵ بــازی را طبق قانــون
brake " یــا "توقف بــرای خنک شــدن" متوقف 
می کننــد؛ در شــرایطی کــه در حــال حاضــر دمای 

هوا در اقضــی نقاط ایران در حــدود 1۵ تا ۵ درجه 
سانتی گراد است.

حتــی در طــول تمرینــات، بازیکنــان و مربیــان از 
لباس های گرمکن برای در امان ماندن از ســرمای 
هــوا اســتفاده می کنند امــا در هنگام مســابقات، 
داوران به اســتناد قانونی که برای تابســتان و بهار 
و در مواجه با گرمای هوا تجویز شــده، بازی را برای 

دقایق متوقف می کنند.
ایــن اتفــاق در شــرایطی اســت که حتــی در خالل 

لیگ قهرمانان آســیا کــه از اواخر شــهریور تا اوایل 
مهــر در قطــر برگــزار شــد، هرگــز قانــون "توقف 
برای خنک شــدن" اجرا نشــد چرا که دمای هوا در 
داخل ورزشــگاه به لطــف تکنولوژی و اســتفاده از 
سیســتم های سرمایشی عدد 2۵ درجه سانتی گراد 

را نشان می داد.
در حــال حاضــر بــدون اســتفاده از تکنولوژی هم 
در  چیــزی  ایــران  ورزشــگاه های  در  هــوای  دمــای 
حدود ۵ تا 10 درجه ســانتی گراد را نشــان می دهد 

امــا همچنــان این قانون اجــرا می شــود و بازی ها 
متوقــف شــوند؛ بازی هایی که در شــرایط معمول 
فاقد ســرعت الزم هستند و با این اتفاق، از هیجان 

و سرعت آن هم کاسته می شود.
مــروری بــر مســابقات باشــگاهی در اقصــی نقاط 
جهــان هم حاکی از این اســت که ایــن قانون هرگز 
اجرا نمی شود و فقط فدراسیون فوتبال ایران است 

که به سبک و سیاق خود قوانین را اجرا می کند.
حتــی در بازی هــای تیــم ملــی در مهــر و آبــان در 
ازبکستان و بوسنی هم coolng brake اجرا نشد 
اما مسئوالن سازمان لیگ طبق استدالل های خود 

فعال قانون فوق را اجرا می کنند.
با توجه به وضعیت جوی حاکم بر کشــور و کاهش 
دمــای هــوا، انتظــار مــی رود از ایــن پس بــا اعالم 
ســازمان لیگ، داوران بازی هــا را متوقف نکنند و از 

سرعت و هیجان مسابقات کاسته نشود.

اتفاقات عجیب در تیم قهرمان لیگ فوتسال

 سرمربی محروم با مس سونگون قرارداد بست!

گم شدن در اجرای قانون؛ 
"کولینگ بریک" در سرمای آذر!

ورزش سه- شــماره 2 محبوب فوتبال ایران می گوید، 
براساس برنامه ۵ ساله دوم آکادمی کیا، این باشگاه در 
ســطح اول فوتبال ایران یعنی لیگ برتر صاحب امتیاز 

خواهد بود.
 ستاره ســال های نه چندان دور فوتبال ایران که بیش 
از یک دهه بــا حرکات و فرارهای خاص خودش قدرت 
فوق العاده ای به منطقه راســت تیم فوتبال هامبورگ 
و تیــم ملــی ایران بخشــیده بود، ایــن روزها بــه دور از 
حواشــی در رده هــای پایه باشــگاه هامبــورگ در حال 
تربیت نوجوان های آلمانی برای حضور در رقابت های 
بوندسلیگا است و از راه دور نیز آکادمی کیا را در جنوب 
تهران با همکاری بــرادرش هادی مهدوی کیا مدیریت 

می کند.
 

سعی کردیم بچه ها خودشان را با دنیا مقایسه 
کنند

به بهانه موضوع آخر با مهدی مهدوی کیا هم صحبت 
شدیم؛ صحبت هایمان با شــماره 2 دوست داشتنی و 
محبــوب فوتبال ایــران را آغاز کردیــم و از او در رابطه با 
آخرین شرایط آکادمی کیا پرسیدیم. مهدوی کیا حرف 
هایش درباره این موضــوع را با این مقدمه آغاز کرد:» 
ما بیش از ۵ ســال اســت که این کار را شروع کرده ایم و 
از روز اول هدف اســتعدادیابی از مناطق محروم کشور 
بود؛ بچه هایی که به هر دلیلی امکانات در اختیارشان 
نبوده و نخبه هســتند. ســعی کردیم این ها را دور هم 
جمع کنیم. هــدف این بود که این بچه هــا با تیم  های 
بــزرگ دنیا بازی کنند و خودشــان را با تیــم های بزرگ 
مقایســه کننــد. در این راه موفــق بودیــم و بیش از ۵ 
ســال در تورنمنت های مختلف شــرکت کردیم و در آن 

