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پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

علی مطهری: فکر نمی کنم مردم به کاندیدای نظامی رأی بدهند

اینکه ما یک رئیس جمهور نظامی داشته باشیم به معنی قحط   الرجال است و اینکه ما نیروی غیرنظامی در حد ریاست جمهوری نداریم و مجبور شده ایم از میان نظامی ها 
رئیس جمهور انتخاب کنیم. این به صالح کشور نیست. نظامی ها باید کار خود را انجام دهند و همان طور که امام)ره( فرمودند آنها نباید وارد سیاست شوند چون این کار باعث 
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ترک فعل مدیران 
و کارکنان دولتی با جدیت 

پیگیری می شود

موسیخلیلاللهی:

امور مرتبط با ورزش 
در باشگاه تراکتور کامال

بر عهده من است
27

هوشنگنصیرزاده:

نقدی بر طرِح نقدی بر طرِح 
"حذف سن از شرایط "حذف سن از شرایط 

بازنشستگی"بازنشستگی"

»انقالب مستضعفان«؛
 این بود آنچه به مردم 

وعده دادیم؟

ماجرای استعفای 
معاون وزیر بهداشت؛ از 

گمانه زنی تا استقبال!

تیتر وارسرخط خبرها

 این تطبیق ها قطعا 
غلط است

آینده کرونا در ایران 
فاجعه بار می شود؟

دالل ها 
از فرنگ می آیند

مدیرمسئول سابق روزنامه تهران تایمز واکنش 
به عکس جنجالی موســوی و ترام با بیان اینکه 
ناخن کشیدن به زخم های کهنه را منطقی نمی 
دانم، گفت: من این مســأله را نمی پســندم که 
غیر استداللی ســخن بگوییم و یا به نوعی فقط 

سعی داشته باشیم همدیگر را ناراحت کنیم

یــک متخصــص بیماری های داخلــی گفت: اگر 
آموزش هــای الزم به مــردم داده نشــود، آینده 
خوبی در مورد کرونا نخواهیم داشت. توجه به 
ماهیــت ویروس و نوع انتقــال آن که به صورت 
قطراتــی که در ســرفه، عطســه و تنفس وجود 

دارند توسط انسان به انسان منتقل می شود

 چشــم مرکبات و باغداران بــه دالالن خارجی هم 
روشــن شــد و تــا دیــروز دالالن داخلــی و وطنی 
تیشه به دسترنج باغداران می زدند و محصول با 
قیمت ناچیز از دستشان خارج می کردند و اکنون 

نوبت به فرنگی ها و آن ور آبی ها رسید

گران ترینگران ترین
 بازیکن ایران بازیکن ایران
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ایرنا-عضو ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا گفت: 
داروهــای متعــددی در خیابان ناصرخســرو به 
نام داروی کرونــا به قیمت دهها میلیون تومان 
فروخته می شود که معلوم نیست از کجا می آیند 
و نیز مشخص نیست داروی گیاهی تولید شده 
در کرمانشــاه چطور بدون تاییــد کمیته درمان 

کرونا وارد بازار شده است.
مینــو محرز افــزود: هیــچ داروی جدیــدی برای 
کرونا در دنیا تولید نشــده اســت. در مورد دارو 
نگرانی که وجود دارد این است که برخی افرادی 
که با رســانه هــا مصاحبه می کنند، اســم برخی 
داروها را بیــان و اعالم می کنند که بیماران فالن 
دارو را مصــرف کننــد، این مســاله باعث شــده 
دوباره ناصرخسرو و بازار سیاه دارو شلوغ شده 
و دارویی که ســه تای آن مثال سه میلیون تومان 
بوده اکنون به قیمت ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان در 

ناصرخسرو فروخته می شود.
وی گفــت: هنوز هیــج دارو و درمان اختصاصی 
بــرای کوویــد۱۹ وجود نــدارد. حتی رمدســیویر 
هم به عنــوان داروی اثربخش بر کووید۱۹ تایید 
نشده است. یکی از داروهایی که به قیمت گزاف 
و بی حســاب و کتــاب در ناصرخســرو فروخته 
می شــود، رمدســیویر اســت، این دارو در ایران 
هم تولید می شــود و در صــورت نیاز بیماران در 
بیمارســتان با امضای متخصــص عفونی برای 
بیمــار تامین مــی شــود، پوکه های ایــن داروی 
تزریقــی را هم مثــل پوکــه داروهــای مخدر می 

گیرند که به بازار سیاه نرود.
عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا افــزود: داروی 
رمدســیویری که اکنون در بازار سیاه است، اگر از 
تولیدات کارخانه های داخلی است باید معلوم 
شــود که از کجا به بازار ســیاه می آیــد و اگر هم از 
کشــورهای دیگر اســت کــه واقعا فاجعه اســت 
و معلــوم نیســت از کجا مــی آورند. رمدســیویر 
ایرانــی که اکنــون در ایــران در دو کارخانه تولید 
می شوند، کیفیت خوبی هم دارند طبق مقررات 
باید فقط در بیمارســتان توزیع شوند، بنابراین 
باید معلوم شــود، داروی رمدسیویری که اکنون 

در ناصرخسرو هست از کجا می آید.
وی گفت: وزارت بهداشت و ســازمان غذا و دارو 
باید بر توزیع ایــن دارو و داروهای دیگری که در 

بازار آزاد توزیع می شوند، بیشتر نظارت کند.
محرز افزود: نکته دیگــر درباره داروی گیاهی که 
می گویند در کرمانشــاه ســاخته اند و گفته اند 
کووید۱۹ را در درمان می کند. معلوم نیست این 
دارو چیست و از کجا تاییدیه گرفته، در حالی که 
هنوز در کمیته کشــوری درمان ستاد ملی کرونا 
اصال مطرح نشده، چطور ممکن است، سازمان 
غــذا و دارو به دارویی که هنــوز در کمیته علمی 
کرونا تایید نشده، مجوز بدهد، این کارها مردم 
را ســردرگم می کند و مردم میلیونها تومان برای 
دارویــی پول می دهند که اصال معلوم نیســت، 

چیست و هنوز تایید نشده است.
عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: یکســری 
داروهای گیاهی یا با پایــه گیاهی در دنیا تولید 
می شوند که خیلی هم خوب و اثربخش هستند 
اما با حساب و کتاب و تاییدیه های علمی تولید 
می شــوند. تولید ایــن داروها ســالها طول می 
کشد و مدتها طول می کشد که تاییدیه بگیرند 
و بایــد مراحــل کارآزمایی بالینی دقیق داشــته 
باشــند. این همه وزارت بهداشــت برای درمان 
کرونا پروتکل نوشــته اما مراکز درمانی کارهایی 
انجــام می شــود کــه واقعا مــردم ســردرگم می 

شوند.
محرز درباره تولید واکسن کرونا نیز گفت: تولید 
واکســن کووید۱۹ در آمریکا یک پیشــرفت مهم 
اســت تاثیر واکسن شــرکت فایزر که با همکاری 
شرکت آلمانی بیو ان تک ساخته می شود از این 
نظر مهم است که مانند واکسن ایدز که در دنیا 
به دنبال ســاخت آن هســتند، یک نوع واکسن 
RNA است. عمکرد موفق این واکسن می تواند 
امیدهایی برای تولید واکسن ایدز هم به وجود 
آورد. در واقع اگر این واکســن کرونا موفق عمل 
کند برای همه ویروس های مشــابه که واکســن 

ندارند می توان واکسن ساخت ...
ادامه در صفحه دو

مینومحرز: 

بازار سیاه داروهای کرونا 
مردم را سـردرگم کـرده است

»اکسپو« 

آغازی برای رونق 
فروش آثار هنری

جامعه ای رشد می کند
 که به هنر و هنرمندش ارزش دهد

 

            محمدرضاحشمتی

با این که اســتاد راســتگو تحصیالت حــوزه را تا عالی 
ترین ســطح با موفقیت پشت ســر گذاشت و در فقه 
و اصول و تفســیر قرآن سرآمد و مجتهد بود اما عشق 
وافر ایشان به نشر معارف الهی برای کودکان، موجب 

شد تا شخصیت علمیش ناشناخته بماند.
پایگاه خبری جماران: خبر درگذشــت اســتاد راستگو، 
خــادم القــرآن و هنرمنــد عرصــه تبلیــغ بســیار غیر 

منتظره و باورنکردنی بود . 
او دو ســال قبــل در مصلــی امــام خمینــی مهمــان 

نمایشگاه قرآن بود.
چهره آشــنایی که همه دوســتش داشــتند و بچه ها 

بیشتر.
دهه ۶۰ و۷۰ در تلویزیون و در استانها برای مردم قصه 
می گفت. داســتان راســتان را با اجرا می کرد. از قبل از 
انقالب به تربیت شاگردان پرداخت و حاصل زحمات 
او تربیت هزاران اســتادی  شــد که  امــروزه می توانند 
بــا کــودکان ســخن بگوینــد. انصافا کمتر کســی می 
توانست مانند اســتاد مفاهیم اخالقی را به مخاطب 

منتقل کند .
با این که اســتاد راســتگو تحصیالت حــوزه را تا عالی 
ترین ســطح با موفقیت پشت ســر گذاشت و در فقه 
واصول و تفســیر قرآن سرآمد و مجتهد بود اما عشق 
وافر ایشان به نشر معارف الهی برای کودکان، موجب 

شد تا شخصیت علمیش ناشناخته بماند.
راســتگو مردم را دوســت داشــت و به آنان عشــق می 
ورزیــد و مــردم هم اورا دوســت داشــتند و از این خبر 

اندوهگین هستند .
در ایــن زمــان کــم بزرگانی را از دســت دادیــم که هنر 
اصلی آنها مردمی بودن، راســتگو بــودن  و خدمتگزار 

بودن بود.
انســانهایی که به دیگــران احترام مــی گذارند، قیافه 
نمــی گیرند، منتی ندارند و خود را در راه نشــر معارف 

الهی فدا می کنند .
 چهره خندان و متبسم او فراموش نشدنی است.

بــه  و  گــردان  محشــور  اولیائــت  بــا  را  او  خداونــدا 
بازماندگان، شــاگردان و دوســتان صبر و اجر عنایت 

فرما.
درود خداوند بر این انسانهای راستین 

جماران

حر ف اول

راستگوی واقعی

صفحه   8
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هشدار آلمان
 درباره سفر به ایران
ممکناستدستگیرشوید

عصرایــران- وزارت خارجــه آلمان در وبــگاه خود 
به ویــژه بــه مســافرانی کــه دارای تابعیــت دوگانــه 

آلمانی-ایرانی هستند، هشدار داده شده است.
وزارت خارجه آلمان می گوید، ســفرهای غیرضروری 
افرادی که تابعیت دوگانه آلمانی-ایرانی هستند، به 

هیچ وجه توصیه نمی شود.
به نوشــته دویچه ولــه، در این اطالعیه آمده اســت: 
»در گذشــته بارهــا و اغلــب بــدون دلیــل موجه، و 
آخرین بار در اکتبــر ۲۰۲۰، افراد دارای تابعیت دوگانه 
آلمانی-ایرانی دســتگیر شــده اند. مقامــات ایران با 
افرادی که در کنــار تابعیت آلمان از تابعیت ایران نیز 
برخوردارند، در تمام مســائل حقوقی، مانند کسانی 

که فقط تابعیت ایرانی دارند رفتار می کند.«
وزارت خارجــه آلمــان می گویــد، در چنین مــواردی 
امکان حمایت های کنسولی آلمان بسیار محدود تا 

حتی غیرممکن است.
واکنشایران

خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:
  آلمان نمیتواند به اتباع ایرانی مقیم این کشور برای 

سفر به ایران مشکلی ایجاد کند.
و  حقــوق  و  مصونیت هــا  از  ایــران  اتبــاع  تمامــی   
مســئولیت های یکســانی برخوردار هســتند، اینکه 
دولت آلمان کــه خودش در برخی گروگانگیری افراد 
ایرانی نقش داشــته و افراد ایرانی و شــخصیت های 
ایرانی را به بهانه های بســیار واهــی در فرودگاه های 
این کشور دستگیر کرده، نمی تواند این گونه ادعاها 

را درباره ایران داشته باشد.
 چندین میلیون ایرانی ساالنه از کشورهایی که مقیم 
هســتند به ایران ســفر کرده و از ایران بر می گردند و 

هیچ مشکلی هم وجود ندارد. 

طرح مجلس برای ممنوع 
الخروج کردن مسئوالن نظام

ایسنا- این طرح به دنبال صیانت و حفاظت از بیت المال 
مسلمین و مسئولین و مدیران ارشد نظام است.

یک عضو کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراها از 
تهیه طرح یــک فوریتی ممنوعیت خروج مســئوالن 
و مدیــران نظام پس از اتمام مســئولیت از کشــور تا 

سپری شدن مراحل قانونی در مجلس خبر داد.
 جــالل رشــیدی کوچــی، نماینــده مردم مرودشــت 
در مجلــس در توئیتــی نوشــت: »طــرح  ممنوعیت 
خروج مســئولین و مدیران نظام جمهوری اســالمی 
ایــران پس از اتمام مســئولیت از کشــور را تا ســپری 
شــدن مراحــل قانونــی، تنظیم کــردم و بــا قید یک 
فوریت به هیات رئیســه ارســال گردید. این طرح به 
دنبال صیانت و حفاظت از بیت المال مســلمین و 

مسئولین و مدیران ارشد نظام است.«

ترک فعل مدیران و
 کارکنان دولتی با جدیت 

پیگیری می شود
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس  فــارس- 
آذربایجان شرقی، گفت: کارگروه اجرای قانون جامع 
حدنگار در استان تاثیرگذار بوده و بیش از هشتصد 
هزار هکتــار از اراضی ملی و منابع طبیعی در اســتان 
طی هفت ماهه سال جاری تثبیت شده که رقم خوبی 

است.
موســی خلیل اللهی در نشســت شــورای حفاظت از 
اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان، اظهار 
داشــت: آیــت هللا رئیســی در ســال جاری محورهای 
متعددی در راســتای طرح های تحولی قوه قضائیه 
مطــرح کرده اند کــه یکــی از این موضوعــات حفظ 

حقوق عامه بوده است.
وی افــزود: یکــی از مصادیــق حقــوق عامــه بحــث 
اجرای دقیق قانــون جامع حدنگار بــوده که رئیس  
قوه قضائیــه تاکید فراوانــی بر این موضــوع دارند، 
خوشــبختانه کارگروه اجــرای قانون جامــع حدنگار 
در اســتان تاثیرگذار بوده و تثبیت بیــش از 8۰۰ هزار 
هکتــار از اراضی ملی و منابع طبیعی در اســتان طی 

هفت ماهه سال جاری رقم خوبی است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با تاکید 
بر پیشــگیری از ســاخت و ســازهای غیرمجاز، گفت: 
برخــی اراضی ملی و منابع طبیعی طمع انگیز بوده و 
افراد ســودجو به دنبال ساخت و ســازهای غیرمجاز 
هستند بر این اساس دستگاه های مربوط مکلف به 
اجرای دقیق قانون و پیشــگیری از ساخت و سازهای 
غیرمجاز هستند. وی با اشــاره به ابالغ دستورالعمل 
نحــوه مقابلــه بــا تــرک وظایــف قانونی مدیــران و 
کارمنــدان و پیشــگیری از آن خاطرنشــان کــرد: این 
دستورالعمل جزو اولویت های محوری و تحولی قوه 
قضائیه بوده و بر اســاس آن برای تمام دستگاه های 
نظارتــی وظایفی تعیین شــده و به صــورت جدی از 

سوی دستگاه قضایی پیگیری می شود.

ایلنا- یک نماینده سابق مجلس شورای اسالمی گفت: 
بحــث ضــرورت گفت وگو سال هاســت که مطرح شــده 
و بعضــی از گفت وگوهــای محدودی هم صــورت گرفته 
اســت اما گفت وگویی که به صورت جدی درباره مسائل 

اساسی کشور رخ داده باشد سراغ ندارم.
محمــود صادقــی، درباره این کــه چرا در ســال های آخر 
دولت ها در کشــور، زمامداری به ســمت و ســوی دیگری 
می رود و این تلقی در جامعه به وجود می آید که کشــور 
به حال خود رها شــده اســت، گفت: نگاهی در کشور ما 
وجود دارد که منافع ملی را در درجه چندم قرار می  دهد 
و بیشــتر منافع جناحی  برایشان مطرح و مهم می شود. 
در ایــن مدت هم بیشــتر به نظر می آید تالش هایشــان 
بــرای بهــره بــرداری سیاســی از اوضــاع فعلی اســت نه 
اوضاعی که بیش از شخص دیگری خودشان در رسیدن 

به آن نقش داشتند.
وی ادامه داد: عــده ای در وضعیتی که امروز پیش آمده 
مانند فشــارها و تحریم نقش داشــتند امــا بازهم برای 
رســیدن به مطامــع سیاســی و جناحــی خود هــرکاری 

بیشــتر  کــه  می دهنــد  طرح هایــی  اغلــب  و  می کننــد 
جهت گیری  شان بهره برداری سیاسی و جناحی است.

نماینــده مــردم تهران در مجلــس دهم با بیــان این که 
برخی از مصوبــات مجلس یازدهم با وجود همســویی 
زیاد این مجلس با شــورای نگهبان با ایرادات این شــورا 
مواجه شــده اســت، عنــوان کــرد: ادعاهایی کــه بعضًا 
می شــود فراتــر از اختیــارات مجلس و مداخلــه در امور 
اجرایی اســت. قانــون اساســی محدودیت هایــی برای 
مجلــس در نظــر گرفتــه اســت از جملــه اصــل ۷۵ کــه 

نمایندگان نمی توانند طرح هایی را بدهند که مســتلزم 
بار مالی باشــد. با این وجود در این مجلس طرح هایی 
ارائه شده که به بحث تامین بار مالی آن توجه الزم صورت 

نگرفته و قاعدتا شورای نگهبان آن را برمی گرداند. 
صادقی گفت: تا اینجای کار ما اقدام خاصی را از مجلس 

یازدهم مشاهده نکردیم.
وی در پاســخ به ســوالی دیگر مبنی بر این که باتوجه به 
فضای کشور و نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری 
برخــی از بــزرگان مســئله گفت وگــو و تعامــل را مطرح 
می کننــد تا مردم در مواجهه با صندوق های رأی منفعل 
عمــل نکننــد، گفت: مــن که چنیــن چیزی را احســاس 
نمی کنم و شــواهد نشــان می دهد که خیلی توجهی به 

این کاهش مشارکت وجود ندارد.
این نماینده ســابق مجلس شورای اســالمی ادامه داد: 
قرینــه  و احســاس نیــاز چندانی وجــود نــدارد تا جلب 
اعتماد مردم را برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰  به دســت 
بیاورند و  آن کاهش حضور مردم را در انتخابات سال ۹8 

را جبران کنند.

ادامه از صفحه یک
وی ادامــه داد: واکســن کرونــا دانشــگاه آکســفورد و 
واکســن کرونا شــرکت مدرنا آمریکا هم تولید شــده و 
همه اینها وارد مرحله تایید ســازمان بهداشت جهانی 
شــده اند و اگر ســازمان بهداشــت جهانــی تایید کند، 

اعالم کــرده اند که از ابتدای ســال جدیــد میالدی وارد 
بازار می شود.

عضو ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا گفت: همــه نگران 
این هســتیم که واکســن تولیدی کرونا زمان اثربخشی 
مناســبی داشته باشــد و انتظار داریم واکسن کرونایی 

کــه تایید می شــود حداقل به اندازه واکســن آنفلوانزا 
یکســال ایمنــی بدهد و هر ســال یکبار تکرار شــود، اگر 
این طور باشد یک پیشرفت بزرگ و واکسن بسیار موثر 
است اما اگر قرار باشد هر دو یا سه ماه یکبار تکرار شود، 

خیلی ارزش ندارد.

خبرآنالیــن- علــی مطهری، نماینده ســابق مجلــس گفت: اینکــه ما یک 
رئیس جمهور نظامی داشته باشــیم به معنی قحط   الرجال است و اینکه ما 
نیروی غیرنظامی در حد ریاســت جمهوری نداریم و مجبور شده ایم از میان 

نظامی ها رئیس جمهور انتخاب کنیم. این به صالح کشور نیست.
 »نمیدانم چرا بعضی ها می خواهند جنگ روانی راه اندازند و بگویند نظامی! 
منظور آنها بچه های ســپاه هســتند، بچه های ســپاه قبل از اینکه به ســپاه 
بیایند سیاسی بودند و مبارزه می کردند.« این را اسماعیل کوثری جانشین 
سابق فرمانده سپاه ثارهللا و نماینده اسبق تهران در حمایت از ظهور و بروز 
یک رئیس جمهور نظامی می گوید. البته این اولین بار نیســت که صحبت از 
رئیس جمهــور نظامی به میان می آید؛ دوســال پیش محمدعلی پورمختار 
که خود از بازنشســتگان سپاه بود و چند ســالی ردای نمایندگی به تن کرده 
بود در مدح حضور نظامیان در عرصه ریاســت جمهوری گفت: »من اعتقاد 
دارم که اگر یک نظامی رئیس جمهور شود حتما می تواند کشور را از مشکالت 
نجات بدهد« از ســوی دیگر حســین هللا کرم هم معتقد است  فرد نظامی 

استراتژیک برای ریاست جمهوری شایسته تر است. 
ایــن موضوعات با نزدیک شــدن به انتخابــات ۱۴۰۰ رنگ و لعاب بیشــتری 
بــه خود گرفتــه اســت و واکنش ها هم بــه آن متفاوت اســت. علی مطهری 
نماینده سابق تهران درباره رئیس جمهور نظامی معتقد است این موضوع 

نمی تواند به صالح کشور باشد.
او در پاســخ به کوثــری عنوان می کنــد »مخالفت ها ایجاد یــک جنگ روانی 
نیســت بلکه مخالفان رئیس جمهور شــدن نظامیان مصلحت کشور را در 
نظر می گیرند« مطهری می گوید: »اینکه ما یک رئیس جمهور نظامی داشته 
باشیم به معنی قحط   الرجال است و اینکه ما نیروی غیرنظامی در حد ریاست 
جمهوری نداریم و مجبور شــده ایم از میان نظامی ها رئیس جمهور انتخاب 

کنیم«
در ادامه می توانید مشــروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنالین با علی مطهری را 

بخوانید؛
******

* هرچه به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک می شــویم حرف و حدیث ها درباره چند و 
چون سیزدهمین انتخابات بیشتر می شــود و این روزها صحبت از احتمال 
حضــور یک رئیس جمهور نظامی بــه میان می آید. نظر شــما در این رابطه 

چیست؟
من معتقدم اگر یک فرد نظامی بخواهد کاندیدای ریاســت جمهوری بشود 
باید پیش از آن از ســپاه یا ارتش خارج شــود و عضو رسمی نیروهای مسلح 
نباشــد. در این صورت می تواند اعالم کاندیداتوری کنــد؛ اما اگر در حالی که 
عضو رســمی نیروهای مسلح است کاندیدای ریاســت جمهوری شود و رأی 
بیاورد، اینکه ما رئیس جمهور نظامی داشــته باشــیم صورت خوشــی برای 
کشــور ندارد. حکومتهای گذشته ترکیه و پاکستان را تداعی می کند که آنها با 
زحمت زیاد توانستند از سلطه نظامی ها خارج شوند. با توجه به این مطلب 
باید گفت حضور نظامیان در عرصه سیاســت خصوصًا در منصب ریاست 

جمهوری به صالح کشور نیست. 
نظامیــان بطور کلی از ارتش و ســپاه خارج شــوند، بعد کاندیدای ریاســت 

جمهوری شوند
اساسا در قانون هم آمده  که هر فردی قرار است وارد میدان رقابت انتخاباتی 

شود باید از قبل استعفا دهد و ...
نه، این موضوع فرق دارد. در قانون آمده اســت افــراد باید چند ماه قبل، از 
شــغل خود اســتعفا دهند درحالی که ایــن افراد همچنان عضو رســمی آن 
نهاد هســتند. من می گویــم یک نظامی  کــه می خواهد کاندیدای ریاســت 
جمهوری شود باید از سپاه یا ارتش خارج شود و مانند یک فرد عادی خود را 
در معرض انتخاب قرار دهد نه اینکه از سمت خود استعفا دهد در حالی که 
هنوز نظامی اســت. این مانند مناصب دیگر می شود که افراد از سمت خود 
اســتعفا می دهند و اگر رأی نیاوردند به شغل خود باز می گردند. نظامی ها 
اگر تصمیم دارند وارد انتخابات شوند باید به طور کلی از ارتش یا سپاه خارج 

شوند.
محسن رضایی برای کاندیداتوری باید از سپاه خارج شود

*  با این تفســیر شما افرادی مثل محسن رضایی، شمخانی و قالیباف که به 
عنوان چهره های نظامی شناخته می شوند می توان مشمول این شرطی که 

شما گفتید دانست؟ 
 بله، اینها هم مشمول این شرط هستند و اگر می خواهند کاندیدا شوند باید 

از سپاه یا ارتش خارج شوند. 

