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پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

فائقی: هیچ باشگاهی تابع قوانین سود و زیان نیست

سعید فائقی می گوید: برخالف  تصورات عموم باشگاه های صنعتی از بودجه دولتی ارتزاق نمی کنند بلکه از جیب مردم هزینه های شان تأمین می شود و قضیه به این 
صورت است که این کارخانه های صنعتی محصولی را تولید و به فروش می رساند که قیمت تمام شده برای این محصوالت وجود دارد که هزینه های باشگاه ورزشی 

صفحه  7آن کارخانه صنعتی هم در دل این قیمت تمام شده وجود دارد. در واقع این باشگاه های صنعتی پول را از مردم می گیرند

ارتزاق فوتبال ایران از جیب مردم
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بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره  
خداداد ملت ایران است

رهبر انقالب:

بسیج مداحان فعالیت های 
فرهنگی را بسط دهد

23

امام جمعه تبریز:

دستگاه قضائی با  دستگاه قضائی با  
  تصرفات حریم رودخانه ها   تصرفات حریم رودخانه ها 

برخورد می کندبرخورد می کند

دو روی
 سکه ازدواج 

در عصــر کـرونـا

دخالت
 هیات رئیسه مجلس 

در کار دولت

تیتر وارسرخط خبرها

 روحانیون قدیمی 
دوباره باز می گردند؟

»فوران« بداخالقی 
در فوتبال ایران

ضربه عمیق کرونا 
به سینما

ایــن روز هــا شــایعه آغــاز بــه کار دوره جدید 
شــورایعالی سیاســتگذاری اصــاح طلبــان با 
دستور خاتمی و ریاســت موسوی خویینی ها 
بیشــتر از همیشــه شــنیده می شــود. پیش از 
این موســوی خوئینی ها در بیانیه ای از اصاح 
طلبــان خواســته بــود بــرای انتخابــات ۱۴۰۰ 

برنامه ریزی کنند

خشم و بداخاقی حاال دو عنصری است که در 
رگ های فوتبال ایران جریان دارد و باشگاه ها 
آن را از طریق مصاحبه ها و بیانیه هایشــان به 
جامعه پمپاژ می کنند. به راســتی مسئول این 

اتفاقات ضدفرهنگی کیست؟

رئیس حــوزه هنــری آذربایجان شــرقی گفت: 
با تمامی تاش هایی هم کــه کردیم، حمایتی 
اعمــال نشــد و در بحــث محدودیت هــا نیــز 
ســینما، به عنــوان یــک محل خــاص درنظر 

گرفته نشد

موشموش
 آزمایشگاهی شدن  آزمایشگاهی شدن 

بیماران صحت نداردبیماران صحت ندارد
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ایلنا- عبدهللا بلواســی یک فعال صنفی 
کارگران خباز تشــریج کــرد: وقتی از آنالیز 
قیمــت نــان ســخن می گوینــد، معمــوال 
قیمت نان بــه صورت سرســام آوری گران 

می شود.
آشــنا  عبارتــی  نــان«  قیمــت  »آنالیــز 
بــرای مردم اســت کــه بارها قبــل از گران 
شــدن نــان از زبــان مســئوالن مربوطــه 
شــنیده اند. اگرچه تثبیت قیمت نان یکی 
از سیاســت های دولت هــا اســت ولی در 
ســال های اخیر شــاهد افزایش چندباره 
قیمــت نــان بوده ایــم. هــر بــار پیــش از 
گران شــدن قیمت نان، با اظهارنظرهای 
روبــرو  مســئوالن  ســوی  از  مختلفــی 
می شــویم که وعده ی تثبیــت قیمت نان 
را می دهند اما این ســخنان در حد وعده  
می  مانــد و گاهــی قیمت نــان ۵۰ درصد 

افزایش می یابد.
یزدان ســیف )مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی ایران( چهارم آذرمــاه درباره آنالیز 
قیمت نــان گفــت: بــا توجه بــه افزایش 
هزینه هــای حمــل و نقل آرد و دســتمزد 
کارگران و ســایر نهاده ها و آیتم های مؤثر 
در تولیــد، به اســتانداران سراســر کشــور 
اختیــار داده شــده اســت تــا نســبت بــه 
بررســی و آنالیز قیمت تمام شده هر کدام 
از نان هــا بــا هماهنگی ســازمان حمایت 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان اقدام 

نمایند.
عبدهللا بلواســی )فعال صنفــی کارگران 
خباز مریــوان و ســروآباد( در ایــن رابطه 
می گویــد: حقیقــت ایــن اســت، وقتــی از 
آنالیز قیمت نان سخن می گویند، قیمت 
نان به طور سرسام آوری گران خواهد شد. 
اگرچــه بــا افزایــش قیمت نان دســتمزد 
کارگران خباز افزایــش خواهد یافت ولی 

گران شــدن نــان راه چاره نیســت. وقتی 
که قیمت نان گران می شــود بازهم قشــر 
کارگر نســبت به اقشار دیگر بیشتر آسیب 

خواهند دید.
اگــر  داد:  توضیــح  کارگــری  فعــال  ایــن 
قــرار اســت افزایــش دســتمزد کارگــران 
نانوایی هــا و هزینه هــای حمــل و نقل را 
مردم بپردازند، شــاید باید قیمت نان ۵۰ 
درصــد افزایش یابد. اگــر دولت بخواهد 
آرد را بــا همــان قیمــت قبلــی در اختیــار 
نانوایی ها قــرار دهد، قیمــت نان لواش 
۲۵۰ تومانی، حداقــل ۵۰۰ تومان خواهد 
شد و این احتمال وجود دارد، نان لواش 

از ۵۰۰ تومان نیز گران تر شود.
هزینه هــای  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  او 
جــاری  هزینه هــای  گفــت:  نانوایی هــا 
تامیــن  و  گاز  و  بــرق  آب،  مثــل  کارفرمــا 
اجتماعــی افزایش یافته اســت. افزایش 
هزینه هــای نانوایی هــا را نمی تــوان انکار 
کرد ولــی افزایش قیمت نــان و پرداخت 
هزینه ها از ســوی مردم راه چاره نیســت. 
دولــت می توانــد بــا پرداخــت یارانــه به 
نانوایی ها کمک کند و قیمت نان را ثابت 

نگه دارد.
حمایت  درخصــوص  پایــان  در  بلواســی 
از کارگــران خبــاز گفــت: پیــش از ایــن به 
کارگــران نانوایــی بــن کاال می دادند ولی 
در حال حاضــر آنها از این بن ها برخوردار 
نیســتند، دولــت می توانــد ایــن بن ها را 
دوباره برقرار کند. اگر دولت بخواهد بن 
در اختیــار کارگــران خباز قرار دهــد، باید 
اجناســی که به کارگران خباز می دهند در 
شــان خانواده های آنها باشد نه اجناسی 
کــه در انبــار مانده اســت. اهــدای بن به 
کارگــران خبــاز، یــک راهــکاِر کمکــی برای 

تثبیت قیمت نان است.

دودگرانی»نان«بهچشمهمهمیرود
با »آنالیز قیمت نان« مخالفیم!

نه می گذاشتند آواز بخواند، نه تدریس کند نه آثارش را ضبط کند

 

             کیومرث طهماسبی

اگر کســی خبرهای رادیو و تلویزیون را دنبال کند؛ 
بی شــک از خــودش می پرســد، چرا ایــن همه ما 
نگــران احواالت و زندگــی آمریکاییــان و اروپاییان 
هســتیم؟ ولــی ذره ای از ایــن نگرانــی در مــورد 
خودمان و همســایگانمان در اخبــار روزانه دیده 

نمی شود.
مثا پوشش خبری همین بیماری کرونا را ماحظه 
بفرماییــد. مــا بــه جزییــات تمــام و بطور موســع 
خبرهــای اروپــا و آمریــکا را پوشــش می دهیــم و 
نداشــتن تخت خالــی در تک تک بیمارســتان ها، 
دســتگاه ِونتیاتــور، نبود کپســول های اکســیژن، 
نداشــتن آمبوالنس ، هزینه های سرســام آور برای 
مــردم، عــدم پوشــش بیمه هــای ســامت، عــدم 
رســیدگی بــه احــوال بیــکاران و کارتــن خواب ها، 
سقوط روزانه بورس، شــرایط نابسامان اقتصادی 
، فــرو پاشــی اجتماعــی ، فرهنگــی و سیاســی، بی 
کفایتی مدیران و مســئوالن، موج بیــکاری و ده ها 
مورد دیگر را روزانه در چند بخش خبری مفصاًل، ادا 
می کنیم. ولــی از اوضاِع مردم خودمان کمتر حرف 
به میان می آید و فقط از باب خالی نبودن عریضه 
به یــک خبر یک دقیقــه اِی از طرف خانم ســخنگو 
می پردازیم و در آغاز خبر هم با گزارش های تکراری 
و طلبکارانه هرچه کاســه کوزه اســت بر ســر مردم 
بیچاره می شــکنیم؛ و دولت محترم را از هر قصوری 

مبرا می کنیم.
من مانده ام چرا ما  ایــن همه نگران اوضاع اروپا و 
آمریکا هســتیم؟ این نگرانی از ســر انسانیت و نوع 
دوســتی اســت یا قصد تحقیر و کوچــک کردن آن 
جماعت را داریم یــا اینکه می خواهیم توانایی های 

خودمان را با کل اروپا و آمریکا مقایسه کنیم؟
بــاور کنیــد نیت هرچــه باشــد مخاطب ایــن نوع 
اطاع رسانی را دوست ندارد و صدها راه دیگر پیدا 
می کند تا به اطاعات واقعی ودرســت تری دست 
یابد. او از خود می پرســد چرا هیچ نام و نشــانی از 
پاکستان و ترکیه که همسایه های خیلی مشابه ما 

هستند، نیست؟...
ادامه در صفحه دو

حر ف اول

دریایدوغوخبرهای
کلیشهای...!
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اقبالآذردرتبریزماند
تاصحنهبرایحسودان
خالیباشد
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پیام رهبر انقالب به مناسبت سالروز تشکیل 
بسیج مستضعفان:

بسیج،ثروتبزرگوذخیره
خدادادملتایراناست

ایســنا- در ســالروز تشکیل بســیج مســتضعفان، حضرت آیت هللا 
خامنه ای در پیامی بســیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران 

خواندند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی که سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی 
رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا آن را در ارتباط ویدئوکنفرانس 

با بسیج مراکز استانها و اقشار بسیج قرائت کرد، به این شرح است:
بسم هللا الّرحمن الّرحیم

بســیج یادگار بــزرگ و درخشــان امام راحــل، و مظهر اقتــدار ملی، و 
نمایشگاه صفا و اخاص و بصیرت و مجاهدت است.

در دفاع از کشــور و اســتقال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس 
گســتره  کشــوری، در فعالیت های پیشــرو علمی و فناوریهای نوین، 
در رویکردهــای ارزشــی و ایجــاد فضــای معنوی، همه جا نام بســیج 
برده می شود و حضور بســیج جلوه می کند. ایمان و عزم و احساس 
مســئولیت و اعتمــاد بــه نفــس، پایه های اصلــی ایــن توانایی ها و 
گره گشایی ها است و اینها خود نعمت ها و موهبت های خداوند است 

که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی، آنها را حفظ کرد و بر آن افزود.
بســیج، ثروت بزرگ و ذخیره  خداداد ملت ایران است. دشمنان این 
ملت، اکنون و همیشه در این اندیشه بوده اند و خواهند بود که آن را 
نابود یا بی اثر کنند. مسئوالن سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را 
موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخاص و برنامه ریزی 

به پیش روند. موفق باشید ان شاءهللا.
سّید علی خامنه ای

واکنشفرماندهکلسپاهبه
احتمالحملهنظامیآمریکا

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر سامی گفت: ما تا آخر ماجرا که 
غروب مطلق دشمنان ماست ایستاده ایم و به پیروزی ایمان داریم و 

آن را تعقیب خواهیم کرد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین ســامی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اســامی در پیامی به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بسیج 
مســتضعفین اظهار کرد: ما همه در کنار و در میان مردم هستیم و به 
امــر رهبرمان بدون منت به آن ها خدمت می کنیم و این رســم و مرام 

بسیجی هاست.
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقاب اسامی افزود: شــرف، کرامت، 
جوانمــردی، غیــرت، ایثار، محبت و جمال بســیج امروز ماســت. هم 
جال الهی دارند و در مقابل دشــمن شــوکت الهــی دارند، در مقابل 
مستکبران عظمت الهی دارند. در مقابل ستمکاران، قلب هایشان به 

ذکر الهی آرام است.
ســامی تصریح کرد: آن ها از هیچ دشمنی نمی ترسند و در عین حال 
جمال رحمت و محبت هســتند. زینت یافته به پاکی و طهارتند، اهل 
ایثارند و این رخساره معنوی بسیج ماست. دشمن از اینکه به فیزیک 

نظام ما ضربه بزند ناامید و مایوس است و )اعراض( کرده است.
وی خاطرنشان کرد: جنگ نظامی از گزینه های دشمن خارج شده و 
این ها واقعیت است. دشــمن روح معنابخش نظام ما، مردم و دین 

مردم فرهنگ، معیشت و سامت ما را هدف قرار داده است.
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقاب اســامی اضافه کرد: بســیج در 
عرصه ایستاده است تا از این ارزش های واالی ملت تحت فرمان رهبر 
دفاع کند و این دفاع امروز برجســته ترین فراز تاریخ مقاومت ماست 

که در جریان است.
ســامی تاکید کرد: ما تــا انتها ایســتاده ایم و انتهای این ایســتادگی 
زوال کامل دشــمنی است که امروز می بینیم غروب را تجربه می کند و 
خورشید درخشان انقاب ما در مرکز آسمان افتخار این ملت ایستاده 

است و نورافشانی می کند.

ترقی:

منعرهبریازشرکتدرانتخابات
1400شاملقالیبافنیست

ایرنا- »حمیدرضا ترقی« در پاســخ به ســؤالی دربــاره حضور برخی 
از چهره هــا و مقامــات در انتخابــات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ گفــت: 
منصوبین ازجانب رهبر انقاب برای کسب سمت خاص منع شده اند.
 بــا توجه به اینکه حکم هــای مقام معظم رهبری معموال پنج ســاله و 
سه ساله است، شــرایط اقتضا می کند که فرد منصوب بتواند برنامه 
خود را به سرانجام برساند. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی 
درباره احتمال حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات گفت: قالیباف 
به عنــوان نماینده مجلس منتخب مردم اســت و انتصابی از ســوی 
رهبــری در مورد ایشــان صورت نگرفته اســت. بنابراین فکر نمی کنم 
ایشان مشمول چنین منعی باشد؛ مگر اینکه خود وی تشخیص دهد 

که جایگاهش در اجرا مفیدتر است یا مجلس.

امیری:رئیسجمهورشخصااز
نمایندهایشکایتنکردهاست

معــاون پارلمانــی رئیــس جمهور گفــت: رئیــس جمهور شــخصا از 
نمایندگان مجلس شورای اسامی شکایت نکرده است.