مسابقات مقام های خوبی به دست آوردیم.« 
   

برنامه 5 ساله اول ما خیلی خوب پیش رفته است
او در ادامه با اشــاره به اینکه آکادمی کیا در مســیر رشد 
قرار دارد و به اهداف برنامه ۵ سال ابتدایی خود دست 
یافته، توضیح داد:» در لیگ های داخلی شرکت کردیم 
و ســعی کردیــم این بچه هــا روز به روز پیشرفت شــان 
بیشــتر شــود. ارتباط خوبمان را با اروپا حفظ کردیم و 
ســعی کردیم از مربیــان خارجی بــرای تربیت بچه ها و 
مربیان  مان اســتفاده کنیم. خدا را شــکر برنامه های ما 
خیلی پیش رفته و برنامه ۵ ســال اول ما االن به پایان 
رســیده است. دوســت داشــتیم در پایان ۵ سال اول، 
بچه های پرورش یافته آکادمی را در تیم ملی نوجوانان 
ایران که همان تیم زیر 1۷ ســال اســت، چندین سهمیه 

داشــته باشــیم و خوشــبختانه در حال حاضر بیش از 
10 ســهمیه در تیم ملی نوجوانان داریــم. امیدواریم که 
همین روند ادامه پیدا کند و بتوانیم فوتبالیست های 

خوبی را به فوتبال ایران معرفی کنیم.« 

نخبه ها را جمع کرده ایم
او ســپس در رابطــه بــا اینکــه آکادمــی کیا در چــه رده 
هایــی فعالیت می کند، عنوان کــرد:» اولین رده ای که 
در باشــگاه ما در حال فعالیت اســت، بچه های زیر 18 
سال هستند و به ترتیب هر سال سعی کردیم با همان 
روشــی که در اروپــا وجود دارد، هر ســال یک تیم در هر 
رده سنی داشته باشیم. اولین رده زیر 18 سال هستند. 
البتــه کل کشــور را نمی توانیم پوشــش دهیــم، چون 
جمعیت زیاد است ولی سعی داشته  ایم بچه هایی که 

نخبه هستند را در آکادمی داشته باشیم.« 
هر ســال بیــش از چندهزار بازیکــن را اســتعدادیابی 

می کنیم
مهــدوی کیــا در ادامه در مــورد چگونگــی عضویت در 
باشــگاه کیا را توضیح داد:» ما هر ساله استعدادیابی 
داریــم. شــاید بیــش از چنــد هــزار بازیکن را در ســال 
اســتعدادیابی مــی کنیم. از بیــن این ها بهتریــن ها را 
انتخاب می کنیم و به رده های پایه اضافه می کنیم. اگر 
احســاس کنیم، جایی ضعف داریم و بازیکن هایی که 
در ایــن چرخه جا مانده اند را بــه تیممان اضافه کنیم. 
خیلــی روش موفقی تا االن داشــتیم و ســعی کردیم از 
شــیوه اروپا و نظم و انضباطی که دارند، بهره بگیریم. 
االن بیــش از 100 بازیکن در رده های ســنی مختلف در 

آکادمی کیا در حال فعالیت هستند.« 
 

برنامه 5 ساله دوم رسیدن به لیگ برتر است
بازیکن سابق پرســپولیس و تیم ملی سپس در رابطه 
با برنامه ۵ ساله دوم آکادمی بیان کرد:» در این برنامه 
قصد داشــتیم با همین بچه هایی که خودمان تربیت 
کردیم به رده بزرگســاالن وارد بشویم. االن آنها شرایط 
16 ، 1۷ ســال را دارنــد. ما از دســته ۳ کشــور شــروع می 
کنیم. مدل تیم هایی مثــل هوفنهایم یا الیپزیش که از 
دسته سوم شــروع کردند و حاال به دســته اول فوتبال 
آلمان و فوتبال اروپا وارد شــده انــد. ما همین روش را 
در پیش گرفته ایم و در حال اجرا هستیم. از دسته سوم 
با محصــوالت آکادمی خودمان شــروع خواهیم کرد و 
تیم االن تشکیل شده است. این بچه ها االن چند بازی 
دوستانه به تیم های دسته دوم و سوم انجام داده اند. 
با تیم  های لیگ یک هم بازی کرده ایم و شــرایط بســیار 