رئیسجمهورنظامییعنیقحطالرجال
* آقای کوثری می گوید بحث رئیس جمهور نظامی جنگ روانی است که علیه 
بچه های سپاه به راه انداخته اند، چون می دانند آنها می توانند با اقداماتشان 

محبوب باشند مردم را می ترسانند. چقدر با این صحبت موافق هستید؟
ایــن مطلب یک جنگ روانی نیســت بلکــه مخالفان رئیس جمهور شــدن 
نظامیان مصلحت کشــور را در نظــر می گیرند. اینکه ما یــک رئیس جمهور 
نظامی داشته باشیم به معنی قحط   الرجال است و اینکه ما نیروی غیرنظامی 
در حد ریاســت جمهوری نداریم و مجبور شــده ایم از میان نظامی ها رئیس 
جمهور انتخاب کنیم. این به صالح کشــور نیست. نظامی ها باید کار خود را 
انجام دهند و همان طور که امام)ره( فرمودند آنها نباید وارد سیاست شوند 
چون این کار باعث اختالف در میان نیروهای مسلح می شود؛ همانطور که از 
ورود به اقتصاد منع شده اند. به طور کلی نظامی ها باید از ورود به سیاست 

و اقتصاد به معنی بنگاه داری پرهیز کنند. 
فکر نمی کنم ریاست جمهوری نظامیان مورد اقبال مردم باشد

* اقبــال مــردم به رئیس جمهــور نظامی را چظــور ارزیابی می کنیــد؟ به هر 
صورت ما پیش از این کاندیداتوری افرادی نظامی  را به یاد داریم.

من فکر نمی کنم ریاست جمهوری نظامیان مورد اقبال مردم قرار بگیرد. به 
نظرم مردم هم از این موضوع استقبال نمی کنند. 

تمرکز قدرت سیاسی و نظامی در یک فرد، موجب استبداد می شود
* و از نگاه شما دلیل این عدم اقبال مردم به نظامی ها چه می تواند باشد؟

دلیلش روشــن اســت؛ یک نظامــی کارش نظامی گــری اســت، کارش ورود 
در عالم سیاســت نیســت. هرکســی بایــد کار خــود را انجام دهــد. تداخل 
مســوولیت ها در یکدیگر به صالح کشور نیست. عالوه بر این، تمرکز قدرت 
نظامی، سیاســی، اقتصادی و رســانه ای در یک فرد به وجود می آید و تمرکز 

قدرت معمواًل موجب استبداد و فساد خواهد شد.
خبرآنالین

علیمطهری:فکرنمیکنممردمبهکاندیداینظامی
رأیبدهند

رئیس جمهور نظامی یعنی 
در مملکت قحط الرجال است

اقدام خاصی را از مجلس یازدهم مشاهده نکردیم
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اخبارنقد

ایســنا-یک کارشــناس مســایل منطقه 
و ترکیــه گفت: ترکیــه ســعی دارد حاال که 
در توافــق میــان دو کشــور آذربایجــان و 
ارمنســتان با مشــارکت روســیه راه نیافته 
و نقشــی ندارد، از مســیر یک قــرارداد دو 
جانبه بــا آذربایجــان و در قالب همکاری 
نظامی وارد این کارزار شــود، از این رو هیچ 
ضمانتی نیست که تنش ها با توجه به این 
که مساله قره باغ همچنان مطرح است، در 

این رابطه فروکش کند.
ســیامک کاکایی با اشــاره به تــالش های 
ترکیه بــرای تقویت روابط به ویژه در حوزه 
نظامی با آذربایجان در شرایطی که بحران 
قره باغ و درگیری هــا در این منطقه هنوز 
فروکــش نکرده اســت اظهار کــرد: یکی از 
موضوعاتــی که در دو ماه گذشــته در این 
باره قابل توجه اســت همکاری و حمایت 
ترکیه از آذربایجان بوده است که به ویژه در 
بخش نظامی این همکاری کامال مشهود 
بوده اســت و مصوبه اخیر پارلمان ترکیه 
برای اعزام نیرو به آذربایجان مصداق این 
مساله اســت. مصوبه اخیر پارلمان ترکیه 
بیش از همه نوع نگاه ترکیه به آذربایجان 

را نشــان مــی دهد و بــا توجه به قــرارداد 
نظامــی میان دو کشــور در ســال ها و ماه 
های گذشته مشخص است که ترکیه سعی 
در ایفای نقش در موضوع آذربایجان دارد. 
اگــر نگاهی به همــکاری نظامــی ترکیه در 
بیرون از مرزهایش داشته باشیم می بینیم 
که تحرکات ترکیه با برخی کشورها از جمله 
قطر و کشورهای شمال آفریقا نیز افزایش 

پیدا کرده است.
وی با اشــاره به توافق ۹ مــاده ای که میان 
آذربایجان و ارمنستان با مشارکت روسیه 
انجام شــد گفت: هــر چند در ایــن توافق 
نامی از ترکیه برده نشــده اســت اما ترکیه 
تمایــل به ایــن کار دارد و این حــق را برای 
خود قایل است که بر روند اجرای صلح در 

منطقه مورد مناقشه نظارت کند.
این کارشــناس مســایل منطقــه و ترکیه 
اظهار کرد: همکاری آذربایجان با ترکیه در 
ماه های اخیر بســیار افزایش یافته است 
و ترکیه صراحتــا از مواضــع آذربایجان در 
درگیری با ارمنســتان حمایت کرده اســت 
و این رفتارهــا آنجایی توجیه پیدا می کند 
که می بینیم ترکیه به دنبال استقرار نیروی 

نظامی در آذربایجان اســت و این بخشی 
از سیاست ترکیه برای پیوند استراتژیک با 
آذربایجان است که سعی دارد آن را محکم 

کند.
کاکایی گفت: با وجود ایــن که درگیری ها 
در مناطق مورد مناقشــه و تصرف شــده 
توسط ارمنســتان در توافق آتش بس به 
طور قابل توجهی خاتمه یافته اســت اما 
مناقشــه تاریخی بر ســر قره باغ همچنان 
میان دو کشــور باقــی اســت و تکلیف آن 
روشــن نشده اســت و ترکیه تالش دارد تا 
در این بخش نقش فعال تــری بازی کند. 
در عیــن حال که در بخــش قفقاز جنوبی 
در این منطقه هــم می تواند مدعی ایفای 

نقش شود.
وی ادامــه داد: هــر چند نقــش اصلی در 
توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان را 
روسیه ایفا کرد و دو طرف را به هم نزدیک 
کرد و اســمی از ترکیه در آن برده نشــد اما 
ترکیه تــالش دارد تا با توجه بــه رابطه ای 
کــه با آذربایجان دارد و تنش تاریخی که با 
ارمنســتان دارد، در ایــن موضوع دخالت 

کرده و ایفای نقش کند.

کاکایــی تصریح کــرد: البته بایــد بگویم 
ترکیــه  مواضــع  و  اقدامــات  حتمــا 
حساســیتهایی را از ســوی روســیه در پی 
داشــته و خواهد داشــت، امــا اینها نمی 
تواند مانع از تالش و اقدام ترکیه در مسیر 

بلندپروازی هایش باشد.
این کارشــناس مســایل منطقــه و ترکیه 
گفت: برای ارمنستان و روسیه حضور ترکیه 
در مناقشه قره باغ حساسیت برانگیز است 
اما برای ترکیه مهم است که در روند صلح 
در ایــن موضوع و نظــارت بر صلح نقش 
داشته باشد. از آنجایی که تا کنون درگیری 
ها بر سر برخی مناطق میان آذربایجان و 
ارمنستان آرام گرفته است اما ممکن است 
یک تنش پایدار را در آینده دوباره شــاهد 
باشیم. مناقشه قره باغ چندین دهه است 
که وجود دارد و گروه مینسک هنوز در این 
باره نظر خود را اعالم نکرده اســت و ترکیه 
حامــی جــدی آذربایجان دنبال آن اســت 
که یــک طرف حــل و فصل ایــن موضوع 
باشد. از این رو باید شاهد تحرکات ترکیه 
در آینــده نزدیــک در ارتبــاط با مناقشــه 

آذربایجان و ارمنستان باشیم.

روزنامه  ســابق  مدیرمســئول  جماران- 
تهران تایمز با بیان اینکه ناخن کشــیدن 
به زخم هــای کهنه را منطقــی نمی دانم، 
گفت: من این مســأله را نمی پســندم که 
غیر استداللی سخن بگوییم و یا به نوعی 
فقط ســعی داشــته باشــیم همدیگــر را 
ناراحت کنیم. اما این استدالل ایراد ندارد 
که بگوییم غربی ها همین شــیوه ها را در 

ایران دنبال کردند.
عباس سلیمی نمین در واکنش به عکس 
جنجالی صفحه یک روزنامــه تهران تایمز 
در مقایسه مهندس میرحسین موسوی و 
ترامپ، اظهار داشــت: من ناخن کشیدن 
به زخــم های کهنــه را منطقی نمــی دانم. 
در عیــن حــال معتقدم کــه نبایــد خیلی 
خودمان را غیر قابل انعطاف نشان دهیم.

تهــران  نشــریه  ســابق  مدیرمســئول 
تایمز، افزود: مقایســه ها بــه معنای این 
نیســت که صد در صد انطبــاق داده می 
شــود بلکــه در ارتبــاط بــا عــدم پذیرش 
ساختارهای قانونی، غیر از تهران تایمز در 
جاهای دیگر و فضای مجازی مکرر دیده 

ام که مقایسه هایی صورت گرفته است.
 

بعدازانتخاباتسال88غربتالش
کردکهچاهیرابرایمابکند

 وی بــا ابراز ایــن ادعا که »حصــری به آن 
معنا وجود نــدارد« در عیــن حال گفت: 

خود مــن این موضوع)مقایســه( را نمی 
پســندم؛ امــا نــه بــه دلیــل اینکــه آقای 
موســوی امکان دفاع از خودش را ندارد، 

بلکه ایشان ارتباطاتشان را دارند.
وی گفــت: اگر از ســوی دیگر نــگاه کنیم، 
بعــد از انتخابــات ســال 88 غــرب تالش 
کرد کــه چاهی را برای ما بکند. در رأس آن 
آمریکایی ها بودند و رســانه های همسو 
با آنها هم در این زمینــه نقش جدی ایفا 
کردند تا در جامعه ما چند پارچگی ایجاد 
کننــد. خودخواهی بعضی از کســانی که 
علــی القاعده از آنها انتظــار نمی رفت به 
این امر کمک کنند، باعث شد که راه برای 

بدخواهان ملت باز شود.
ســلیمی نمین با تأکید بر اینکه کســانی 
که مقایســه می کنند خطابشان به غرب 
اســت، تصریح کــرد: غرب ایــن قضیه را 
در دســتور کار خــودش قــرار داد و امروز 
خودش گرفتار همین مســأله است و به 
طور جــدی تر دارد با این مســأله مواجه 
می شود. ولی خود من این مسأله را نمی 
پســندم که غیر اســتداللی سخن بگوییم 
و یا به نوعی فقط ســعی داشــته باشــیم 
همدیگر را ناراحت کنیم. اما این استدالل 
ایــراد ندارد کــه بگوییم غربــی ها همین 

شیوه ها را در ایران دنبال کردند.
وی ادامــه داد: مــن هــم ایــن مطلــب را 
قبول دارم که ما باید از مســائل سیاســی 

درس بگیریــم و فرامــوش نکنیــم، ولــی 
اگر به همدیگر دهــان کجی کنیم نه تنها 
درس نمی گیریم، بلکه بیشــتر نسبت به 
یک موضوع تعصب می ورزیم. کما اینکه 
همان آقایــان امروز دارند رفتار سیاســی 
خودشــان را اصالح می کنند. یعنی آقای 
کروبی دوباره به همان ساختار انتخاباتی 
بر می گردد و به این جمع بندی رســیده 
که نمی شــود ســاختار را نفی کــرد و بعد 
مشــارکت  انتخابــات  در  کــه  خواســت 
مؤثــر صــورت بگیرد. آقــای کروبــی دارد 
به ســاختار بر می گــردد. یعنی در همین 
ســاختار مــی خواهند کاندیــدا بدهند و 
دارنــد با دیگــران رایزنــی می کننــد تا در 
انتخابات موقعیت مؤثرتــری پیدا کنند. 
در حالــی که ســال 88 همه ســاختارها و 

نظم جامعه را به هم ریختند.
 آقای خاتمی در ســال ۹۰ بالفاصله صف 

خودش را از اغتشاشگران جدا کرد
 این فعال سیاســی اصولگــرا تأکید کرد: 
مــن معتقدم که بــه صورت اســتداللی و 
منطقــی مقصریــن ســال 88 را معرفــی 
کنیم که موجب شــدند جامعه دو بخش 
شــود و جامعــه را تا مــرز درگیــری با هم 
پیش بردند. امروز هم در بیرون از جامعه 
خودمان به خوبی می توانیم غلط بودن 
این موضــوع را دریابیم و هــم در جامعه 
خودمان از طریق بازگشت افراد به قانون 

می توانیم این موضوع را بفهمیم.
وی یادآور شــد: آقای خاتمی در ســال ۹۰ 
بالفاصله صف خودش را از اغتشاشگران 
جدا کرد. بــه دلیل اینکــه رأی داد و عمال 
اعالم کرد که من رویکرد آنها را قبول ندارم 
و بایــد از طریــق همیــن صنــدوق های 
رأی اصالحــات صــورت بگیــرد. بعد هم 
تالش کردند و توانســتند آقــای روحانی 
را به ریاســت جمهوری برسانند. طبیعتا 
از همان ســاختار استفاده کردند و نامزد 
مورد نظر خودشــان را به کرســی ریاست 

جمهوری نشاندند.
 

سعینکنیملجهمدیگررادربیاوریم
 

ســلیمی نمین با بیان اینکه سعی نکنیم 
لج همدیگر را در بیاوریم، اظهار داشــت: 
می توانیم منطقی ارائه دهیم که به خوبی 
بد بودن اصل موضوع روشن شود. ما به 
این دلیــل از تجربیات تاریخی اســتفاده 
می کنیم کــه آنها را تکرار نکنیم. زمانی می 
رسیم به اینکه نباید آن را تکرار کنیم که به 
بد بــودن آن وقوف پیــدا کنیم. تحلیل و 
بحث کردن به منظــور وقوف بر موضوع 
خیلی خوب است اما لج در آوردن به نفع 

مصالح کشور نیست.
وی ادامــه داد: لــج در آوردن خیلــی بــه 
فضای جامعه کمک نمــی کند و من این 
را نمی پسندم. این موضوع نتیجه خوبی 
را به جامعه نمی دهد. قطعا باید تجزیه 
و تحلیل کنیم ولی اینکه بخواهیم چنین 

تطبیق هایی بدهیم قطعا غلط است.

کاکایی: 

ترکیه همچنان به دنبال بلند پروازی هایش در مناقشه قره باغ است

واکنش مدیرمسئول پیشین تهران تایمز به عکس جنجالی موسوی و ترامپ

 این تطبیق ها قطعا غلط است

نذارید شایعه بشه؛ ما با دیدن پستان گرگ و گاو به گناه نمی افتیم!
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تعطیلی پارکینگ های 
عمومی تحت نظارت 

شهرداری تبریز تا 
اطالع ثانوی

مهــر-مدیرعامل ســازمان حمــل و نقل و 
ترافیک شــهرداری تبریــز از تعطیلــی تمام 
پارکینگ های عمومی تحت نظارت سازمان 
در سطح شهر تبریز تا اطالع ثانوی خبر داد.
اصغــر آدی بیــگ اظهــار کــرد: براســاس 
مصوبات ستاد مبارزه با کرونای شهرستان 
تبریــز و لــزوم جلوگیری از شــیوع بیشــتر 
کرونا در راستای حفظ سالمتی شهروندان، 
تمــام پارکینگ های عمومــی تحت نظارت 
این سازمان در سطح شــهر تبریز تا اطالع 

ثانوی تعطیل شدند.
به نقل از روابط عمومی شــهرداری تبریز، وی 
افزود: باید در جهت حفظ ســالمتی مردم با 
اماکــن و صنوف پرخطــر و پرتجمع برخورد 
الزم صــورت گیــرد، چراکه شــرایط امــروز در 
مبــارزه با کرونا بــرای کادر درمان نیز بســیار 

سخت و ویژه است.
وی بــا بیــان این کــه در ایــن روزهــا، همــه 
شــهروندان بایــد بــا رعایــت پروتکل هــای 
بهداشتی به یاری کادر درمان بشتابند، گفت: 
امروز نیاز است که همدل در کنار یکدیگر برای 

مقابله با این ویروس منحوس اقدام کنیم.

فرماندار ارومیه: کمبود نان در 
ارومیه نداریم

مردم بیش از نیاز خود 
نان نخرند

همنــوا-فرمانــدار ارومیــه بــا بیــان اینکه 
بــه  آرد  عرضــه  در  کمبــودی  هیچگونــه 
واحدهای نانوایی وجود نــدارد، گفت: نان 
به میزان مورد نیاز در ارومیه پخت می شــود 

و کمبود نان نداریم.
خصــوص  در  زاده  مالمحمــدی  علیرضــا 
تشــکیل صف در جلــوی درب نانوایی ها در 
روزهــای گذشــته اظهارکرد: تشــکیل صف 
مقابل نانوایی ها ارتباطی به کمبود آرد ندارد 
و جو روانی حاکم بر جامعه ســبب تشــکیل 

این صف ها شده است.
وی بــا تاکید بر اینکه مردم بیــش از نیاز نان 
نخرند، افزود: اگر از سوی واحدهای نانوایی 
به شــهروندان اعالم شود که آرد مورد نیاز به 
آنــان واگذار نمی شــود و در عرضه نان دچار 
مشــکل هســتند، به آن معنی اســت که آن 
واحد نانوایی با جوســازی و کاهش ساعات 
پخــت نان به دنبــال فروش آرد ســهمیه ای 

خود در بازار آزاد است.
مالمحمدی زاده بیان کرد: محدودیت های 
کرونایی سبب شده تا جو روانی در جامعه 
ایجاد شود، متأســفانه تعدادی از مردم به 
اطالعیه های ســتاد مبــارزه بــا کرونا توجه 
نکــرده و گمــان می کنند تمام مشــاغل در 

محدودیت های کرونایی تعطیل هستند.
فرماندار ارومیه با اشــاره به اینکه نانوایی ها 
جزو مشاغل گروه یک بوده و در هر شرایطی 
دایر هستند و شــهروندان بیش از نیاز خود 
نان در خانه دپو نکنند، ادامه داد: شهروندان 
هرگونه تغییر ســاعات پخت یا بهانه تراشی 
بــرای کاهش عرضه نان از ســوی واحدهای 
نانوایی را گزارش کنند تا اجازه فرصت طلبی 

برای افراد سودجو داده نشود.
مالمحمدی زاده با تاکید بر اینکه همچنین 
قیمــت نــان در ارومیــه افزایشــی نداشــته 
اســت، گفت: قیمــت هر قرص نــان لواش 
ماشینی یارانه ای را ۲۴۰ تومان، لواش سنتی 
۲۶۰ تومان، بربری و سنگگ سنتی را یک هزار 
تومــان اعالم کرد و افــزود: هر قرص لواش 
ماشینی آزاد پز نیز ۲8۰ تومان، لواش سنتی 
۳۲۰ تومان، بربری آزاد و ســنگگ سنتی آزاد 
نیــز یک هــزار و ۵۰۰ تومــان قیمــت گذاری 
شــده است که خارج از این قیمت ها تخلف 

محسوب می شود.
فرمانــدار ارومیــه هرگونــه شــایعه مبنی بر 
تعطیلی نانوایی ها را تکذیب کــرد و افزود: 
خانوارهــای  ســبد  در  کاال  مهم تریــن  نــان 
ارومیــه ای اســت و تــالش شــده تحت هیچ 

شرایطی نانوایی ها تعطیل نشوند.
وی با تاکید بر همراهی مردم با دستگاه های 
اجرایــی در زمینــه نــان از مردم خواســت تا 
هرگونه گران فروشــی را به شــماره ۱۲۴ اعالم 
کنند تــا بازرســان در محــل حاضر شــده و 

بررسی های الزم را انجام دهند.

اخبار             علیرضانوریکجوریان

پای دالالن و واسطه های خارجی در باغات مازندران باز شد تا 
یاقوت زرد و طالیی استان را به ریال خریداری و دست تاجران 

را از بازارهای صادراتی و هدف کوتاه کنند.
 چشــم مرکبات و باغداران به دالالن خارجی هم روشن شد و 
تا دیروز دالالن داخلی و وطنی تیشــه به دســترنج باغداران 
می زدنــد و محصــول بــا قیمــت ناچیــز از دستشــان خارج 

می کردند و اکنون نوبت به فرنگی ها و آن ور آبی ها رسید.
اگر چه متولیان بخش کشــاورزی و صنعت بازار مرکبات را به 
واسطه حضور دالالن و خریداران خارجی در شرایط تحریمی 
بــرای یاقوت طالیی اســتان خوش یمن می داننــد اما تداوم 
ایــن وضعیــت در ســال های آتــی نســخه صــادرات را درهم 

خواهد پیچید.
موانع ایجاد شــده فــراروی صادرات و بخشــنامه های ضد و 
نقیض نظیــر بازگشــت ارز صادراتی و تعهــدات ارزی، رغبت 
تاجــران و صادرکنندگان کشــور و مازندران را بــرای صادرات 
کــم کرده و بازار را برای خریداران و دالالن خارجی ســبز و مهیا 

کرده است.
ایــن دالالن و واســطه های خارجــی به جــای خرید محصول 
بــه دالر و ارز، بــا اختالفی انــدک و چند هزارتومانی دســترنج 
کشــاورزان را می خرنــد و با نام و نشــان خود روانــه بازارهای 
خارجــی می کننــد و در ایــن بین ســودهای کالنــی به جیب 

می زنند.
بازارمرکباتخوباست

هادی ایــزدی مدیر امــور باغبانی جهاد کشــاورزی مازندران 
دربــاره حضور دالالن خارجی در ســرباغات بــرای مرکبات در 
اســتان با بیان اینکه وضعیت مرکبات اســتان بســیار خوب 
اســت اما اخبار ضد و نقیض کار را خراب می کند، گفت: اجازه 

دهیم این وضعیت و روند خوب ادامه یابد.
وی گفت: با توجه به مشــکالت کشــور در نقــل و انتقال پول 
و ارز، وضعیت مرکبات خوب اســت و تحریم ســبب شــده تا 

نتوانیم پول جابجا کنیم.
وی با بیان اینکه وضعیت مرکبات خوب است پیش بینی کرد 

این روند خوب ادامه یابد.
در حالی برنامه های تنظیم بازار و صادراتی در حوزه مرکبات 
و محصوالت کشــاورزی دچار واگرایی و ســردرگمی شــده که 
متولیان امــر وضعیت کنونی حضور دالالن خارجی را در ســر 
باغ یک دستاورد بزرگ می دانند اما تحلیل این مسئله، آینده 

خوبی را برای باغداری در مازندران و شمال نوید نمی دهد.
حســینقلی قوانلو رئیس ســازمان صمت مازنــدران درباره 
حضــور دالالن خارجی با بیان اینکه تقاضــا را باید زیاد کنیم، 
افزود بــه نظر من مدیریــت خوبی در بــازار مرکبات صورت 

گرفت.
وی بــا اشــاره به اینکه ســال گذشــته ۲۰ هــزار تــن مرکبات از 
مازنــدران صادر شــد، افــزود: امســال تاکنون ۲۰۰ هــزار تن 
مرکبات از مازندران خارج شــد و پیش بینی می شــود امسال 

۵۰۰ هزار تن محصول از استان خارج شود.
قوانلــو در عین اینکه این میــزان مرکبات به نام مازندران 
صادر نشــد و به اســم گیالن تمام شده اســت، ادامه داد: 
مهم فــروش محصــول اســت و ۵۰۰ هــزار تــن یعنی ۳۰ 

درصد تولید مرکبات استان است.

رئیس ســازمان صمت مازنــدران با عنوان اینکــه مرکبات یا 
از آســتارا در گیالن و یا از مرز باشــماق صادر و خارج می شود، 
تصریح کــرد: خروج مرکبات اتفاق میمون و مبارکی اســت و 

قبول کنیم هزینه ها سه برابر نشده است.
وی بــا عنــوان اینکــه کود و ســم بخــش کمــی از هزینه های 
باغداران را تشکل می دهد، گفت: عمده هزینه باغدار نیروی 
انســانی و کارگر اســت در حالی که پول کارگر دو برابر پارسال 

شده است.
قوانلو به قیمت چهار برابری مرکبات اشاره کرد و آن را به نفع 
باغدار دانســت و گفت: سال جاری ســال طالیی برای بخش 

کشاورزی استان است.
قوانلو با اشــاره به اینکه حضــور خارجی هــا در باغات تأیید 
نشــده اســت، ادامه داد: افرادی برای تاجران خارجی خرید 

می کنند که اینها همان افراد و واسطه های داخلی است.
حضورخارجیهابهضررصادراتمرکباتمازندران

است
در عیــن حال عبدهللا مهاجر رئیس اتــاق بازرگانی مازندران 
نیز دربــاره حضور خریــداران و دالالن خارجی در ســرباغات 
گفت: جوالن این دالالن به ضرر مرکبات نیســت ولی به ضرر 

صادرات است.
وی با بیان اینکه این خریداران محصول را به ریال می خرند، 
گفت: این دالالن محصول را برای خارجی ها خرید و از استان 

خارج می کنند.
وی بــا عنوان اینکــه وقتی شــرایط برای صــادرات فراهم 
نیســت باید زمینه فروش محصوالت باغــی را مهیا کنیم، 
افزود: در این میان باید دســت دالالن داخلی کوتاه کنیم 
و در گذشــته و بــه عنوان نمونه ســال قبل اگــر مدیریت 
نمی کردیــم دالالن پرتقال را کیلویــی 8۰۰ تومان از باغدار 

ســازی  ذخیــره  ســردخانه ها  و  انبارهــا  در  و  خریــداری 
می کردند و در شب عید به فروش می رساندند.