حسینعلی امیری در حاشیه جلســه امروز هیات دولت درباره شکایت 
رئیس جمهور از برخــی نمایندگان مجلس اظهار کــرد: رویکرد دولت 
شکایت نکردن از نمایندگان مجلس است و قطعا رئیس جمهور شخصا 
در این زمینه از نمایندگان مجلس شورای اسامی شکایت نکرده است. 
وی ادامه داد: پیگیری این موضوعات در حوزه معاونت پارلمانی ریاست 

جمهوری نبوده و معاونت حقوقی در این زمینه پاسخگو خواهد بود.

ســرخاب- حضرت آیــت هللا خامنــه ای، اقتصــاد را 
موضوع اصلی کشــور خواندند و تاکیــد کردند: اینکه 
در سالهای اخیر شعار هر ســال، موضوعی اقتصادی 
انتخــاب شــده، بــه همین دلیل اســت. ضمــن آنکه 
معیشت مردم حقًا دچار تنگی شده و در ماههای اخیر 

نیز کرونا، مشکات را بیشتر کرده است.
 بــه نقــل از پایگاه اطــاع رســانی  دفتر مقــام معظم 
رهبری، حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقاب 
اسامی در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی با اشــاره به چهار محور الزم 
برای اقتصاد کشــور یعنی حل مشکل کسری بودجه، 
افزایــش ســرمایه گذاری، جهــش تولیــد و حمایت از 
قشــرهای ضعیف خاطرنشــان کردند: باید با همت 
جدی و تاش پیگیر مسئوالن، تأثیر اجرای راهکارهای 

عملی در زندگی مردم مشخص شود.
حضرت آیت هللا خامنــه ای، اقتصاد را موضوع اصلی 
کشور خواندند و افزودند: اینکه در سالهای اخیر شعار 
هر سال، موضوعی اقتصادی انتخاب شده، به همین 
دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم حقًا دچار تنگی 
شــده و در ماههای اخیر نیز کرونا، مشــکات را بیشتر 

کرده است.
ایشــان افزودند: هــدف از برگزاری این جلســه، بیان 
راهکارهای عملی اســت که در کوتاه مدت نتیجه دهد 
و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص شود که البته الزمه 
اجــرای این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری آنها، همت 
جدی و تاش پیگیر رؤســای قوا و مســئوالن مرتبط با 

سه قوه در تشکیات و سازمانهای آنها است.
رهبر انقاب اسامی قبل از بیان راهکارها، دو نکته مهم 
را بیان کردند و افزودند: کارشناســان برای مشــکات 
اقتصادی کشــور راهکارهای مشــترکی دارند بنابراین 
مشــکل، نداشــتن یا ندانســتن راهکار نیســت بلکه 
نیازمند همــت، شــجاعت و اهتمام جــدی و پیگیری 

هستیم.
رهبــر انقــاب اســامی نکته دوم خــود را بــه موضوع 
تحریم ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت امریکا و 
شــرکای اروپایی بر ضد ملت ایران اختصاص دادند و 
افزودند: این جنایت سالها است که بر ضد ملت ایران 

انجام می شود اما در سه سال اخیر شدت یافته است.
حضرت آیت هللا خامنه ای با تأکید بر اینکه برای عاج 

تحریم ها دو مســیر »خنثی ســازی تحریم ها و غلبه بر 
آنهــا« و »رفع تحریم« وجــود دارد، افزودنــد: البته ما 
مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره 

کردیم اما به نتیجه ای نرسید.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها 
و بی اثر کردن آنها گفتند: این مســیر ممکن اســت در 
ابتدای کار، ســختی ها و مشــکاتی داشــته باشــد اما 

خوش عاقبت است.
حضرت آیت هللا خامنه ای خاطرنشــان کردند: اگر با 
تاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکات 
بتوانیــم بر تحریم ها غلبه کنیم و طــرف مقابل بی اثر 
شــدن تحریم هــا را ببینــد، به تدریج دســت از تحریم 

برخواهد داشت.
ایشــان دو نکته مقدماتی خود را اینگونه جمع بندی 
کردند: ما ظرفیت ها و توانایی های فراوانی برای بی اثر 
کردن تحریم ها داریم، به شرط آنکه بخواهیم و همت 

کنیم و به دل مشکات برویم.
حضــرت آیت هللا خامنه ای ســپس با بیــان بعضی از 
راه حل های پیشنهاد شده کارشناسان و متخصصان 
در چهار سرفصل »کسری بودجه«، »افزایش سرمایه 
گذاری دولتی و نهادهای عمومی«، »جهش تولید« و 
»حمایت از قشــرهای ضعیف« ابراز امیدواری کردند 
که با اجرای این راهکارها، آثار مثبتی در اقتصاد کشــور 

و زندگی مردم پدید آید.
حضرت آیت هللا خامنه ای با اشــاره بــه اینکه با وجود 
برخی کارها، شــعار ســال در حد انتظار تحقق نیافته، 
افزودند: کارشناســاِن بخشــهای دولتی و غیردولتی 
برخی راهکارهــای عملیاتی مشــخص را برای جهش 
تولید پیشــنهاد کرده انــد از جملــه: »افزایش تولید 
خــودرو با اتــکاء به ظرفیــت قطعه ســازان داخلی«، 
»افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان 
کردن صنایــع نفتی« و »افزایش تولید خــوراک دام و 

دانه های روغنی«.
رهبر انقاب همچنین بر »ضرورت حمایت از قشرهای 
ضعیف« تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده ها 
به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت 
فشــار بــوده و اکنون نیــز کرونا بر مشــکات افزوده و 
دشواری های جدی معیشــتی برای گروههای زیادی از 
مردم به وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی 

جدی انجام داد.
ایشــان »ایجاد نظــام متمرکز تأمیــن اجتماعی برای 
آحــاد مردم« و »ایجــاد پایگاه ملی ایرانیــان با اتصاِل 
پایگاههای مختلف اطاعاتی بــه یکدیگر« را از جمله 
پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکات مردم 

برشمردند.
حضــرت آیت هللا خامنه ای در ادامه بــا تأکید بر اینکه 
باید بنــا را بر این بگذاریم که گشایشــی از خارج انجام 
نخواهد شد، افزودند: کسانی که برخی چشم امید به 
آنها دارند با ما دشــمنی می کنند، ضمن آنکه شــرایط 
داخلی آنها به هیچ وجه روشن نیست و گرفتاری های 
اخیــر، امکان صحبــت و موضع گیری در مســائل بین 
المللی را به آنها نمی دهــد و نمی توان روی حرف آنها 

حساب و برنامه ریزی کرد.
ایشــان همچنین به یاوه گویی های اخیر ســه کشــور 
اروپایــی نیز اشــاره کردنــد و گفتند: وضــع امریکا که 
مشخص نیست و اروپایی ها هم دائمًا در حال موضع 
گیری بر ضد ایران هســتند. آنها در حالی که خودشان 
بیشــترین دخالت های نادرست را در مسائل منطقه 
دارنــد، به ما می گویند در منطقــه دخالت نکنید و در 
حالی که انگلیس و فرانســه دارای موشک های مخرب 
اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد، به ما 

می گویند موشک نداشته باشید.
رهبر انقاب اســامی گفتند: به شــما چه ربطی دارد، 
شما اول خودتان را اصاح کنید و بعد اظهار نظر کنید.

حضرت آیت هللا خامنــه ای تأکید کردند: به بیگانگان 
نمی توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود.

رهبر انقاب اســامی در پایان خاطرنشان کردند: اگر 
حرکــت و عمل در دســتور کار قرار گیــرد و کارهایی که 
می تواند به نفع مردم باشــد، انجام شود، یقینًا دولت 

دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت.
پیش از ســخنان رهبر انقاب اســامی آقــای روحانی 
رئیس جمهــور بــه برگــزاری ۵۰ جلســه شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی از زمان تشــکیل این شــورا اشاره 
کرد و افزود: در این جلســات ۲۲۶ طرح در بخش های 
مختلــف از جمله مســائل ناظــر به اشــتغال، اصاح 
امــور بانکــی و بودجــه، شــفافیت، نظــام پرداخــت، 
ســرمایه گذاری، فــروش نفــت و کنتــرل قیمــت ارز و 

کاالهای اساسی مصوب شد.

ادامه از صفحه یک
چرا ما از احواِل مثاًل نابسامان این دو کشور در اوضاع 
کرونا وسایر موارد کاما بی اطاع هستیم. مگر نگفته 
اند »الجار ثم الدار« پس چرا ما همســایه هایمان را 
در هیچ موردی تحویل نمی گیریم؟ مگر اینکه کارد 

به استخوان رسیده باشد و مجبور باشیم. 
این رفتار به هر دلیلی که باشد، هیچ منطقی ندارد؛ 
کــه روزانــه در چندین بخش خبــری بطور مفصل 
اینگونه به شــرایِط از هم پاشــیده کل اروپا و آمریکا 
بپردازیــم، ولی وقتــی نوبت به خبــر موفقیت یک 
واکسن می شود، به ناشیانه ترین شکل ممکن، آن 

را کاماًل نادیده بگیریم و حتی حذف کنیم.
این شــیوه جواب نمی دهــد، چون مردم یادشــان 
هســت در اوقات دیگــر از خبرنگارا نمــان در همان 
کشــور ها چطور می خواهیم که در مــورد گربه های 
گرسنه رها شده در فان کشور گزارش تهیه کنند. ولی 
در مورد واکسن ادعا شده، که فقط در یک روز ۱۰۰ دالر 
از قیمت طای جهانی کم کرد و با استقبال بازارهای 
جهانی روبرو و قیمت نفــت را در معامات بازارهای 
جهانی افزایش داد،کاما ســاکت و خنثی بودیم. به 

شکلی که  گویی اصاًل هیچ اتفاقی نیافتاده است.
باید باور کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم، این روز 
در تاریخ قرن ۲۱ نوشــته شــد و نمی شود کتمانش 
کرد. مگر اینکه بعدًا معلوم شود، دروغ بوده، که باز 
هم در حافظه تاریخ ثبت خواهد بود. و روســیاهی 

اش برای دروغ گویان خواهد ماند.

یا همین پوشــش انتخابات اخیر آمریکا را ماحظه 
بفرمایید؛ تازه بر اساس سیاست اعامی اصاًل برای 
ما فرق نمی کرد که کدام نامــزد رای بیآورد. ولی به 
شکلی عمل کردیم که گویا جزیی ترین مسایل این 
انتخابات به ما و مردم ما خیلی مربوط است، البته 
شاید هم باشــد! ولی پرداختن به آن، با روش های 
کهنــه و منســوخ در خبــر رســانی، هیچ بــاوری در 

مخاطب ایجاد نمی کند.
را  خــودش  امتحــان  رســانی  اطــاع  روش  ایــن 
سال هاســت کــه پــس داده اســت و فــرو پاشــی 
شــوروی کاماًل دســتش را رو کرد. ولی دوستان خبر 
مــا متاســفانه در همــان دوران جنگ ســرد مانده 
انــد و اصا بــاور ندارند کــه عصر خبر رســانی یک 
ســویه بــه آخر رســیده اســت و باید، طرحــی نو در 
انداخت و مخاطب خود را صاحب عقل و شــعور و 

دسترسی های دیگر دانست. 
سخن آخر : 

اگر مــا متوجه مشــکات خودمان و حــل آن ها به 
صــورت کارشناســی و عاقانه باشــیم یقین کنید، 
مخاطــب باورمــان خواهــد کــرد و دیگــر نگــران 

دسترسی های بعدی او هم نخواهیم بود.
البته نه از نوع گزارش هایی که اخیرًا مرســوم شــده 
و هر خبرنــگاری با اندک مطالعــه ای ، می گوید اگر 

چنین کنیم و چنان، دریایی از دوغ خواهیم داشت 
که ما را بی نیاز از نفت می کند.

اگر واقعًا به همین سادگی بود، چرا با گذشت چهل 
ســال هنوز هم محتاج فروش نفت ایــم و  خبرنگار 
محترم هم برای اندک حقوق حق الزحمه ای، خود را 
معطل کرده، تا کی دلی به رحم آید و به خیل عظیم 

کارمندی بپیوندد؟  
استادی می فرمود؛ من از رویا، به خصوص رویاهای 
جمعــی و ملــی می ترســم. کودکــی خــواب زیــاد 
می دیدم و یک روز مادرم گفت؛ خوابگردی نشانۀ کم 
عقلی است. فکر می کنم این سخن دربارۀ رویاهای 
ملی نیز صادق است. رویای ملی در تحلیل نهایی 
چیــزی جز شــبه آگاهی یــا در معنــای رادیــکال آن 

»آگاهی کاذب« نیست.
بیــن رویا و تعقل رابطــه ای معکوس وجــود دارد؛ 
هرچه رویا بیشتر ، تعقل و تدبیرکمتر است. جامعه 

ما نه به رویاهای کان، که محتاج دوکار مهم است.
یکی زندگــی امروز را ترمیم نمایــد و دوم اینکه حوزۀ 
عمومی را به خطِر رویاهای امروز و فردا هشدار دهد.