خوبی داریم. در برنامه ۵ ســال دوم این هدف را داریم 
که به ســطح اول فوتبال ایران برســیم، که همان لیگ 

برتر است.«
 مثل هوفنهایم و الیپزیش از دسته سوم شروع می کنیم
طی ماه های اخیر باشــگاه کیا برای خرید امتیاز یکی از 
تیم های شمالی کشــور اقدام کرده اســت. مهدوی کیا 
مدیر آکادمی در رابطه با این موضوع اضافه می کند:» 
در همین راســتا ما امتیازی را از اســتان مازندران و شهر 
بابل در اختیار گرفتیم. این تیم قرار نبود در مسابقات 
شــرکت کنــد و ما ایــن امتیــاز را خریــداری کردیــم. با 
هماهنگی  های انجام شــده با هیات فوتبال مازندران 
آقای بهروان و همچنین وزارت ورزش و جوانان که آقای 
رنجبر از کشتی گیران قدیمی هستند، با توجه به اینکه 
بســیاری از استعدادهای ما از استان مازندران هستند، 
این همکاری انجام شده و از دسته سوم شروع می کنیم. 
دوست داریم با همین بچه های آکادمی به سطح اول 
فوتبال ایران برسیم. از دوستانی که نامشان را بردم هم 
تشــکر می کنم که این امتیاز را به آکادمی کیا دادند و ما 

ان شاهللا در مسابقات شرکت خواهیم کرد.« 
  

بزرگ ترین معضل فوتبال پایه بی پولی است 
 از مهدی مهدوی کیا در رابطه با مشــکالتی که در مسیر 
او و آکادمی کیا وجود داشته و دارد پرسیدیم. او به این 
سوال اینگونه واکنش نشــان داد:» بزرگترین معضل 
بحث امکانات هســت در ایــران. متاســفانه امکاناتی 
در فوتبــال روز دنیا وجود دارنــد را در ایران نداریم و ما 
با توجــه حجم بازیکنی که در آکادمــی داریم، فقط یک 
زمین در اختیارمــان قرار دارد و بابــت همین زمین در 
حــال پرداخت اجــاره بهای ســنگینی هســتیم. تقریبا 
می توان گفت بزرگ ترین مشــکل مســائل مالی است 
و بایــد بدون اسپانســر کارها را پیش ببریــد. ما تا االن 
تمام هزینه ها را تقبل کردیم. یک ســری از دوستان در 
ایــن راه به ما کمک کرده اند که واقعا از آنها تشــکر می 
کنم. اگر شرایط در این زمینه بهتر بود، تعداد بیشتری 
از تیم هایمــان در تورنمنــت های اروپایی شــرکت می 
کردند. شاید ما اگر تعداد زمین های بیشتری داشتیم، 
می توانســتیم آموزش هــای بهتری بدهیــم و مربیان 
بیشــتری را از فوتبــال اروپــا اضافــه کنیــم. بزرگتریــن 
معضل فعال همین مباحث مالی اســت و امیدوارم در 

آینده شرایط بهتر از این بشود.« 
 البته این مشــکل زمانی به فوتبال ایران اضافه شد که 
گفتند فوتبال ایران حرفه ای اســت و پول به آن اضافه 
شد. شاید آن زمان خیلی از خانواده ها با فوتبالیست 

شــدن بچه هایشــان مخالف بودند. چــون آینده ای 
نداشــت و پولی نداشــت و هــر چه بود عشــق  عالقه 
بــود. آن زمان که در فوتبال پایه تهــران بازی می کردم 
همه اش عشــق و عالقه بود و و فقط اســتعدادها وارد 
می شدند؛ ولی متاســفانه االن عده ای با پول وارد می 
شــوند و کار من و شما هم نیســت که به آن ورود کنیم؛ 
بایــد نهادهای نظارتی ورود کننــد و راه حلی برای این 

موضوع پیدا کنند.« 
 

فضای فوتبال در ایران مناسب کار نیست 
ســوال آخــر از مهــدوی کیــا کــه یکــی از باتجربه   ترین 
بازیکنــان ملی تاریــخ فوتبال ایران اســت و بــه تازگی 
احســانس حاج صفی از رکورد 111 بازی ملی او گذر کرد، 
در رابطــه با قبول نکردن پیشــنهاداتی اســت که به او 
برای حضور در کادر فنی تیم ملی داده شده است. او به 
این سوال اینطور پاســخ داد:» همانطور که در جریان 
هستید، در مقاطعی پیشنهاد سرمربیگری در تیم های 
مختلف و حتی مربیگری در تیم ملی، تیم امید، جوانان 
و ... بــوده اســت. در بحث مدیریت هم پیشــنهاداتی 
بوده است ولی هیچ وقت قبول نمی کنم، چون فضای 
فوتبال در ایران، در  حال حاضر فضای خوبی نیســت 
و شــاید با روحیات و اخالقیات مــن همخوانی ندارد و 