صادراتمتضررمیشود
رئیس اتــاق بازرگانــی مازنــدران یــادآور شــد: اواًل دنبال آن 
هســتیم که صادرات محصوالت کشــاورزی رخ دهد و بیشتر 
مرکبات به عراق، آذربایجان، روســیه و افغانســتان می رود و 
وقتی شــرایطی نظیر تعهدات ارزی برای صادرکننده در نظر 
می گیرند و نمی توانند ارز را وارد کنند از این رو تاجران استان 

کمتر به صادرات ورود پیدا می کنند.
مهاجــر افــزود: همچنین از ســوی دیگــر آنهایی که در ســال 
گذشته از سورتینگ داران و دالل های داخلی می خریدند راه 
خرید را یاد گرفتند و مستقیم با واسطه های باغداران ارتباط 

پیدا کردند و محصول را سر باغ خریداری می کنند.
وی گفــت: در این بین کشــاورز بــه پول خود می رســد و این 
مســئله برای اتاق بازرگانی و بخش خصوصــی یک اصل به 
شمار می رود هرچند اگر کاال به مارک و برند استان صادر شود 

بهتر است.
رئیس اتــاق بازرگانــی به نامــه نگاری های متعــدد با دولت 
اشاره و اضافه کرد از دولت خواستیم که در بخش کشاورزی، 
صادرکننــده  زیــرا  شــود  حــذف  صــادرات  ارزی  تعهــدات 
نمی تواننــد دالر تهیــه و آن را بــه دولــت عرضه کنــد و چون 
زورمان به دولت نرســید و حرفمان خریداری نداشت، از این 
طرف نباید به باغدار و کشــاورز فشار بیاوریم زیرا خریدار که 
دیروز از صادرکننــده خرید می کرد اکنون از باغدار به صورت 
مســتقیم خریداری می کنــد. وی عنوان کــرد: در حال حاضر 
محصــول باالی درخت به نســبت تناســب کیلویی شــش تا 
۱۰ هــزار تومان به دالل و واســطه خارجی فروخته می شــود.

وی بــا انتقــاد از نبود نــام صادرکنندگان اســتان در لیســت 

صادرکننــدگان نمونــه و ملی ســال جــاری گفت: صــادرات 
مرکبات به دلیل تعهدات ارزی برای صادرکننده نمی صرفد.

مهاجر در پاســخ به اینکه آیــا خریدار خارجــی محصول را به 
کشــور و بــازار هدف منتقــل می کنــد، افزود: ایــن محصول 
مســتقیم به کشورهای هدف منتقل می شود ولی در کارنامه 
صادراتی مازندران ثبت نمی شــود و خریدار با پرداخت ریال 

به باغدار محصول را به کشور مورد نظر انتقال می دهد.
وی در پاســخ به اینکه آیا ســود زیادی از فــروش محصول به 
دالل و خریدار خارجی نصیب اســتان خواهد شــد، گفت: در 
حال حاضر پرتقال در روسیه ۶۵ سنت معادل ۲۰ هزار تومان 
به ازای هر کیلوگرم است و سود نصیب تاجر کیلویی دو هزار 

تومان است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد: در سال های گذشته 
کشــاورز بــا فــروش بــه دالالن داخلی ضــرر می کرد و ســعی 
می کردند بر ســر محصول بزنند و ما دوست نداریم سود به 

جیب واسطه ها برود.
سهمناچیزمازندرانازصادراتمرکبات/ بهکام

دیگراناست
مهاجر بــا بیان اینکه نــام خرید محصول توســط خریداران 
خارجی را نمی توان صادرات نامید گفت: ســال گذشته بیش 
از ۲۰۰ هزار تن محصول از استان خارج شد ولی حدود ۲۰ هزار 
تن به صــادرات در مازندران درج شــد و امســال پیش بینی 
می شود میزان خروج مرکبات از استان به بیش از ۲۰۰ هزار تن 
برسد و این کار سبب می شــود منابع خوبی به جیب کشاورز 

سرریز شود.
وی گفت: ما دلمان می خواهد قیمت پرتقال باالی درخت به 
بیش از ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم برسد و وقتی دولت به 
حرف ما گوش نمی دهد بهتر است که سود نصیب کشاورزان 

شود.
رئیس اتــاق بازرگانی مازندران با بیــان اینکه حضور دالالن و 
خریداران خارجی را پیشــتر به مســئوالن استان گوشزد کرده 
بودیم، گفت: متولیان امر باید از قبل نســبت به این مسئله 
چاره اندیشــی می کرد و اگــر اکنون بخواهیم جلــوی این کار 
بگیریــم دالالن داخلی بر ســر مرکبــات اســتان خواهند زد و 

کشاورز و باغدار ضرر می کند.
وی گفت: سال گذشته باالی ۱۵۰ هزار تن کیوی از کشور خارج 
شد ولی آمار صادرات اســتان حدود ۱۷ هزار تن بوده است و 
در شــرایط کنونی هرچند صادرکننده متضرر شد ولی باغدار 

نفع برده است.
حــال و روز مرکبات و باغداران و مســئوالن مازندران از وضع 
پیش آمده و حضور دالالن خوش اســت و حضور بی واسطه 
خریداران خارجی و خروج محصول و صادرات به نام دیگران 
و تــداوم این وضعیت در ســال آینده می توانــد زنگ خطری 

برای صادرات انواع محصوالت در استان باشد.
مازنــدران بیش از دو میلیــون و۷۰۰ هزار تــن مرکبات تولید 

می کند.

ترجمانصبح- رئیس دادگستری شهرستان 
ورزقــان گفــت: ایــن مجموعــه از برنامه ها و 
فعالیت هــای مجتمع مس ســونگون به طور 

کامل حمایت می کند.
احمد موسوی در دیدار با مدیرعامل مجتمع 
مــس ســونگون بــا تاکیــد بــر اینکه مســائل 
زیســت محیطــی و منابــع طبیعــی در حوزه 
کاری معــادن دارای اهمیــت اســت، افــزود: 
انتظــار داریم تمامی مــوارد و قوانین قانونی 
در حوزه محیط زیســت توســط معادن مورد 

توجه جدی قرار بگیرد.
وی اظهار داشــت: حمایت از صنعت و تولید 
داخلــی و ســرمایه گــذاری در حــوزه معادن 
شهرســتان و به تبع آن اشــتغال جوانان جزو 
اولویت های دســتگاه قضایی اســت، چرا که 
باید هدف تمامی مسئوالن تحقق شعار سال 
مبنی بر جهش تولید که توســط مقام رهبری 

تبیین شده است، باشد.
تســهیل  منظــور  بــه  داد:  ادامــه  موســوی 
روند ســرمایه گــذاری و رفع موانــع موجود از 
مســیرهای قانونی دســتگاه قضایــی در کنار 
واحدهای تولیدی و ســرمایه گذاران اســت و 
در ایــن خصوص صاحبــان صنایــع و تولید 
کننــدگان نبایــد کوچکتریــن نگرانی داشــته 

باشند.
مدیرعامــل مجتمع مــس ســونگون ورزقان 
نیز در ایــن دیدار ارزش طرح های توســعه ای 
در حــال اجــرا در ایــن مجتمــع را بیــش از ۲۰ 
هــزار میلیــارد تومان اعالم و اضافــه کرد: هم 
اکنون ســه طرح بزرگ توســعه ای شــامل فاز 
ســوم تغلیظ، ایجــاد کارخانــه هیپلیچینگ و 

واحــد ذوب و پاالیش با پیش بینی اشــتغال 
مستقیم ۶۰۰ نفر در مجتمع مس سونگون در 

حال اجراست.

علــی بیــات ماکــو افــزود: پیمانــکار فاز ســه 
تغلیــظ نیز انتخاب شــده اســت و بــه زودی 
شاهد تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی آن 

خواهیم بود.
وی گفــت: اجرای این طرح با ســرمایه گذاری 
چهــار هزار میلیــارد تومان منجر بــه افزایش 
۱۵۰ هزارتنی کنســانتره تولیــدی این مجتمع 

خواهد شد.
مجتمع مس ســونگون به عنوان بزرگ ترین 
در  کشــور  غــرب  شــمال  معدنــی  مجموعــه 
فاصلــه ۱۰۰ کیلومتری شــمال شــرق تبریز و 
۲۵ کیلومتــری شــهر ورزقــان، در همســایگی 
جمهوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان قرار 

دارد.
معدن مس ســونگون بــا یک میلیــارد و ۳۰۰ 
میلیــون تن ذخیــره شناســایی شــده بزرگ 

ترین معدن مس کشور است.

ایسنا- مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی 
آذربایجــان شــرقی گفت: طرح شــهید قاســم 
سلیمانی مهمترین طرح برای مبارزه با ویروس 
کرونا است و اکثر برنامه های ما در هفته بسیج 

در قالب این طرح انجام خواهد شد.
دکتــر جواد احمدیان با اشــاره بــه اجرای طرح 
شهید قاســم سلیمانی خاطرنشان کرد: یکی از 
طرح های مهم ما طرح شــهید قاسم سلیمانی 
بوده که یک طرح کشــوری اســت و مابین وزیر 
بهداشت و رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
امضاء شــده و در اســتان ها نیــز کارگروه های 
استانی تشــکیل یافته و چندین جلسه در این 
خصوص مابین فرمانده سپاه عاشورا و رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شده است و 

این طرح در روزهای آتی عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اســاس این طرح بسیجیان و 
تمامی قســمت های ســپاه در قالب گروه های 
معیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی را در کنترل و 
درمان بیماری کرونا و بیماران کرونایی همراهی 
خواهنــد کــرد بطوریکــه هر منــزل یــک مرکز 
بهداشت تلقی می شــود و از طریق پایگاه های 

مقاومت بســیج محالت کمک های پیشــگیری 
و همیاری ارائه خواهد شــد تا بــه افراد مبتال در 
بحث قرنطینه کمک رســانی شــود و اگر امکان 
قرنطینه ی خانگی نباشد، مکان هایی مشخص 

خواهد شد تا در آن مکان ها قرنینه شوند.
مسئول سازمان بســیج جامعه پزشکی استان 
گفــت: یکی دیگــر از برنامــه های طرح شــهید 
ســلیمانی حمایت  از افرادی است که به جهت 
ابتــال به کرونــا در خانــه مانــده اند که بــر این 
اساس، برای قطع زنجیره شیوع ویروس، بسته 

های معیشتی به این افراد داده خواهد شد.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی 
سازمان بسیج جامعه پزشکی آذربایجان شرقی 
در زمینــه مبارزه با شــیوع ویــروس کرونا اظهار 
کرد: فعالیتهای بســیار خوبی از طرف سازمان 
در زمینه مقابله با شــیوع ویــروس کرونا انجام 
شده اســت، بطوریکه از بدو ورود این ویروس 
به کشور، ستاد مشــترکی مابین سپاه عاشورا و 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل شد.
وی ادامه داد: اقداماتی نیز مانند کنترل شیوع 
ویروس کرونا، بیمار یابی از طریق سامانه۴۰۳۰، 
گند زدایی معابر و فرهنگ سازی برای استفاده 

از لوازم بهداشتی انجام شده است.
وی بــا بیــان اینکــه نیروهای ســازمان بســیج 
جامعه ی پزشکی استان دوشادوش سایر کادر 
درمــان در بحث مبارزه با شــیوع ایــن ویروس 
ایستاده اند، افزود: هر موقع که دانشگاه علوم 
پزشکی اعالم نیاز  کرده، نیروهای بسیج جامعه 
پزشــکی کــه خــود جــزو کادر درمان هســتند، 
جایگزین نیروهای قبلی شده و به مبارزه با این 

ویروس پرداخته اند.
پزشــکی  جامعــه  بســیج  ســازمان  مســئول 
آذربایجــان شــرقی در خصــوص فعالیت های 
آموزشــی این ســازمان نیــز گفــت: در رابطه با 
پیشگیری و درمان ویروس کرونا چندین طرح 
توســط واحــد علمــی بســیج جامعه پزشــکی 

اســتان ارائه شده اســت که بعضی از این طرح 
ها به وزارت بهداشــت ارســال شــده است و در 
صورت تایید مــی توان این طرح هــا را بعنوان 

درمان و پیشگیری ویروس کرونا ارائه کرد.
وی با اشــاره به اجرای طرح شهید رهنمون نیز 
اظهــار کــرد: در قالب ایــن طرح و تــا جایی که 
تجمعات زیاد و شلوغی ایجاد نشود، نیروهای 
سازمان در اقصی نقاط استان به انجام ویزیت 

رایگان خواهند پرداخت.
وی ادمه داد: در بحث کمک مؤمنانه نیز بسته 
هایی برای تامین نیازهای افراد نیازمند تهیه و 
توزیع شــد که این طرح به مناسبت فرارسیدن 
هفته بســیج در روزهای آتی نیــز ادامه خواهد 

داشت.
وی به یک طرح دیگری که با مشــارکت بســیج 
طالب، بسیج مســاجد و بسیج جامعه پزشکی 
انجام خواهد شد اشاره کرد و افزود: همان طور 
کــه مســتحضر هســتید بیمــاران کرونایی در 

داخل بیمارستان همراه ندارند و در بسیاری از 
مسائل از جمله بحث نظافت، تغذیه، استفاده 
از سرویس بهداشتی و سایر مسائلی که توسط 
همــراه به بیمار کمک می شــود، دچار مشــکل 
می شــوند لذا تعدادی از بســیجیان به صورت 
داوطلبانه آموزش می بینند و به عنوان همراه 

به این بیماران کمک می کنند.
احمدیــان در پایــان با اشــاره به اینکــه تقریبًا 
ده هزار نیروی بســیجی عضو ســازمان بســیج 
جامعه پزشــکی اســتان هســتند، اظهــار کرد:   
اکثــر ایــن نیروها جــزو کادر درمــان و یــا کادر 
بهداشــت هســتند که به صــورت مســتقیم یا 
غیرمســتقیم در بحث کرونا درگیر هســتند اما 
در مورد برنامه هایی که توســط بســیج جامعه 
پزشــکی اجرا می شود عالوه براینکه این نیروها 
به وظیفــه ذاتی خــود در مســائل درمانی می 
پردازنــد، بــه صــورت داوطلبانه و جهــادی در 

برنامه های ما شرکت می کنند.

داللهاازفرنگمیآیند

 باغدار ناچار، تاجر ناالن و مسئول خندان

طرح شهید قاسم سلیمانی در آذربایجان شرقی چگونه اجرا می شود؟

   

دستگاه قضایی از اشتغالزایی مس سونگون حمایت می کند
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الف-معاون تحقیقات و فناوری  وزیر بهداشــت با انتشــار 
نامه ای تند و تیز اعالم کرد که از ســمتش استعفا می دهد و 
در این نامه به شدت از وزیر بهداشت انتقاد کرد. حال سوال 
اینجاست که این استعفا را صرفا باید اختالف سلیقه بین دو 
مدیر تعبیر کرد یا اینکه دالیل این اســتعفا فراتر از دلخوری 

های شخصی است؟
 نقطه شــروع این درگیری به حرف های اخیر ســعید نمکی، 
وزیر بهداشــت برمی گردد. او با انتقاد از وضعیت تحقیقات 
پزشــکی در ایران، گفته بود: »در تمام دنیا منابع را در بخش 
تحقیقاتــی صــرف مــی کنند کــه نتیجــه آن، راهــکاری برای 
گشــودن گرهی از نظام ارائه خدمت باشد. نظام تحقیقاتی 
دانشــگاهی کشــور در این راســتا چه کرده اســت؟ در مورد 
کووید۱۹، یک مدل به بنده بدهید که پیش بینی ها درســت 
بوده باشــد. حتی یکی از پیــش بینی ها هم درســت نبوده 

است.«
او انتقــاد کــرد: »۹8 درصــد از تحقیقــات در نظام ســالمت، 
صرف انتشار مقاالت در فالن مجالت می شود که به کار نمی 
آید. به شــدت به روند تحقیقات نظام سالمت، انتقاد دارم. 
نامــه بنده بــه دکتر ملــک زاده در روزهای اول شــیوع کرونا 
در کشــور را مشــاهده کنید که ۱۰ آیتم تعیین شده، اما یکی از 
آنها تاکنون جواب نداده اســت. کدام وزیر کم خرد با چنین 
یافته های شکسته ای می تواند بخش سالمت کشور را اداره 
کند؟ اصال نباید بر یافته هایی که بر حســب یک تخمین به 
وزیر داده می شود، کار و اعتماد کرد. این تخمین ها تاکنون 
درست نبوده و ۱۰ مدل اپیدمیولوژیک به من دادند که هیچ 
کدام صحیح نبوده است و برای هیچ اقدامی مناسب نبود.«
قابــل پیش بینی بود که رضا ملک زاده، معاون تحقیقات 
و فناوری وزیر بهداشت نسبت به این اظهارنظرها موضع 
گیــری کند، اما انتظــار نمی رفــت که این واکنــش در حد 
استعفا و آن هم با انتشار چنان نامه تندی خطاب به وزیر 

بهداشت باشد.
او در نامه ای آتشــین و در پاســخ به انتقادات وزیر بهداشت 
گفته است: »بدین وسیله مراتب استعفای خود از مسئولیت 
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت را به دالیل زیر 
اعالم می دارم. ابتدا مدیریت بسیار غلط، پرنقص در پاندمی 
کرونا که به دلیل عدم مشــورت و توجه شما به توصیه ها و 
هشــدارهای متخصصان و محققان نظام ســالمت، موجب 
تلفات انســانی بســیار در ایران شــده اســت و در عین حال 
مدعی درس »مدیریت بحران کرونا« دادن به سایر کشورها 
هستید. همچنین اظهارات غير علمي و ناشی از شتابزدگی 
جنــاب عالی در مورد تولید واکســن ایرانی کرونا که هنوز در 

حال طــی مراحل اولیه بوده و شــما مدعــی معرکه گرفتن 
بــرای تولید آن شــده ایــد. همچنیــن ادعاهای بی اســاس 
جنــاب عالی و ســازمان غذا و دارو در خصــوص موثر بودن 
داروهای گیاهی که به اعتقــاد این جانب بدون هیچ مبنای 
علمــی و پژوهشــی و مطالعات بالینی کافــی صورت گرفته 
و همچنيــن دفاع و اقــدام جناب عالی از ادغام طب ســنتی 
در نظام شــبکه بهداشت و درمان کشــور که می تواند شبکه 
بهداشــت و درمان ایران را ناپایــدار و در دراز مدت تضعیف 
کــرده و مــردم را از حقوق خــود در بهره منــدی از درمانهای 
پیشــرفته پزشــکی مدرن محروم ســازد. دلیل دیگر استعفا 
نیز عدم درک درســت شــما از تحقیق و پژوهــش و اهمیت 
آن و نیــز نادیده گرفتن تمام فعالیتهای علمی و پژوهشــی 
محققان علوم پزشــکی طی هفت سال گذشــته است که در 
سخت ترین شرایط تحریم و امکانات بودجه ای، به باالترین 
سطح تولیدات کمی و رشد کیفی و استناد به مقاالت نسبت 

به گذشته رسیده اند.«
استقبال برخی دانشمندان سالمت از استعفای معاون وزیر

ملک زاده خودش هم قبال در دوران ریاست جمهوری مرحوم 
اکبر هاشــمی رفســنجانی به عنوان وزیر بهداشت فعالیت 
کــرده و همچنین در دوران صدارت دکتر حســن هاشــمی، 
وزیر قبلی بهداشــت نیز در همین پست معاونت تحقیقات 
مشــغول بــه کار بود. درواقــع او با تغییر وزیر بهداشــت، در 
ســمتش ابقا شد. او خودش هم سابقه زیادی در حوزه های 
پژوهش هــای علمی بخصــوص در حوزه گــوارش دارد. به 
نظر می رسد او از اینکه این چنین به شکل علنی مورد انتقاد 

شدید قرار گرفته، بسیار برآشفته شده است.
کیانــوش جهانپــور، مدیر روابــط عمومی وزارت بهداشــت، 
تلویحا از موضع معاون وزیر بهداشت انتقاد کرده و همگان 
را به رعایت اعتدال دعوت کرده است. او عنوان کرده است: » 
نوآوری، علم و فناوری، طب سنتی و مکمل، سالمت، مقابله 
مبتنی بر شواهد با کرونا، جملگی میان دولبه مقراض افراط 
و تفریط، نفی و انکار، خصلت ها و منیت ها گرفتار است، اما 
بر سبیل اعتدال می مانیم و به یکسو کشانده نخواهیم شد. 

در طریقت ما کافریست رنجیدن!«
در این بین، برخی دانشــمندان حوزه پژوهش های پزشکی 
نیــز از رفتــن دکتر ملــک زاده اســتقبال کــرده و آن را به نفع 
حوزه تحقیقات و فناوری دانســته انــد. دکتر موید علویان، 
چهره شناخته شده نظام ســالمت و دانشمند برتر منتخب 
فرهنگستان علوم پزشــکی ایران نیز از این استعفا استقبال 
کــرده و گفته اســت: »حوزه پژوهــش باید به نیازها پاســخ 
درســت و ســریع بدهد، امــا تا به حــال نتوانســته راهنمای 

دقیقی باشــد. تشــکیل اطاق مستندســاز متشــکل از افراد 
مرتبــط برای جمــع آوری مســتندات علمی که شــبانه روزی 
کار کننــد و تجارب دنیا را به سیاســتگزاران در دولت و وزارت 
بهداشت منعکس نمایند تا اشتباهات کمتری صورت گیرد، 

باید جزو اولویت های مهم باشد.«
او از نحــوه توزیــع بودجه های پژوهشــی نیز انتقــاد کرده و 
خطاب به وزیر بهداشت گفته است: »حال که تغییری مثبت 
در وزارت بهداشــت ایجاد شــده، آن را بارقه نوری در تاریکی 
آنچه در ســال های اخیــر رخ داده می دانــم و از حضرتعالی 
تقاضا دارم به جای پاسخ دادن به ادعاهای واهی مطروحه، 
نسبت به تشــکیل "کمیته عالی"  بررسی عملکرد معاونت 
محتــرم تحقیقات و فــن آوری، تضاد منافع در شــرکت های 
دارویی وابســته و ارتبــاط آن بــا فرضیه موثر بــودن داروی 
ســووداک در درمان کرونا و آسیبهایی که مردم از این طریق 
متحمل شــدند، جهــت گیــری تحقیقــات علوم پزشــکی و 
توزیع بودجه های پژوهشــی در مراکز کشور و عدم توجه به 
الگوهای اخالق در پژوهش، ضمن بررسی دقیق تمام اسناد 
و اقدامات انجام شــده بتوانید به حقایق الزم دست یابید تا 

ان شاءهللا در آینده از بروز این موارد پیشگیری شود.«
تاثیراستعفایمعاونوزیربر
حوزهتحقیقاتپزشکی

برخــی دیگــر از کارشناســان نظام ســالمت تاکیــد دارند که 
اســتعفا در شــرایط فعلــی نمــی توانــد دردی از مشــکالت 
تحقیقات پزشکی در ایران دوا کند و نوعی شانه خالی کردن 

از مسئولیت است.