و لذا ،
من آنچه شرط باغست با تو می گویم      

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مال
الف

خاتمی، کروبی و موسوی خوئینی ها به فکر رهبری دوباره اصالحات

روحانیونقدیمی
دوبارهبازمیگردند؟

              میثم سعادت
 این روز ها شــایعه آغاز به کار دوره جدید شــورایعالی سیاستگذاری اصاح طلبان با 
دستور خاتمی و ریاست موسوی خویینی ها بیشتر از همیشه شنیده می شود. پیش 
از این موســوی خوئینی ها در بیانیه ای از اصاح طلبان خواســته بود برای انتخابات 

۱۴۰۰ برنامه ریزی کنند.
مصطفی هاشمی طبا هم اخیرا گفته »فکر می کنم دعوت مردم به انتخابات کفایت 
نمی کند، اما اگر خود آقای خاتمی نامزد انتخابات شود، حتما رأی می آورد« همزمان 
محمدعلــی ابطحی نیــز در صفحــه اینســتاگرام خــود از برگزاری جلســات مجمع 

روحانیون سخن می گوید و از فعال تر شدن این تشکیات در آستانه انتخابات.
مهدی کروبی نیز از حصر برای اصاح طلبان پیام فرستاده که هیچ راهی به جز تغییر 
از طریــق صندوق هــای رای نیســت. او در پیامی که محمد قوچانــی از او نقل کرده، 
گفته »اول باید به بازســازی اصاحات بپردازیم و آنــگاه اصاح حاکمیت..، اما تداوم 

اصاحات و اصاح حاکمیت راهی جز انتخابات ندارد«
اصاح طلبان چشــم به بزرگان خود دوخته اند تا ببینید آنها چه می گویند؛ بزرگانی 
که اتفاقا همه روحانی هســتند؛ از موسوی خویینی ها گرفته تا سید محمد خاتمی و 

مهدی کروبی.
هرچقدر اصاح طلبان هنوز به روحانیون ارشــد خود اعتماد دارند، ماجرا در جریان 
اصولگرا برعکس اســت؛ بر خاف تصور عامه، این اصولگرایان بودند که برای اولین 
بار ریاســت مجلس را به دست یک غیر روحانی دادند و حداد عادل و بعد الریجانی 
و قالیباف را به صدر مجلس نشــاندند. باز هم این اصولگرایان بودند که بیســت و 
چهار سال بعد از ریاســت جمهوری روحانیون )آیت هللا خامنه ای، آیت هللا هاشمی 
و ســید محمد خاتمی( محمود احمدی نژاد را راهی پاستور کردند و جالب آنکه این 
اصاح طلبان بودند که سال ۹۲ بار دیگر قدرت را به روحانیون بازگرداندند. حاال برای 
انتخابات ۱۴۰۰، صرف نظر از ابراهیم رئیسی که تحت شرایطی خاص نامزد انتخابات 

خواهد شد، هیچ روحانی دیگری مطرح نیست.
در همــه این ســال ها، اما نقــش نهاد هــای حزبی روحانیــت در تهیه لیســت های 
انتخاباتی موثر بوده اســت؛ اثری که به نظر می رســد در انتخابــات ۱۴۰۰ دیگر رنگی 
نــدارد. در دوران افول محبوبیــت روحانیت، در دورانی که راســتگرایان محافظه کار 
مذهبــی هــم از روحانیت عبــور کرده اند، در دورانــی که جوانان اصــاح طلب دیگر 
امیدی به صندوق های رای ندارند و سیاســتمداران پیرتر آن به دنبال عبور از اســام 
فقاهتی هســتند، باز هم نه روحانیون ارشــد اصولگرا، که قدیمی های اصاح طلب 
و اعضــای اثرگذار مجمــع روحانیون به فکر آن افتاده اند که محــور اصاح طلبان در 
انتخابات ۱۴۰۰ باشند.در مقابل در جامعه روحانیت مبارز هم تغییراتی صورت گرفته 
است. گرچه در شورای مرکزی آن همچنان ورود زنان ممنوع است؛ چنانچه ورود غیر 
روحانیون به آن خط قرمز محسوب می شود، اما اخیرا ده چهره به شورای مرکزی آن 
اضافه شــده اند که مهمترین آن ها صدرالدین شــریعتی بوده است. از سویی دیگر 
از ســال گذشته دبیرکلی جامعه به مصطفی پورمحمدی نســبتا جوان سپرده شد. 
فاصله میان صدرالدین شــریعتی )شــاخص ترین چهره دور جدید شورای مرکزی( 
و مصطفــی پورمحمدی با چهره هایی مثل هاشــمی رفســنجانی و مهدوی کنی، به 
خوبی افول جامعه روحانیت مبارز را نشــان می دهد. جامعه روحانیت مبارز سطح 
عضوگیــری خود را به جــای نمایندگان مجلس و وزرا و دادســتان ها، به ائمه جمعه 

شهر های کوچک تقلیل داده است.
اصولگرایان در همه این سال ها با حسرت به محبوبیت و کاریزمای خاتمی و موسوی 
خوئینی ها نگریســته اند. هیچ شــخصیت سیاســی در میان اصولگرایان تا این اندازه 
محبوبیت فراگیر ندارد. اما آیا این محبوبیت می تواند در انتخابات ۱۴۰۰ تاریخ ساز شود؟

روحانیون چگونه از مرکز تصمیم گیری سیاسی حذف شدند؟
چهل و دو ســال از پیروزی انقــاب می گذرد. انقابی که در بدو تاســیس، رهبرانش 
اصرار داشتند روحانیون در مسئولیت های اجرایی قرار نگیرند و در همان سال های 
اول، کلید ریاســت قوه مجریه را به دیگران سپردند. ریاست دولت مهندس بازرگان 
و ابوالحســن بنی صدر و شــهید رجایی آنقدر کوتاه بود که جز خاطره ای از آن دوران 
چیــزی برای مــردم باقی نمانده اســت. بعد از آن اما، شــرایط به شــکلی تغییر که تا 
ســال های سال، قدرت در ایران در اختیار روحانیت قرار گرفت؛ از ریاست جمهوری تا 

مجلس و از قوه قضائیه تا شورای نگهبان.
هرچند تصاحب قدرت منافع بیشــماری برای روحانیون داشــته اما آن سوی ماجرا 
انتقاداتی اســت که به روحانیون می شــود؛ تا آنجا که مرجع تقلیــدی مثل آیت هللا 
شبیری زنجانی هشــدار می دهد »االن اگر اختافی بین طلبه و غیر طلبه در جامعه 
رخ دهد، چرا خیلی ها حداقل قســمتی از مشــکل را از جانب طلبه می دانند؟ چون 
محبوبیت طلبه ها کم شده است. این ها مصیبت هایی است که اگر چه سخت است، 

اما باید قبول کرد.«
أیت هللا شــبیری زنجانی ورد طلبه ها به مسائل سیاســی، پایین بودن سطح سواد 
طاب و کم شــدن تقوا را عامل نزول جایگاه روحانیت می داند. گرچه بسیاری نقش 
اول را پررنگ تــر می داننــد. مصطفی درایتی می گوید »تا زمانــی که روحانیت نتواند 
تعریــف جدیدی برای خود ارائــه کند، لوازم آن را فراهم و عــوارض آن را هم بپذیرد و 

ضع همین است و باید انتظار داشته باشیم که عدم اعتماد مردم افزایش پیدا کند«
مقصود فراستخواه درباره افول جایگاه روحانیت معتقد است »یک مشکل علمای 
دین بی اعتنایی به تغییر اســت مثل اینکه هنوز بخشی از آن ها از تغییر در این عالم 
بیخبر هســتند. طبقات متوســط جدید شــهری، بخش بزرگی از تهیدستان شهری، 
بخــش بزرگی از تنگ دســتان در جامعه و بخش بزرگی از جامعــه به نوعی به برخی 
علمــای دینی بی اعتماد شــدند و گاهی هم نمی توانند بین علمای دین مســتقل 
و علمــای دین حکومتی تفکیک دهند و در نتیجه متاســفانه بعضا به اصل علمای 
دینی بدبین و بی اعتماد شــدند، یعنی می توانم بگویم کــه نهاد روحانیت مرتب در 
حال از دســت دادن سرمایه اجتماعی و اعتماد جامعه و پیوند طبیعی خود با مردم 

ومسؤولیت های اجتماعی وبیان وعملکرد اصیل و مردمی است.«
نکته مهم در صحبت های مقصود فراستخواه اینجاست که عموما در انتخابات ایران، 
رقابت برای جذب آرای طبقه متوسط شهری و تهیدستان شهری، میان اصاح طلبان 
و اصولگرایان شــکل می گیرد و حاال هر دو جناح برای حفظ کف رای خود در از تعداد 

روحانیون کمتری در لیست های خود استفاده می کنند.
در همین یک سال گذشته، کنشگری نیرو های اصولگرا موسوم به عدالتخواه بسیار 
موثرتر از کنشگری جامعه روحانیت مبارز بود و در جامعه بازتاب داشت. چنانچه در 
میان اصاح طلبان هم جریان های اثرگذار، نه مجمع روحانیون که احزابی مثل اتحاد 

ملت و کارگزاران سازندگی هستند.
اگــر در دهه هفتاد، این شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در قم بود که لیســت 
انتخاباتی می نوشــت، حاال آن ها به دنبال آن هســتند که دســت کم یک صندلی در 
میان تصمیم گیران اصولگرا داشــته باشــند! مصطفی پورمحمــدی دبیرکل فعلی 
جامعــه روحانیت مبارز اخیرا در میان اعضای موتلفه )تنها حزبی که هنوز به جامعه 
روحانیت احترام می گذارد( به صراحت به این نزول جایگاه پرداخته بود و گفته بود 
»جامعه روحانیت هدفش حاشیه نشــینی نیســت، اما ما پدرساالر نیستیم و قصد 

آقاباالسر بودن نداریم.«

رهبرانقالب: مذاکره به نتیجه نرسید، مسیر خنثی سازی تحریم دنبال شود

مشکلاقتصادنداشتنراهکارنیست
همتوپیگیریجدینیازاست

اخبارنقد

ایلنا- دفتر هیات رییســه مجلس بــا بی اعتنایی به 
پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا در خصوص عدم انجام سفرهای غیرضروری، از 
معاونین وزرا خواسته تا در سفر نائب رییس مجلس 

به استان خراسان شمالی او را شخصا همراهی کنند.
هفته گذشــته بود کــه رییس جمهور پــس از افزایش 
مبتایان به ویروس کووید ۱۹ و متوفیان بر اثر بیماری 
کرونا، با پیشــنهاد وزارت بهداشــت و درمان و قرارگاه 
عملیاتی کرونــا، برای تصویب »طرح جامع مقابله با 
کرونا« موافقت و در ستاد ملی کرونا به تصویب رسید.
در این راســتا، رییس جمهور با انتشــار دستورالعمل 
هشت ماده ای به دستگاه ها و نهادهای مسوول این 
موارد را  تاکید کرد خواستار توجه آحاد ملت و تمامی 
دستگاه ها به مسئولیت عمومی و عمل به اقتضائات 
این شــرائط شــد و به طور ویژه از همه دســتگاه های 
دولتی و دیگر قوا و نهادها، درخواست کرد که با اجرای 

دقیق مصوبات ســتاد ملی کرونا، با همه امکانات به 
یــاری وزارت بهداشــت و درمان و کادر درمانی کشــور 
بشتابند. مسئوالن قرارگاه پشتیبانی ستاد مقابله با 
کرونا نیز طی دستورالعملی اعام کردند که در مدت 
اجرای محدودیت ها باید از انجام ماموریت های غیر 
ضروری و تشکیل جلسه در استان های قرمز با حضور 

بیش از ۱۵ نفر امتناع کرد.
بــا این وجــود مجمــع نمایندگان اســتان خراســان 
شــمالی برای افتتاح برخی طرح های عمرانی از علی 
نیکزاد نائب رییس مجلس شــورای اســامی دعوت 
کرده است در یک سفر یک روزه از این طرح ها بازدید 
کند.  در این میان اداره کل دفتر هیات رییسه مجلس 
در نامــه ای خطاب بــه معاون وزیر و رئیس ســازمان 
ملی مســکن، معاون امــور مناطق محروم ریاســت 
جمهــوری، رئیــس ســازمان شــهرداری و دهیاری ها، 
معاون بنیاد مســتضعفان، مدیرعامــل بانک ملی، 

معــاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ایمیــدرو، معاون 
بنیاد مســکن، رئیس سازمان توســعه تجارت، مدیر 
عامل فرودگاه های کشور و معاون وزیر و مدیرعامل 
شــرکت ســاخت وزارت راه و شهرسازی خواسته است 
با توجه به ســفر نیکزاد به خراســان شمالی، شخصا 
در این ســفر نائب رییس مجلس شــورای اسامی را 

همراهی کنند.
باتوجه بــه اینکه رحمانــی فضلی فرمانــده قرارگاه 
پشتیبانی ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوبات ستاد 
ملی کرونا را در حکم قانون عنــوان و اعام کرد که هر 
سه قوه مشمول محدودیت های کرونایی می شوند، 
اقــدام اداره کل دفتــر هیات رییســه مجلــس در بی 
اعتنایی به پروتکل ها و مصوبات ســتاد ملی مقابله 
با کرونا درخصوص عدم انجام سفرهای غیرضروری 
جای تامل بوده و مشخص نیست ضرورت انجام این 

سفر به یکی از استان های در وضعیت قرمز چیست.
نکتــه دیگر اینکه با توجه به اصــل تفکیک قوا، بر چه 
اساسی و از چه زمانی معاونین وزرا باید در هنگام سفر  
نمایندگان و هیات رییســه مجلس، آنان را همراهی 

کنند.

دخالتهیاترئیسهمجلسدرکاردولت
سفر نایب رییس مجلس با چاشنی نقض مصوبات ستاد کرونا

دریایدوغوخبرهایکلیشهای...!
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دستگاهقضائیباتصرفاتحریم
رودخانههابرخوردمیکند

ایرنا- رییس کل دادگســتری آذربایجان شرقی گفت: این مجموعه با هر گونه دخل 
و تصــرف غیرقانونــی و غیرمجاز در بســتر و حریم رودخانه ها به شــدت و قاطعانه 

برخورد می کند.
موســی خلیــل اللهی در دیدار بــا مدیر عامــل آب منطقه ای و فرماندهــی مرزبانی 
آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر  رصد و بررسی دقیق تصرفات غیرقانونی در حریم 
رودخانه ها، افزود: حریم و بســتر رودخانه ها بــه دلیل اینکه جزو اراضی مرغوب و با 
ارزش افزوده باال تلقی می شــود، همواره مورد طمع افراد ســودجو بوده است و این 

موضوع ضررهای جبران ناپذیری به منابع ملی وارد می کند.
وی اظهار داشــت: یکی از تکالیف و اولویت های دســتگاه قضایی حفظ حقوق عامه 
و بحث پیشــگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز افراد فرصت طلب به حریم 
رودخانه هاســت و قــوه قضائیه به هیــچ عنوان اغماضــی در این خصــوص انجام 

نخواهد داد.
بــر  داد:  ادامــه  اللهــی  خلیــل 
همین اســاس دســتگاه قضایی 
آذربایجــان  کل  دادگســتری  و 
شــرقی با هرگونه دخل و تصرف 
حریــم  و  بســتر  در  غیرمجــاز 
برخــورد  قاطعانــه  رودخانه هــا 

می کند.
وی با تاکیــد بر ارائــه راهکارهای 
مناســب بــه منظور جلوگیــری از 
تصرفــات غیرقانونــی در بســتر 

و حریم رودخانه ها از ســوی دســتگاه های مسئول، یادآور شــد: حفظ حقوق عامه و 
مقابله افراد فرصت طلب بدون همکاری نهادهای مسئول امکان پذیر نبوده و همه 

دستگاه ها در خصوص رعایت این مساله مکلف هستند.
مدیــر عامل شــرکت آب منطقه ای آذربایجان شــرقی نیز در این جلســه گزارشــی از 
وضعیت رودخانه ها و مسیل های اسان به ویژه در شهرستان جلفا و نحوه تعامل با 

سایر دستگاه های اجرایی مرتبط ارائه داد.
یوســف غفارزاده با اشــاره به ضــرورت رعایــت ماحظــات حفاظتــی رودخانه ها و 
مسیل ها، اظهار داشت: حد بستر و حریم رودخانه پرآب ارس در محدوده شهرستان 

جلفا تعیین و عملیات رپرگذاری آن نیز انجام شده است.
وی دیواره ســازی رودخانه ارس برای حفاظت و جلوگیری از فرســایش ســاحل آن را 
نیز مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: این موضوع از لحاظ رعایت حسن همجواری با 

کشورهای همسایه و تمامیت ارضی کشور حائز اهمیت فراوان است.
غفــارزاده به برخی عواقب تصرفــات غیرقانونی در حد بســتر و حریم رودخانه های 
مرزی اشــاره و بر رعایت کامل قانون توسط تمامی دستگاه های اجرایی و همکاری با 

شرکت آب منطقه ای استان تاکید کرد.