سازگار نیست.
تشــخیص دادم در مرحلــه ای کــه به آلمــان بیایم؛ به 
شــهری که سال ها در آن زندگی کرده بودم و باشگاهی 
که هشــت ســال در آن بازی کرده ام. دوســت داشــتم 
شرایط فوتبال پایه را ببینم، چون خودم درگیر آکادمی 
خودم در ایران بودم، دوست داشتم از نزدیک شرایط را 
ببینم و این ۵ ســال واقعا به من کمک کرده تا شــرایط 
را ببینــم. اینکه چه اتفاقاتی می افتــد. تجربه ام خیلی 
زیاده شده اســت. ضمن اینکه آرامشــی که اینجا برای 
من وجود دارد، بهتر اســت. شاید خیلی ها می گویند 
شــما از چندیــن میلیــارد پــول در ســال گذشــته اید، 
ولی من بیشــتر درگیر همان آرامشــی هستم که گفتم. 
دوســت دارم به فوتبال مملکتم خدمت کنم. کشــورم 
را خیلی دوســت دارم و فکر می کنم در جای درستی در 
حال انجام این کار هســتم. در آینده بیشتر می شنویم 
و بیشــتر می بینیم. فکر می کنــم در کاری که تخصص 
دارم، کار مــی کنــم و امیــدوارم آینده خوبــی در انتظار 
فوتبال ایران باشــد و ما فوتبالیست های بیشتری را از 
کشــورمان در اروپا ببینم؛ چون باعث افتخار اســت. در 
مجموع دنبال آرامش هستم و االن فضای کار کردن در 

فوتبال ایران را مناسب نمی بینم.:«

آکادمی کیا پنج سال دیگر لیگ برتری می شود؛ 

مهدوی کیا: برنمی گردم؛ فضای فوتبال ایران خوب نیست
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هم صبح اریان روزان

             سیدجواد روشن

تئاتــر ســرگرم می کند، لــذت می بخشــد، آموزش 
می دهــد و از همــه مهم تر ســوال ایجــاد می کند و 

مخاطب را به اندیشیدن وامی دارد.
تفاوت آثار نمایشــی بدون در نظــر گرفتن گونه و 
ســبک، عالوه بر مســائل تکنیکــی و کیفیت هنری 
در همین مسئله اســت. اینکه یک اثر نمایشی چه 
تاثیری بــر مخاطب خــود می گــذارد؟ و صدالبته 
کــه مخاطبان نیــز عالیق و اندیشــه های مختلفی 
دارند و بر همین اســاس دســت بــه انتخاب زده و 
نقطــه  نظر خود را در خصوص یک نمایش مطرح 
می کنند. یک گروه نمایشــی نیز بر اساس توانایی، 
امکانات، اندیشــه، ســلیقه و اولویت هــای هنری، 
دســت به تولید یک اثر می زنــد. رابطه ی بین یک 
گروه نمایشــی و مخاطبــان آن، از جهات مختلفی 
قابل  بحث اســت که موضوع این نوشــتار نیست، 
ولــی آنچه اهمیت دارد توجه داشــتن به مخاطب 
اســت. قرار اســت چه چیزی و چگونه به مخاطبان 

عرضه شود؟
جنگ وضعیتی اســت کــه می تواند بهانــه ای برای 
تولید یک درام باشد؛ اما آنچه اهمیت دارد رویکرد 
به این وضعیت جنگی اســت. قرار اســت منظر ما 
– در مقــام تولیدکننده ی اثر- بــه چنین وضعیتی 
اجتماعــی،  سیاســی،  تاریخــی،  باشــد؟  چگونــه 
اقتصــادی و.....؟ هر کــدام از ایــن زاویه های دید 
به ایــن وضعیت، می تواند درام متفاوتی را از حیث 
محتوا تولیــد کند و قطعا مخاطبــان متفاوتی نیز 

خواهد داشت.
در ایــن میان دفــاع مقدس نیز منظری اســت به 
جنــگ، که ایــن رویکــرد با توجــه بــه ویژگی های 
منحصــر به فــرد آن، در خصوص جنــگ تحمیلی 
ایران و عراق قابل  طرح اســت و طی چند دهه ی 