دکتر رضا توانخواه، کارشناس علوم آزمایشگاهی که سال ها 
در حوزه پژوهش های پزشکی فعالیت کرده است، در گفتگو 
بــا الف به وضعیت پژوهش های پزشــکی در ایران و تبعات 
اســتعفای معاون وزیــر می پــردازد و می گویــد: »وضعیت 
تحقیقات پزشــکی در ایران، نه به آن ســیاهی اســت که وزیر 
بهداشت ترســیم کرده و نه آن شرایط عالی است که معاون 
وزیر بهداشت توصیف کرده است. ما یک صدم بودجه های 
تحقیقات پزشــکی در کشورهای توسعه یافته را هم نداریم و 
در این شــرایط نباید انتظار معجزه داشــت. البته با همین 
دســت خالی و با وجود تحریم ها، کشــور ما توانســته است 
در برخی حوزه های تحقیقات پزشکی مثل درمان ناباروری، 
قلــب و عروق، پیوند اعضــا و علم ژنتیک به دســتاوردهای 

مهم و عملیاتی برسد.«
او یادآور می شود: »برخی تحقیقات پزشکی در ایران، بدون 
کاربرد رها می شــود و نتایج آن هم در ســطح تئــوری و ارائه 
مقاله باقــی می ماند. نحــوه توزیع بودجه های پژوهشــی 
نیز عادالنه نیســت. اینهــا انتقادات برحقی اســت که اغلب 
پژوهشگران نسبت به آن گالیه مندند. در عین حال استعفا 
در شــرایط خطیر فعلی، کمکی به حوزه تحقیقات نمی کند. 
با توجه به عمر کوتاه باقی مانده از دولت فعلی، هر معاون 
تحقیقاتــی هم که منصوب شــود، نمی توانــد در این مدت 

کوتاه باقیمانده، تغییر و تحولی در این عرصه ایجاد کند.«
همچنین دکتر علیرضا عطاریان، متخصص میکروبیولوژی 
که سال ها در حوزه درمان بیماری های عفونی تحقیق کرده 
اســت، در گفتگو با الف تاکید می کند: »تشکیل کمیته های 

علمی قوی متشکل از اساتید مطرح در حوزه  پژوهش های 
پزشــکی می تواند موجب ارتقای این حوزه شود. این اتفاق 
باعث می شــود که اســتعفای یک فرد و حتــی تغییر دولت 
نتواند تاثیری در برنامه های بلندمدت حوزه های پژوهش 
پزشکی داشته باشد. این روزها ما نیاز داریم که خرد جمعی 
برای پیشــبرد حوزه تحقیقات پزشکی، بیشــتر جدی گرفته 

شود.«
او خاطرنشان می کند: »هیچ فردی نمی تواند دستاوردهای 
حــوزه پژوهش های پزشــکی در ایــران را نادیــده بگیرد و یا 
اینکــه آن دســتاوردها را به تالش خود نســبت دهد. هر دو 
دیــدگاه غلط اســت. مجموعه دانشــمندان ایرانــی در طی 
چند دهه اخیر توانسته اند که حوزه پژوهش پزشکی را ارتقا 
دهند که این موضوع هم ارتباط چندانی به شــکل مدیریت 
در معاونــت تحقیقات وزارت بهداشــت ندارد، بلکه بیشــتر 
محصول اراده و دانش خود محققان ایرانی اســت. چه بسا 
اگر حمایت می شدند، نتایج بسیار شگفت انگیزتری را شاهد 

بودیم.«
گمانهزنیهایپشتپردهیکاستعفا

عــده ای از منتقــدان دکتــر نمکــی مــی گوینــد انتقــاد وزیر 
بهداشت از کارکنان وزارتخانه خودش، شاید نوعی فرافکنی 
برای فرار از آثار مشــهود موج ســوم کرونا باشــد. البته عده 
دیگری هم می گویند تغییر در هر مجموعه، یک امر ضروری 
اســت که می تواند آن مجموعه را احیا کند و به آن خون تازه 
ای تزریق کند. برخی دیگر از صاحبنظران نظام ســالمت نیز 
با انتقاد جدی نسبت به استعفای دکتر ملک زاده، می گویند 
اســتعفای معاون وزیر در شــرایط خطیر فعلی، نوعی شانه 
خالی کردن از نتایج مدیریت کرونا در ۹ ماه گذشــته اســت؛ 
بــه گونه ای که دکتر ملک زاده می خواهد در چند ماه مانده 
به پایان کار وزارت بهداشــت، خود را مبرا از نتایج پیش آمده 

جلوه دهد. 
 منتقدان می گویند اینکه استعفای معاون وزیر را به عملکرد 
وزارت بهداشــت در مدیریت پاندمی کرونا نسبت دهیم نیز 
تحلیل غلطی اســت، زیرا اگر چنین فرضی درســت باشــد، 
معــاون وزیــر بایــد قبــل از انتقادات تند نســبت بــه نحوه 
عملکردش از سمتش استعفا می داد و نه اینکه دقیقا زمانی 

استعفا دهد که کارنامه کاری اش مورد انتقاد قرار می گیرد.
به هر حال هرکدام از این فرضیه ها که غلط یا درست باشد، 
بایــد دید که در چنــد ماه باقیمانده تا پایــان دولت فعلی، 
آیا حــوزه پژوهش پزشــکی با رفتن معــاون تحقیقات دچار 
دگرگونی می شود و یا اینکه در بر همان پاشنه سابق خواهد 

چرخید. 

ماجرای استعفای معاون وزیر بهداشت؛ از گمانه زنی تا استقبال!
جامعهفرهنگهنرکروناپالساقتصادنقدتحلیل

ایســنا- یــک متخصــص بیماری هــای داخلــی گفــت: اگر 
آموزش های الزم به مردم داده نشــود، آینده خوبی در مورد 

کرونا نخواهیم داشت.
دکتــر اشــکان نقوی نیا با اشــاره به نحوه ســرایت، انتقال و 
مهمترین علت گسترش بیماری کرونا اظهار کرد: یک مرجع 
معتبر برای بهداشــت و درمــان مرکز کنترل و پیشــگیری از 
بیماری هــا)CDC( اســت که ایــن مرکز همه ســاله در مورد 
بیماری های مختلف و راهکارهای پیشــگیری، تشــخیص و 
جلوگیری از ســرایت و انتقــال بیماری ها را ارائــه می دهد و 
مخصوصــا در مورد پاندمــی اخیر مطالب بســیار متنوع و 

گسترده ای را ارائه داده است.

قطراتویروسکروناباسرفه،عطسهوتنفساز
انسانبهانسانمنتقلمیشود

 )CDC(وی افــزود: مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا
معتقد اســت که پاندمی کرونا با توجه به ماهیت ویروس و 
نوع انتقال آن که به صورت قطراتی که در ســرفه، عطسه و 
تنفس وجود دارند توسط انسان به انسان منتقل می شود 
و این قطرات حاوی لود بســیار باالیی از ویروس هستند که 

از یک فرد آلوده ممکن است چندین فرد را آلوده کند.
 

مهمترینعاملدرسرایتوپیشگیریوهمهگیری
کروناتماسنزدیکاست

نقوی نیــا بــا بیــان اینکه بر اســاس توصیــه مرکــز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری ها)CDC( مهمترین عامل در سرایت و 
پیشگیری و همه گیری کرونا تماس نزدیک است، ادامه داد: 
تماس نزدیک را نیز به این صورت تعریف کرده است که اگر 
فردی بیشــتر از دو بازوی باز از نوک انگشتان دست تا شانه 
به یک فــرد آلوده نزدیک شــود، احتمال ســرایت و انتقال 
بیمــاری را از فرد آلوده به شــدت باال خواهد بــرد، بنابراین 
اصلی ترین عامل ســرایت را همان تماس و فاصله نزدیک 

معرفی کرده است.
این متخصص بیماری های داخلی تصریح کرد: وقتی که ما 
فهمیدیم که نحوه انتقال و سرایت بیماری چیست، طبیعتا 
باید اســتراتژی های خود را بر اساس پیشگیری از مهمترین 

راه انتقال بیماری تنظیم کنیم.
وی ضمن اظهارتاسف از اینکه اخیرا توصیه ها جنبه شعاری 
پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: همچنان مهمترین اصل 
در جلوگیری از سرایت و پیشــگیری از بیماری کرونا اجتناب 
از تمــاس نزدیــک یــا همــان عبارتی که مــا از آن بــه عنوان 

فاصله گذاری اجتماعی استفاده می کنیم.
نقوی نیا با بیان اینکه فاصله گذاری اجتماعی در کشورهای 
مختلــف به روش های مختلفی اجرا شــده اســت، گفت: ما 
بــرای اینکه بتوانیم یک روش موفق را برای کشــور خودمان 
انتخاب کنیم، یکی راه هــای خوب و عاقالنه ای که می توانیم 

انجام دهیم این اســت که بیاییم نگاه کنیم ببنیم در سراسر 
دنیــا چه کشــورهایی در پیشــگیری و کنترل بیمــاری کرونا 
موفــق بودنــد و این کشــورها از چــه روش هایی اســتفاده 

کردند.
 

ضرورتپیرویازالگویموفقترینکشوردرکنترل
بیماریکرونا

https:// این پزشــک اردبیلی با بیان اینکه ســایت معتبــر
موفــق  کشــورهای  لیســت   www.globalcitizen.org
در کنترل بیماری کرونا را ارائه داده اســت، گفت: بر اســاس 
معرفــی این ســایت موفق ترین کشــور در خصوص کنترل 
بیمــاری کرونــا کشــور نیوزلند اســت. کشــور دوم بر خالف 
انتظارهــای ما از لحاظ اقتصادی و بودجه، کشــور ســنگال 
اســت و کشــور ســوم ایســلند، چهــارم دانمــارک و پنجــم 

عربستان صعودی است.
وی با اشــاره بــه روش های مورد اســتفاده در این کشــورها 
برای کنترل بیماری کرونا، افزود: کشــور نیوزلند اســاس کار 
را بر آموزش همگانی گذاشــته اســت، اکیپ هــای داوطلب 
مردمــی را تحت نظر متخصصیــن امر، آمــوزش داده اند و 
این افــراد بعد از اخذ گواهینامه های مربوطه راهی ســطح 
شهرها شــده اند و به تعداد کافی با وسایل کامل حفاظتی 
در معابر عمومی، مراکز خرید، اماکن پر رفت و آمد مســتقر 
شــده اند و شروع به آموزش مستقیم و چهره به چهره مردم 
نموده انــد. مــوارد نقض فاصله گــذاری اجتماعــی را تذکر 
دادند، گروه های پرخطر را شناســایی و خطــرات احتمالی 
را گوشــزد کردند و این مهم باعث فرهنگ ســازی و آموزش 
همگانی در ســطح کشور شــده و به این ترتیب توانسته اند 

رتبه اول موفق ترین کشور دنیا را کسب کنند.
نقوی نیا ادامه داد: در کشــور ســنگال که منابــع مالی قوی 
برای کنتــرل بیماری نــدارد، بر اســاس گزارش این ســایت 
اســاس کار بر روی آموزش همگانی گذاشــته شــده اســت. 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی با توجه به آموزش های داده 
شــده به مردم به نحو احســن در حال انجام است و این کار 

باعث کسب رتبه دوم توسط این کشور شده است.
وی افزود: کشــور ایســلند در رتبه ســوم واقع شــده و وجه 
تمایز آن نیز توجه به فاصله گذاری اجتماعی توســط مردم 
و ادامــه دار بــودن آموزش ها و ابتــکاری که انجــام داده اند 

این اســت که تمام هتل های ایســلند را در اختیار سیســتم 
بهداشــت و ســالمت قرار داده اند برای آنهایی کــه فاز حاد 
بیماری را گذرانده اند و در دوران نقاهت هســتند، ولی نیاز 
به قرنطینه را دارند و به این ترتیب توانسته اند فضا و بستر 
مناســب برای درمان بیماران بستری را مهیا کنند و بیماران 
در دوران قرنطینــه ای و نقاهت را راهــی هتل ها کرده اند تا 

این افراد جدای از افراد سالم باشند.
نقوی نیــا اضافه کــرد: ایســلند و دانمارک مرزهــای خود را 
بر روی مســافران بسته و مســافران خارجی را اگر در شرایط 
خاص می خواســتند وارد کشورشان شــوند قرنطینه کرده 
و بعد از انجام تســت های معتبر و مکــرر و اطمینان از اینکه 

ناقل این بیماری نیستند، اجازه ترخیص داده اند.
ایــن متخصص بیماری هــای داخلی ادامه داد: عربســتان 
نیز بنــا را بر آموزش همگانی گذاشــته اســت، مقطعی را در 
سراسر کشور تعطیلی عمومی اعالم کردند و تمام مشاغل، 
فروشــگاه ها و مراکــز تعطیــل شــد، همچنین عربســتان 
 PCR بــا توجه بــه بنیه اقتصــادی قــوی پنج نوبت تســت
سراسری از تمام مردم انجام دادند؛ بطوریکه در پنج مرحله 

در فواصل مختلف بیماریابی کردند.
 

همگیکشورهایموفقبنارابرآموزشمردم
گذاشتهاند

وی با بیان اینکه در این پنج کشــور موفق هیچ اشــاره ای به 
کارهــای پــر هزینه آنچنانی بــه جز عربســتان در خصوص 
تست PCR وجود ندارد، گفت: این کشورها نه نقشی برای 
داروهای مختلف قائل شــده اند، نه ماســک های آنچنانی 
چند فیلتــره موتوردار یــا کاالهای گران قیمــت محافظتی، 
بلکــه آمده اند بنــا را بر آمــوزش مــردم گذاشــته اند، یعنی 
متولیان بهداشــت و ســالمت جامعه هم و غمشان بر این 
بــوده که بین مردم تبیین کنند تا فاصله گذاری اجتماعی را 

به نحو احسن رعایت کنند.
نقوی نیا با بیان اینکه در کشورما ایران از ابتدای شیوع کرونا، 
در بحث آموزش ها آنطوری که بایســته بــود عمل نکردیم، 
خاطرنشان کرد: آنطوری که الزم بود مردم را آموزش ندادیم 

تا اهمیت فاصله اجتماعی را در نظر بگیرند.

تعطیلیسراسریکشورراهاصلیواساسینیست

ایــن پزشــکی اردبیلی با اشــاره به وضعیت فعلــی کرونا در 
کشــور و وضعیت ســیاه و قرمز شــهرهای مختلف استان، 
اظهار کرد: بنده معتقد نیســتم که تعطیلی سراسری کشور 
یک راه اصلی و اساسی است؛ مقطعی شاید بتواند نتیجه ای 
از ایــن کار گرفــت ولی همــه می دانیــم ایــن کار را به مدت 

طوالنی نمی توان انجام داد.
وی افزود: توصیه و پیشــنهاد بنده این است اگر الزم شد در 
مناطق سیاه و قرمز تعطیلی اعالم شود، بسیار کوتاه مدت 
باشــد تا پیک شــدیدی که در آن قرار داریم کنترل شود و در 
این مــدت نهادهــا و مراجع مســئول، متولیان ســالمت و 
بهداشت برنامه ریزیشــان را طوری تنظیم کنند که اولویت 
اصلیشــان آموزش باشــد. آموزش چهره به چهره مردم در 
معابــر، خیابان ها، رســانه های جمعــی، تلویزیــون، رادیو، 
پوسترها، بنرهای سطح شهر، روزنامه ها، فضای مجازی به 

عنوان اصل مهم در نظر گرفته شود.
نقوی نیــا بــا بیان اینکــه در حــوزه آمــوزش تاکنــون کم کار 
بوده ایم، تصریح کرد: باید با تالش جدی با آموزش بتوانیم 

جلوی انتقال بیماری را بگیریم.
وی تصریــح کرد: به عنــوان یک نقد دلســوزانه باید بگویم 
دولــت و نهادهــای مســئول در مدیریــت بیمــاری کرونا از 
لحاظ آموزش های همگانــی نمره قبولی نگرفتند و باید در 
این خصوص کار شــود، به خاطر اینکه کنترل بیماری کرونا 
نه ربطی به داروهای آنچنانی دارد، نه ربطی به ماسک های 
آنچنانــی دارد، پــس هزینه خیلی زیادی الزم نیســت از این 
بابت بر کشور تحمیل شود. ما باید راه صحیح را پیدا کنیم و 

روی آن متمرکز شویم.
این پزشــک اردبیلی در خصوص وظیفه مــردم در روزهای 
سخت کرونایی نیز گفت: تمام توان خود را روی این موضوع 
بگذاریــم کــه از گروه های داوطلــب برای آمــوزش چهره به 
چهره مردم در ســطح شــهرها اســتفاده کنیم. اگــر این کار 
انجام نشــود و تالش خــود را در این ســمت متمرکز نکنیم، 

متاسفانه آینده خوبی در مورد کرونا نخواهیم داشت.
 

هنوزنمیتواندرموردحرفهاییکهدرمورد
واکسزدهمیشوداعتمادکرد

وی بــا بیان اینکــه هنوز نمی تــوان در مــورد حرف هایی که 
در مــورد واکس زده می شــود اعتماد کرد، افــزود: از طرفی 

داروی موثــر قطعی هم در این خصوص فعــال نداریم و اگر 
ایــن توصیه ها انجام نشــده و زنجیره انتقال قطع نشــود، 
فاصله گــذاری اجتماعی کــه اول و آخر حرف اســت رعایت 
نشود، متاسفانه تلفات بیشــتر خواهد شد و تعداد بسیار 
باالیی از هموطنانمان را از دست خواهیم داد و این تبدیل 

به یک فاجعه خواهد شد.
نقوی نیــا در خصــوص پیش بینی از روند خط ســیر ابتال به 
کرونا در اســتان، عنوان کرد: این موضوع کامال به خودمان 
بســتگی دارد، اگر توصیه های الزم رعایت شــود، با توجه به 
پتانسیل های کشور می توانیم حداقل از سنگال جلو بزنیم 

و جزو کشورهای پاک شویم.
این متخصص بیماری های داخلی تاکید کرد: نکته بســیار 
مهم این اســت که یکی از اساســی ترین و اصلی ترین کارها 
در بحــث کنتــرل و پروتکل هایــی کــه مصــوب می شــود و 
فعالیت هایــی کــه توســط متولیــان بهداشــت و ســالمت 
جامعه انجام می شود، هماهنگی دستگاها است که در این 
خصوص نیز نقد بسیار زیادی بر عملکرد دولت و متولیان 

امر وارد است.

پروتکلهادرمرحلهاجرابانواقصبسیارزیادی
همراهبودهاست

وی ادامه داد: متاسفانه بارها مشاهده کردیم پروتکل هایی 
توســط ســتاد کرونا تصویب شــده، ولی ایــن پروتکل ها در 
مرحله اجرا با نواقص بسیار زیادی همراه بوده است، یا اجرا 

نشده، یا ناقص اجرا شده و یا به بن بست خورده است.
نقوی نیــا تاکید کرد: نمی شــود انتظار داشــته  باشــیم یک 
پروتکل هــا را صرفا تدویــن کنیم، عمل نکنیــم و یا ناقص 
عمــل کنیــم و در مقابــل انتظار پاســخ مثبت از آن داشــته 
باشیم. نمی شــود بگوییم فاصله اجتماعی را رعایت کنید و 
یک جایی مراســمی به هر عنوان برگزار شــود و عده ای دور 

هم جمع شوند و کسی نباشد این افراد را کنترل کند.
رعایــت  بــا  کــرد:  اظهارامیــدواری  اردبیلــی  پزشــک  ایــن 
دستورالعمل های بهداشتی و اجرای صحیح فاصله گذاری 
اجتماعی از شــر این ویــروس و بیمــاری مرموزرهایی یابیم 
و ایــن محقق نخواهد شــد مگر بــا همــکاری، هماهنگی و 
یک صدایی دســتگاه های مختلف و همراه کــردن مردم با 

توصیه های الزم.

هشداری که یک متخصص بیماری های داخلی می دهد؛

آینده کرونا در ایران فاجعه بار می شود؟



کروناپالساندیشهجامعهاقتصادآگهینقدتحلیل55روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3714     سه شنبه  4  آذر  ماه 1399

 

             احمدحیدری

چــرا نباید نظام به گونــه ای سیاســت هایش را اتخاذ کند که 
هر روز عمیق تر شــدن شــکاف فاحش اقشــار مستضعف با 

دهک های باالی جامعه نباشد؟
انقالب ســال ۵۷ به حق انقالب مســتضعفان بــود و رهبران 
انقالب در ســخنرانی های مهّیج خــود در زمان طاغوت بارها 
ِذیَن  ایــن آیه را تــالوت می کردنــد: »َوُنِریــُد َأْن َنُمنَّ َعَلــى الَّ
ًة َوَنْجَعَلُهــُم اْلَواِرِثیَن«  ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ اْســُتْضِعُفوا ِفی اْلَ
)و خواستیم بر کســانى که در زمین مستضعف شده بودند، 

منت نهیم و آنان را پیشوایان ]مردم[ و وارث ]زمین[ سازیم(.
تــوده  مردم کــه با مناســبات و قوانین ظالمانه امکان رشــد 
فکــری، سیاســی، اجتماعی و اقتصــادی از آنان گرفته شــده 
بود، به امید برقراری نظامی عادل برای اقامه قســط و عدل 
اجتماعی و ایجاد زمینه رشد یکســان برای همه، قیام کردند 
و به یاری خدا به پیروزی رسیدند و نظام »جمهوری اسالمی« 

را بنیان گذاردند.
رهبــر انقالب و بنیانگذار نظام هــر روز از کرامت و حقوق این 
مســتضعفان کوخ نشین ســخن گفت )رجوع کنید: صحیفه 
امــام،  ۲۶۱/۱۴؛ و ...( و وظیفه حکومت را خدمت به این قشــر 
شــمرد )ر.ک: همــان،  ۳۴۲/۲۰ و ج ۱8/ ۳8 و ج ۲۱/ 8۶ و 8۷ و ج 

 ۲۷۳/۱۵و ۷۵ و ...(
متأسفانه در دهه اول، جنگ تحمیلی و توطئه های استکباری 
اجازه رســیدگی به این محرومان مستضعف را نداد و دولت 
جنگ با وجود تالش و تعهد، حّداکثر توانســت شــرایط را به 
نحوی نگه دارد که اقشــار مستضعف له نشوند و از حّداقلّی 

از رفاه بهره مند باشند.
اّمــا بعد از جنــگ، سیاســت »تعدیل اقتصــادی« با کاهش 
یارانه ها، کاهــش ارزش پول ملی، افزایــش مالیات ها، عدم 
کنترل قیمت ها، خصوصی ســازی و کاهش تعداد کارمندان 
دولت، قشــر مســتضعف را که در آن مقطع به »قشر آسیب 
پذیــر« ارتقای نــام یافته بود! در فشــار فوق العــاده قرار داد 
و صدای شکســته شدن اســتخوان مســتضعفان به وضوح 
شــنیده  شــد که در نهایــت آن دولــت را مجبور بــه »تعدیل 

سیاست تعدیل« ساخت. 
گرچه دولــت اصالحات با تالش شایســته تقدیر، توانســت 
شــکافت اقتصادی را کم کند و قشر مســتضعف تا حدودی 
مورد توجه قرار گرفت، ولی با دولت »معجزه هزاره ســوم« و 
با وجود باالترین درآمد نفتی و به ارث بردن زیرســاخت های 
خوب دولت ســازندگی و اصالحات، متأسفانه سیاست های 
سیاســی اقتصادی بــه نحوی اتخاذ شــد که در آخــر عمر آن 

دولت، با بی سابقه ترین نرخ توّرم مواجه شدیم.
دولت تدبیر و امید هم گر چه با اتخاذ سیاست مذاکره و رفع 
تنش و برجام، در ســال های ابتدایی با رشد اقتصادی امید زا 
و تنزل امیدوار کننده نرخ توّرم مواجه شد، ولی سیاست های 
داخلــی و منطقــه ای و جهانی نظام از یک طــرف و اقدامات 
رئیس جمهور خیره ســر آمریکا در خــروج یک جانبه از برجام 
و اعمــال تحریم های ظالمانه از طرف دیگر، دوباره کشــور را 
به ســوی شکاف بی سابقه اقتصادی بین دهک های باالیی و 

پایینی سوق داد.
مســتضعفان انقالب کرده بعد از ۴ دهه، شــاهد پست های 
مــادم العمــر ]که هــر قانونی هم تصویب شــود، اســتثنایی 
برای بقای آنها لحاظ می کند[، رانت های بی شــمار سیاســی 
اقتصــادی، حقوق هــای نجومــی، دســت یازیدن بــه اموال 
مســتضعفان )ر.ک: گــزارش کوتــاه آقای فتاح رئیــس بنیاد 
مستضعفان(، از یک طرف و رکود، بیکاری، گرانی و ... از طرف 
دیگر هســتند که روز به روز قشر مستضعف را فراگیرتر کرده 
به گونه ای که امروز شاهدیم در حالی که حقوق بعضی فقط 
از یک پست شــان از ۵۰ میلیون باال می زند و نمایندگانش به 
محض ورود به مجلس کمک میلیاردی برای تهیه مســکن و 
وسیله نقلیه و ... می گیرند ]با این که مجلس به اندازه کافی 
خانه ســازمانی و وســیله نقلیه برای واگذاری به نمایندگان 
دارد ولــی دیگرانی که تصاحب کرده انــد، تخلیه نمی کنند[ 
و ...؛ در همیــن حال نظام تصمیم به کمک به اقشــار فراگیر 
مســتضعف در شــرایط کرونایی گرفته و اعــالم می کند برای 
۱۰ میلیون سرپرســت خانوار ]یعنی حداقل برای ۴۰ میلیون 
نفر؛ یعنی کمی کمتر از نصف جمعیت کشور[ وام یک میلیون 

تومانی داده می شود!
و هر روز باید شــاهد باشیم که مســتضعفان کولبر با تیر زده 
می شــوند، آلونک زن سرپرســت خانــواری بر ســرش خراب 
می گردد، معترضان به رشــد بی ســابقه و نامنعــارف بنزین 
بــه گلولــه بســته می شــوند و ... ؛ و نهایتا وقتی بــا اعتراض 
گسترده و به حق افکار عمومی مواجه می شود، اعالم می کند 
هزینه هــای درمان مســتضعف خودســوز، داده می شــود و 

برایش خانه می سازیم و ... 
چــرا نباید نظام به گونــه ای سیاســت هایش را اتخاذ کند که 
هــر روز عمیق تر شــدن شــکاف فاحش اقشــار مســتضعف 
بــا دهک های بــاالی جامعه نباشــد؟ و هزاران آیــای دیگر؛ و 
این جاســت که با نهایت تأســف باید بگوییم: آیــا انقالب ما 
»انقالبی بن نام مستضعفان اّما به کام ...«، بود؟ آیا این بود 

آنچه ۴۰ و چند سال پیش به مردم وعده دادیم؟
جماران

»انقالب مستضعفان«؛ 
این بود آنچه به مردم 

وعده دادیم؟

گزارش

نسرینهزارهمقدم

 »وضعیــت تامیــن اجتماعی بحرانی ســت«؛ ایــن جمله 
شــاید یک کلیشه ی بسیار تکراری باشد اما نمی توان از این 
واقعیت مســلم، ســاده عبور کرد که سیاســت گذاری های 
غلــط حاکمیتی در دهه های گذشــته، علت اصلی بحرانی 

شدن وضعیت تامین اجتماعی است.