موش آزمایشگاهی شدن بیماران صحت ندارد

ردیاتاییدطبسنتیبستگیبه
شواهددارد

آناج- محمدحســین صومی شب گذشــته در گفت وگو با بخش خبری با بیان اینکه 
مباحثی مانند موش آزمایشــگاهی شــدن بیماران، مطرح نیســت، گفت: اگر بدانیم 
داروهای مورد اســتفاده برای بهبود مبتایان به کرونا عوارض دارند، حتما استفاده 

از آن را قطع می کنیم.
وی ادامــه داد: علم دنیا در رابطه بــا این بیماری و نحوه ی رفتار کردن با آن تکمیل تر 
می شــود، فاز اول بیماری کووید۱۹ شــامل عایمی مانند تب، درد عضانی و ســرفه 

بوده و برای بهبود این عایم از داروهای ضدویروس استفاده می شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز با اشــاره به اینکه هیچ دارویی فعا در دنیا برای 
درمان کووید۱۹ تولید نشده است، عنوان کرد:دارویی مانند رمدسیویر برای کووید۱۹ 
تولید نشــده، امــا اســتفاده از آن در بیماری های ویروســی مشــابه نشــان داده که 

عارضه ی جنبی ندارد و ضرر داشتن آن اثبات نشده است.
وی، داروهــای فایپیراویر و رمدســیویر را دو داروی مورد اســتفاده در درمان بیماران 
مبتــا به کرونــا در فاز اول عنــوان کرد و گفــت: داروی اولی وارداتی بــوده و دومی با 
تامین مــواد اولیه  در ایران تولید می شــود، اما تاثیر صد در صــدی هیچکدام اثبات 
نشــده است، ولی شــواهدی وجود دارد که جواب داده اند؛ رمدسیویر مدت بستری 
را کاهــش می دهد، اما اگــر بدانیم ضرر دارد، بــه هیچ عنوان امکان نــدارد از آن دارو 

استفاده کنیم.
صومــی با بیان اینکــه هر چند نتایــج مثبتی از هــر دو گرفته ایم، توصیــه می کنیم از 
رمدیســویر در افراد کم تری اســتفاده شود، یادآور شــد: در فاز دوم یا درگیری ریوی از 
کورتون ها مانند دگزامتازون و مشــتقات آن که جزو بهترین ها در این مورد هستند، 
زیر نظر پزشــک اســتفاده می شــود که قطعا در مراحل آبشــار التهابی رونــد را مهار 

می کند.
وی رد یا تایید نظریه های طب ســنتی و طب ملی را در بهبود کرونا، منوط به اجرای 
پیشــنهادات در قالب طرح تحقیقاتی دانست و افزود: شواهد باید نشان دهد این 
دارو در فرد موثر است یا نه. طرح های تحقیقاتی اول باید در فاز حیوانی اجرا شوند، 
با توجه به ســختی مبتا کردن حیوان به کرونا و وارد کــردن ویروس به بدن حیوان، 
دانشــگاه های کم تری زیر بار این کار رفته اند، ســپس فاز انســانی اجرا می شــود و در 
ایــن مرحله باید بدانیم این دارو هیچ عارضه ای نــدارد که فعا در مورد هیچ دارویی 

خودش را نشان نداده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی خاطرنشــان کرد: مثا نظریه ای مبنی بر تاثیر داروی 
مورد استفاده در درمان هپاتیت B و هپاتیت C به دلیل شباهت ویروس ها، باید در 

قالب طرح نوشته شده و گروهی ارزیابی شوند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: بر اساس 
اظهارات ســخنگوی وزارت بهداشــت در دو روز قبل، ما جزو اســتان هایی نبودیم که 
بیشترین شدت بروز و تعداد فوتی ها را نسبت به جمعیت داشتند. وی به وضعیت 
فعلی آذربایجان شرقی اشــاره کرد و گفت: احتماال به خاطر محدودیت های ۱۵ آبان 
مــاه تا پایان آبان ماه در شــهرهای ســیاه و قرمز و همکاری مجموعه ی شــهروندان، 
در مقایســه با یک هفته قبل که هر روز ۱۵۰۰ بســتری بر روی تخت های بیمارســتانی 
داشــتیم، تعداد بستری ها حداقل ۱۰ درصد کاهش یافته است و به ۱۳۵۰ نفر رسیده 

است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز گفت: کاهش تعداد فوتی ها هر چند دو هفته 
بعــد خودش را نشــان می دهد، امــا دو هفته قبل ۲۱ نفر بــود و االن به صورت جدی 

پایین آمده است؛ نتایج محدودیت های آذر ماه هم دو هفته بعد دیده می شود.

اخبار

ایرنــا- نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و 
امام جمعه تبریز با اشــاره به نقش مهم مداحان در 
ســاماندهی وضعیت فرهنگی کشــور، گفت: بسیج 
مداحــان بایــد فعالیت هــای فرهنگــی را بســط و 

گسترش دهد.
حجت االســام والمســلمین محمدعلی آل هاشــم 
در دیــدار مجازی با اعضای شــورای بســیج مداحان 
آذربایجان شرقی، بسیج مداحان را خیمه گاهی برای 
همه مداحــان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت 
)ع( دانســت و افــزود: این تســکل بــا فعالیت های 
اثرگذار دینــی و فرهنگی و اقدام به موقع از اســام و 

انقاب دفاع می کند.
خیرخواهانــه  فعالیت هــای  از  قدردانــی  بــا  وی 
هیات هــای حســینی و مداحــان اهل بیــت در ایام 
کرونایــی، اظهــار داشــت: هیات هــای حســینی بــا 
نیت هــای خیــر در بیــن افــراد و خانواده هــای بی 
بضاعت و آســیب پذیر که درآمدشــان در این ایام به 
خطر افتاده است، کمک های معیشتی توزیع کردند 
که چنین فعالیت هایی بســیار موثر و تعیین کننده 

است.
آل هاشم بر کادرسازی و نیرو پروری در بسیج مداحان 
تاکیــد و اضافه کــرد: تربیــت کادری در تــراز انقاب 
اســامی و ارتقای کمی و کیفی محتــوای مداحی ها و 

همچنین محتواسازی مجالس اهل بیت عصمت و 
طهارت باید جزو اولویت های بسیج مداحان باشد، 
چون مداح یک شــخصیت نخبه در جامعه به شمار 

می رود.
وی ادامه داد: در تشــکل بســیج مداحان باید برای 
جــذب هیاتی ها از طرح و ابتــکارات جدید و نو بهره 
گرفت و در شرایط کنونی کرونایی از فرصت به وجود 

آمده در فضای مجازی باید نهایت استفاده را کرد.

آل هاشــم بــا تاکیــد بــر ارج نهــادن بــه مداحــان 
پیشکسوت و توجه به جوانان این حوزه، گفت: این 
تشکل مردمی باید با توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی 
بین مداحان در راســتای تحقق بخشــی به منویات 
رهبری آمادگی خود را برای دفاع همه جانبه از انقاب 

تقویت کند.
وی وجود ۷۸۹ شهید مداح و ۴۰ هزار بسیجی مداح در 
کشور را نشانه ای واضح و بزرگ از همدلی و همراهی 

این قشر با انقاب اسامی ارزابی کرد و ادامه داد: این 
ظرفیت بزرگ فرهنگی می تواند در راســتای گفتمان 
انقاب موج آفرین و خنثی ساز اثرات سو هجمه های 

جنگ نرم دشمنان باشد.
امام جمعه تبریز تفکر بســیجی را راه عاج کشــور در 
جنگ اقتصادی تحمیلی دشــمنان دانست و گفت: 
متافسانه در ســایه بی تدبیری مسئوالن اقتصادی 
کشــور و فرصتی طلبی عده ای ســودجو برای ایجاد 
نارضایتی عمومی، شاهد گرانی ها و افزایش قیمت 
افســارگریخته انواع کاالها هســتیم کــه البته با تفکر 
بســیج در برابر فشــار تحریم هــا و فرصت طلبی ها 

می توان ایستاد.
آل هاشــم افزود: همــان طور که در مواقع حســاس 
همچون دوران هشــت ســال دفاع مقدس و دوران 
سازندگی بسیج مردمی نشــان داد، می توان با تفکر 
بســیج فرهنگ غنی اسام را در جامعه جاری و ساری 

کرد.
وی بــا بیــان اینکــه در کام امام و رهبری بســیج یک 
جریان و تفکر فعال و نماد درخشش بصیرت است، 
یادآور شــد: بســیج محصور به دوران دفاع مقدس 
و روزهای بحرانی و شــرایط خاص نیست، بلکه این 
نیروی عظیم مردمی در همه عرصه ها نقشی اثرگذار 

دارد.

           مرضیه امیری

قیمــت مــرغ در برخی فروشــگاه های تهــران به ۳۸ 
هزار تومان و حتی ۴۰ هزار تومان و در شهرســتان ها 
حــدود ۳۵ هــزار تومــان به فــروش می رســد. این 
چندمین بار در ماه های اخیر است که قیمت مرغ با 
رشد ناگهانی و شــدید مواجه شده است. مسئوالن 
وعــده کاهش قیمت مرغ در ده روز آینده را داده اند 
و حتــی با تعیین قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان از مردم 

خواستند تا فروشندگان متخلف را معرفی کنند.
اواخــر مهرماه، مــرغ با قیمت حدود ۱۷هــزار تومان 
به فروش می رســید اما در هفته اول آبان قیمت آن 
به بیش از ۲۰ هزار تومان رسید. باوجود تمام وعده ها 
درباره کاهش قیمت مرغ، نرخ مصوب به طور مدام 
افزایــش پیــدا  کرد و در آخرین به روزرســانی ســتاد 
تنظیم بازار )مهرماه( قیمت مصوب مــرغ ۲۰ هزار و 
۴۰۰ تومان ذکر شده، اما اکنون قیمت مرغ به نزیک 

۳۸ هزارتومان رسیده است.
مرغ چرا گران شد؟

کاهــش تمایــل مرغداران بــه جوجه ریــزی، کمبود 
نهاده های طیور و توقــف واردات نهاده ها از جمله 
دالیلی اســت کــه مســئوالن در توضیــح گرانی مرغ 
مطــرح کرده اند. حبیب اســدهللا نژاد، نایب رئیس 
کانــون انجمــن صنفی مرغــداران گوشــتی معتقد 
اســت، در شــرایطی که با کمبــود و گرانــی نهاده ها 
روبه رو هستیم میل مرغداران به تولید و جوجه ریزی 
کاهش یافته و منجر به کمبودی شــده که اکنون در 
بــازار با آن موجه هســتیم. به گفته اســدهللا نژاد در 
حال حاضر ۵۰ درصد نهاده های دامی مرغداران به 
نرخ مصوب تامین نمی شود که این امر هزینه تولید 

کنندگان را به شدت باال برده است.

تولیدکننــدگان دامی نظــر دیگری دارنــد و به نظر 
می رسد بیشــتر به دنبال بازگشت نهادهای خوراک 
مرغ به لیست ارزی هستند. مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی توســعه صنعت طیور علت اصلی گرانی 
مرغ را توقــف واردات نهاده هــا می داند و می گوید: 
»دلیــل این گرانی ها به اواخر ســال گذشــته و چند 
ماهــه ابتدای امســال برمی گردد کــه واردات نهاده 
متوقــف شــد و ارزی بــرای واردات تخصیــص پیدا 
نکرد و در نتیجه مرغداران مجبور شدند تا از ذخیره 
انبار های خود استفاده کنند و این خأل درحال حاضر 
به وجود آمده اســت بــه گونه ای که دیگــر نهاده ای 
بــرای ذخیــره در انبار ها نداریــم و هر آنچــه تامین 

می شود به مصرف می رسد.«
هرچنــد تولیدکننــدگان مــرغ، دلیــل اصلــی برای 
افزایش قیمت ها را فقــدان ارز و عدم تخصیص آن 
از سوی بانک مرکزی برای کاال های مختلف از جمله 
نهاده های دامی اعام می کنند، اما این سوال مطرح 
می شود که ارز های ۴۲۰۰ تومانی که برای نهاده های 
دامی اختصاص قبل از این می گرفتند، چه شد؟ چرا 
طی همان دوره هم ما شــاهد افزایش قیمت مرغ و 

گوشت بودیم؟
بســیاری از تولیدکننــدگان و فروشــندگان باوجود 
قیمــت مصــوب، اما ایــن روزهــا از قیمــت مصوب 
پیشــی گرفتــه و نرخ های خــود را تعییــن می کنند. 
قیمــت مصوب مرغ زنده ۱۴هزارو ۴۰۰ تومان اســت 
اما مرغــداران ترجیح می دهنــد تولید خــود را بازار 
آزاد به فروش برســانند و توجیــه می کنند که گرانی 
هزینه های تولید برای آنها صرفه اقتصادی ندارد که 

مرغ را به قیمت مصوب بفروشند.  
اتفــاق دیگری کــه در این مــدت افتاد کــه در گرانی 
مرغ بی تاثیر نبوده این اســت که از ۱۳ آبان امســال، 

تنظیــم بــازار »عمده فروشــی« مــرغ و تخم مــرغ و 
نهاده های دامــی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بــه وزارت جهادکشــاورزی ســپرده شــده اســت. در 
واقع بخــش »خرده فروشــی« همچنــان به عهده 
وزارت صمت است. دســت به دست شدن وظایف 
تنظیم بازار محصوالت کشــاورزی در سال های اخیر 
چندین بار اتفاق افتاده اســت اما به نظر می رســد 
این بار »پاســکاری وظایف« تنظیم بازار محصوالت 
پروتیینــی، مشــکات جدی تــری را به وجــود آورده 

است.
وعده ارزان شدن قیمت مرغ عملی می شود؟

گرانی مرغ و نقش مهم آن در سفره های مردم باعث 
شد بســیاری از مقامات دولتی نسبت به این گرانی 
واکنش نشــان دهند اما تا بــه این جا که واکنش ها 
بیشتر از اینکه منجر به توقف روند صعودی قیمت 
شــود، وعده و ابراز اطمینان به مردم برای سر کردن 

با مرغ گران بوده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت اعام کرده است:»بنابر 
گــزارش وزیر جهاد کشــاورزی این قیمــت با برنامه 
ریزی صورت گرفته به قیمت مصوب خواهد رسید. 
برای تنظیــم بــازار عمــده فروشــی    ها وزارت جهاد 
کشاورزی ورود پیدا کرده است و در روز یکشنبه ۳۲۰ 
تن مرغ )۱۶۰ تن مرغ گرم به قیمت ۱۸۵۰۰ تومان و ۱۶۰ 
تن مرغ منجمــد به قیمت ۱۵۰۰۰ هــزار تومان( وارد 