اخیــر، سرمنشــاء تولید آثــار نمایشــی متفاوتی 
تحــت عنــوان تئاتــر دفاع مقدس شــده اســت. 
کشــمکش هایی  همــواره  میــان،  ایــن  در  البتــه 
نیــز در خصــوص برخــی آثــار تولید شــده تحت 
عنــوان تئاتر دفــاع مقدس به وجود آمــده که به 
عقیــده ی نگارنــده، این اختــالف نظرها بیشــتر 
بر ســر انتظــارات و نوع نــگاه به جنــگ تحمیلی 
بوده اســت؛ به عبارت دیگــر، در همــه ی این آثار 
منظــر نویســنده و یا کارگــردان به جنــگ، الزاما 
منظر دفاع مقدس نبوده اســت ولــی تحت این 
عنــوان اجرا و یــا در جشــنواره ها بــه روی صحنه 
رفته انــد. شــاید به همین خاطر اســت که در یک 
دهــه ی اخیــر ترکیــب تئاتــر مقاومــت مطــرح و 
حتــی در عنوان جشــنواره، جایگزیــن تئاتر دفاع 
مقــدس می شــود؛ عنوانی که قطعــا محدوده ی 
وســیع تری از تئاتر دفاع مقــدس را دربرمی گیرد 
و میدان گســترده تری را برای تولیــد و اجرای آثار 
بیشــتر فراهــم می کند. هــر چند کمــاکان به نظر 
می رسد باید صاحب نظران در خصوص تعریف، 
تفاوت ها، مشــابهت ها، ابعاد و ویژگی های تئاتر 

دفاع مقدس و تئاتر مقاومت سخن بگویند.
اما چرا واژه ها مهم هســتند؟ وقتی در یک گفتمان 
علمی قرار می گیریم، باید توجه داشــته باشیم که 
واژه هــا دارای اعتبار هســتند و بــرای تبین، انتقال 
و آمــوزش درســت مفاهیم باید ابعــاد مختلف آن 
ترســیم و تشــریح شــود. از طرف دیگــر، یک تلقی 
عمومی نســبت به واژه ها در ذهن اکثر مخاطبان 
وجود دارد و آنها برخــی کلمات را مترادف و برخی 
را دارای معنــی و اعتبــار خاص فــرض می کنند، که 
این برداشــت عمومی از برخی واژه ها الزاما علمی 
نیســت و تنها با تکرار درســت از کاربرد واژه هاست 
که می توان به مرور، تلقی ذهنی مخاطب را اصالح 

و به یک درک علمی نزدیک کرد.
بــا این وجود و با تاکید بر اهمیت تعاریف دقیق 
و علمــی از عناویــن، بایــد گفــت فــارغ از همه ی 
نامها، آنچه بیشــتر کارکرد دارد این است که یک 
هنرمنــد چه می خواهــد بگویــد؟ و آن را چگونه 
را چگونــه دریافــت  می گویــد؟ و مخاطبــان آن 
می کنند و چــه تاثیری بر آنها دارد؟ تمام مباحث 
از ورود  تــا قبــل  علمــی و تعاریــف و مفاهیــم، 
مخاطب به سالن نمایش اهمیت و کاربرد دارد. 
در لحظــه ی مواجهــه ی مخاطبــان با اثــر، آنچه 
اهمیت دارد تاثیری اســت که اثر بر جان و ذهن 
آنها می گذارد. در این لحظــه واژه ها هیچ کمکی 
به ما نخواهنــد کرد؛ پس فرامــوش نکنیم، قبل 
از اینکــه بخواهیم اثر خود را زیــر چتر یک عنوان 
قرار دهیم، به این بیاندیشیم که می خواهیم چه 
چیزی را، چرا، چگونه و برای چه کســانی تولید و 

عرضه کنیم؟
خبرآنالین
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سخن روزسخن روز
از پدرى فانى، اعتراف دارنده به گذشت زمان، زندگى را پشت سر نهاده، که در سپرى شدن دنیا چاره اى ندارد

 مسکن گزیده در جایگاه گذشتگان، و کوچ کننده فردا، به فرزندى آزمند چیزى که به دست نمى آید، رونده راهى که به نیستى ختم مى شود
در دنیا هدف بیماریها، در گرو روزگار، و در تیررس مصائب، گرفتار دنیا، سوداکننده دنیاى فریبکار، وام دار نابودیها، اسیر مرگ

هم سوگند رنجها، همنشین اندوهها، آماج بالها، به خاک درافتاده خواهشها و جانشین گذشتگان است
امام علی )ع(  – نهج البالغه

ایرنــا - یکــی از رویکردهای مثبــت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در ســال های گذشــته اجرای طرح هــای حمایتی 
فصلــی فروش کتاب اســت و امســال نیز با اجــرای »طرح 
پاییزه« نفسی بر جان نحیف کتابفروشان تبریز دمیده شد.