دالیلبحرانچیست؟
سالهاســت که »ورودی ها« یا همان منابع سازمان تامین 
اجتماعــی با ســرعت بســیار در حــال ریزش اســت؛ دلیل 
اصلی آن، کم شــدن نرخ اشتغال رسمی، تعدیل های گاه و 
بیگاه و وقفه های بسیار در سابقه ی بیمه پردازی شاغالن و 
البته تخلفات بیمه ای مکرِر کارفرمایان است. در دهه های 
اخیر، سیاســت های تعدیلــی که مبتنی بر بی ثبات ســازی 
نیــروی کار بــا ســرعت بســیار دنبال شــده ، نتیجــه ای جز 
کاهش ورودی های ســازمان تامین اجتماعی نداشته اند؛ 
امروزه تنها ۱۹ درصد از کارگران شاغل کشور بیمه هستند. 
در کنار این سیاســت ها، عدم پایبنــدی دولت به تعهدات 
خود در قبال ســازمان، وخامت اوضاع را به شدت تشدید 
کرده است؛ امروز دولت با احتساب اصل و سود بدهی ها، 
بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی 
بدهکار است و اگر قرار باشد سود مرکب این بدهی به نرخ 
روز محاسبه شــود، میزان بدهی قابل پرداخت، از این رقم 

هنگفت نیز فراتر خواهد رفت.
در ایــن میــان، مصوبــات نماینــدگان مجلــس، تعهدات 
بدون پشــتوانه بســیاری بر دوش ســازمان گذاشته است؛ 
هنگامی که گروه های بیمه شده ی خاص مانند قالیبافان 
یــا رانندگان را ســر ســفره ی تامیــن اجتماعی نشــاندند، 
قــرار بــود دولــت در پرداخت ســهم بیمــه کارفرمایی این 
گروه ها مشــارکت فعال داشــته باشــد اما در عمل، دولت 
به هیچ کدام از تعهدات مندرج در قانون عمل نکرد؛ و این 
قانون گریزی، مصارف قطعی ســازمان تامین اجتماعی را 
در عین کاستی گرفتن ورودی های آن افزایش داد. دولتی 
کــه از ابتدای انقــالب یعنی در طول چهل ســال گذشــته، 
ســه درصد حق بیمه ســهم دولــت را برای کارگــران عادی 
نپرداخته، بدیهی ســت که به تعهــدات مالی خود در قبال 

گروه های بیمه شده ی خاص نیز پایبند نباشد.
در کنار عملکرد مخرب دولت، قانونگزاری های مجلسی ها 
نیز در بیشــتر مــوارد در تعــارض با منافع ســازمان تامین 
اجتماعی بوده است؛ نمایندگان مجالس، هیچ گاه در ارائه 
طرح ها یا تصویب لوایح، منافع و مطالبات سازمان تامین 
اجتماعی را به عنواِن یگانه دارایی بین النسلی طبقه کارگر 
ایــران، مطمح نظــر قرار نداده انــد. به گونــه  ای که به نظر 
می رسد دولت ها و مجلس ها عامدانه سازمان را به سمت 
ورشکســتگی سوق می دهند و به شــکلی عمل می کنند که 
در آینده ای بسیار نزدیک، سازمان دیگر نتواند به تعهدات 
خود در قابل بیمه شــدگان عمل کند. این »آینده ی بسیار 
نزدیک« به گفته ی اکبر شوکت )عضو کارگری هیات امنای 
ســازمان تامین اجتماعی( فقط پنج ســال است؛ یعنی اگر 
سیاســت گذاری های کالن حاکمیتی در قبال سازمان تغییر 
اساســی نکند، در ســال ۱۴۰۴ ســازمان دیگر قادر به ارائه ی 
تعهــدات قطعی خــود در حوزه هــای مســتمری و درمان 

نخواهد بود.
نیســت  قــرار  تنهــا  نــه  می رســد  نظــر  بــه  اینهمــه  بــا 

و  ســازمان  نفــع  بــه  بیمــه ای  کالن  سیاســت گذاری های 
بیمه شــدگاِن آن تغییــر کنــد، بلکه طرح هــای جدیدی در 
دســتور کار قــرار گرفته کــه در صــورت تصویــب می تواند 

اوضاع را به سمت وخامت بیشتر پیش ببرد.

طرِحاصالحینمایندگانمجلسچیست؟
یکــی از ایــن طرح هــا، اصالح تبصــره یک مــاده ۷۶ قانون 
تامین اجتماعی اســت که در نیمه نخســِت آبان ماه ســال 
جــاری، با موضــوِع »حذف ســن بازنشســتگی از شــرایط 
بازنشســتگی« به امضــای ۲۹ نفــر از نماینــدگان مجلس 
رسیده اســت. این طرح که قرار اســت در مجلس به بحث 
و بررســی گذاشــته شــود، در صورت تصویب، شــرط سنی 
را از شــرایط بازنشســتگی تامیــن اجتماعی حــذف و مقرر 
می سازد که بیمه شده »با هر سنی« فقط به شرط ۳۰ سال 

بیمه پردازی بتواند بازنشست شود.
در مقدمــه یا دالیل توجیهی طرح پیشــنهادی نمایندگان 

مجلس آمده است:
»مطابق با تبصره ۱ ماه ۷۶ قانون تامین اجتماعی »کسانی 
که ۳۰ ســال تمام کار کــرده و در هر مــورد، حق بیمه مدت 
مزبــور را به ســازمان پرداخته باشــند، در صورتی که ســن 
مردان ۵۰ سال و ســن زنان ۴۵ سال تمام باشد می توانند 
تقاضای مســتمری بازنشســتگی نمایند.« شــرط ۳۰ سال 
کاماًل قابل درک اســت اما اینکه در کنار آن شــرط سنی هم 
قرار داده شــده اســت باعث نوعــی بی عدالتی می شــود 
چــون افرادی که به طور مثال از ۱8 ســالگی کارشــان را آغاز 
کرده اند، گرچه در ســی سالگی ســابقه خود را پر می کنند، 
لیکن به خاطر شــرط ســنی مندرج در قانون بایســتی دو 
ســال اضافه تر صبر کنند تا بتوانند تقاضای بازنشســتگی 
نمایند .... برای حل این معضل و رفع بی عدالتی پیشنهاد 
می شــود شــرط ســنی مندرج در تبصره ۱ مــاده ۷۶ قانون 
تامین اجتماعی حذف گردد و به افرادی که کف ســی سال 
ســابقه شغلی را پر می کنند، اجازه داده شود بدون در نظر 
گرفتن میزان سن آنان، بازنشسته شوند. پر واضح است که 
فرد تا ۳۵ سال هم می تواند سابقه کار داشته باشد و وقتی 
۳۰ ســال ســابقه کار داشــت این »اختیار« بــرای او حاصل 
خواهد شد که تقاضای بازنشســتگی نماید. لذا مفاد این 
طرح )یعنی حذف شــرط ســنی ۵۰ ســال برای آقایان و ۴۵ 
سال برای بانوان( هم کمک به کارگرانی است که با داشتن 

۳۰ سال سابقه دیگر مایل به ادامه کار نیستند و هم فرایند 
ورود افراد تازه نفس به مشاغل را سرعت خواهد بخشید و 

البته بار مالی هم برای دولت ایجاد نخواهد کرد.«
متن طرح اصالحی نیز از این قرار است:

تبصــره ۱ ماده ۷۶ قانــون تامین اجتماعی بــه این صورت 
اصالح می شود: »کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر 
مورد، حق بیمه مدت مزبور را به ســازمان پرداخته باشند، 

می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.«

چراطرحنمایندگان»مخرب«است؟!
با این حســاب، قرار اســت طرح نمایندگان مجلس، شرط 
سنی را از شروط بازنشستگی تامین اجتماعی کامل حذف 
کند؛ بنابراین ممکن است یک مرد ۴۷ یا ۴8 ساله، به شرط 
پر کردِن ۳۰ سال ســابقه بیمه، بازنشست شده و تقاضای 
مستمری نماید. جالب اینجاست که در دالیل توجیهی این 
طرح آمده طرح برای دولــت بار مالی ایجاد نمی کند؛ ارائه 
چنین دلیلی برای توجیه طــرح، کاماًل در تعارض با منافع 
سازمان است؛ درست است که این طرِح پیشنهادی، ربطی 
به دولت ندارد و برای دولت سربار مالی ایجاد نمی کند، اما 
در عوض برای ســازمان تامین اجتماعی، بار مالی سنگین 
ایجــاد خواهد کــرد؛ اگر قرار باشــد ســازمان فقــط به یک 
میلیون بیمه شــده ی خود فقط دو یا ســه سال مستمری 
بیشتر پرداخت کند و حق بیمه کمتر بگیرد، خیلی ساده به 
مرز ورشکستگی نزدیک و بحران منابع- مصارف آن تشدید 

خواهد شد.
علیرضــا حیدری )کارشــناس روابــط کار( در ارتبــاط با این 
طرح با بیان اینکه نمایندگان مجلس با چنین طرح هایی 
می توانند تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی بکشانند؛ 
به ایلنا می گوید: پیش شــرط هر نوع بازنشستگی در همه 
جای جهان، »ســن« اســت؛ اســتانداردهای بیمه ای نیز بر 
ضرورت بازنشســتگی براســاس ســن تاکید دارند؛ مساله 
مهم تفاوت سن بازنشستگی و امید به زندگی است؛ وقتی 
شــرط سن حذف شود، فاصله شــروع بازنشستگی با سن 
امیــد به زندگی بســیار زیاد می شــود؛ مثاًل طرف ۴8 ســاله 
بازنشست می شود اما امید به زندگی ۷۵ سال است؛ قریب 
به سی سال ســازمان باید به خودش مســتمری بپردازد و 
تعهدات درمانی را در قبال فرد و افراد تحت تکفل او انجام 
دهــد و بعد از فــوت او نیز باید به بازمانــدگان او پرداخت 

صورت بگیرد.
صندوق هــای  درآمــد  منبــع  تنهــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بازنشســتگی از محــل حــق بیمــه شــاغالن اســت؛ ادامه 
می دهد: قرار نیســت از محل دیگری بــه صندوق ها پول 
تزریــق شــود. از همین حــق بیمه ها، خدمات مســتمری 
و درمــان انجام می شــود و حــاال یک بخشــی از این منابع 
بــه حوزه ســرمایه گذاری می رود و ارزش افــزوده ی اندکی 
تولیــد می شــود البته اگر شــرایط اقتصادی کشــور اجازه 
دهد. پس هر کارگر، ســهمی از درآمد دوران اشتغال خود 
را در صنــدوق پس انــداز می کند و همیــن پس انداز باید 
بتواند مســتمری و خدمــات درمانی دوران بازنشســتگی 
را پوشــش بدهد. فراموش نکنیــم از ۳۰ درصد حق بیمه 
پرداختــی، فقــط ۲۱ درصــد بــرای بلندمدت و مســتمری 
بازنشستگی ذخیره می شــود، ۹ درصد بابت درمان است 
و در همان سال، مصرف شده و تمام می شود. پس کارگر 
با پس انداز ۲۱ درصد درآمد ماهانه ی خود، اگر قرار باشــد 
به قیمت روز مســتمری دریافت کند، باید به ازای هر سال 
دریافت مســتمری، حداقل ۵ ســال کار کنــد و حق بیمه 
به ســازمان بپــردازد. پس بــرای اینکه معادله اشــتغال-
مســتمری متناســب و عادالنــه باشــد، باید مــدت زمان 
بیمه پــردازی شــاغالن افزایش یابد؛ اما در ایــران اینگونه 
نیســت؛ بازنشســتگی ســخت و زیان آور که شــرایط سنی 
ندارد و طرف با ۴۰ ســال سن هم ممکن است بازنشست 
شــود؛ اگر بخواهند شرط سنی را برای بازنشستگان عادی 
نیز حــذف کننــد، دیگر وضعیت ســازمان واقعــًا بحرانی 
خواهــد شــد؛ چنینــی تصمیمــی می توانــد نقطه عطف 
ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی به عنوان مهم ترین 

صندوق بازنشستگی کشور باشد.
به گفتــه حیدری، نماینــدگان مجلس در ارائــه طرح ها در 
حوزه بیمه و رفاه، بایستی محاسبات بیمه ای و اکچوئری را 
دقیق در نظر داشته باشند و به گونه ای تصمیم گیری کنند 
که منافع صندوق های بازنشستگی در مخاطره قرار نگیرد 
چراکه منافع صندوق، همان منافع جمعی بیمه شــدگان 

یعنی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور است!

سوگیرینمایندگان،خالفمنافعجمعی
کارگراناست!

با این اوصاف، نمایندگان مجلس نه تنها قدمی در جهت 
بهبود شرایط تامین اجتماعی و  تخفیف عوامل بحران ساز  
برنداشــته اند، بلکه قصد دارند با در دستور کار قرار دادن 
طرحی جدید، سازمان را به ســمت بحران و سقوط بیشتر 

هدایت کنند.
 نمایندگان مجلس یازدهم که دولت را به پرداخت بدهی 
بیش از ۳۱۰ هزار میلیاردی خود به تامین اجتماعی ملزم و 
مکلف نکرده اند، نمایندگانی که از دولت در ارتباط با عدم 
تخصیص بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگی 
ســوال و مواخذه نکرده انــد و نمایندگانی کــه به افزایش 
ناعادالنه و خالف قانون مزد و مســتمری کارگران شاغل و 
بازنشسته هیچ اهمیتی نمی دهند، حال بازنشستگی را به 
نفع کارگران »تســهیل« کرده اند در حالیکــه نمی دانند با 
بحرانی شــدن اوضاع سازمان، همین بازنشسته  ای که قرار 
است به نفع او اصالحات صورت بگیرد، قبل از همه متضرر 
خواهد شــد؛ آیا بحران هــای بیمه ای و بازنشســتگی برای 

نمایندگان مجلس هیچ اهمیتی ندارد؟!
ایلنا

نقدی بر طرِح "حذف سن از شرایط بازنشستگی"

 تصمیم نمایندگان خالف منافع جمعی کارگران است

ایرناپــالس- انتقادهــای مجلس از بســته 
کــه  خانوارهایــی  بــرای  دولــت  حمایتــی 
معیشتشــان تحت تأثیر قرار گرفته نه حول 
محور پیامدهــا یا افراد تحت پوشــش بلکه 
درباره به کرسی نشاندن مصوبه ای است که 
کارشناسان نسبت به آثار منفی اقتصادی آن 

هشدار داده اند.
تعطیالت گســترده کرونایی که از اول آذرماه 
آغاز شــده، کســب وکار و در نتیجه معیشت 
خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
به همین دلیل دولت تصمیم گرفت بســته 
معیشتی جدیدی را برای حمایت از خانوارها 
برای یــک دوره زمانی چهار ماهه در دســتور 

کار خود قرار دهد.
به گفته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری و رئیــس کارگروه اقتصادی 
کمک هــای  کرونــا،  بــا  مبــارزه  ملــی  ســتاد 
معیشــتی در قالب وام یــک میلیون تومانی 
و پرداخــت بالعوض ماهانه ۱۰۰ هزار تومان، 
دو محــور از محورهای ۱۴گانــه حمایت های 
دولــت از خانوارهــا و کســب وکارها در برابر 
بــرای  اقــدام  طــرح، ۹  ایــن  در  کروناســت. 
حمایت از عموم کسب وکارها و سه اقدام نیز 
برای کســب وکارهای شدیدًا آســیب پذیر در 

نظر گرفته شده است.
وام یک میلیون تومانی به حدود ۱۰ میلیون 
خانوار پرداخت می شــود که سرپرست آنها، 
فاقــد درآمد ثابت اســت. با توجــه  به آنچه 
عبدالناصــر همتی رئیــس کل بانک مرکزی 
در صفحــه اینســتاگرام خود منتشــر کرده، 

پرداخــت ایــن وام قرض الحســنه از محــل 
اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی خواهد بود 
که اختصاصی نظــام بانکی بــرای مقابله با 
آثار کروناست. اقساط این وام قرضالحسنه 
کرونایی ماهانه ۳۵ هزار تومان اســت که در 

۳۱ قسط از یارانه کسر می شود.
یارانه ۱۰۰ هزار تومانی نیز در چهار ماه پایانی 
ســال، بــه جعمیــت ۳۰ میلیونــی پرداخت 
می شــود. بــر این اســاس، برای خانــوار یک 
نفــره که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومــان یارانه نقدی، 
۵۵ هــزار تومان کمــک معیشــتی و ۱۰۰ هزار 
تومان کمک بالعوض کرونا دریافت می کند 
در مجموع تا پایان سال جاری هر ماه حدود 

۲۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت خواهد شد.

دلیلمخالفتهاباطرحکوپن
الکترونیکیمجلس

اســت  تــالش  در  دولــت  اینکــه  وجــود  بــا 
آســیب های معیشــتی کرونا بــه خانوارها را 
بــه حداقل برســاند، انتقادهایی بــه ویژه از 
طرف مجلس نسبت به این طرح وارد شده 
اســت. در واقع پیش از تصویب طرح کنونی 
در ستاد ملی مقابله با کرونا و هیات دولت، 
نمایندگان مجلس بــه دنبال اجرایی کردن 

طرح مصوب خود بودند.
طــرح کمــک معیشــتی مجلــس، دولــت را 
مکلف می کرد به ۶۰ میلیون نفر در نیمه دوم 
سال جاری، ماهانه اعتبار خرید کاال پرداخت 
کند. در این طرح که با نام کوپن الکترونیکی 
شــناخته شــد، جمعیــت ۶۰ میلیونی تحت 
پوشــش به ۲ گروه تقســیم شــدند، افرادی 
که دارای حداقل درآمد و دســتمزد هســتند 
و افــرادی کــه درآمــد آنهــا کمتــر از حداقل 

دستمزد است.
خانواده هــای تحت پوشــش کمیتــه امداد، 
بهزیســتی و همچنین رزمندگان نیازمند در 
گــروه دوم قرار گرفتنــد. اما به دلیــل ایجاد 
بار مالی بــرای دولت در مرحله اول توســط 
شورای نگهبان رد شد و پس از اصالح توسط 

مجلس در اواخر آبان تأیید شد.
اگــر طرح مجلــس اجرا شــود، به گــروه اول 
ماهانــه حــدود ۶۰ هــزار تومــان و بــه گروه 
دوم ماهانه حــدود ۱۲۰ هزار تومان پرداخت 
خواهد شد. پیامدهای تورمی این طرح یکی 
از اصلی ترین انتقادهایی بود که کارشناسان 

اقتصادی به آن وارد کردند.
علــی مــروی کارشــناس اقتصــادی و عضو 
هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، یکی 

از مخالفان این طرح بود که کســری بودجه 
۴۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ١٦ درصدی 

تورم در صورت اجرای آن را برآورد کرده بود.
محــل تأمیــن ۳۵ هــزار میلیــارد تومــان از 
منابع تخصیص داده شــده به ایــن طرح از 
محل افزایش سقف پیش بینی منابع قابل 
احصاء از موارد مندرج بند و تبصره ۲ قانون 

بودجه سال ١٣۹۹ در نظر گرفته شده بود.
ســقف منابع قابل احصاء ۵۰ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده، اما در ۶ ماه نخست 
ســال تنها بخش کمی از آن محقق شده و بر 
این اساس این مدرس اقتصاد معتقد است 
مجلــس با افزایــش پیش بینــی درآمدهای 
ایــن ردیف هــا به 8۵ هــزار میلیــارد تومان، 
فقــط با اعدادی بازی می کنــد که به احتمال 

بسیار زیادی محقق نخواهند شد.

چهکسینگرانمعیشتمردماست؟
واکنــش نمایندگان مجلس به طرح دولت، 
نشــان می دهــد آنچــه در میــان دعواهــای 
سیاسی فراموش شده، معیشت مردم است.

مســاله معیشــت مردم تا جایی تنــزل پیدا 
کرده که برخی از نمایندگان بسته معیشتی 
مجلــس«  بــا  دولــت  »لجبــازی  را  دولــت 

قلمداد می کنند. عــالوه بر این، مجلس در 
حالی از اقدام دولت در حمایت از معیشــت 
مردم انتقاد می کند و آن را رونمایی یک باره 
از طرح معیشــتی بالفاصله پس از مجلس 
تعبیر می کند که حمایت هــای مالی دولت 
نه در روزهای اخیر بلکه از ابتدای همه گیری 
کرونا در کشــور، در دســتور کار دولت بوده 

است.
بسته معیشتی کرونا در اسفندماه در دولت 
تصویب و بــا ادامه همه گیری در پنج مرحله 
تمدید شــد و تــا خردادماه ادامــه یافت که 
در آن بــه هفت میلیــون نفر از افــرادی که با 
اســتفاده از بانــک اطالعاتــی وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی شناســایی شــدند، وام 

قرض الحسنه و یارانه تعلق گرفت.
ســه میلیون از این افراد، فاقــد درآمد ثابت 
بودنــد و بــا توجــه به بعــد خانــوار، ماهانه 
مبالغی بین ۲۰۰ هزار تومان برای خانورهای 
یک نفره و ۶۰۰ هزار تومــان برای خانوارهای 

پنج نفره و بیشتر به آنها پرداخت شد.
چهار میلیون نفر نیز وام قرض الحسنه ۱.۵ تا 
۲ میلیون تومانــی دریافت کردند که بخش 
عمده آنها شــاغالن آسیب دیده از همه گیری 

کرونا، اصناف و کارگران بودند.

واکاوی انتقاد برخی نمایندگان به بسته حمایتی دولت؛

معیشت را وارد بازی های سیاسی نکنیم
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تاریخ انتشار نوبت اول:   99/08/18 
تاریخ انتشارنوبت دوم :   99/09/4  

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ســراب تصرفات مالکانه وبال معارض متقاضیان محرز 
گردیده اســت لذا مشخصات وامالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطــالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند . 
شهر سراب بخش 49 تبریز

1-آقاي  داور پروري به شناســنامه شــماره 736  صادره سراب 
فرزند جواد  نســبت به ششــدانگ یک باب مغازه از محدوده 
پالک های ثبتی  شماره 41و42و43و44 فرعي از 10 اصلي واقع 
در ســراب  بخش49  تبریز به مســاحت بیست وهشت مترو 
پنجاه وشش سانتی متر مربع.خریداری از حاج آقا رزاق شعار 

رازلیقی )کالسه 97/38(
2-آقاي  مســعود شــكاري به شناســنامه شــماره 205  صادره 
سراب  فرزند حسين  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان از 
محدوده پالک ثبتی 950 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت سیصدو شصت وشــش مترو پنجاه ودو سانتی 

مترمربع خریداری از رضا محمد زاده سرابی )کالسه 99/122(
3-آقاي مرادعلي فتح اللهي به شناســنامه شماره 20  صادره 
ســراب فرزند شــكراله نســبت به ششــدانگ یک باب خانه از 
محدوده پــالک ثبتــی 2980 اصلی واقع در ســراب بخش 49 
تبریز به مســاحت دویســت وشــصت وپنج مترو ده سانتی 
متر مربع خریداری مع الواســطه از اسداله سیاهی و رمضان 

بقائی)کالسه 98/271(
4-آقــاي  يونــس بنده لو بــه شناســنامه شــماره 62  صادره 
ســراب فرزند آيت اله نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
از محدوده پالک ثبتی 3044 اصلی واقع در ســراب بخش 49 
تبریز  به مســاحت یکصدو سی و دو مترو هفتادو پنج سانتی 
مترمربع .خریداری از مع الواسطه از رضا باقری )کالسه 99/61(
5-آقاي  امداد نوري به شناسنامه شماره 12 صادره ميانه فرزند 
امراه  نســبت به ششــدانگ يک بــاب خانه از محــدوده پالک 
ثبتي 3050 اصلي واقع در سراب بخش 49 تبریز به مساحت 
يکصدو شــصت وســه مترو شــصت وپنج ســانتي مترمربع. 

خریداری از امراه نوری )کالسه 95/346(
6-آقاي محمد مهديان قورتالر به كدملي 1520086881 صادره 
ميانــه فرزند محــرم  نســبت به ششــدانگ یک بــاب خانه از 
محدوده پــالک 3070 اصلی واقع در ســراب بخــش 49 تبریز 
به مساحت دویست وبیســت متر مربع.خریداری از حمداله 

مهدیان)کالسه 95/14(
7-آقــاي  بهلول مهرورز دميرچي به شناســنامه شــماره 11040 
صــادره اردبیــل فرزند حمزه نســبت به ششــدانگ یک باب 
ســاختمان از محدوده پالک ثبتی 3161 اصلی واقع در ســراب 
بخش 49 تبریز به مســاحت یکصدو سی مترو دوازده سانتی 
متر مربع .خریداری مع الواسطه از نادر وناصر وجواد و لطیفه 

متین.)کالسه 93/900(
8-آقاي حســين نامــي دميرچي به شناســنامه شــماره 1658 
صادره ســراب فرزند طران آقا  نســبت به ششدانگ یک باب 
خانه از محــدوده پالک ثبتــی 3 فرعی از 3191 اصلــی واقع در 
سراب بخش 49 تبریز به مساحت  یکصدو پنجاه مترو و بیست 
ســانتی  مترمربع خریــداری از اکبر مــراد پور )کالســه 99/110(

9-آقاي يوسف سلماني اقدم نسبت به  یک دانگ ونیم مشاع 

از ششــدانگ به اســتثنای ثمنیه اعیانی ششــدانگ  یک باب 
مغــازه هریک از پالک های 9 فرعی از 3201 اصلی  به مســاحت 
دویست وبیســت وپنج مترو پنجاه سانتی متر مربع وهمان 
مقدار از پالک  3714 اصلی به مساحت نه مترو بیست سانتی 
متر مربع  واقعات در سراب بخش 49 تبریز .خریداری از خانم 

پریسا سلمانی اقدم )کالسه 98/42(
10-آقــاي راهب تابنــده به شناســنامه شــماره 15976 صادره 
سراب فرزند بهمن نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان از 
محدوده پالک ثبتی 3211 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت یکصدو دو مترو هشتاد سانتی مترمربع خریداری 

از حسن حقی )کالسه 99/51(
11-آقــاي  حســن حقي به  كدملــي 1640197516 صادره ســراب 
فرزنــد فریدون نســبت به ششــدانگ يک باب ســاختمان از 
محــدوده پالک ثبتــي 3211 اصلــي واقع در ســراب بخش 49 
تبریز  به مساحت يکصدو سه مترو سي وسه سانتي مترمربع.