بازار کرده است تا قیمت را پایین بیاورد. «
جالب اینجاست که روز دوشــنبه یعنی یک روز بعد 
از اینکه به گفته ربیعی وزارت کشــاورزی ۳۲۰تن مرغ 
وارد بــازار کرده، قیمت مرغ به طور میانگین نزدیک 

به ۶هزارتومان افزایش پیدا کرد.
ربیعــی مردم را به خرید از میادیــن تره بار در جنوب 
تهــران ارجــاع داده کــه کمــی ارزان تر اســت و گفته: 

»قیمــت در میــدان بهمن بــه عنوان شــاخص روز 
یکشنبه ۳۴ هزار تومان بوده است. قیمت در میدان 
بهمن ســاعت ۱۳ روز دوشنبه، به ۲۸۰۰۰ رسید اما در 
ســطح خرده فروش ها هنوز بعضی از فروشگاه ها 
مرغ روزهای گذشــته را دارنــد و مقاومت می کنند.« 
ســخنگوی دولــت امــا دربــاره اینکــه دولــت چــه 
اقداماتی برای شکســتن مقاومــت خرده فروش ها 
و پایین آمــدن قیمت باید انجــام دهد، حرفی نزده 

است.
گرانی مرغ در حالی اتفــاق افتاده که طبق آخرین 
آمــار موسســه عالــی ســازمان تامیــن اجتماعی، 
از  از خانواده هایــی کــه بعــد  حــدود ۷۶ درصــد 
کرونــا بیکار شــده اند، دچار کاهشــی محســوس 
در مصرف مرغ شــده و مصرف گوشــت قرمز  آنها 
حــدود ۷۲ درصد افت کرده  و حــدود ۱۵ درصد از 
خانواده هــای بیکارشــدگان، حتی پیــش از دوره 
بیــکاری نیز تــوان خرید گوشــت قرمز بــه صورت 

ماهانه را نداشته اند.
با این گرانی مرغ به نظر می رســد، مرغ نیز در ســبد 
مصرفــی خانوارهــا همچون گوشــت قرمــز حذف 
خواهد شد و امنیت غذایی خانوارها با خطر جدی 
مواجه خواهد شــد. این را اگر در کنار دیگر اطاعات 
گزارش موسسه پژوهشی تامین اجتماعی بگذاریم، 
شــدت ناامنی غذایی مــردم در این روزها را بیشــتر 
درک خواهیــم کرد: حــدود ۷۱ درصــد از خانواده ها 
کاهــش در مصــرف برنــج، ۶۱ درصــد از خانواده ها 
دچار کاهش مصــرف در لبنیات و حدود ۴۲ درصد 
خانواده های بیکارشدگان، کاهش در مصرف تخم 
مــرغ را در ایــن دوره تجربــه کرده انــد. ۷۰ درصــد از 
خانواده هــا هم کاهــش در مصرف ماهانــه  میوه را 

گزارش کرده اند.

ایرنــا - عضو شــورای علمی گــروه حقــوق خانواده 
پژوهشگاه قوه قضاییه، مهریه را حق مسلم و قانونی 
زن دانست و گفت: در بحث مهریه، حق زن و توانایی 

مرد برای پرداخت باید به طور مساوی لحاظ شود.
لیــا ثمنــی در پاســخ بــه ایــن ســوال که بــرای حل 
مشــکل پرونده های ناشــی از مطالبــه مهریه که به 
یکی از چالش های امروز قوه قضاییه تبدیل شــده، 
چه راه حل های حقوقــی وجود دارد، اظهــار کرد: در 
موضوع مهریه باید هم توان مالی مرد و هم حق زن 
در دریافــت مهریه، مورد توجه قــرار گیرد زیرا مهریه 
جزو حقوق مالی و مسلم زوجه است که باید از سوی 

زوج پرداخت شود.
این حقوقــدان و عضو شــورای علمی گــروه حقوق 
خانــواده پژوهشــگاه قوه قضاییــه اضافه کــرد: در 
وضعیت کنونی اقتصادی کشــور، شرایط به گونه ای 
اســت که نه مرد تــوان پرداخت مهریــه دارد و نه زن 
می تواند به حق برسد بنابراین فقط شاهد افزایش 

جمعیت کیفری زندان ها هستیم.  
وی ادامه داد: آنچه در اســام درســت بوده و برای ما 
نیز باید الگو باشد، این است که مرد در همان ابتدای 
ازدواج، بر اساس میزان توان مالی خود، وجه یا ملکی 

را به عنوان مهریه به زن بپردازد.  
عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا 
)س( گفــت: پرداخــت مهریه بر اســاس تــوان مالی 
مرد در همان ابتدای ازدواج، موجب افزایش اعتماد 

در زوجــه شــده و در نهایت فشــار از روی زوج و زوجه 
برداشته می شــود. همچنین باعث می شــود، دیگر 
زوجیــن از طــاق هــراس نداشــته و در یــک فضای 

منطقی تصمیم  بگیرند.  
ثمنی افــزود: برخی معتقدند برای کمک به مرد، او را 
در ابتــدای ازدواج مجبور بــه پرداخت مهریه نکنیم و 
اجازه دهیم در مسیر زندگی و به مرور زمان، پرداخت 
کند که با توجه به افزایش قیمت سکه، در عمل مرد 
توان مالی خود را از دست داده و زن نیز به حق خود 
نمی رســد ولی اگر پرداخت مهریه در ابتــدای ازدواج 
و در حــد معمــول و متعــارف صــورت گیــرد، چنین 

مشکاتی نخواهیم داشت.
عضو شورای علمی گروه حقوق خانواده پژوهشگاه 
قــوه قضاییــه گفــت: در حــال حاضــر بســیاری از 
زوج هایی هم که تمکن مالــی برای پرداخت را دارند، 
امــوال خود را به منظور فــرار از پرداخت ِدین، به نام 
دیگران می کنند و همین مساله باعث می شود زن به 

حق خود نرسد.  
وی اضافــه کرد: البته نباید فرامــوش کرد، مهریه به 
هیچ وجه تضمین زندگی زوجین نیســت و تشریح 
مهریه برای ایجاد مهر و اعتماد بین زن و مرد بوده نه 

تضمین زندگی.  
ان حقوقدان درباره ضرورت بازنویسی و بازنگری در 
قوانین مرتبط نیز اظهار کرد: بازنویســی در قوانین 
مرتبــط با حقوق خانــواده باید به صورت ریشــه ای 

انجام شود تا به افراد جامعه آسیب نرساند.
بخشــنامه  اخیر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دادگستری های 

سراسر کشور درباره مهریه اباغ شده است.
براســاس این بخشــنامه، مقرر شــده تــا واحدهای 
اجــرای احــکام مدنــی )اعــم از محاکــم و مراکــز حل 
اختــاف( در جریــان اجــرای احــکام پرونده¬ هــای 
مهریه، صرفًا از طریق شناسایی اموال محکوم علیه 
)مکاتبــه با مراجع ثبتــی، راهور، بانک هــا و...( اقدام 
کننــد و ترتیبــی اتخاذ شــود کــه منتهی بــه جلب و 

بازداشت محکوم علیه نشود.
رئیس قوه قضاییه نیز  ۱۴ آبان ماه در بازدید ســرزده 
از مجتمع قضایی خانواده شــماره یک استان تهران 
به مسئله مهریه اشاره کرد و افزود: از مهریه در متون 
دینی به عنوان صداق یاد شده که صداق به معنای 
نشانه صداقت طرفین است. برهمین اساس مهریه 
نباید به ســاحی بین دو طرف برای کشمکش آن ها 
تبدیل شــود. گاهی زوج به واســطه مهریــه بر زوجه 
ظلم می کند و گاهی این ابزار توسط زوجه علیه زوج 

استفاده می شود.
حجت االســام والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی با 
بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما 
باید پرداخت شــود، گفت: مهریه برعهده زوج است 
و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشــته باشــد، باید 
مهریه را تقســیط کــرد، ولی این موضــوع به معنای 

ساقط شــدن ِدین از او نیســت. از سوی دیگر هم اگر 
افرادی برای فرار از پرداخت ِدین اموال خود را به نام 
کــس دیگری کنند، این خود مجددا یک جرم دیگری 

است که نباید با آن مماشات کرد.
وی با بیان اینکه مهریه ِدینی اســت که باید پرداخت 
شــود و کســی نگفته این ِدین نباید پرداخته شــود، 
تاکید کرد: ما گفته ایم اگر احراز شــود که زوج توانایی 
پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط 

او »زندان رفتن نیست«.
در همیــن راســتا بیســتم آبــان مــاه غامحســین 
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 
درباره بخشــنامه اخیر مهریه گفت: مهریه را حقوق 
مســلم زوجه و دیــن مســلم زوج می دانیــم و حتمًا 

مهریه باید پرداخت شود.  
وی ادامــه داد: مواردی که برخــی آقایان تمکن مالی 
دارند اما مهریه نمی دهند باید با آنها برخورد شــود 
و مواردی کــه زوج معاماتی برای فرار از مهریه دارند، 
جرم است. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند 
و پرداخــت نمی کننــد، بایــد پرداخت دیــن صورت 
بگیرد و )در صورت پرداخت نشــدن دین( این افراد 

باید بازداشت شوند.
اســماعیلی خاطرنشــان کــرد: آنچــه در مــورد عدم 
بازداشت مطرح شده ناشــی از مواردی است که زوج 
تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارد و کســی که 
تمکن ندارد زندان رفتن تو ثمــری برای زوجه ندارد. 
اگر برای دادگاه محرز شــود که فردی تمکن پرداخت 
یکجا یــا اقســاطی مهریــه را نــدارد، فرد بازداشــت 

نمی شود

امام جمعه تبریز:

بسیجمداحانفعالیتهایفرهنگیرابسطدهد

افزایشقیمتمرغدرمیانهگروکشیدالالنبرایدریافتارزدولتی

حقزنوتواناییمرددرپرداختمهریهبایدبهطورمساویدیدهشود
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ســبحان مهدی پــور می گوید: شــیوه اقبال آذر بســیار 
پیچیده اســت و اگر کســی بخواهد به کلیت و جزییات 
این آواز پی ببرد و آن ها را مشق کند، باید زمان بسیاری 
صرف کند. در این میان اگر کســی به دنبال معروفیت 
و نام و نان باشد خیلی دیر به نتیجه می رسد؛ زیرا باید 

عمرش را صرف یادگیری شیوه اقبال آذر کند.
در ســال های اخیــر خوانندگان بســیاری بــدون توجه 
بــه آواز ایرانــی، آثــاری را روانه بــازار می کننــد که صرفا 
مخاطب بدون تخصص موسیقی را برای آنها تضمین 
کرده باشــد. ایــن رویه در طوالنی مــدت مکاتب آوازی 
را بــه انزوا خواهــد راند حال آنکه مکتــب آوازی »اقبال 
آذر« آنطور که باید مــورد توجه قرار نگرفته و همچنان 
در انزواســت. در حال حاضر تنهــا بازمانده این مکتب 
کریم صالح عظیمی است که از محضر اقبال آذر کسب 
فیض کرده اســت. او در ســال ۱۳۴۲ با اقبال آذر آشــنا 
شــده و تا آخرین روزهای زندگی این استاد نزد او بوده 

است. 
ابوالحســن قزوینی یــا به عبارتی اقبال آذر، زاده ســال 
۱۲۴۲، یکــی از خواننــدگان شــیوه آوازی تبریــز بــوده 
و یکــی از قوی تریــن صداهــا را داشــته و بیــش از صد 
ســال عمر کــرده اســت. او بــا وجــود کهولت ســن تا 
ســال های آخر زندگــی با ذهنی باز و ســالم به فعالیت 
در زمینــه آواز می پرداخــت. اقبــال آذر کــه بــا بزرگانی 
چــون درویش خان، علی اکبر شــهنازی و غامحســین 
بیگجه خانی تعامل داشته و با همراهی آن ها به اجرای 
برنامه پرداخته، در طول حیات خویش بی مهری های 
بسیاری دید و در نهایت شیوه کاملش به نسبت دیگر 

مکاتب آوازی، نادیده انگاشته شد. 
در میــان خوانندگان امــروزی ســبحان مهدی پور یکی 
از آوازخوانانی اســت کــه از ابتدای فعالیــت تاکنون به 
مکتب آوازی اقبال آذر وفادار بوده و برای یادگیری این 
شــیوه ده ســال نزد کریم صالح عظیمی بــه یادگیری 
مقــوالت و مفاهیــم مربــوط بــه آن پرداخته اســت. با 
او دربــاره اهمیــت مکتــب آوازی »اقبــال آذر« گفتگــو 

کرده ایم.

شــما جزو معــدود افرادی هســتید کــه درباره 
شیوه آوازی اقبال آذر پژوهش کرده اید حال آنکه 
مکتب او هیچگاه آنطــور که باید مورد توجه قرار 

نگرفت. چرا؟
واقعیت این اســت که اگر بگویم شــیوه آوازی اقبال آذر 
سالهاســت مورد توجه نیســت، گزاف نگفتــه ام. قطعا 
اقبال آذر در موســیقی ایران جایگاه بسیار رفیعی دارد 
اما بســیاری از هنرمندان و حتی دوســتانش به شــیوه 
او نپرداختــه  و بــه عمق هنر ایــن هنرمنــد بزرگوار پی 

نبردند.
من از شــش، هفــت ســالگی آواز را شــروع کــردم و دو 
دوره ردیــف طاهرزاده یــا ردیــف آوازی اصفهان یا هر 
نامی که دارد، را کار کردم. چهارده یا پانزده ســاله بودم 
که بــرای اولین بــار آوازی از اقبــال آذر را شــنیدم که در 
دســتگاه »شــور« بود. در آن مقطع هنوز نوار یا کاستی 
از ایشــان منتشر نشــده بود و آنچه شــنیدم به صورت 
خصوصــی ضبط شــده بود و مــن آن روی نوار ســونی 
داشــتم. زمانی که آن آواز را شــنیدم، شــیفته آن شدم و 
واقعا به صدای اســتاد اقبال آذر ایمــان آوردم، زیرا آن 
آواز و جواب ها بســیار زیبــا و حیرت انگیز بود. آن زمان 
در استان مازندران و شهر بابل زندگی می کردم. به پدر 
و مــادرم که هر دو فرهنگی و معلمند، گفتم می خواهم 
این شــیوه را بیاموزم. پدرم که خوشــنویس است و در 
کار خود ممتاز اســت، گفت اگر می خواهی شیوه اقبال 
آذر را یاد بگیری باید نزد اســتاد صالــح عظیمی بروی 
کــه خودش نیــز اهــل تبریز اســت و آن حــال و هوای 
الزم در خــودش و کارش وجــود دارد. پــدر گفــت باید 
بــه یکی از مراکزی بروی که آقای صالــح کریمی در آنجا 
تدریس می کننــد. در آن مقطع اســتاد صالح عظیمی 
در دانشــگاه ســوره و در تاالر وحــدت تدریس می کرد. 
پس از پیگیری های بسیار موفق شدم این استاد بزرگ 
را ماقــات کنــم. از همان مقطــع یعنی ســال ۱۳۷۶ که 
پانزده، شــانزده سال داشــتم خدمت ایشان رسیدم و 
تا امروز از محضرشــان کســب فیض کــرده ام. البته به 
همین اتفــاق اکتفا نکردم و پژوهش را درکنارش انجام 

دادم. 