پنج ســال از زمان اجــرای طرح هــای حمایتی خانــه کتاب با 
نام 'کتاب فروشــی به وســعت ایران' می گــذرد و تاکنون پنج 
تابســتانه، پنج پاییزه و پنج عیدانه کتاب برپا شــده است که 
آخرین دوره آن »طرح پاییزه کتاب« ۳0 آبان ماه خاتمه یافت.
طــرح پاییــزه کتــاب 99 از روز شــنبه 24 آبــان همزمــان بــا 
بیست وهشــتمین هفته کتــاب جمهوری اســالمی ایران با 
شعار »دانایی؛ مانایی« کار خود را در 8۳۵ کتابفروشی عضو 
طرح در ۳1 استان کشور آغاز کرد و تا ۳0 آبان ماه ادامه یافت.

در این طــرح، 642 کتابفروشــی از مراکــز اســتان ها و 19۳ 
کتابفروشی از سایر شهرستان ها برای حضور در پانزدهمین 
دوره طرح توزیع یارانه از طریق کتابفروشی ها اعالم آمادگی 
کردنــد. همچنیــن در ایــن دوره، 10۵ کتابفروشــی بــرای 

نخستین بار به طرح پاییزه کتاب 99 پیوستند.
ســقف مجاز خرید برای هر خریــدار در این طرح 2 میلیون 
ریال تعیین شــد کــه عالقمندان با ارایه کدملی توانســتند 

کتاب های مورد نیاز خود را خریداری کنند.
از مزایــای اصلی این طرح، تشــویق مردم به خرید بیشــتر 
کتاب و متعاقــب آن افزایش نرخ مطالعــه و کتابخوانی در 
کشــور است؛ از این گذشــته این طرح مشوقی برای تقویت 
کتاب فروشی  های کشــور برای بقا می تواند باشد که کرونا 

نیز نفس شان را بند آورده است.
هر چند این امر )طرح حمایتی فــروش کتاب( در نوع خود 
خوب و قابل تحسین اســت؛ اما هر طور که به این معادله 
نگاه کنیــم، این یارانه ها نمی تواند آن طور که باید و شــاید 
نرخ مطالعه و آگاهی در جامعه را افزایش دهد، زیرا مطالعه 
امری ذاتی و خودجوش اســت که در بستر زمان و با کارهای 

درازمدت فرهنگی شکل می گیرد.
البتــه کتاب فروشــان به هر تقدیــر و به همین میــزان، هم 
از توجه سیاســتگذاران و مدیران فرهنگــی از طریق اجرای 
این طرح ابراز رضایت و خوشــحالی می کنند و هم به آشتی 
تدریجــی و قدم به قــدم جامعه با کتاب و کتاب فروشــی  و 

کتاب خوانی امید بسته اند.
برای اطالع از حال و روز کتاب در طرح های حمایتی فروش 
کتاب، پای صحبت خادمانی که عمری در روشن نگه داشتن 
چــراغ خانه کتاب صرف کــرده اند و با وجود درآمد بیشــتر 
اصنــاف دیگــر همچنان بــا جــان و دل در ایــن عرصه می 

کوشند، نشستیم.

اگر کرونا نبود، استقبال بیشتر هم می شد

مدیــر کتاب فروشــی دهخــدا در تبریز، بــا ابــراز رضایت از 
طــرح پاییزه کتاب، اظهــار کرد: در عالــم انصاف باید گفت 
هرقدر فروش کردیم، اعتبار دادند و این بار اگر زیاد هم می 
خواستیم می دادند؛ از این طرح راضی و شاکر هستیم، زیرا 

نسبت به ماه های قبل فروش نسبتا خوبی داشتیم.
محمدتقی امین پور با بیان اینکه با اجرای این طرح افرادی 
که به ندرت به کتابفروشــی ها می روند نیــز آمدند، افزود: 
عالوه بر جنبــه ریالی باید جنبه معنوی مســاله را هم نگاه 
کرد؛ همراهی مشــترک بیــن مردم، خانه کتــاب ،فرهنگ و 

ارشاد و فروشنده حلقه ای بود که ایجاد شد.
وی با تقدیر از اجرای چنین طرح هایی برای رونق بخشی به 
فروش و مطالعه کتاب در جامعه، بیشترین طیف مراجعه 
کننده به کتابفروشــی را جوانان و بخصوص قشر دانشجو 
اعــالم و اظهار کرد: البته افراد عادی و کمتر دیده شــده نیز 
بــه خاطر طرح تخفیــف در این ایام به کتابفروشــی آمدند 
که باعث نشــاط و سرزندگی حیات فرهنگی است و برای ما 