خریداری از فرهاد ذباحی کالسه )99/52
12-خانم ســكينه ســلبي قلعه جوقي به شناســنامه شماره 7 
صادره سراب فرزند رئوف  نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
از محدوده پالک ثبتی 3222 اصلی واقع در ســراب بخش 49 
تبریز  به مساحت یکصدو پنجاه ودو مترو شصت وسه سانتی 

مترمربع.خریداری از آقایان خلیل نسب )کالسه 99/53(
13-آقای وحید شیرزاد وخانم بیتا شیرزاد به شماره شناسنامه 
هــای1640297553و 1640228578 صــادره ســراب فرزنــدان 
حمیــد هرکدام بــه ترتیب به مقــدار دوازده ســهم از هیجده 
سهم از دو سهم از چهارده سه دانگ به استثناء ثمنیه اعیانی 
--وشــش سهم از هیجده سهم از دو سهم از چهارده سه دانگ 
به استثناء ثمنیه اعیانی از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 3312 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز به مساحت 
سی ودو هزارو چهارصدو چهل وچهار متر وهشت سانتی متر 

مربع . کالسه های 94/652-660(
)   قریه  قلعه جوق پالک یک  اصلی بخش49تبریز   (

14-خانــم مرضيه علمي قلعه جوقي به شناســنامه شــماره 
65  صادره ســراب فرزند علي  نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 308 فرعی از یک اصلی واقع در قریه قلعه 
جوق حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز به مساحت پنج هزارو 
دویست وسی وهشت مترو سی سانتی مترمربع. خریداری از 

ثمرخ وعصمت علمی )کالسه 99/40(
15-آقاي  محمد رشــيدي به شناســنامه شــماره 4914  صادره 
ســراب فرزند جعفر  نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مزروعی پالک 569 فرعی از یک اصلی واقع در قریه قلعه جوق 
حومه ثبتی ســراب بخش 49 تبریز  به مســاحت چهار هزارو 
ســه مترو شصت وسه ســانتی مترمربع . خریداری از سیامک 

دولتیاری )کالسه 98/292(
16-آقايان  حميدو یداله  ذبیحي به شناســنامه شــماره 5162 
و 37 صــادره ســراب به ترتیب  فرزند يدالــه  و مهدی هرکدام 
نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يک قطعــه زمين 
مزروعي  از محدوده پالک ثبتــي 577 فرعي از يک اصلي واقع 
در قریــه قلعــه جوق حومه ثبتي ســراب بخــش 49 تبریز  به 
مساحت چهار هزارو چهارصدو بیست وچهار مترو نود سانتي 

مترمربع خریداری از محرم قنبرزاده )کالسه 124و99/123(
17-آقايان حســن و  شعبان شهرت هردو سام قلعه جوقي به 
شناسنامه شماره39 و  4782 صادره سراب فرزند ان  بیرامعلي 
هرکدام  نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 671 فرعی از یک اصلی واقع در قریه قلعه 
جوق حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز به مساحت سه هزارو 
سیصدو شــصت و دو مترو بیست وهفت ســانتی متر مربع. 

خریداری از قدرت ذبیحی )کالسه 249و98/248(
18-آقاي  حســين سام قلعه جوقي به شناســنامه شماره 34 
صادره سراب فرزند بايرامعلي  نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 703 فرعی از یک اصلی واقع در قریه قلعه 
جوق حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز به مساحت  سه هزارو 
هفتصــدو هفتادو شــش مترو ســی وپنج ســانتی مترمربع.

خریداری از مدینه سام )کالسه 97/285(
)   قریه  میره کوه علی میرزا  پالک 4 اصلی (

19-آقــاي  علي فصيحي ميركوهي به شناســنامه شــماره 519 
صــادره ســراب فرزند نوروز  نســبت بــه ششــدانگ  یک باب 
خانه پــالک 56 فرعی از 4 اصلــی واقع در قریــه میرکوه علی 
میرزا حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز  به مساحت سیصدو 
هشــتادو چهار مترو سی ســانتی متر مربع. خریداری از وراث 

فیروز اظهری  )کالسه 99/55(
)   قریه  لجبین پالک 6 اصلی (

20- آقاي  بهروز به پور لجبين به شناسنامه شماره 2052  صادره 
ســراب فرزند بايرامعلي  نسبت به ششــدانگ يک باب خانه 
ومغازه از محدوده پالک ثبتي 71 فرعي از 6 اصلي واقع در قریه 
لجبين حومه ثبتي سراب بخش 49 تبریز  به مساحت يکصدو 
شصت وهفت مترو هشتادو يک سانتي مترمربعخریداری از 

نوروز علی کالهی )کالسه99/93(
)   قریه  گواشین پالک 10 اصلی (

21-آقای رحمت حاجی محمدی و خانم جميله حاجي محمدي 
به شناسنامه شماره359و 431  صادره سراب فرزندان فتح اله 
هر کدام  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
از محــدوده پالک 10 اصلی قریه گواشــین حومه ثبتی ســراب 
بخش 49 تبریز  به مســاحت ســه هــزارو یکصدو یــک متر و 
پنجاه وچهار سانتی  مترمربع.خریداری از رضا شریفی )کالسه 

60و99/57(
)   قریه  دیزج غفارپالک 17 اصلی (

22-آقــاي بهروز عيني به شناســنامه شــماره 1 صادره ســراب 
فرزند ادریس  نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
از محــدوده پــالک یک فرعــی از 17 اصلی واقــع در قریه دیزج 
غفار حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز به مساحت سه هزارو 
نهصدو سی و هشــت متر وشصت وشش ســانتی  مترمربع 

.خریداری از ادریس عینی )کالسه 93/304( 
)   قریه  سوین  پالک 25 اصلی (

23-آقاي  رحمان هاشــمي كاديجاني به شناســنامه شماره 8 
صادره ســراب فرزند اصغر نســبت به ششــدانگ يک قطعه 
زمين مزروعي از محدوده پالک 25 اصلي قریه ســوين حومه 
ثبتي ســراب بخش 49 تبریز به مســاحت پنجاه وســه هزارو 

سيصدو هفتادو شش مترو هفتادو شش سانتي مترمربع  
)   قریه  آغمیون پالک 27 اصلی (

24-آقاي محمدرضا فاضلي آغميوني به شناســنامه شــماره 
24  صادره ســراب فرزند ابوالقاســم نسبت به ششدانگ یک 
قطعــه زمین مزروعــی پالک 890 فرعــی از 27 اصلــی واقع در 
قریه آغمیون حومه ثبتی ســراب بخش 49 تبریز  به مساحت 
چهار هزارو نهصدو بیســت وهشت مترو سی ونه سانتی متر 

مترمربع. )کالسه97/320(
آقاي محمدرضا فاضلي آغميوني به شناســنامه شــماره 24  
صادره سراب فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمیــن مزروعی از محــدوده پالک ثبتی 891 فرعــی از 27 اصلی 
قریه آغمیون حومه ثبتی ســراب بخش 49 تبریز به  مساحت 

سه هزارو نهصدو دو مترمربع )کالسه 97/321(
     25-آقاي بهرام افرازي به شناسنامه شماره 30 صادره سراب 
فرزند موســي  نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

پالک ثبتی 1460 فرعی از 27 اصلی واقع در قریه آغمیون حومه 
ثبتی سراب بخش 49 تبریز به مساحت شش هزارو ششصدو 
بیست ویک مترو پانزده سانتی  مترمربع . خریداری از سجاد 

حاتمی )کالسه 98/208(
)   قریه ایده لو پالک 52 اصلی (

26-آقای رضا ارشــدی ایدلو نســبت به ششــدانگ یک واحد 
پرورش ماهی سردآبی از محدوده پالک 102 فرعی از 52 اصلی 
قریه ایده لو حومه ثبتی ســراب بخش 49 تبریز به مســاحت 
پانصدو پنجاه  متر مربع.خریداری از مردعلی عباسی )کالسه 

)98/218
)   قریه  کوشنق پالک 87 اصلی (

27-آقــاي  اصغــر نورانــي آغميوني به شناســنامه شــماره 31  
صادره ســراب  فرزند بايرام نســبت به ششــدانگ یک قطعه 
زمیــن مزروعــی از محــدوده پــالک 87 اصلــی قریه کوشــنق 
حومه ثبتی ســراب بخش 49 تبریز  به مساحت هفتاد هزارو 
ششــصدو چهل ویک مترو هشــتادو یک ســانتی مترمربع. 

خریداری از زین العابدین نورانی )کالسه 98/177(
)   قریه  اشتجران پالک 103 اصلی (

28-آقــاي خيرالــه جهاني به شناســنامه شــماره 406 صادره 
ســراب فرزند نوراله  نســبت به ششــدانگ يــک قطعه زمين 
مزروعي از محدوده پالک 103 اصلي قریه اشتجران حومه ثبتي 
سراب بخش 49 تبریز  به مساحت هفتادو نه هزارو دويست 
وســه مترو نودو شــش ســانتي مترمربع خریــداری از فرامرز 

طلوعی)کالسه 98/161(
29-آقاي حسن جوان قابل به شناسنامه شماره 14530 صادره 
ســراب فرزند محرم نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مزروعی از محدوده پالک ثبتی 103 اصلی قریه اشتجران حومه 
ثبتی ســراب بخش 49 تبریز  به مساحت شصت وچهار هزارو 
ســیصدو هفتادو هفت مترو بیست ســانتی مترمربع.مالک 

رسمی مشاعی )کالسه 94/35(
)   قریه گیلک آباد پالک 129 اصلی (

30-آقــاي  حميــد بیــك محمــدي به شناســنامه شــماره 48 
صادره ســراب فرزند اسماعيل نســبت به ششدانگ یک باب 
خانــه از محدوده پالک ثبتی 129 اصلی قریه گیلک آباد حومه 
ثبتی ســراب بخش 49 تبریز  به مســاحت نودو یک  مترمربع  

خریداری از صفر عنبری)کالسه 99/136(
31-آقاي بهمن محبوب كلك آبادي بــه  كدملي 1640222456 
صادره ســراب  فرزند شــهریار نسبت به ششــدانگ یک باب 
ســاختمان از محدوده پالک ثبتــی 129 اصلی قریه گیلک آباد 
حومه ثبتی ســراب بخــش 49 تبریز  به مســاحت دویســت 
وهفتادو یک مترو ده ســانتی  مترمربع .خریداری از شــهریار 

محبوب)کالسه 98/212(
32-خانم فریده افســري كلك آبادي به شناســنامه شــماره 
808  صادره ســراب  فرزند ســليم  نســبت به ششــدانگ یک 
باب ســاختمان از محدوده پالک 129 اصلــی قریه گیلک آباد 
حومه ثبتی ســراب بخش 49 تبریز به مساحت یکصدو نودو 
شــش مترو هشتادو سه سانتی مترمربع. خریداری از شهریار 

محبوب )کالسه 98/213(
33-آقاي اصغر يحيي نژاد به شناســنامه شماره 2918 صادره 
ســراب  فرزند ناصر نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مزروعــی از محــدوده پالک ثبتــی 129 اصلی قریــه گیلک آباد 
حومه ثبتی ســراب بخش 49 تبریز  به مســاحت چهار هزارو 
پانصــدو نودو چهــار مترو هفتادو هشــت ســانتی مترمربع  

.خریداری از ناصر یحیی نژاد )کالسه 98/263(
34-آقاي  اصغر يحيي نژاد به شناســنامه شماره 2918 صادره 
ســراب  فرزند ناصر  نســبت به ششــدانگ يــک قطعه زمين 

مزروعــي از محدوده پالک ثبتي 129 اصلي واقع در قریه گيلک 
آباد حومه ثبتي سراب بخش 49 تبریز  به مساحت يک هزارو 
ششــصدو چهل وهفت مترو  پنجاه وهفت سانتي  مترمربع.

خریداری از ناصر یحیی نزاد )کالسه 98/264(
)   قریه گاودوش آباد  پالک 137 اصلی (

35-مالكيت موقوفــه خانم طاهره علیزاده ورســول و کبری 
جدیدی با تولیت  اداره اوقاف و امور خيریه ســراب به شناسه 
14002963472 نســبت به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
قطعه زمیــن مزروعی واقع در قریه گاودوش آباد حومه ثبتی 
ســراب بخش 49 تبریز به مســاحت ســیزده هــزارو نهصدو 
بیســت وهشــت مترو شــصت ونه ســانتی مترمربع)کالسه 

)97/58
36-مالكيت موقوفــه خانم طاهره علیزاده ورســول و کبری 
جدیدی با تولیت  اداره اوقاف و امور خيریه ســراب به شناسه 
14002963472 نســبت به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
قطعه زمیــن مزروعی واقع در قریه گاودوش آباد حومه ثبتی 
سراب بخش 49 تبریز به مساحت ده هزارو هشتصدو شصت 

وهشت مترو هشتادو سه سانتی  مترمربع .)کالسه 97/59(
37-مالكيت موقوفــه خانم طاهره علیزاده ورســول و کبری 
جدیدی با تولیت  اداره اوقاف و امور خيریه ســراب به شناسه 
14002963472 نســبت به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
قطعه زمیــن مزروعی واقع در قریه گاودوش آباد حومه ثبتی 
سراب بخش 49 تبریزبه مساحت چهارهزارو دویست وپنجاه 

وهفت مترو پنجاه وشش سانتی متر مربع )کالسه 97/65(
)   قریه لنجوان پالک 160 اصلی (

38-آقاي  حســين اصغري لنجواني به شناســنامه شماره 14 
كدملي 6029914928 صادره فرزند اكبر  نســبت به ششدانگ 
يک باب خانه از محدوده پالک 160 اصلي واقع در قریه لنجوان 
حومه ثبتي سراب بخش 49 تبریز  به مساحت ششصدو سي 

ودو مترو هشتادو شش سانتي  مترمربع
)   قریه خاکی پالک 166 اصلی (

39-آقــاي بهروز عربــي خاكي به شناســنامه شــماره 7334  
صادره مهربان فرزند زلفعلي نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين مزروعــي از محدوده پالک ثبتــي 166 اصلي قریه خاکي 
حومه ثبتي ســراب بخش 49 تبریز  به مســاحت شصت ودو 
هزارو نهصدو شــصت وشــش مترو هفتاد سانتي  متر مربع. 

مالک رسمی مشاعی )کالسه 98/5(
)   قریه آبرس پالک 189 اصلی (

40-خانم فاطمه فگوري آبرس به شناسنامه شماره 17  صادره 
ســراب فرزند عبداله در  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 401 فرعی از 189 اصلی واقع در قریه آبرس حومه 
ثبتی ســراب بخش 49 تبریز به مساحت چهار هزارو پانصدو 
پنجاه مترو چهل ســانتی مترمربع خریداری از عبداله فگوری 

)کالسه 99/106(
)   قریه قزلگچی پالک 12اصلی بخش 42 تبریز (

41-آقــاي  نــادر محبوبي قزلگچي بــه  كدملــي 1652546987 
صادره سراب فرزند قلي  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی از محدوده پالک 12 اصلی قریه قزلگچی حومه ثبتی 
ســراب بخش 42 تبریز به مســاحت  ســه هزارو پانصدو سی 
وهشــت مترمربع. خریداری از علی اکبر غفاری وبیوک امینی 

)کالسه 99/172(
تاریخ  انتشار نوبت اول : روز یکشنبه  1399/08/18

تاریخ  انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه 1399/09/04

رئیس ثبت اسناد وامالک سراب  
 عظیمی

رسخاب 
کهن محله ای است رد تبرزی 

هک زخینه ادب، رعافن و هنر اریانی است

 اداره ثبت اسناد و امالک رساب

م الف 527,5819
آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(

به موجب پرونده های اجرائی کالسه 9500085 و 9500086 و 9500087 شش دانگ پالک های ثبتی 1- 2 فرعی از پالک اصلی 6609 اصلی در بخش: 12 تبریز ناحیه: ندارد واقع در: حوزه ثبت ملک آذرشهر و 2- 15 فرعی از پالک اصلی 6346 اصلی در بخش: 12 تبریز ناحیه: ندارد واقع در حوزه ثبت ملک 
آذرشهر با حدود و مشخصات ذیل به فروش می رسد: 1- پالک ثبتی فرعی: 2 فرعی از پالک اصلی 6609 اصلی با حدود: ))شماال به طول 2 متر به دیوار پالک 3 فرعی از 6377 اصلی شرقا به طول 12.45 متر دیواریست به باقیمانده پالک 6609 جنوبا به طول 2 متر محدود است به دربند غربا به طول 

12.40 متر خط مفروضی است به پالک 15 فرعی از 6346 اصلی(( به مساحت 24.84 مترمربع و ذیل ثبت 27850 دفتر 140 صفحه 222 بنام غالمعلی ایمانی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شده است.
2- پالک ثبتی فرعی: 15 فرعی از پالک اصلی 6346 اصلی در بخش: 12 تبریز با حدود: ))شماال به طول 12 متر دیوار به دیوار پالک 6377 شرقا اول به طول 3.20 متر به دیوار مجاور مزبور دوم به طول 12.40 متر خط مفروض است به قسمتی از پالک 6609 اصلی که با این خانه ادغام شده است جنوبا 
به طول 13.50 متر دیوار و درب ورود است به دربند احداثی غربا اول به طول 3.75 متر به دیوار مغازه متقاضی مفروز از 6346 دوم به طول 8.15 متر سوم 1.60 متر از غرب به شرق چهارم غربی به طول 3.60 متر دیواریست به قطعه مفروز از قطعه 6346(( به مساحت 198.40 بنام غالمعلی ایمانی 
ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شده است. سپس پالکهای ثبتی فوق طبق اسناد رهنی شماره 19671 و 17481 و 18389 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1048 تهران در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو)ایساکو( قرار گرفته است. و به دلیل عدم پرداخت دین مدیون از 
طرف شرکت مرتهن منجر به صدور اجرائیه گردیده و پرونده های اجرائی کالسه 9500085 و 9500086 و 9500087 در اداره ثبت اسناد و امالک آذرشهر علیه آقای غالمعلی ایمانی )بدهکار و راهن( و له شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو)ایساکو( به نیابت از اداره سوم اجرای 
ثبت تهران تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی پرونده طبق گزارش وارده شماره 104,7,8445 مورخ 99,08,24 هیات کارشناسان رسمی دادگستری موارد وثیقه را به مبلغ 16300000000 ریال )شانزده میلیارد و سیصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده و پالکهای فوق: هر دو پالک 2 فرعی از 6609 
اصلی و پالک 15 فرعی از 6346 اصلی که هردو پالک الحاق شده به صورت مسکونی محسوب گردیده است و اعیانی به صورت همکف با پوشش طاق ضربی و زیرزمین با نمای سرامیک و دیوارهای حیاط و مشرف به بیرون سیمانکاری شده است و دارای امتیازات آب، برق و گاز می باشد با توجه 
به وضعیت ثبتی و محل قرارگیری پالک 15 فرعی از 6346 اصلی به نظر می رسد در حد غربی تداخل پالکها وجود دارد در قسمت جنوب غربی قسمتی به مساحت تقریبی 11 متر مربع )حق سرقفلی( از این پالک به نانوایی الحاق شده است لذا در ارزیابی صورت گرفته حق سرقفلی انباری نانوایی 
به ابعاد 3*3.5 متر در ارزیابی کسر گردیده است و فقط ملکیت این مقدار در ارزیابی مدنظر بوده است عرصه کل دو پالک 223.24 مترمربع می باشد که پس از کسر 11 مترمربع از بابت انباری نانوایی مساحت موثر حدود 212.24 مترمربع میباشد که برای 11 متر مابقی فقط ارزش ریالی مالکانه در 
نظر گرفته شده است الزم به توضیح است که پالکهای مزبور بیمه نمی باشند و در تصرف مالک می باشند و مستاجری در آن ساکن نیست و در قبال اصل طلب و حقوقات دولتی به مبلغ 16300000000 ریال )شانزده میلیارد و سیصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده و از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر 

روز چهارشنبه مورخه 1399,09,24 در محل اداره ثبت اسناد و امالک آذرشهر- آذرشهر- بلوار بسیج - اول کوی خیام دو از طریق مزایده به فروش خواهد رسید مزایده از مبلغ
 16300000000 ریال )شانزده میلیارد و سیصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده فروخته خواهد شد. ضمنا بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد همچنین حق الحراج زائد مبلغ بر مزایده به عهده 

خریدار خواهد بود این آگهی در یک نوبت و در صورت مصادف شدن روز مزایده با تعطیل غیرمترقبه فردای همان روز جلسه مزایده برگزار خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آذرشهر - بهرام قاصدیتاریخ انتشار: روز سه شنبه 1399,09,04 

م الف 308/99/179
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای التفــات نابغــی دارای شناســنامه شــماره1274 بــه شــرح پرونــده  بــه 
کالســه9900584    از این مرجع  درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیــح داده که شــادروان اســداله نابغی بــه شناســنامه5679673339  در 
تاریخ1396/11/23در اقامتگاه دائمی خود درگذشته  ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر به اشخاص زیر می باشد:
1ـ  بیت اله نابغی       1275               21 /1353/3             اسداله             ورزقان                فرزند دختر 
2ـ  التفات نابغی        1274              1351/2/25            اسداله                ورزقان                  فرزند  پسر
3ـ یونس نابغی         1276             1356/3/11            اسداله               ورزقان                 فرزند پسر
4ـ فاطمه نابغی          98               02/15/ 1368           اسداله                ورزقان               فرزند دختر
5ـ رقیه نابعی            7               1362/2/14               اسداله               ورزقان                فرزند دختر  
6ـیوسف نابغی         1346          1359/3/20              اسداله                ورزقان                 فرزندپسر
7- محمدرضا نابغی   1490083804  1368/10/15     اسداله                ورزقان                فرزندپسر
8-صفیه نابغی         974             1348/12/15        اسداله                ورزقان                فرزند دختر

9-آنــا    شــامی          392             1328/6/3         عبدالــه                  ورزقــان                        همســر 
اینک باانجام تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف مدت یکماه  به این مرجع  تقدیم  دارد و االگواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  ورزقان
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سقوط۵۰درصدیارزشتیماسکوچیچ

 گران ترین بازیکن ایران کیست؟

گزارش

ایسنا-تیم ملی نسبت به زمان حضور کی روش و ویلموتس از ارزش 
مالی کمتری برخوردار است؛ به طوری که در ارزش گذاری ها این تیم با 

سقوطی پنجاه درصدی مواجه شده است.
در پی تغییر و تحوالت دراگان اســکوچیچ در تیم ملی و غیبت چندین 
بازیکــن تاثیرگــذار از جمله ســردار آزمــون، مهدی طارمــی، علیرضا 
بیرانونــد، علیرضا جهانبخش، رامین رضاییان، ســامان قدوس و ... 
در اردوی ایــران، ارزش این تیم از دوران حضور دراگان اســکوچیچ هم 

کمتر شد.
طبق اعالم سایت ترانسفر مارکت و براساس آخرین فهرست بازیکنان 
دعوت شده به اردوی تیم ملی، تیم اسکوچیچ از سوی ترانسفرمارکت 
۲۵.۵ میلیــون یــورو ارزش گــذاری شــده اســت کــه به نســبت دوران 

ویلموتس و کی روش کاهش چشم گیری داشته است.
تیم ملی ایران در دوران ســرمربیگری ویلموتس ارزشــی در حدود ۴۵ 
ملیــون یورو و در زمــان مربیگری کــی روش ۵8.۱ میلیون یــورو ارزش 
داشــت کــه بیــش از دو برابــر ارزش کنونی تیم ملــی ایران بــا دراگان 

اسکوچیچ است.
البته مشــخص اســت کــه این کاهــش ارزش گــذاری تیــم ملی از ســوی 
ترانســفرمارکت، بــه علــت حضور بازیکنــان جــوان و آینــده دار و غیبت 
بازیکنان گران قیمت فوتبال ایران در تیم های زنیت، پورتو و برایتون است.