اقبال آذر در آواز ایران چه جایگاهی دارد و دلیل 
اهمیتش چیست؟ 

زنده یــاد اقبــال آذر بــه روایتی صــد و چهار ســال و به 
روایتــی دیگر ۱۰۷ ســال زندگی کرد و تــا آخرین روزهای 
زندگی  به فعالیت های هنری ادامه داد و آواز خواند که 
اسناد و مدارکی هم در این باره وجود دارد. اگر آوازهای 
ایشان را بشــنوید و مصاحبه هاشان با رادیو در سنین 
پیری را مدنظر قــرار دهید، متوجه درســتی این حرف  
خواهید شــد. اقبال آذر کسی اســت که با ویلون ناصر 

زرآبــادی؛ بیات ترکی را حیرت انگیز خوانده اســت. او با 
حدود صد ســال ســن »مناســب خوانی« کرده است! 
اینکه فردی با صد ســال سن اشــعار را در حافظه نگاه 
دارد و »مناســب خوانی« کنــد، کار هرکســی نیســت. 
اســتاد اقبــال آذر شــعری از ســعدی را خوانــد کــه »تا 
همه شــهر بیایند و ببیند که ما / پیــر بودیم و دگرباره 
جوان گردیدیم« یکی از ابیات آن اســت. زمانی که آقای 
زرآبــادی در قیــد حیات بــود، می گفت پیــش از اجرا از 
اســتاد اقبال آذر پرسیدم که چه بنوازم و شما بر اساس 
کــدام کــوک، چــه آوازی می خوانید؟ ایشــان در جواب 
گفتنــد پســرم هرچه خواســتی بــزن و مــن می خوانم. 
زنده یــاد زرآبــادی در ادامه گفت، پیــش از آنکه کارمان 
را شــروع کنیم، کوک را به استاد دادم تا آوازی را بخواند 
و باقــی مــوارد را بــرای اجــرا ارزیابــی کنم کــه در ادامه 
دیدم ایشــان با اینکه در ســنین پیــری بودند و با عصا 
راه می رفتنــد، چنان آوازی خوانند که من نتوانســتم با 
ســازم جوابشــان را بدهم. به ایشــان گفتم من چگونه 
جــواب آواز شــما بــا آن تحریرهای پرقــدرت را بدهم و 
متحیر مانده بودم! اســتاد اقبال آذر مصاحبه ای هم با 
زنده یاد مرتضی حنانه داشــت آنهم وقتی بیش از نود 
ســال داشــت، این مصاحبه تنها فیلم رسمی اقبال آذر 
است، حنانه در این ماقات می گوید من به گوش آقای 
اقبال اعتقاد دارم، زیرا ایشان صدسال تاریخ موسیقی 
ایــران را با خــود دارد. این یعنی چنیــن خواننده ای به 
شــدت توانمند، صاحب ســبک و شــیوه اســت و تمام 

آوازها را کامل خوانده است. 

با وجــود این همه ویژگی ؛ چرا اقبال آذر هیچگاه 
آنطــور که باید مــورد توجه قــرار نگرفــت، آنهم 
درحالیکــه مکتــب آوازی او بــه گفتــه برخــی از 
شــیوه ها  دیگــر  از  هنرمنــدان؛  و  کارشناســان 

کامل تر است؟
به هرحال شــرایط نامســاعدی که طی صد سال اخیر 
رخ داده، نــام ایشــان را کمرنگ کرده اســت. بخشــی از 
این نادیده انگاشــتن ها بــه دلیل پیچیدگی شــیوه ی 
آوازی ایشــان اســت. شــیوه اقبال آذر بســیار پیچیده 
اســت و اگر کســی بخواهد به کلیت و جزییات این آواز 
پی ببرد و آن ها را مشــق کند، باید زمان بسیاری صرف 
کند. اگر کســی بــه دنبال معروفیت و نام و نان اســت، 
مطمئنــا دیــر به نتیجــه می رســد؛ زیرا بایــد عمرش را 

صرف یادگیری شــیوه اقبال آذر کنــد. از طرفی همواره 
مافیایــی در برهه ای از تاریخ ما وجود داشــته بر نحوه 
عملکــرد اقبــال آذر و عمومیت یافتن شــیوه اش تاثیر 
داشــته اســت. اقبال آذر در مقطعی بــرای چند ماه به 
تهــران آمد و در واحد موســیقی مشــغول به کار شــد. 
اتفاقا همــان زمان آقای علی تجویــدی و دیگر بزرگان 
در انجمن موســیقی تهران حضور داشته اند. اقبال آذر 
حدود شــش ماه و اندی در تهران بــود، اما هیچگاه از 
ایشان نخواستند به رادیو برود و برنامه اجرا کند حتی 
یکبــار. پــس از آن؛ اقبــال آذر با دلخوری تمــام نامه ای 
نوشــت با این مضمون که مرا به تبریــز بازگردانید، به 
این دلیل که نمی توانــم در تهران بمانم و دیگر تحمل 
ندارم. من نامه های اقبال آذر را دارم که به دســت خط 
خودش است. در آن نامه گفته که فعاالن و همکارانش 
محلی به او نگذاشــته اند. زمانی که از اقبال می پرسند، 
چرا خواهان بازگشــتی؟ ایشــان در پاسخ می گوید من 
االن چند ماه اســت در تهرانــم، اما برخی افــراد از روی 
حســادت نمی گذارند من آواز بخوانم و حتی یکبار هم 
مرا برای اجرا برنامه دعوت نکرده اند! حتی نمی گذراند 

برای ضبط آثارم به رادیو بروم! 

 بــه همین دلیل رادیوی وقت بــه آوازهای اقبال 
آذر نپرداخت؟

بلــه، از آقای اقبال آذر هیچ اثــری در رادیو وجود ندارد 
درصورتیکه ایشــان با هنرمندانی چــون درویش خان 
و علی اکبــر شــهنازی همدوره بود و کار کــرد. اقبال آذر 
پیشکســوت همــه هنرمندانی بــوده کــه در انجمن و 
واحد موســیقی و رادیو فعالیــت می کرده اند، اما هرگز 
از وجود ایشــان و شیوه بدیع شــان بهره ای برده نشد 
تــا اینکه دوباره بــه تبریز بازگشــت و فعالیت هایش را 
در این شــهر ادامه داد. آن زمان رییــس وقت رادیو در 
تبریز از ایشــان دعوت می کند تــا مجموعه آوازهایی را 
در رادیو ضبط کند. طی این اتفاق حلقه ای متشــکل از 
فرنام، بیگجه خانی شــکل گرفت و ایشان توانست آثار 
ارزشــمندی را ضبط و ثبت کند. به ایــن دلیل آثاری به 

همت رییس رادیوی وقت، از اقبال آذر وجود دارد.
 

از ویژگی های آوازی اقبال آذر بگویید. 
از کســی نام نمی برم، اما آقای اقبال سرآمد خوانندگان 
دیگر بوده اند. ایشان به جز صدایی شش دانگ و زیبا، 

شــعور ادبی و هنری باالیی داشــته است. شما حساب 
کنید علی اکبرخان شــهنازی هنرمنــد بزرگی بوده که با 
هرکسی نشست و برخاست نمی کرده. درویش خان با 
هرکســی مراوده نداشــته و اقبال آذر با قدرت تمام در 
کنــار این بزرگان و با همراهی آن ها آواز خوانده اســت. 
زمانی که آواز »شور« و »سه گاه« و »چهارگاه« ایشان را 
می شــنوید، متوجه خواهید شد که تا چه حد قدرتمند 
و درســت اجرا شــده اند. گاه می گویم افراد عاقمندی 
کــه در عصر ما زندگــی می کنند، یک ســال زمان دارند 
تا روی یکی از دســتگاه ها و آوازهــای اقبال کار کنند؛ آن 
وقــت می بینیم چگونه امتحان خــود را پس می دهند، 
بــس که آن آوازها مشــکل اســت. پرداختــن عمیق به 

آوازهای اقبال آذر زمان بسیار می طلبد. 

 حتی اســتادان آواز نسبت به این شخصیت مهم 
تاریخ موسیقی و شیوه اش بی توجه بوده اند. آیا 
دلیل ایــن بی توجهی همان پیچیدگی آواز اقبال 

آذر است؟ 
بلــه، این نکتــه را در نظر داشــته باشــید کــه اصوال ما 
آوازخــوان خیلی کم داریــم، اما خوانندگان بســیارند. 
معلــم و اســتادی کــه می خواهــد شــیوه اقبــال آذر را 
بشناسد، باید آوازخوان باشــد؛ یعنی به مقوله ردیف، 
مکاتــب و شــیوه ها و آوازهــا مســلط باشــد. از طرفی 
جریانــی کــه طــی شــصت، هفتــاد ســال اخیر بــه راه 
افتــاده، روندی تک بعدی و یکســویه اســت که به یک 
اســتاد ختم می شــود و همه به آن جهــت رفته اند، زیرا 
باالخره آن مســیر هم نام و نــان دارد و هم معروفیت. 
یکی دیگر از دالیل نپرداختن به آواز اقبال این است که 
ایشان هیچگاه کاس آموزشی نداشت. حسن کسایی 
و جلیــل شــهناز نیــز اینگونــه بوده انــد و کاس برگزار 
نکرده اند که البته آقای کسایی بعضا شاگردانی داشته 

است. 

اما آنطور که می گویند آقای اقبال آذر شــاگردانی 
داشته؟

اقبال به آنهایی که صدایش را دوســت داشــت، مانند 
آقایــان غامرضــا قیطانچیــان و کریــم صالح عظیمی 
می گفتــه برویــد صفحــات آوازهــای مرا گــوش دهید 
و بخوانیــد و تمریــن کنیــد. عاقمندان نیــز صفحات 
تمریــن  و  می شــنیده اند  را  ایشــان  آثــار  بــه  مربــوط 
می کرده انــد. این را هم بگویم که آقــای اقبال در اواخر 
عمــر بیشــتر بــه محافــل می رفتــه و آواز می خوانده و 
بخشــی از آوازهای او که »شــور«، »بیات ترک« و »ســه 
گاه« را شــامل می شــود و همگی در محافل خصوصی 
ضبط شــده اند. به همین دلیل عاقمندان اقبال او را 

در محافل خصوصی ماقات می کرده اند. 

 بــا توجه بــه کمبود منابــع درباره زندگــی و کار 
اقبال آذر، چگونه بــه جمع آوری اطالعات درباره 

او پرداختید؟ 
من از حــدود ســال ۱۳۷۴ تمام وقت و زمانــم را صرف 
این شــیوه و آواز او کرده ام. بــه هرحال یادگیری چنین 
شیوه ای نیاز به پژوهش ها و فعالیت های میدانی دارد. 
من به جز آنکه موســیقی خوانده ام به باستان شناسی 
و تاریــخ نیز عاقه داشــتم و در این رشــته نیز تحصیل 
کرده ام. پژوهــش میدانی را زمانی که باستان شناســی 
می خواندم، یاد گرفتم. این روحیه پژوهشــگری باعث 
شــد شــخصا به تبریز بروم و با هنرمندان و اســتادانی 

که اقبــال آذر را دیده بودند، ماقات کنم. با خانواده و 
نزدیکان و نوه های آقای اقبال نیز ارتباط برقرار کردم و 
طی این تعامل آرشیو خوبی از آثار ایشان داشته باشم. 
از ایشــان آرشیو عکس نیز دارم که برایم بسیار ارزشمند 
اســت. در واقع هرکــس را دیــده ام که چیــزی از اقبال 
می داند به سراغش رفته ام. حتی اگر کسی یک خاطره 
از ایشــان داشــته، با او همنشین شــده ام و آن خاطره 
یا خاطــرات را ضبط کــرده ام و فیلم وعکــس گرفته ام 
و مســتنداتی را جمــع آوری کرده ام. هر آنچــه که امروز 
درباره اقبال آذر می گویم بر اســاس اســناد و مدارک و 

مستنداتی است که امروز در اختیار دارم. 

احتمــاال می توانید آن اســناد و مــدارک و آثار را 
روزی منتشر کنید. 

بلــه، معتقــدم اقبــال آذر بخشــی از میــراث فرهنگــی 
و هنــری ماســت و اســناد و مــدراک مربــوط بــه او نیز 
شــخصا متعلق بــه من نیســت و صاحــب و مالک آن 
جامعه است. اگر چنین اســناد و مدارکی )حتی در حد 
چند کلمه و چند جمله( در دســترس باشــد، آیندگان 
و آن هایــی که طالــب یادگیری هســتند نیز اســتفاده 
خواهند کرد. لذا خودخواهی اســت اگر بخواهم اسناد 
و مدارک مذکور را نزد خودم نگــه دارم. هرآنچه درباره 

اقبال آذر وجود دارد باید منتشر شود. 

چه شد که تصمیم گرفتید مکتب آوازی اقبال آذر 
را آموزش دهید؟ 

هرچــه پیش رفتم و ســنم باالتر رفت، متوجه شــدم که 
کســی به شــیوه آوازی اقبال توجهی ندارد و بر اســاس 
آن کار نمی کند. اصا در نســل دهه شــصت؛ یک نفر را 
پیدا نمی کنید که مکتب اقبال آذر را تدریس کند! واقعا 
دوست داشتم افراد دیگری نیز این شیوه را دنبال کنند 
اما متاســفانه اینگونــه نبود. به همیــن دلیل تصمیم 
گرفتــم در زمینه آمــوزش فعالیت کنــم و هنرجویانی را 
پرورش دهم تا آن ها نیز در شــهرهای خودشان شیوه 
اقبال را درس دهند. االن در طول هفته بیش از هفتاد 
و پنج هنرجو را آموزش می دهم که از میان آن ها حدود 
ســیزده، چهارده نفر خوانندگان خوبی خواهند شــد. 
شــاگردانم محــدود به تهــران نیســتند و از شــهرهای 
مختلفند و برخی نیز در خارج از ایران و در کشــورهایی 
چون کانادا، آمریکا و مالزی زندگی می کنند. شــاگردان 
مذکور در اواسط یادگیری مکتب اقبال هستند. زمانی 
که آمــوزش این افراد تمام شــود، خیالم راحت خواهد 
شد که بخشــی از داشــته هایم را به نســل پس از خود 
انتقــال داده ام و امیدوارم این روند توســط دیگر افراد 

ادامه پیدا کند. 