کتابفروشان نیز قوت قلب بود.
مدیر کتابفروشــی دهخدا، از افزایش فــروش ۳0 درصدی 
کتاب در طول اجرای طرح خبر داد و گفت: این طرح به نفع 
کتابفروشی ها هم هست؛ بیشترین کتاب های فروش رفته 
به ترتیب در موضوعات رمان، فلسفه، تاریخ و علوم سیاسی 

بود.
امین پور خواســتار تداوم این طرح و نیز افزایش طرح های 
حمایتی فرهنگی نظیر این برای رشد سرانه مطالعه کتاب 
در جامعه شــد و خاطرنشــان کرد: این طــرح )اختصاص 
یارانه خرید کتاب( اصال هزینه ای برای دولت نیست، تداوم 
این طرح در فصول و مناسبت های مختلف کار شایسته و 

خدمتی به عرصه فرهنگ و کتاب است.

زمان اجرای طرح اصال مناسب نبود
مدیر کتابفروشــی حامد بــا بیان اینکه نفــس اجرای طرح 
خوب اســت اما از نظر بازه زمانی اصال مناســب نبود، اظهار 
کرد: از طرفی همه جا را قرنطینه می کنیم و مدام در رســانه 

ها اعــالم می کنند کــه تجمع نباشــد ولی با اجــرای چنین 
طرحی در اوج شــیوع کرونا و در فصل پاییز، کتابفروشی ها 

شلوغ شدند.
حامد نخجوانی با بیان اینکه به خاطر شرایط ناشی از کرونا 
اگرچه فروش آنالین و ارسال رایگان را برقرار کرده ایم، گفت: 
قاعده کتابفروشی های سنتی حضور کتابخوانان حرفه ای 
در کتابفروشی و قفسه گردی است و چه بسا ضمن جست و 
جوی کتاب به کتابی برمی خورند که نه نامش را شنیده اند 

و نه از وجود چنین کتابی خبر داشتند.
وی اســتقبال حضوری و غیرحضــوری مردم از ایــن طرح را 
رضایت بخش توصیف کرد و افزود: اعتبار اختصاص یافته 
در این دوره نیز مناسب بود و به محض اتمام اعتبار، بعد از 
مدتی شــارژ می شــد و ما عالوه بر فروش حضوری به سایر 
شهرستان ها نیز کتاب ارسال می کنیم اما از نظر بازه زمانی 

ناشی از کرونا اجرای طرح در این مقطع به صالح نبود.
  

در تخصیص اعتبار نظر کارشناسی اعمال نمی شود
مدیر انتشــارات شایســته که فعالیت کتابفروشــی را از 

ســال 1۳68 و فعالیت انتشاراتی از سال 1۳۷۳ آغاز کرده 
است، در این باره گفت: بنابه دالیلی اجرای طرح پاییزه 
کتاب رضایت بخش نبود و نســبت بــه دوره های قبل 

کم لطفی شد.
محمــد زارع بــا بیــان اینکــه توزیــع اعتبــارات عادالنــه و 
کارشناســی نبود، خاطرنشــان کرد: باید سابقه و وسعت 
کتابفروشــی و نیز تعداد کتاب هــای موجود را در اعطای 
اعتبارات در نظر بگیرند، اعتبار ما در سه روز اول تمام شد 
و تــا ابالغ اعتبــار مجدد، دو روزی طول نکشــید و این امر 
اعتراض مشــتریان را در پی داشــت که مگر تا سی ام آبان 
نیســت و به مدت یک هفته نیست؟ و این در حالی است 
که ما از حساب خودمان به مشتریان تخفیف می دادیم.

وی با بیان اینکــه اگر این روند ادامه یابد از ســال آینده 
ما در این طرح شــرکت نمی کنیم، افــزود: ما نمی گوییم 
سهمیه کتابفروشان کوچک را کم کرده و به ما بدهند اما 
اگر هدف هدف حمایت از قشــری است که ارتباطش با 
ناشر و کتابفروش است، راهش این نیست چرا که ما به 
مشــکل برمی خوریم؛ ما فقط کتاب می فروشیم و سایر 
اقــالم فرهنگــی اصال نمی فروشــیم که با فــروش صرف 
کتــاب، هزینه اجــاره و کارکنان را بــه زور تامین می کنیم 
و من به عنوان مدیر انتشــارات و کتابفروشــی به اندازه 
همــان کارمندم درآمد دارم و فقط و فقط به عشــق این 
کارو به خاطر سابقه چند ســاله در این صنف ادامه می 