*گرانترینوارزانترینبازیکنانتیمملی
در ایــن ارزش گذاری، کاوه رضایی و علی قلی زاده، بازیکنان ملی پوش 
شــارلوا با ۴ میلیون یورو در صدر جدول قرار دارند. میالد محمدی با 
۲.8 میلیون یورو، مجید حسینی با ۱.۷ میلیون یورو و امیر عابدزاده با 
۱.۳ میلیون یورو در رده سوم تا پنجم گران ترین بازیکنان تیم ملی قرار 
دارند. در این فهرست عارف غالمی، اکبر ایمانی، مهدی قایدی، سعید 
عزت اللهی و مهدی شــیری  پنج بازیکن انتهایی این فهرست هستند 
که به علت شرایط سنی و تیمی خود از ارزش کمتری برخوردار هستند.  
طبق بررســی سایت ترانســفرمارکت، تیم های ملی کره جنوبی با ۱۳۴ 
میلیون یورو، ژاپن با ۱۰۳ میلیون یورو، اســترالیا با ۴۳.۵ میلیون یورو 

و ... ارزشمندتر از تیم ملی ایران هستند.

حق پخش تلویزیونی مانع اخراج 
کی روش از تیم ملی کلمبیا

 
مهر-ســایت ESPN اعالم کــرد اگر معیــار مربیان پیشــین تیم ملی 
کلمبیا مدنظر فدراسیون فوتبال این کشــور باشد کارلوس کی روش 

اخراج می شود اما یک عامل ممکن است مانع این تغییر شود.
نشــریه ESPN ضمن اشــاره به اتفاقات رخ داده در تیم ملی فوتبال 
کلمبیا که کارلوس کی روش را تا مرز اخراج از این تیم پیش برده است، 
به بررســی وضعیت ســرمربی تیم ملی این کشــور پرداخت. کی روش 
بعــد از دو باخت متوالی به اروگوئه و اکــوادور در مرحله انتخابی جام 

جهانی ۲۰۲۲، وضعیت خوبی ندارد.
ESPN در بخشــی از گزارش خود به مشــکل کی روش در پســت دفاع 
راســت و کمبود بازیکن در این پست اشاره کرد که باعث شد تیم ملی 

کلمبیا به دلیل جابجایی بازیکن در این پست لطمه زیادی بخورد.
این وب ســایت همچنین وضعیت سرمربیان تیم ملی کلمبیا از سال 
۱۹۹۹ تا ســال ۲۰۱۱ را بررســی کرده و به عمر کوتاه مربیان کلمبیا در این 
دوره و پیــش از ســرمربیگری »خــوزه پکرمن« پرداخته اســت؛ تغییر 
هشت مربی در طول این سال ها که زمان زیادی برای کار پیدا نکردند 

و معمواًل بعد از چند باخت از کلمبیا کنار گذاشته شدند.
ESPN در بخشــی از گــزارش خود آورده اســت: »اگر همــان معیارها 
اعمــال شــود، مطمئنًا کی روش هم اخراج خواهد شــد و فدراســیون 
کلمبیا بــه دنبال گزینه هــای دیگر مــی رود اما یک چیز ممکن اســت 
ســرمربی ســابق رئال مادرید را نجات بدهد. هنوز مشــخص نیست 
کــه فدراســیون کلمبیا قــادر به اخــراج کــی روش باشــد. درآمد حق 
پخش تلویزیونی مســابقات انتخابی جام جهانی ناامید کننده بوده 
اســت. درآمدی هــم از طریق فروش بلیت مســابقات وجــود ندارد. 
اوضاع مالی کســاد است. ضمنًا هیچ تنگنا و فشار زمانی وجود ندارد. 
مســابقات بعدی کلمبیــا در ماه مارس برگزار می شــود امــا بعد از آن 
رقابت ها فشرده و با سرعت زیاد خواهد بود از جمله رقابت های کوپا 
آمه ریکا در ماه ژوئن و جوالی که کلمبیا به طور مشترک میزبان است.«

ورزشســه- نفرات برتــر این هفته لیگ برتــر در حالی 
انتخاب شدند که هشــت تیم دارای بازیکن در این جمع 

هستند.
رقابت های هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی به 
پایان رســید که پرسپولیس موفق شد نخستین پیروزی 
فصل را با نمایش هجومی مقابــل صنعت نفت آبادان 
جشن بگیرند، گل گهر ســیرجان با دو گل دربی کرمان را 
از مس رفسنجان ببرد و فوالد خوزستان در بازی حساس 
برابر استقالل به برتری برسد که این اتفاق موجب شده 
تــا این ســه تیــم دارای دو بازیکن در تیــم منتخب هفته 

باشند.
 سپاهان با کسب پیروزی برابر آلومینیوم و پیکان با غلبه 
بر شهرخودرو دارای یک بازیکن در جمع ۱۱ نفر برتر هفته 
دوم لیگ برتر هســتند و سه بازیکن دیگر هم از تیم های 
ذوب آهن، ســایپا و نســاجی کــه در بازی های دشــوار به 
تســاوی رسیدند، انتخاب شدند که اســامی آنها را در زیر 

می خوانید:
*دروازهبان

سیدپیامنیازمند)سپاهان(
رکورددار کلین شــیت در لیگ نوزدهم، فصل جدید را با 
دریافت ســه گل در ســیرجان آغاز کرد، اما خیلی زود به 
ریل ســابق قبل بازگشــت؛ نیازمند در دیــدار هفته دوم 
مقابــل آلومینیوم که نخســتین بــرد طالیی پوشــان در 
لیگ بیســتم به دســت آمد، بارها مقابل حمالت حریف 
توانست ایســتادگی کند و ســد راه مهاجمان سبزپوش 
اراکی شــود؛ به ویژه در نیمه نخست ســنگربان سپاهان 
نگذاشــت تا به مانند هفته اول دروازه تیمش باز شــده 
باشد و در نهایت اولین کلین شیت او در فصل جدید با 

یک نمایش قابل قبول به ثبت برسد.
  *مدافعان

محمدحسینکنعانیزادگان)پرسپولیس(
مدافــع میانــی پرســپولیس در شــرایطی دومیــن بازِی 
بــدون دریافــت گل را در ایــن فصل به پایان رســاند که 
این بار تاثیر مستقیمی روی گل ســه امتیازی تیمش نیز 
ایفا کرد. کنعانی زادگان که فصل گذشــته و مقابل نفت 
آبادان تک گل ســه امتیازی تیمش را به ثمر رسانده بود، 
این بــار با گرفتن پنالتی پایه گذار تک گل برتری ســرخ ها 
شــد. کنعانی زادگان که ســید جالل حســینی را به عنوان 
زوج هماهنگ خــود در قلب دفاعی می بیند، توانســته 
با جدایی شــجاع خلیــل زاده، اکنون بــا اعتماد به نفس 
بیشــتر در مســیر موفقیت تیم گام بردارد. مدافع میانی 
سرخ پوشــان برابر نفت آبــادان در جدال با بیت ســعید 
و البته ریکانی توانســت روز خوبی را پشــت سر بگذارد و 

اکنون در تیم هفته دوم حاضر باشد.
 سیدعبدهللاحسینی)ذوبآهن(

پــس از یک ســال حضور موفــق در گل گهر، ایــن مدافع 
مازندرانی تصمیــم گرفت ادامه فوتبال خــود را زیر نظر 
رحمان رضایی که یکی از بهتریــن مدافعان میانی ایران 
بوده، دنبال کند. ســید عبدهللا حســینی کــه در نقل و 
انتقاالت زمزمــه حضورش در پرســپولیس نیز به گوش 
می رسید، فصل را با ذوب آهن آغاز کرد و در دومین بازی 
عالوه بــر توانایی کار دفاعی، نشــان داد در فاز هجومی 
نیز می تواند کمک حال تیم اصفهانی باشد. حسینی در 
هفته دوم از دقیقه ۱۰ و پس از اخراج وحید محمدزاده به 

ترکیب ذوب آهن اضافه شــد و پــس از آنکه در نبردهای 
هوایی و زمینی و جلوگیری از موقعیت های ماشین سازی 
موثر بــود، در ثانیه های پایانی گل تســاوی تیمش را به 
ثمر رساند تا از نخستین شکست فصل نجات پیدا کنند 

و با این عملکرد در جمع ۱۱ بازیکن برتر هفته قرار بگیرد.
موسیکولیبالی)فوالد(

مدافع اهل مالی و پیش تاخته فوالدی ها که در آغاِز لیگ 
بیستم توانست در قامت گلزن برای تیمش حاضر شود، 
در ُپر ســر و صداترین دیدار هفته دوم مقابل اســتقالل، 
یکــی از تکه های پازل پیروزی فوالد بــود؛ او در قلب دفاع 
تیمش به خوبی دو مهاجم تیزهوش و سرعتی استقالل 
را مهار کرد و بارها پیشــتر از آن هــا، در نبردهای هوایی و 
زمینی تــوپ را دفع کرد تا خطری دروازه تیمش را تهدید 
نکند. تجربه باالی موسی کولیبالی و نمایش درخشان او 
در ترکیب فوالد موجب شد تا خط حمله استقالل نتواند 
زهر خود را بریزد و ســرانجام نیز پیروزی به نام شاگردان 
نکو نوشــته شــد. ضمن اینکه ایــن مدافــع در لحظات 

پایانی پنالتِی منجر به برد تیمش را هم گرفت.
  *هافبکها

احمدرضازندهروح)گلگهر(
گلزن تریــن هافبــک دور رفــت فصــل گذشــته کــه در 
زمســتان از ماشین سازی به گل گهر رفت، لیگ بیستم را 
هم با سیرجانی ها و زیر نظر امیر قلعه نویی آغاز کرده و 
مثل قبل مهره موثری برای تیمش در خط میانی است. 
احمدرضا زنده روح پس از عملکرد خوب در نخســتین 
مسابقه برابر سپاهان، در هفته دوم نیز مرد اول تیمش 
در وســط زمین برابر مس رفســنجان بــود. او عالوه بر 
نظم دادن به کار تیمش و ایجاد موقعیت، ســانترهای 
دقیق و خطرناکی هم انجام داد که یکی از آنها را گادوین 
منشــا تبدیل به گل کرد تا نخســتین پــاس گل فصل 
زنده روح هم در دربی کرمان ثبت شــود و او را تبدیل به 

یکی از بهترین های هفته کند.

 مهردادعبدی)سایپا(
هافبــک فصل گذشــته گل گهــر امســال زیر نظــر یکی 
از بهتریــن هافبک های ســابق فوتبــال ایران توانســته 
پیشــرفت چشــمگیری داشــته باشــد و در میانــه زمین 
تبدیل بــه مهره مطمئن و قابل اعتمــادی برای نارنجی 
پوشان شــود. مهرداد عبدی پس از نمایش ُپرتالشی که 
در هفته اول برابر پرســپولیس داشــت، در دومین بازی 
نیز اجازه نداد خط میانی نفت مسجدسلیمان که طراح 
حمالت این تیم اســت، بــه اهدافش برســد. او عالوه بر 
جنگندگی در میانه میدان مقابل نفتی ها، در انتقال توپ 
از عقب زمین به خط حمله، حضور موثر در نبردهای تن 
به تن و نظم دادن به کار تیمش عملکرد خوبی داشت تا 
نمایش او در این هفته موجب شــود در تیم منتخب قرار 

بگیرد.
 ایوبکالنتری)نساجی(

دو ســال پس از دوری از لیگ برتر و زدن گل تماشایی در 
هفته دوم کافی بود تا ایوب کالنتری دوباره خودی نشان 
دهد. هافبک ســابق تراکتور و فــوالد که مجددا تصمیم 
گرفته در لیگ برتر بازی کند، یکی از نفرات ثابت نساجی 
در دو دیدار اخیرشان بوده که بازی درخشان او در وسط 
زمین کمک زیــادی به روند تاکتیکی تیــم وحید فاضلی 
کرده اســت. ایوب کالنتری در دیدار برابر تراکتور با خلق 
موقعیت و ارسال های تند و تیز در فاز هجومی موثر بود 
و پس از چند شــوت محکم  راه دور، با یک ضربه روی پای 
تماشایی موفق به گلزنی شد تا این عملکرد او را تبدیل 

به مهره موثر تیمش در دومین مسابقه فصل کند.
 سیامکنعمتی)پرسپولیس(

هافبک راســت تیم پرســپولیس عملکرد درخشــانی در 
مقابــل صنعت نفت االن داشــت. او کــه در دوره ی پس 
از کرونــا جزو بهترین بازیکنان پرســپولیس بــوده، این 
هفته هم توانســت مثمرثمر باشــد و تــک گل قرمز ها را 
مقابــل صنعت نفت آبــادان از روی نقطــه پنالتی بزند. 

با درخشــش ســیامک، حاال کار بــرای یحیی گل محمدی 
هم ســخت خواهد بود و او چالش دشــواری برای خروج 
نعمتــی از ترکیــب خواهــد داشــت. این هافبک فــارغ از 
گلزنی، در خط حمله هم ُپرتالش بود و یک موقعیت هم 
خلق و یکبــار هم با شــوت از راه دور دروازه تیم آبادانی را 

تهدید کرد.
 *مهاجمان

فرشاداحمدزاده)فوالد(
هافبــک ســابق پرســپولیس می خواهد اثبــات کند که 
برای گلزنی با ســر، اصال بلندی قد و قامت مالک درستی 
نیست؛ او این هفته به تیمی گل زد که شاید اگر معادالت 
در بازار نقــل و انتقاالت جور دیگری رقــم می خورد، باید 
برای آن تیم در لیگ بیستم به میدان می رفت، اما فوالدی 
مانــدن احمــدزاده موجب شــد تــا او مقابل اســتقالل، 
یــک نمایش شــناور و تکنیکــی را از خود نشــان بدهد و 
توانایی های فنی خود را با ضربه ســر تماشایی به گوشه 
دروازه حســینی نشان بدهد. بدون تردید در پیروزی دو 
گله شــاگردان نکونام، احمــدزاده با گلزنــی و بازی موثر 
خود در ترکیب و ســمت راســت خط حمله فوالد، یکی از 

ارکان اصلی این برد بود.
 گادوینمنشا)گلگهر(

منشــا می خواهد برای امیر قلعه نویی، همان نقشــی را 
بازی کند که کی روش استنلی سوارز در فصول گذشته به 
نمایش می گذاشت؛ حتی قوی تر از آن. چراکه منشا بازی 
روی زمین را هم به خوبی بلد است و در دو هفته آغازین 
لیگ بیستم در ترکیب گل گهر نشان داده، چقدر می تواند 
بازیکن موثری برای تیمش باشد. به ویژه این هفته و در 
دربی اســتان کرمان کــه مهاجم نیجریه ای هــم روی هوا 
توانســت توانایی خــود را با گلزنی با ضربه ســر نشــان 
بدهد و هم گلزنــی روی یک کار تیمی و یک ضربه زمینی 
تا نشان بدهد که همه فن حریف است و قلعه نویی یک 
مهاجم ِشش دانگ را برای گلزنی در اختیار دارد. منشا با 
درخشش مقابل مس رفسنجان، هم اولین سه گله لیگ 
بیستم شد و هم توانست خودش را در بین بهترین های 

هفته دوم قرار دهد.
  ابراهیمصالحی)پیکان(

مقابــل  تیمــش  دیــدار  طــول  در  پیکانی هــا  مهاجــم 
شهرخودرو مشهد عملکرد فوق العاده ای داشت و نقش 
غیرقابل انکاری را از او در برد اول تیم مهدی تارتار شاهد 
بودیم. ابراهیم صالحی با دوندگــی و تحرک باال در خط 
حمله تیمش توانست خط دفاع شهرخودرو را آزار بدهد. 
این مهاجم پرس بسیار خوبی روی دروازه بان و مدافعان 
شــهرخودرو گذاشــت و بــا اســتفاده از تکنیــک خودش 
چندین بــار بازیکنان هم تیمی را در موقعیت گلزنی قرار 
داد. صالحی حتی با وجود مصدومیت شــدید از ناحیه 
زانو، امــا بازهم تیمــش را تنها نگذاشــت و آنقدر خوش 
درخشید که مهدی تارتار را مجاب کرد او را تا دقیقه ۹۰ در 

زمین نگه دارد.

سهتیم2نمایندهدارند؛

تیم منتخب هفته دوم لیگ برتر

تســنیم-معاون ورزشــی جدید باشــگاه تراکتور 
گفت: قرار اســت تمــام امــور مرتبط بــا ورزش در 

باشگاه تراکتور توسط من اداره شود.
هوشــنگ نصیرزاده دربــاره انتخابش بــه  عنوان 
معاون ورزشی باشگاه تراکتور اظهار داشت: ما یک 
هلدینگ داریم که آن تشــکیالت را یک مدیرعامل 
طبــق قانون تجــارت کنتــرل می کند. یکــی از زیر 
مجموعه های آن هلدینگ، باشــگاه های ورزشــی 
اســت که قرار شــد تمام امور ورزشــی توسط بنده 
کنترل و اداره شــود و نمایندگی باشگاه تراکتور در 
فدراســیون و نهادهای مرتبط بــا ورزش بر عهده 
من خواهد بــود. مکاتبات مرتبط با فدراســیون 
و واحدهــای زیر مجموعه آن توســط من ارســال 
می شــود. قرار ما این بود مجموعه  نفراتی که تازه 
به تراکتور آمده با ســاختار جدید به طور کامل به 
دنبال رونق کســب و کار و درآمدزایی باشد و امور 

مرتبط با ورزش کامال به بنده سپرده شده است.
»در طی سه سال گذشته مدیران زیادی در باشگاه 
تراکتور رفت و آمد داشــتند و ایــن نگرانی در بین 
هــواداران باشــگاه وجــود دارد که تیــم مدیریتی 
جدید نیز به سرنوشــت آن ها دچار شود«. وی در 
واکنش به طرح این سوال گفت: مدیران دولتی که 
من هم جزو آن ها هستم و ۳۳ سال در وزارت نفت 
بودم، باید این هوشــمندی را داشته باشیم که در 
حال کار کردن در یک مجموعه خصوصی هستیم. 
در ایــن واحدها که مالک حضور دارد، مدیرعامل 

نمی تواند شبیه اداره باشگاه های دولتی احساس 
اختیار مطلق داشــته باشــد و نباید بدون کسب 
اجــازه از مالک باشــگاه مبالغ قــرارداد بازیکنان را 
نجومی ببندد. بــه همین دلیل وقتــی یک نفر از 
جیــب خود خرج می کنــد، برای اینکه بپرســیم در 
جیب او چقدر پول است باید با وی مشورت کنیم. 
در چهار باشگاه تراکتور، ماشین سازی، شهر خودرو 
و نســاجی، مالک حضــور فیزیکــی دارد و مخارج 
باید با اجــازه آن ها انجام شــود و تعهدات هزینه 
و قراردادی با اجازه مالک باشــد. نمی توان پشت 

درهای بســته بدون مشــورت مالک قراردادهای 
میلیاردی بست و بعد بگوییم آن مبالغ را پرداخت 

کند.
بیشتر بخوانید

اعضای هیئت مدیره باشــگاه تراکتور مشــخص 
شدند/ مراسم معارفه مدیران جدید برگزار شد

معاون ورزشــی باشــگاه تراکتور در مورد شــرایط 
ایــن تیم در لیــگ برتر و اهــداف این باشــگاه نیز 
توضیــح داد: االن همه تیم ها جــا نیفتادند و این 
یک واقعیت است.  همیشه در لیگ ایران تا هفته 

پنجم ممکن است نتایج کاذب حاصل شود، ولی 
از هفته پنجم به بعد همه تیم ها شکل واقعی خود 
را پیدا می کنند. ما تیمی پر مهره هستیم که تلفیق 
تجربه و جوانی را با هم داریم که این ها می تواند در 

بحران یک تیم را نجات دهند.
نصیــرزاده در خصوص اینکه فصل گذشــته و در 
زمان جدایی از باشــگاه ماشین ســازی اختالفاتی 
با زنوزی داشــت و حتــی اتهاماتی از ســوی مالک 
باشــگاه تراکتور به او زده شــد اما اکنون دوباره با 
مالک باشــگاه تراکتور همکاری می کند، گفت: آن 
صحبت ها کال ســوءتفاهم بود و طرفین متوجه 
شــدند که موضوع باید حل شــود و االن برای کار 

کردن با هم مشکلی نداریم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش که بحــث اصالح 
قرارداد برخی بازیکنان تراکتور در روزهای گذشته 
مطــرح شــده اســت و آیــا تیــم مدیریتــی جدید 

باشــگاه نیز به دنبال اصــالح قراردادهــا خواهد 
بود؟ عنــوان کرد: این موضوع اصــالح قرارداد در 
بارسلونا و در بســیاری از تیم های ایتالیایی اتفاق 
افتاده اســت. در باشــگاه های ایرانــی هم ممکن 
اســت اصالح قرارداد داشته باشــیم. حتی در اروپا 
از برخی بازیکنان خواسته شده به دلیلی تعطیلی 
بیش از حــد مســابقات، نارضایتی اسپانســرها، 
نبود تماشاگران و بلیت فروشی درآمد باشگاه ها 
را بــه نصف رســانده اســت و به همیــن دلیل در 
معتبرترین باشگاه های جهان هم به دلیل زیان ۱۰ 
میلیارد یورویی، قرارداد بازیکنان را کاهش دادند، 
اما ما می دانیم که نباید بازیکنان خودمان را نگران 
کنیم چون آن ها ســرمایه باشگاه  هســتند و برای 
خوشحالی هواداران شــب و روز در حال تمرینات 
فشرده و تحمل سختی هستند و ما برای زحمات 

آن ها ارزش قائل هستیم.

تســنیم-معــاون ورزشــی جدیــد باشــگاه 
تراکتور گفت: قرار اســت تمام امور مرتبط با 
ورزش در باشــگاه تراکتور توســط مــن اداره 

شود.
هوشــنگ نصیــرزاده دربــاره انتخابــش به  
تراکتــور  باشــگاه  ورزشــی  معــاون  عنــوان 
داریــم  هلدینــگ  یــک  مــا  داشــت:  اظهــار 
کــه آن تشــکیالت را یــک مدیرعامــل طبــق 
قانــون تجــارت کنتــرل می کنــد. یکــی از زیر 
باشــگاه های  هلدینــگ،  آن  مجموعه هــای 
ورزشــی اســت که قرار شــد تمام امور ورزشی 
توســط بنده کنترل و اداره شود و نمایندگی 
باشــگاه تراکتــور در فدراســیون و نهادهای 
مرتبط بــا ورزش بر عهده مــن خواهد بود. 
مکاتبــات مرتبط با فدراســیون و واحدهای 
زیر مجموعه آن توســط من ارسال می شود. 
قرار ما ایــن بود مجموعه  نفراتــی که تازه به 
تراکتور آمده با ســاختار جدید به طور کامل 
به دنبال رونق کسب و کار و درآمدزایی باشد 
و امور مرتبط با ورزش کامال به بنده ســپرده 

شده است.

»در طی ســه ســال گذشــته مدیــران زیادی 
در باشــگاه تراکتور رفت و آمد داشتند و این 
نگرانی در بین هواداران باشــگاه وجود دارد 
کــه تیــم مدیریتی جدیــد نیز به سرنوشــت 
آن هــا دچار شــود«. وی در واکنــش به طرح 
ایــن ســوال گفــت: مدیــران دولتــی که من 
هم جــزو آن ها هســتم و ۳۳ ســال در وزارت 
نفــت بودم، باید این هوشــمندی را داشــته 
باشــیم که در حال کار کردن در یک مجموعه 
خصوصی هستیم. در این واحدها که مالک 
حضــور دارد، مدیرعامــل نمی تواند شــبیه 
اداره باشــگاه های دولتــی احســاس اختیار 
مطلق داشــته باشــد و نباید بدون کســب 
اجازه از مالک باشگاه مبالغ قرارداد بازیکنان 
را نجومی ببندد. به همیــن دلیل وقتی یک 
نفــر از جیب خــود خرج می کند، بــرای اینکه 

بپرســیم در جیب او چقدر پول اســت باید با 
وی مشــورت کنیم. در چهار باشــگاه تراکتور، 
نســاجی،  و  خــودرو  شــهر  ماشین ســازی، 
مالک حضــور فیزیکی دارد و مخــارج باید با 
اجازه آن ها انجام شــود و تعهــدات هزینه و 
قــراردادی با اجــازه مالک باشــد. نمی توان 
پشــت درهای بســته بدون مشــورت مالک 
قراردادهای میلیاردی بســت و بعد بگوییم 

آن مبالغ را پرداخت کند.
بیشتر بخوانید

تراکتــور  باشــگاه  مدیــره  هیئــت  اعضــای 
مشــخص شــدند/ مراســم معارفه مدیران 

جدید برگزار شد
معــاون ورزشــی باشــگاه تراکتــور در مــورد 
شــرایط این تیــم در لیگ برتــر و اهداف این 
باشــگاه نیز توضیح داد: االن همه تیم ها جا 

نیفتادند و این یک واقعیت اســت.  همیشه 
در لیــگ ایــران تا هفتــه پنجم ممکن اســت 
نتایج کاذب حاصل شود، ولی از هفته پنجم 
به بعد همه تیم ها شــکل واقعی خود را پیدا 
می کنند. ما تیمی پر مهره هستیم که تلفیق 
تجربــه و جوانــی را بــا هــم داریم کــه این ها 

می تواند در بحران یک تیم را نجات دهند.
نصیرزاده در خصوص اینکه فصل گذشــته 
و در زمــان جدایی از باشــگاه ماشین ســازی 
اختالفاتی با زنوزی داشــت و حتی اتهاماتی 
از ســوی مالک باشــگاه تراکتور به او زده شد 
امــا اکنــون دوباره بــا مالک باشــگاه تراکتور 
همــکاری می کنــد، گفــت: آن صحبت ها کال 
ســوءتفاهم بود و طرفین متوجه شدند که 
موضوع باید حل شــود و االن برای کار کردن 

با هم مشکلی نداریم.