گروهی نیز با نام »اقبال آذر« دارید. 
بله، گروه »اقبال آذر« را ســال ۱۳۷۷ به ثبت رســانده ام 
و با همراهی اعضای آن تا امروز در جشــنواره ها حضور 
یافتــه ام و با نــام اقبال آذر کنســرت هایی را نیــز برگزار 

کرده ام. 

در حال حاضر کــه درگیر بحران کرونا هســتیم، 
چه می کنید؟ 

من هم آموزشگاه موسیقی دارم و هم موسسه فرهنگی 
هنــری. طبیعتا بــا توجه به وضعیت موجــود و بحران 
کرونــا، فعالیت هــای آموزشــگاه را از بهمــن ماه ســال 
گذشــته تعطیل کرده ایم. به لحاظ آموزشی نیز تقریبا 
اغلب دوستان به شیوه آناین روی آورده اند و ما نیز با 
همین شــیوه به مقوله تدریس می پردازیم. همانطور 
کــه واقف هســتید طی این مدت و در حــال حاضر نیز 
کنســرتی برگزار نمی شــود و ما نیز چنین برنامه هایی 
نداریم. بــه لحاظ تولید و ضبط نیز فعالیت ها بســیار 
کم شده اســت. قاعدتا زمانی که کنسرت برگزار نشود، 
تولیــدات نیز بــه نوعی تحت الشــعاع قــرار می گیرند. 
البته ســه مجموعه در دست انتشــار دارم که آماده اند 
و اتفاقــا آثــار خوبــی هم هســتند. منتظر مهیا شــدن 
شــرایط هســتم تا بتوانم آن ها را در زمان مناسب روانه 
بــازار کنم. از طرفی با اســتاد کامبیز روشــن روان، کاری 
ارکسترال دارم که روایتگر موسیقی مازندران است. این 
اثر نیز به اتمام رســیده و در دســت انتشار است. آلبوم 
دیگــرم »یادواره اقبــال آذر ۲« نام دارد و به یاد اســتاد 
محمدرضا لطفی اســت. این مجموعه که آلبوم اول آن 
قبا منتشر شده، با حال و هوای ارکستر »شیدا« ضبط 
شــده و تقریبا آماده اســت و حــال در مرحله میکس و 

مستر قرار دارد.

این روزها آثاری با حال و هوای موســیقی ایرانی 
با همــان فرم قدیــم و ســازبندی هایی که مورد 
توجه بزرگان و اساتید گذشته بوده، کمتر تولید 

می شود. 
همینطــور اســت و یکــی از دالیل ایــن اتفاق مســائل 
ومشکات مالی است. شــرایط واقعا برای تولید آلبوم 
مناسب نیست و دشــواری های بســیاری در این زمینه 
وجــود دارد. اما به قــول حافظ »در ره منــزل لیلی که 
خطرهاست در آن/ شرط اول قدم آن است که مجنون 
باشــی«. ایــن مجنــون بــودن در درون مــن موجــب 
اتفاقات بسیاری شــده است، وگرنه واقعیت این است 
که شرایط به هیچ وجه مساعد نیست؛ بخصوص برای 
تولید آثاری که قدمت دار و تاریخی هســتند و اصالت 

دارند.
ایلنا

سبحان مهدی پور: نه می گذاشتند آواز بخواند، نه تدریس کند نه آثارش را ضبط کند
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 ایسنا- کرونا بار و بندیلش را بسته است. دیگر خبری از کرونا و ماسک 
و الکل نیست. چقدر آرزوی این روزها را داشتیم. چقدر دعا کردیم که بار 

دیگر همدیگر را در آغوش بگیریم.
فکر کنیم که سال ۱۴۰۰ است و کرونا رخت سیاه خود را از سر جهان و جهانیان 
بربســته و بار دیگر آزادانه در حال نفس کشیدن هستیم. ولی انگار از این 
اتفاق میمون که بســیاری در انتظارش بودند، کســی خوشــحال نیست. 
چرا؟ ما که بسیار دعا کردیم این روزها را ببینیم چرا ته دل مان آشوب است. 
به ناگاه یادمان می افتد که چرا خوشحال نیستیم؛ چون دیگر خانه پدری 
نیست که دل مان را به آن خوش کنیم. دیگر آغوش گرم پدر نیست که پناه 
امن مان باشد. دیگر سفره ساده مادر نیست که عاشقانه آه، یادمان افتاد 
ما چرا دیگر خوشحال نیستیم؛ چون کرونا پدرها و مادرهای مان را با خود 

برد و ما هاج و واج فقط نظاره گر این رفتن ها شدیم.
آذر ۱۳۹۸ شروع میهمانی سیاه کرونا در زمین بود. میهمان ناخوانده ای 
که با اســتفاده از میهمان نوازی ما زمینیــان کنگر خورد و لنگر انداخت. 
میهمانــی که در راس عزیزان مان را هدف قرار داد با آنها طرح دوســتی 
ریخت و با چشــم بر هم زدنی آنهــا را از ما گرفت. مایــی که خودمان با 

دستان خود پدر و مادرهای مان را تقدیم کرونا کردیم.
فرزندانی که به دلیل رعایت نکردن بهداشــت فردی و تنفسی، فاصله 
اجتماعــی و ایزولــه نکــردن خــود، ســبب ابتا والدیــن و پدربــزرگ و 

مادربزرگ های خود شدند.
یادمان می افتد که کرونا نیســت ولــی پدربــزرگ  و مادربزرگی برای ما 
نمانده که دل مان را به پنج شنبه های با آنها خوش کنیم. رفتن یا نرفتن 
کرونــا چه دردی از ما دوا کرد. وقتی شــرایط را می بینیــم، ته دل مان به 
خودمان می گوییم وقتــی پدری ندارم، مادری نــدارم و بزرگ تری ندارم 

کرونا رفتنش هم معنایی ندارد. پس از رفتنش خوشحال نمی شویم.
 هی به خودمان می گوییم کاش رعایــت می کردیم؛ کاش ندیدن چند 
ماه  عزیزان مان را به جان و دل می خریدیم؛ ایکاش و کاش و کاش های 
دیگر. هرچند هیچ کدام از این کاش ها باعث برگشتن عزیزان مان از این 

سفر بی بازگشت نمی شود.
یک باره چشم های مان را باز می کنیم. خدای من هنوز سال ۱۴۰۰ نیست. 
هنــوز خیلی ها از مــا پدر و مادر داریــم. پدر و بزرگ و مادربــزرگ داریم. 
چه خوب که هنوز به آرزوی رفتن کرونا دســت نیافته ایم و باز می دانیم 
والدین مان در خانه های شان در ســامت کامل هستند. این بار دیگر 
اشــتباه نمی کنیم؛ دیگر قرار نیســت پــدر و مادرهای مان را دودســتی 

تقدیم ویروس بی مقدار کرونا کنیم.
تصمیم می گیریم دلتنگی های خود را پشت تلفن و پشت تصاویر رفع 
کنیم و از دور پدربزرگ و مادربزرگ های مان را ببوســیم، چون قرار است 
روزهای بدون کرونا را با آنها تجربه کنیم نه بی آنها. قرار است پدر داشته 
باشــیم مادرهای مان را هزار بار در روز صدا کنیم. فرزندان مان شیرینی 
داشــتن پدربــزرگ و مادربزرگ را بچشــند. چه خوب کــه فعا فرصتی 
برای داشــتن آنها داریم. چه خوب که هنوز روزهای بدون کرونا نیست 
و ما می توانیم پدرها و مادرهای مان را با چنگ و دندان برای خود حفظ 
کنیم. روزهای بدون کرونا با بزرگترها به ما می چســبد و در آغوش گرم 

آنها به ما خوش می گذرد.
خدایا دنیا را از ما بگیر، ســفره مادر را نــه؛ خدایا دنیا را از ما بگیر، آغوش 

گرم پدر را نه.

کرونا در کمین سالمندان؛

غروبپدرومادرهاطلوع
غمهاست

گزارش

الف - حدود یک ســال از طرح موضوع نظریه جنجالی 
ایمنی گله ای در برابر کرونا می گذرد. با وجود اینکه برخی 
متخصصــان و حتی برخی مســئوالن در ســطح معاون 
وزیر بهداشت نیز به ایمنی جمعی در برابر کرونا اعتقاد 
داشتند، اما حاال شواهد علمی نشان می دهد که ایمنی 
گله ای به دالیل متعدد نمی تواند راه چاره ای برای فرار از 
بحران کرونا باشد.جهان حدود یک سال است با بحران 
کرونا درگیر است و بخصوص در ۹ ماه اخیر، این بیماری 
به جدی ترین چالش در بسیاری از کشورها تبدیل شده 
است. از همان ابتدای این اپیدمی، نظریه ایمنی گله ای 
مطرح بود تا شــاید از این طریق، کرونا شکست بخورد.  
این نظریه می گوید اگر جمعیت زیادی از یک جامعه به 
یک بیماری عفونی واگیر مبتا شوند، در آن صورت، عده 
زیادی از مردم نیز بهبود پیدا می کنند. در نتیجه شــیوع 
بیماری نیــز خود به خــود کاهش پیدا می کنــد. در این 
صــورت با جامعه ای روبرو خواهیم بود که بخش زیادی 
از آنها دیگر ناقل بیماری نیســتند. در چنین جامعه ای، 
خطرات انتقال بیماری عفونی برای افراد بیمار و آسیب 
پذیــر جامعه کمتــر خواهد شــد. البته به شــرطی که از 

مرحله ایمنی گله ای، جان سالم به در ببرند. 
نظریــه ایمنی گله ای از ســال ۱۹۳۰ میادی مطرح شــد. 
در آن زمان بیماری ســرخک در کــودکان به دلیل ایمنی 
گلــه ای، رو به کاهش رفــت و موارد ابتا بــه این بیماری 
در کودکان، روز به روز کمتر شــد. بعدها برای بســیاری از 
بیماری هــای عفونی، نظریه ایمنی جمعی مطرح شــد. 
البته در بســیاری از بیماری هــای واگیر مثل فلج اطفال، 
ایــن نظریه جــواب نــداد؛ به گونــه ای که فقط کشــف 
واکســن توانســت روند ابتا به این بیمــاری مهلک را در 

بسیاری از کشورهای جهان متوقف کند.
سازمان جهانی بهداشت: ایمنی گله ای غیراخاقی است

در مــورد بیماری کرونا نیــز از همان ابتــدا نظریه ایمنی 
گله ای مطرح بود، اما سازمان جهانی بهداشت چندین 
بــار ایــن نظریــه را رد کــرده و آن را غیراخاقی دانســته 
اســت. »تــدروس آدهانــوم« مدیرکل ســازمان جهانی 
بهداشــت هم با تاکید بر این که استراتژی ایمنی گله ای 
با هنجارهای اخاقی مطابقت ندارد، تاکید می کند: »ما 
درباره ایمنی در مقابل کووید-۱۹ شناخت کافی نداریم. 
گرچه اغلــب افراد مبتا شــده در چند هفتــه اول ایمن 
می شوند، اما هنوز نامشخص است که این ایمنی چقدر 
قوی یا پایدار خواهد بود یا در افراد مختلف چه تفاوتی 
دارد. گــردش بدون کنتــرل کووید-۱۹ بیــن مردم باعث 
افزایش ابتا و رنج و مرگ می شود. در نتیجه اجازه دادن 
به گردش آزاد یک ویروس خطرنــاک که به طور کامل از 

آن درک نداریم، غیراخاقی است.«
بــا ایــن وجــود حتــی در برخی کشــورها نظریــه ایمنی 
گله ای به شــکل آشــکار اجرا شــد. به طور مثال در کشور 
انگلســتان حدود دو مــاه نظریه ایمنی گلــه ای به اجرا 
درآمــد، ولی با اعتراض مخالفان ایــن نظریه و افزایش 
آمار قربانیان، تداوم اجرای این سیاســت متوقف شــد. 

بوریس جانســون، نخســت وزیر انگلیــس را می توان از 
نخستین مدافعان سیاست ایمنی گله ای در برابر کرونا 
دانســت که البته بعد از افزایش آمار قربانیان از موضع 

خود کوتاه آمد.

موضع رسمی وزارت بهداشت درباره ایمنی گله ای
در کشــور ما نیــز از همــان ابتدا برخــی کارشناســان به 
اثربخشــی سیاســت ایمنی گله ای اشــاره داشــتند، اما 
چندین بــار وزارت بهداشــت اعــام کرد کــه هیچ وقت 
سیاست ایمنی گله ای را در دستور کار قرار نمی دهد. ایرج 
حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت نیز تاکید می کند: 
»در ابتدای دوران کرونا، نظریه ایمنی جمعیتی به قدری 
ترویج یافت که انگلیس و برخی کشورهای دیگر از جمله 
ســوئد به صورت جدی به ســمت ایمنی گلــه ای حرکت 
کردند، اما مشخص شد که در مورد ویروس کرونا، امکان 
ایمنــی گله ای با توجه به انتشــار بیماری وجــود ندارد و 

حتما باید موضوع دارو یا واکسن مدنظر قرار گیرد.«
او تصریــح می کند: »هیــچ برنامه و توصیه و سیاســتی 
مبنی بر اینکه به ایمنی جمعیتی یا ایمنی گله ای برسیم، 
از طرف دولت وجود ندارد. کشــورهایی مانند انگلیس 
و ســوئد هم که به این ســمت رفتند، شکست خوردند. 
ما با آبله و ســرخک بیش از ۱۰ تا ۱۵ قرن درگیری داشتیم 
که از طریق ذرات هوایی منتقل می شــدند، اما هیچ گاه 
برایشان ایمنی جمعی ایجاد نکردند تا زمانی که واکسن 

برایشان ساخته شد.«
اجرای زیرپوستی ایمنی گله ای در ایران

با وجود اینکه وزارت بهداشت چندین بار به طور رسمی 
اعام کرده اســت که هیچ برنامه ای بــرای ایمنی گله ای 
در برابــر کرونا نداشــته و نــدارد، اما برخی کارشناســان 
بهداشــت،  وزارت  سیاســت های  مجمــوع  می گوینــد 
بخصوص در ابتدای دوران پاندمی کرونا، غیرمســتقیم 

در راستای اجرای نظریه ایمنی گله ای بوده است.
 ســعید نمکی، وزیر بهداشــت  چند روز قبل به صراحت 
اعام کرد که نظریه ایمنی گله ای از »تراوشات« معاونت 

تحقیقات و فنــاوری وزارت بهداشــت بوده اســت. وزیر 
بهداشــت با صراحــت اعام کرد کــه رضا ملــک زاده به 
عنوان معاون وزیر نیز از موافقان جدی این نظریه بوده 
است. اینها ادعاهای مطرح شده از سوی وزیر بهداشت 
درباره معاون خودش اســت که در رســانه ها نیز منتشر 
شده اســت. البته تاکنون ملک زاده به این اظهارنظرها 
درباره موافقتش با ایمنی گله ای پاســخ نداده اســت و 