دهم.
مدیر کتابفروشــی شایســته بازه زمانی این طرح را هم به 
علت کرونا و هم به خاطر شــروع ترم جدید دانشــگاه ها 
بســیار نامناسب دانســت و گفت: این طرح می توانست 

زودتر از این اجرا شود.
زارع همچنین با اشاره به اجرای محدودیت های 2 هفته 
ای در سراسر کشــور و متعاقب آن تعطیلی کتابفروشی 
ها خاطرنشــان کرد: االن ترم جدید دانشــگاه ها شروع 
شــده اســت و اوج کتــاب یابی دانشــجو اســت کــه اگر 
کتابفروشــی ها جزو مشــاغل گروه یک نباشــند، بسیار 

متضرر می شویم .
وی با بیان اینکه در حالت عادی نیز کتابفروشــی ها زیاد 
شلوغ نیستند، افزود: خواســته جمعی کتابفروشان این 
اســت که اجازه دهند ما با رعایــت پروتکل ها و در حالت 
کرکــره نیمــه باز کــه بیشــتر به صــورت فــروش آنالین و 
ارسال پســتی اســت، فعالیت کنیم؛ ما سفارشاتی را از روز 
قبل از تهــران گرفته ایم که امروز توســط باربری به محل 
کتابفروشــی مــی رســد، بنابراین مجبــور به بــاز کردن و 

تحویل کتاب هستیم.
مدیر کتابفروشــی شایســته بــا بیــان اینکه من امســال 
چهارمین ســال متوالی اســت که ســودی از کتاب برنمی 
دارم و هزینه ها ســربه سر اســت و فقط حقوق کارمندی 

دارم، گفت: فقط عشــق و عالقه مرا مجبــور به ماندن در 
این صنف می کند.

زارع در عیــن حــال بســیاری از کتابفروشــان را از برگزاری 
طــرح فصلی فــروش کتاب راضــی دانســت و اظهارکرد: 
اکثر کتاب فروشــان موافق این طرح هستند، چون سبب 
رونق کتابفروشی می شود که یکی از قشرهای آسیب پذیر 
جامعــه هســتند و ایــن طــرح جهــت پیشــبرد فضــای 

مطالعاتی کشور انجام می شود.

   فروش بیش از ۹ میلیارد ریالی
 در طرح پاییزه کتاب

معاون فرهنگــی مطبوعاتی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی آذربایجــان شــرقی  از فــروش 9 میلیــارد و 161 
میلیون ریال کتاب در طرح پاییزه کتاب در اســتان خبر 
داد و افزود: در طول یک هفته از اجرای این طرح، بیش 

از 20 هزار جلد کتاب به فروش رفته است.
دوره  پانزدهمیــن  را  دوره  ایــن  زاده  حســین  وحیــد 
حمایتــی فروش کتاب اعــالم کرد و گفــت: در این دوره 
۵1 کتابفروشــی در اســتان مشــارکت داشــتند کــه ۳2 
کتابفروشی از تبریز و 19 کتابفروشی نیز سایر شهرستان 
های بودند این در حالی است که در دوره چهاردهم که 
تابستان گذشته بود، ۳8 کتابفروشی مشارکت داشتند 
کــه ۳0 کتابفروشــی از تبریــز و فقــط 8 کتابفروشــی از 

شهرستان ها بودند.
معــاون فرهنگــی ادره کل فرهنگ و ارشــاد آذربایجان 
شــرقی با بیان اینکه در دوره های قبل کتب دانشگاهی 
جــزو طرح حمایتی نبــود امــا در 2 دوره اخیر این کتاب 
ها نیز مشــمول تخفیف شــده اند، افزود: اعتبار استان 
با توجه به تعداد واحدهای مشــارکت کننده اســت اما 
ایــن اعتبار شــناور بــوده به نســبت فعالیــت و فروش 

کتابفروشی اعتبارش نیز افزایش می یابد.

    کتاب

طرح پاییزه کتاب،نفسی بر جان نحیف کتابفروشان تبریز

عکس: تسنیم- فیروزه ای،عادلی،صادقیان

منظر

 تعطیلی بازار سنندج، 
شیراز و تبریز

به دلیل شــیوع و گســترش بیماری کرونا، ســتاد ملی مبارزه با کرونــا تعطیلی دو 
هفته ای اصناف غیر ضروری را تصویب کرد که درپی آن فعالیت کلیه مشاغل گروه 
های 2، ۳و4 می بایســت به مدت 2 هفته تعطیل شوند. این تعطیلی از دیروز آغاز 

شد. 

واژه ها تا کجا اهمیت دارند؟
یادداشت

   