وی در پاســخ به این پرسش که بحث اصالح 
قرارداد برخــی بازیکنان تراکتــور در روزهای 
گذشــته مطرح شده است و آیا تیم مدیریتی 
جدید باشگاه نیز به دنبال اصالح قراردادها 
خواهد بود؟ عنوان کرد: این موضوع اصالح 
قرارداد در بارســلونا و در بسیاری از تیم های 
ایتالیایی اتفاق افتاده است. در باشگاه های 
ایرانی هم ممکن است اصالح قرارداد داشته 
باشــیم. حتــی در اروپــا از برخــی بازیکنــان 
خواســته شــده به دلیلی تعطیلــی بیش از 
حد مســابقات، نارضایتی اسپانسرها، نبود 
تماشاگران و بلیت فروشی درآمد باشگاه ها 
را به نصف رسانده است و به همین دلیل در 
معتبرترین باشــگاه های جهان هم به دلیل 
زیــان ۱۰ میلیــارد یورویی، قــرارداد بازیکنان 
را کاهــش دادند، امــا ما می دانیــم که نباید 
بازیکنان خودمــان را نگران کنیم چون آن ها 
سرمایه باشــگاه  هســتند و برای خوشحالی 
هواداران شب و روز در حال تمرینات فشرده 
و تحمل ســختی هســتند و ما بــرای زحمات 

آن ها ارزش قائل هستیم.

چراگوچیبهتراکتوروپرسپولیسنیامد؟

قوچان نژاد گرانترین بازیکن ۳۳ ساله جهان!

نصیرزاده:  امور مرتبط با ورزش در باشگاه تراکتور کاماًل بر عهده من است

اختالفات با زنوزی سوء تفاهم بود و حل شد
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هم صبح اریان روزان

ایبنا- کتاب »اخبار عارف قزوینــی در مطبوعات« به دلیل 
ارائــه اطالعات و آگاهی هــای ارزشــمند و منحصربه فرد، در 
تحقیــق در احــوال و آثــار، تدویــن کامل تریــن زندگی نامه 
و تصحیــح کامل تریــن دیوان عــارف تأثیر مهم و بســزایی 

خواهد داشت.
 روزنامه هــا و مجالت قدیمــی اطالعات ارزشــمندی درباره 
وقایع و رخدادهــای تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در 
دوره های گذشــته در اختیار پژوهشــگران قرار می دهند. از 
این رو مطبوعات نیز مانند کتب و اسناد، از جمله منابع مهم 
و معتبر در تحقیق محسوب شده و از نظر دستیابی به نکات 
تازه یــاب، بیش از پیش مورد توجه قــرار گرفته اند. با توجه 
بــه محدودبودن اســناد درباره چهره های مشــهور ادبیات 
معاصر، بررسی روزنامه ها و مجالت قدیمی در روشن کردن 

زوایای پنهان زندگی و آثار آنان اهمیت فراوانی یافته است.
کتاب »اخبار عــارف قزوینی در مطبوعــات« )از دوره قاجار 
تــا عصر حاضــر( تالیــف مهدی نورمحمدی از ســوی نشــر 
علم منتشــر شــد. این کتــاب از مجموعه »اخبار مشــاهیر 
ادب معاصر در مطبوعات« جســتجویی اســت گسترده در 
روزنامه ها و مجالت دوره قاجار تا عصر کنونی که در آن اخبار 

و مطالب مربوط به عارف قزوینی گردآوری شده است.
از آنجا که اخبار فراهم آمده، اطالعات و آگاهی های ارزشمند و 
نکات جدید و منتشرنشده ای را در اختیار قرار می دهد و افق 
نوینی را در منظر عالقه مندان می گشــاید، این مجموعه به 
عنوان منبع تحقیقی مستند و معتبر، موجب شناخت بیشتر 
محققان و پژوهشــگران درباره زندگی و آثار شخصیت های 
مشهور ادبیات معاصر شده و گامی مهم برای پژوهش های 

بعدی درباره آنان محسوب می شود.
کتــاب »اخبــار عــارف قزوینــی در مطبوعــات« آگاهی ها و 
اطالعات کم نظیری از زندگی عارف را در اختیار قرار می دهد 
و زوایای پنهانــی از زندگی او را که تاکنون از دســترس و دید 
پژوهشــگران پنهان مانده یا کمتر به آن توجه شــده، آشکار 

می کند. این کتاب در ۱۱ فصل تنظیم شده است.
در فصل اول اشــعار و تصنیف های عارف که در زمان حیات 
او در مطبوعات منتشر شده، گردآوری شده است. مهم ترین 
دســتاوردهای این فصل بدین قرار است: کشف مصرع ها، 
ابیات، اشــعار و یک تصنیف منتشرنشده از عارف، توجه به 
تاریخ انتشــار اشــعار عارف در مطبوعات و همچنین دقت 
در ضبط اولیه آنها، بررســی اشعار به چاپ رسیده از عارف در 
مطبوعات و مقایسه آن با دیوان چاپ برلین، بررسی تاریخ 

به چاپ رسیدن اشعار عارف در مطبوعات و...
در فصل دوم نوشــته های عارف که در زمان حیات یا پس از 
مرگ او در روزنامه ها چاپ شــده، گردآوری شده است. یکی 
از مهم ترین اخبار این فصل، نوشــته ای است که عارف پس 
از اجرای موفق کنســرت خود در گراندهتل در هفدهم آبان 
سال ۱۲۹۴ خورشــیدی در روزنامه نوبهار به مدیرمسئولی و 

صاحب امتیازی ملک الشعرای بهار به چاپ رسانده است.

در فصل ســوم اعالنــات و آگهی های کنســرت های عارف از 
قدیمی تریــن دوران تا کنســرت جمهوری جمع آوری شــده 
اســت. اخبار گردآوری شــده، اطالعــات ارزشــمندی درباره 
مکان، زمــان و مناســبت اجرا، نوازنــدگان همکار، اشــعار و 
تصنیف های خوانده شده، قیمت و مکان فروش بلیط این 
کنسرت ها در اختیار می گذارد که در منابع دیگر نمی توان به 
چنین اطالعات ارزشــمندی دســت یافت. گردآوری اعالن و 
آگهی های فروش دیوان عارف در کتاب فروشی های تهران از 

سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۲ در فصل چهارم انجام شده است.
در فصــل پنجــم مطالــب مختلفــی کــه دربــاره عــارف در 
روزنامه ها، مجالت و کتب چاپ شــده، گردآوری شده است. 
بیشــتر این مطالب برای نخســتین بار منتشر می شود و در 
شــناخت عــارف، تحقیق در احــوال و آثار او و روشــن کردن 

زوایای پنهان زندگی وی تأثیر بسیار مهمی دارد.
اخبار مربوط به درگذشــت عارف در فصل ششــم گردآوری 
شــده اســت. مهم تریــن دســتاورد تازه یاب ایــن فصل آن 
اســت که برخالف تصورات رایج مبنی بر فوت عارف در دوم 
بهمن ۱۳۱۲، مشخص می شود که تاریخ صحیح فوت عارف، 

یکشنبه اول بهمن ۱۳۱۲ بوده است.
در فصل هفتم اشــعاری که درباره عارف، بــه یاد او و در رثا و 
سوگ او سروده شده، جمع آوری شده که برخی از این اشعار 
مانند اشعار وحید دســتگردی، زنده دخت، کامکار فارسی، 
امیرالشعرای نادری، اشرف الدین حسینی و صابر همدانی 

برای اولین بار در این کتاب منتشر شده است.
خاطراتی که دربــاره عارف در روزنامه هــا و مجالت به چاپ 
رســیده، در فصل هشــتم گردآوری شــده اســت. خاطرات 
محمدعلــی خــان نظام مافــی، مشــیر همایون شــهردار و 
علینقی وزیری که برای نخســتین بار منتشر می شود، حائز 
اهمیت فراوانی اســت. از دستاوردهای این فصل، یک غزل 
و یک بیت تازه یاب از عارف است که رسام ارژنگی روایت کرده 

و باید به دیوان عارف افزود.
در فصــل نهــم تعــدادی از نامه های عــارف کــه در مجالت 
گوناگــون به چاپ رســیده، گردآوری شــده اســت. بررســی 
دقیــق ایــن نامه ها در تحقیــق در زندگی و آثار عــارف تأثیر 
فراوانی خواهد داشت. اطالعاتی درباره برخی از دوستان و 
معاشران نزدیک عارف همچون شکرهللا قهرمانی، سلیمان 

خان میکده، علی بیرنگ، ســیدجلیل اردبیلی، علی محمد 
معمارباشــی، محمدباقر شــهیدزاده و ســیف آزاد در فصل 
دهم گردآوری شــده کــه اطالعاتی ارزشــمند دربــاره تاریخ 

درگذشت و زندگی این شخصیت ها به دست می  دهد.
در فصــل پایانی تصاویر و عکس هــای عارف در مطبوعات 
در یک جــا گردآمده که برخــی از آنها همچون چند نقاشــی 
تازه یاب که در روزنامه »ناهید« منتشــر شــده و یکی از آنها 
به امضای رسام ارژنگی است، برای عالقمندان تازگی خواهد 
داشــت. در جمع بندی نهایی باید گفت این کتاب به دلیل 
ارائــه اطالعات و آگاهی هــای ارزشــمند و منحصربه فرد، در 
تحقیــق در احــوال و آثــار، تدویــن کامل تریــن زندگی نامه 
و تصحیــح کامل تریــن دیوان عــارف تأثیر مهم و بســزایی 

خواهد داشت.
نگاهیبهزندگیعارفقزوینی

ابوالقاسم عارف قزوینی در سال ۱۲۵۹ در قزوین به دنیا آمد. 
پدرش »مالهادی وکیل« نام داشت. او در قزوین بر اساس 
ســنت آن دوران صــرف و نحو عربــی و فارســی را فراگرفت. 
خط شکسته و نستعلیق را بســیار خوب می نوشت. پس از 
مدتی به آموختن موســیقی در محضر میــرزا صادق خرازی 
پرداخــت. عــارف در ســال ۱۲۷۷ به تهــران مهاجــرت کرد و 
چون طبــع لطیف و صــدای گرمی داشــت با شــاهزادگان 
قاجار آشنا شــد و به دربار مظفرالدین شــاه راه یافت. شاه 
قاجار می خواست او را در ردیف فراش خلوت های دربارش 
بیــاورد؛ اما عارف نپذیرفت و به قزوین بازگشــت. در ســال 
۱۲8۲ زمزمه هــای انقالب مشــروطیت آغاز شــده بود. عارف 
۲۳ ســاله نیز با اشعار آتشینی ســرود و به خود به موفقیت 
انقالب مشــروطه کمک کرد. پس از بروز اســتبداد صغیر او 
در مطبوعات نوشــته های انتقادی بر ضد اســتبداد منتشر 

می کرد.
عــارف روزهــای آخر عمــرش را در خانــه ای اجــاره ای در دره 
مرادبیــگ همــدان بــا یــک خدمتــکار به صــورت تبعیدی 
خودخواســته در فقر و انزوا زندگی کرد، درحالی که دارایی او 
سه سگ و دو دســت لباس کهنه بود. اگرچه دوستان دور و 
نزدیکش هوای او را داشــتند اما این موضوع به بدتر شدن 
حالش منجر می شــد و او را شرمنده می ســاخت. سرانجام 
عــارف در روز دوشــنبه ۲ بهمــن ۱۳۱۲ پــس از ۱۰ روز بیمــاری 
سخت درحالی که ۵۴ سال داشــت درگذشت. او دم مرگ با 
کمک پرســتار پیرش خود را به کنار پنجره کشاند تا آفتاب و 
آســمان میهنش را عاشــقانه ببیند و او پس از دیدن آفتاب 
این شعر را زمزمه کرد: »ستایش مر آن ایزد تابناک / که پاک 
آمدم پاک رفتم به خاک« ســپس به بســتر بازگشــت و جان 

سپرد. پیکر او را در آرامگاه بوعلی سینا به خاک سپردند.
کتاب »اخبار عــارف قزوینی در مطبوعــات« )از دوره قاجار 
تا عصر حاضــر( تالیف مهدی نورمحمــدی در ۶۰۰ صفحه، 
شــمارگان ۴۴۰ نســخه و بهای ۱۴۵ هزار تومان از ســوی نشر 

علم منتشر شد.
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ایســنا- هنرمنــد مجسمه ســاز بــا بیــان  اینکه 
آن جامعــه ای واقعــا رشــد می کند که بــه هنر و 
هنرمندش ارزش داده و هنر، پشتوانه فرهنگی 
و اقتصادی جامعه شــود، می گوید: متاســفانه 
در شــهر ما، نــگاه به این مســئله چندان جدی 
نیســت، در حالی که حدود ســه دهه اســت که 
اقتصــاد هنــر مطــرح شــده و شــهرهای بزرگ 
کشــورمان، مثــل تهــران به ایــن مســئله زیاد 

پرداخته اند.
حســین اقتصادی، با اشــاره بــه اهمیت توجه 
بــه خرید و فروش آثــار هنری، اظهــار می کند: 
در حال حاضر، اقتصــاد هنر و فرهنگ خرید و 
فــروش آثار هنــری حدود ۶۰ الــی ۷۰ درصد در 
شــهرهایی مثل تهران جای خود را پیدا کرده و 

هنر و هنرمند هم جایگاه خود را یافته است.
او با بیان این که متاســفانه در شهر تبریز به این 
موضوع توجه نشده است، افزود: باید با کمک 
رسانه ها، ارگان ها و... ارزش و جایگاه آثار هنری 
در جامعــه معرفی شــده و عالوه بــر خرید آثار 
هنری توســط مســئوالن و ارگان ها، خانواده ها 
نیز در ســبد هزینه های خود، بخشی را هم برای 

هنر صرف کنند.
او کــه بــه مــدت ۲۵ ســال در حــوزه هنرهــای 
تجســمی هنرنمایی کرده، فعالیت های هنری 
خود را برگرفته از عشقی درونی دانسته و عنوان 
می کند: عشــق من به هنــر، دوســتان زیادی را 
هم عاشــق هنر کرده است و این همان هدف و 
رســالتی اســت که یک هنرمند در کنار تولیدات 

هنری، بر عهده دارد.
این هنرمند مجسمه ســاز می گوید: هنرمند در 
راستای عمل به عهد و وفای خود، باید با هنر و 
مردم بماند و برای ثبت ایده های خود، مراحل 
پر فراز و نشــیبی را طی کند، چراکه هنر، تاثیری 
مثبت بر توســعه اجتماعی و اقتصادی جامعه 

داشته و عرصه ای اشتغال آفرین است.
او با اشــاره به اینکه هنــر، بازارهای جدید خلق 
کــرده و کیفیــت زندگــی افــراد جامعــه را ارتقا 
می دهــد، خاطرنشــان می کنــد: هنــر، موجب 
تقویت انسجام اجتماعی می شود، اما اکثر مردم 
جامعــه، هیچگاه به موضوع هنر و آثار هنری در 

مطالعات و جریان زندگی خود نپرداخته اند.
او بــه اصالت هنر و آثار هنری نیز اشــاره کرده و 
تاکید می کند: اثر اولیه و اصیلی که یک هنرمند 
خلــق کــرده، از ویژگی هــای منحصر بــه فردی 
برخوردار اســت و خلــق دوباره چنیــن اثری به 
دست افراد دیگر، چنین ویژگی هایی را نخواهد 
داشــت، چراکه وقتی اثــری باز تولید می شــود 
ویژگــی اولیه از جملــه ارزش فرهنگــی و رنگ و 
بوی اصالت خود را از دســت داده و صرفا ارزش 

نمایشی پیدا می کند.

بایدبهدنبالآثارهنریاصیلباشیم
اقتصادی با بیان این که باید به دنبال آثار هنری 
اصیل باشــیم و هنرمندانی که ســال ها در این 
عرصه زحمت کشــیده و تبحر و ابتکار یافته اند 
را بشناســیم، ادامه می دهد: عاشــقان و عالقه 
مندان به آثار هنری بایــد در افزودن آثار هنری 
بــه مجموعه  و محــل کارشــان، از کارشناســان 

هنری بهره گرفته و آثار اصیل را خریداری کنند.
او می گویــد: اثر هنری اصیــل را هنرمندی خلق 
می کنــد که تمام دغدغه اش هنر باشــد و مدت 
زمان مدیــدی در این حوره به مطالعه پرداخته 
و تجربه کســب کرده باشد؛ این آثار باید توسط 

کارشناسان هنری شناسایی شود.
او بــا تاکید بر این که هنــر از جنبه های مختلف 
اقتصــادی  توســعه  بــرای  اهرمــی  مثابــه  بــه 
عمــل می کنــد کــه شــناخت ایــن اهرم هــا در 
راســتای توســعه اقتصــاد هنر بســیار اهمیت 
برانگیزاننــده  هنــر،  می دهــد:  توضیــح  دارد، 
و  بــوده  کارآفرینــان  خــالق  اســتعدادهای 
مهارت هایــی را تقویــت می کند که ســود آن به 
تمام بخش هــای اقتصادی ســرریز می شــود؛ 
همچنیــن جذابیــت مکانــی را بــرای مصــرف 

کنندگان افزایش می دهد.
می کنــد:  تاکیــد  مجسمه ســاز  هنرمنــد  ایــن 
زمانــی که جامعه مســیر خــود را یافتــه و هنر و 
هنرمندش را بشناســد، طبعا از ایــن طریق به 

توسعه اقتصادی نیز می رسد.

هنر،صداقتونوآوریبهجامعه
هدیهمیکند

او با اشــاره به این که هنر، یــک نوع صداقت و 
نوآوری به جامعــه هدیه می کنــد، می افزاید: 
امیدواریم که مســئوالن قــدری نگاه خود را به 
حــوزه هنــر تغییر داده و بیشــتر مــورد توجه 
قرار دهند، البته شاید برخی مدیران در حوزه 
هنر تخصص نداشــته باشــند امــا می توانند 
از  و  کــرده  اســتفاده  هنــری  کارشناســان  از 

جریان های هنری حمایت کنند.
او بــا بیــان این کــه اگر در حــوزه هنر بــه طور 
صحیــح و مناســب هزینــه کنیــم، در حقیقت 
بــرای آینــده ســرمایه گذاری کرده ایــم، ادامه 
می دهد: بایــد از اکســپوها و جریانات هنری 
استقبال شود و اکر نگاه درستی به هنر داشته 

باشــیم، هنرمندان خالق تر سده و آثار بدیع و 
متفاوتی در شهر دست به دست خواهد شد.

اقتصــادی خاطرنشــان می کنــد: هنــر بایــد 
مــورد حمایــت واقــع شــده و وارد اقتصــاد 
شــود، چنانچــه در ســایر کشــورها از هنــر و 
دستاوردهای هنری به مثابه یک کاالی باارزش 

و قابل سرمایه گذاری، حمایت می شود.
او در ادامــه به ضرورت اســتفاده از آثار هنری 
هنرمندان در فضاســازی و زیباســازی شهری 
نیز تاکید کرده و می گویــد: عالوه بر اقدامات 
عمرانی، زیرساختی و پروژه ای در شهر، بخشی 
از زیبایــی شــهر به معمــاری آن مرتبــط بوده 
و و معماری شــهر بایــد منطبق بــز فرهنگ و 

سنت های بومی آن باشد.
او که چند مجســمه شــهری خلــق و در نقاط 
اســت،  کــرده  نصــب  تبریــز  شــهر  مختلــف 
می گویــد: باید در حوزه زیباســازی شــهری، از 
هنرمندان اســتفاده شــده و آثار هنری اصیل 
در معــرض دیــدگان مــردم و مســافران قرار 
گیرد. شــهر بایــد متناســب با فرهنــگ و هنر 
خود چیدمان شــود تا بتوانــد در حوزه جذب 

گردشگر هم خوش بدرخشد.
بــر  تاکیــد  بــا  مجسمه ســاز  هنرمنــد  ایــن 
این کــه فضــای هنــری شــهر تاثیــر بســیاری 
می کنــد:  اضافــه  دارد،  گردشــگر  جــذب  در 
تبریز، داشــته های فرهنگی و هنری بســیاری 
بــی  داشــته ها  ایــن  و  دارد  نمایــش  بــرای 
شــک خاطره ای خوشــایند برای مســافران و 
گردشــگران خواهد بود، از این رو باید فرهنگ 

و هنــر این دیار را به برند بــدل کرده و در کنار 
حمایت از هنر و هنرمند، در حوزه گردشــگری 

هم قدم برداریم.

اکسپویتبریز،استارتیبرایرونق
خریدوفروشآثارهنریاست

ایــن هنرمند مجسمه ســاز در بخــش دیگری 
از ســخنانش برگزاری پنجمین دوره اکسپوی 
تبریــز در ســال جاری را هــم مــورد اشــاره قرار 
ایــن  برپایــی  می کنــد:  اظهــار  و  می دهــد 
نمایشــگاه یــک حرکــت عالــی اســت و ایــن 
جریانــات هنری باید تداوم داشــته و حمایت 

شود.
او با بیان این که اکســپو، افتخــاری برای تبریز 
و در حقیقــت یک اســتارت بــرای رونق خرید 
و فــروش آثار هنــری اســت، ادامــه می دهد: 
امیدواریم که مردم، مســئوالن و سرمایه داران 
جلــو آمده و از این جریان هنری حمایت کنند 

تا گسترده تر شود.
اقتصادی با تاکید بر این کــه حتی باید تالش 
شــود تــا دو مرتبه در ســال این اکســپو برگزار 
شــده و یا در کنار آن ســایر رویدادهای هنری 
شکل بگیرد، می افزاید: این همه فضا در شهر 
داریم و چه بســیار بودجه هــای عمرانی که در 
جامعه هزینه نمی شــود، جا دارد که بخشــی 
هم به هنر توجه شــود، چراکــه رونق اقتصاد 
هنر در شــهری مثــل تبریز ضرورت داشــته و 

همه باید بدان کمک کنند.
رشــته  هنرمنــد  اقتصــادی،  حســین 
مجسمه ســازی و نقاشــی خط بوده که دانش 
آموخته ی رشــته نقاشی اســت؛ او از سال ۶8 از 
دوره دبیرستان شروع به فعالیت هنری کرده 
و به مدت ۲۵ ســال است که در حوزه هنرهای 

تجسمی به صورت حرفه ای فعالیت  می کند.

کتاب

جامعهایرشدمیکندکهبههنروهنرمندشارزشدهد

 اکسپو، آغازی برای رونق فروش آثار هنری

عکس:  فارس- عکاسان استانی

منظر

استان ها 
در قرنطینه

طرح مدیریت هوشــمند محدودیت های کرونا از صبح روز شنبه اول آذر ۱۳۹۹ در تمام کشور اجرایی شد و به تأکید ستاد ملی 
مبــارزه بــا کرونا با وجود اینکه زمان ابتدایی برای اجرای این طرح ۲ هفته تعیین شــده اما خاتمه آن منوط به تغییر وضعیت 
و کاهش ابتال و مرگ ومیر ناشــی از کرونا خواهد بود. ۱۴ اســتان، ۱۶۰ شــهر قرمز و ۲۰8 شــهر نارنجی با محدودیت های جدید 
روبه رو هستند و ورود غیربومی ها به این مناطق ممنوع است؛ محدودیت هایی که البته به صورت استانی نیست و براساس 
تقســیم بندی شهرهاســت. بر این اســاس در شــهرهای با وضعیت قرمز فقط مشــاغل گروه یک و ضروری مجاز به فعالیت 
هســتند و فعالیت گروه های دیگر ممنوع است. وضعیت هر شهر دوشــنبه هر هفته از سوی وزارت بهداشت اعالم می شود و 

به صورت اتوماتیک تغییر محدودیت ها درباره آن شهر در نظر گرفته خواهد شد. 

آشکار شدن زوایای پنهانی از زندگی عارف قزوینی 
یادداشت

مهــر-مدیرعامل موسســه شــهر کتــاب گفت شــعبه های 
این موسســه در ایام گستردگی موج کرونا، به صورت تلفنی 

سفارش فروش و تحویل کتاب می پذیرند.
 مهــدی فیــروزان مدیر عامل موسســه شــهر کتــاب گفت: 
در ایــام گسترده شــدن کرونــا و وضعیت قرمزی کــه در آن 
هستیم، همه 8۰ شعبه فروشگاه های زنجیره ای شهر کتاب 
در سراسر ایران سفارش تلفنی می پذیرند و کلیه کتاب ها و 
اســباب بازی ها و دیگر محصوالت فرهنگی مورد نیاز مردم 
را  در این شــرایط تامین می کنند.  وی افــزود: به این ترتیب 

شــهروندان شــهرهای ایــران می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
اینســتاگرام یا شــماره تلفن  شــهر کتاب مورد عالقه، محل 
خود و یا شهرشــان، کلیه کاالهــا و کتاب های خود را در این 
دو هفته که تعطیل سراســری اســت ســفارش دهنــد و با 

پیک های محلی دریافت کنند.
فیــروزان گفــت: اقدام شــهر کتاب بــرای تجدیــد راه اندازی 
سیســتم خرید تلفنی کمکی برای »خــوب« در خانه ماندن 
و ایجــاد فضایی برای تهیه لوازم بازی و ســرگرمی کودکان و 
نوجوانان است تا ایام تعطیلی را با نشاط و آرامش سر کنند.

کتاب

همه شهر کتاب های کشور سفارش تلفنی می پذیرند 