کماکان نیز تمایلی برای گفتگو با رسانه ها ندارد.
اما این موضوعی اســت کــه در همان ماه های نخســت 
شیوع کرونا در ایران از سوی برخی رسانه ها و تحلیل گران 

با استناد به سخنان رییس جمهور به آن اشاره شده بود:
عبــدهللا شــهبازی در روزهــای نخســت فروردیــن ماه 
نوشــت:  »... آنگونــه کــه در ویدئوی ســخنان حســن 
روحانی دیده می شــود، الگوی او بــرای مقابله با کرونا 
سیاســت »ایمنی گله ای« Herd Immunity بوریس 
جانســون اســت کــه اعتــراض و خشــم شــدید مردم 
بریتانیا را برانگیخت... سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، که 
به ریاست حســن روحانی برگزار شد، دو پیشنهاد ارائه 
داد: ۱- قرنطینه چنــد مرحله ای با تدابیری که مایحتاج 
مردم تأمین شــود؛  ۲- بســتن جاده ها به کمــک راهور 
و ارتش و بســیج. روحانی هــر دو پیشــنهاد را رد کرد و 
حتی تصمیم برخی اســتانداران را برای بستن  جاده ها 
لغو کرد. بدینســان، شــاهد وضع خطرنــاک کنونی در 

مسافرت های نوروزی هستیم.
روحانی حتی در جریان آخرین خبرهای تحوالت مقابله 
با کروناویروس در جهان نیســت و نمی داند که بوریس 
جانسون، پس از انتشــار تحقیق مشترک امپریال کالج 
لنــدن و دانشــکده مطالعات بهداشــتی و بیماری های 
گرمسیری دانشگاه لندن، که مرگ حدود ۲۶۰ هزار نفر را 
به دلیل سیاست »ایمنی گله ای« او پیش بینی می کرد، 
روز دوشــنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۰/ ۲۶ اســفند ۱۳۹۸ از سیاست 
فوق عقب نشینی فاحش کرد )بنگرید به گزارش گاردین 
و فیننشال تایمز ۱۶ مارس ۲۰۲۰( و سپس دستور تعطیلی 

مدارس و دانشــگاه ها را صــادر کرد )بنگریــد به گزارش 
ســی ان ان( و بــرای مقابله با کرونا مقــررات جدید وضع 
کرد. ســاعاتی پیش اولین فــرد در بریتانیــا، جوانی ۲۶ 
ساله، به دلیل نقض مقررات جدید برای مقابله با کرونا 
دســتگیر شد. مجازات او هزار پوند جریمه نقدی است و 
ممکن است تا ســه ماه زندانی شود. )بنگرید به گزارش 
تلگــراف ۲۰ مــارس ۲۰۲۰(. در فرانســه روز ۱۸ مــارس/ ۲۸ 
اسفند جریمه خروج از خانه بدون مجوز رسمی به ۱۳۵ تا 
۳۷۵ یورو افزایش یافت و تــا ۱۹ مارس ۴٬۰۹۵ نفر به این 

دلیل جریمه شده اند. )بنگرید به گزارش کونکسیون(«
دکتــر شــهاب بیدخانی، متخصــص علوم آزمایشــگاه در 
گفتگو با الــف با انتقــاد از نحوه مدیریــت پاندمی کرونا، 
تاکیــد می کنــد: »اینکــه به صورت رســمی اعــام کنیم که 
مخالف اجرای ایمنی گله ای هســتیم، ولی در عمل همان 
سیاست ایمنی جمعی را اجرا کنیم، با علم و منطق سازگار 
نیســت. در طول ۹ مــاه اخیر بارها دیده ایم که سیاســت 
محــدود کننــده ای بــرای تــردد و مســافرت، اجرا نشــد. 
بســیاری از مشــاغل غیرضروری و خطرناک بــاز بودند و 
برخــورد جــدی هم بــا تجمعات انجام نشــد. همــه اینها 
سیاســت ایمنی جمعی را بــه ذهن متبــادر می کند. اخیرا 
قدری سیاســت محدود کننده وضع شــده اســت تا موج 
ســوم کرونا کنترل شــود، اما در ماه های گذشته دیدیم که 
قاطعیتی برای کنترل تجمعات، نظارت بهداشتی بر بازارها 
و منع ســفرهای غیرضروری وجود نداشــت. همه اینها در 
نهایت همان نتیجه ایمنی گله ای را به وجود می آورد، حاال 

می توانیم اسم این سیاست را هرچیزی بگذاریم.«
همچنیــن دکتر الیــاس بیگلــو، داروســاز کــه در حوزه 
تحقیقات واکسن نیز فعال است، در گفتگو با الف یادآور 
می شود: »سیاست ایمنی گله ای، یعنی اینکه شما بجای 
تاش برای تولید واکســن به ســمت ایــن حرکت کنید 
که بــا قبول تعدادی تلفات، ایمنی جمعی ایجاد شــود. 
واضح اســت که این امر اخاقی نیســت، چــون معموال 
قربانیان در زمره افرادی خواهند بود که سالمند یا دارای 
بیماری هــای زمینه ای هســتند. در مورد بیمــاری کرونا، 
سیاست ایمنی گله ای اصا جواب نمی دهد، چون موارد 
بسیار زیادی مشاهده شده است که فردی چندین بار به 

کرونا مبتا شده است.«
او خاطرنشــان می کنــد: »اگر می خواهیم نشــان دهیم 
که اعتقادی به سیاســت ایمنی گلــه ای نداریم باید این 
سیاست در مرحله عمل خودش را نشان دهد. هرچقدر 
دولــت بر پیشــگیری و رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
نظــارت جدی تری داشــته باشــد، این اتفــاق می تواند 
نشــان دهنده این باشــد که ما مخالف سیاست ایمنی 
گله ای هستیم، وگرنه اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی 
نمی تواند چندان ماک اجرا شــدن یا نشــدن سیاست 

ایمنی گله ای باشد.«
در شــرایطی که امیدها برای تزریق واکســن کرونا بسیار 
پررنگ شــده اســت، کارشناســان می گوینــد تزریق این 
واکســن در ایران حداقل یک ســال دیگــر طول خواهد 
کشید. در این شرایط، اغلب صاحبنظران نظام سامت 
تاکیــد دارند کــه حداقل تا یک ســال دیگــر باید رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و تشدید نظارت ها 
از سوی دولت جدی گرفته شود تا از شیب صعودی آمار 

قربانیان کرونا کاسته شود.

نظریهایکهدیگرکسیازآنحرفنمیزند...

ایرنا- برخــی در این مدت دســتکم ۹ ماهه، یعنــی از آغاز 
ســال ۱۳۹۹، بر این باور بودند که کرونا راهی در جمع های 
کوچــک و خودمانــی ندارد، بعضــی  حتی می پنداشــتند 
این بیماری را با عروســی پیوندی نیست و جشن هایی با 
جمعیت های بســیار بر پا کردند کــه حاصلش جز مرگ و 

میر و عزا نشد.
ازدواج از دیرین تریــن رســم های انســان اســت، جشــنی 
است به شــکرانه آغاز یک زندگی، نشانه بالندگی فرزندان 
و به ثمر نشســتن تاش پدران و مادران، آیینی است برای 
گرامیداشــت جایگاه خانــواده و تداوم زندگی بشــر؛ برای 
همین هم در تمام آیین ها و دین ها و مســلک ها جشنی 

مشترک به شمار می رود.
شــاید در روزگار مدرن بــا آن که تکنولــوژی و علم در تمام 
شاخه ها قامت بر افراشته، هیچ کس گمان نمی کرد روزی 
تنفس در هوایی مشــترک مرگ آفرین باشــد و ارزش ها و 

هنجارهای جامعه دگرگون شود.
تغییراتی که ســبک زندگی کرونایی برای ما به وجود آورد، 
چنان عظیم و واژگونه است که تا همه جامعه آن را بپذیرد 

و درک کند زمان می برد.
قطعا بســیار خانواده ها هســتند که از وقتی فرزندشــان 
بــه دنیــا آمــده رویــای شــیرین ازدواج او را در ذهنشــان 
برنامه ریــزی کرده اند، پدرهای بســیاری به پسرهایشــان 
وعــده داده اند کــه اگر رخت دامادی بپوشــند برایشــان 
جشــن ها می گیرند، شــاید به گمان خودشــان جشــنی 
که هفت روز و هفت شــب ادامه داشــته باشــد یا مادرها 
بــه دخترانشــان گفته اند کــه از هیچ چیز برایشــان دریغ 

نمی کنند و کم نمی گذارند.
اما، حاال شــرایط فرق کرده، حتی دورهم نشستن اعضای 
یک خانواده بر سر سفره ای مشترک، برای آن ها که سر کار 
می رونــد و ناچارند با دیگران در تماس باشــند، دلهره آور 
شــده است. بیهوده نیســت؛ ویروســی به جان انسان ها 
افتاده که حاال که قریب به یک سال از پیدایشش می گذرد، 

تمام جهان را آلوده است و هر روز گرد مرگ می پاشد.
دولت هــا چه دارا چه فقیر، در هر گوشــه جهان بزرگترین 
دغدغــه و مشکلشــان حــل موضــوع کروناســت، تمــام 
پزشــکان دنیا چه آن هــا که تخصششــان مرتبــط با این 
بیمــاری اســت و چه آن ها که نــه، درگیر  آســیبی اند که راه 

چاره اش فعا فقط حفظ فاصله اجتماعی و دوری است، 
چیــزی که هرگز حتــی پیش از این فکــرش را نمی کردیم و 

شاید فقط در فیلم های تخیلی دیده بودیم.
ازدواج و آیین هــای شــیرینش هــم ایــن روزها بــا چنین 
وضعیتــی، حتی اگر به تلخی مرگ و میر نگراید، پر از ترس 

و عذاب و فشار روانی است.
از ســویی تا بوده، رســم بــر پایکوبــی و جشــن و دور هم 
آمدن اقوام و آشنایان بوده، از سوی دیگر نمی توان شیوع 
ویروس مرگبــار را در مراســم ها و دورهمی ها با وضعیت 

فعلی را تحت هیچ شرایطی مدیریت کرد.

تداوم ازدواج های مرگ آفرین باوجود هشدارها
ایــرج حریرچــی، معــاون وزارت بهداشــت نیز ایــن نکته 
را تایید کرده اســت که ۳۰ تــا ۵۰درصد ابتــا به ویروس 
کرونا در دورهمی ها رخ داده اســت و هر نوع گردهمایی  
دوســتانه و خانوادگــی به هر مناســبتی، نتیجــه خوبی 

نخواهد داشت.   
سه شــنبه چهــارم آذر ۹۹  علیرضا نوشــاد فرمانده پلیس 
شهرســتان داراب در اســتان فارس اعام کرد در پی اطاع 
مرکــز ۱۱۰ از برگــزاری مراســم عروســی در این شهرســتان، 

ماموران، پدر داماد و عروس را بازداشت کردند.
آن ها مهمانی ۶۰۰ نفره ای برگزار کرده بودند که تصورش 

هم با توجه به شدت شیوع بیماری ترسناک است.
یــا در رویــدادی مشــابه در آبــان ۹۹ در روســتای ریــزآب 
شهرســتان نی ریز فارس مراســم عروســی با حضور جواد 
یســاری خواننــده مشــهور و هزار نفــر از اهالی روســتا به 

دستگیری خواننده و مسوول برگزاری مراسم انجامید.
بــاز در رویــدادی دیگــر، بیســت و ســوم آبــان ۹۹ دو تاالر 
عروســی متخلف در حاشیه شهر شــیراز به دلیل برگزاری 
مراسم عروسی تعطیل شدند، گروه ارکستر دستگیر شد و 

دو داماد به جای خانه بخت راهی زندان شدند.
اگــر فرض را بر این بگذاریم که در این مراســم ها و بســیار 

جشــن های مشــابه آن ها، هیچکس به کرونا مبتا نشده 
که فرضی است محال، پرسش این است که آیا ارزش دارد 
شــیرینی آغاز یک زندگی با تلخی دستگیری  داماد و پدر و 
ســرگردانی مهمان ها و به هدر رفتن مخارج و هزینه های 

سرسام آور این روزها به تلخی بگراید؟

ازدواج تعطیل نیست؛ رویکردها باید عوض شود
البته هیچکس ازدواج کردن را حتی در ســال کرونایی منع 
نمی کند؛ برعکس سکه ازدواج در دوران شیوع روی دیگری 

هم دارد.
تا به امروز در دنیا شــاهد برگزاری مراسم مجازی بوده ایم، 
خبرهایی جذاب که شــاید در دل ســیاه وضعیت کنونی، 
روزنه ای رو به امید می گشــاید و حاوی این پیام اســت که 

زندگی جریان دارد.
عروس و دامادی که رخت ازدواج بر تن کرده اند از دریچه 
دوربین رایانه شــان دوستانشــان را می بینند که برایشان 
پایکوبــی می کننــد، عکس می گیرنــد، شــادی می کنند و 
زندگی را آغاز می کنند؛ البته راه های دیگری هم هســت که 
از احتمــال ابتا به کرونا می کاهــد و تا این حد هم مجازی 

نیست.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در آبانماه سال جاری 
آماری جالب از میزیان ثبت عقد ازدواج در سراســر کشــور 
ارائه کرد: از ابتدای فروردین تا مرداد سال جاری ۲۶۸ هزار 

و ۷۴۷ مــورد ازدواج ثبت شــده اســت که نشــان می دهد 
جوانانی در همین وضعیت کرونایی زندگی مشترکشــان 

را آغاز کرده اند؛ اما چگونه؟
برای بســیاری کرونا باعث شــده که برگزاری ساده مراسم 
ازدواج، بدون تشــریفات، مخارج بســیار و تجمات باشد 
و این رویکــرد چالش های پیــش روی زندگی مشــترک را 

کاهش داده است.
معاون فرهنگی و امور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان 
عنوان کرد: پیشــنهاد ما به جوانان این اســت که به هیچ 
وجــه ازدواج خود را بــه تعویق نیندازند؛ اما در مراســمی 

کوچک با حضور پدر و مادر عروس و داماد.
لیا نورافشان بهترین مکان را برای بستن عقد ازدواج حرم 
مطهر شاهچراغ )ع( دانست و افزود: به همه جوانانی که 
در شرف ازدواج هستند توصیه می کنیم درنهایت سادگی 
در فضــای معنوی حــرم عقد کنند و با از بیــن رفتن کرونا 

جشن ازدواجشان را برگزار کنند.
او بــا بیان اینکــه به تعویــق افتــادن ازدواج آســیب های 
بســیاری به ویژه بــرای زوج های عقــد کــرده دارد، گفت: 
بــا صرفه جویــی و در نظــر داشــتن مســائل اقتصادی، 
اولویت بندی هزینه ها و در نظر گرفتن اهمیت تشــکیل 
زندگی مشترک، برگزاری مراسمی که منجر به تجمع شود، 
هم خطرناک اســت و هم خود می تواند به عاملی برای بر 
هم خوردن زندگی مشترک تبدیل شود و تلخکامی به بار 

آورد.

والدین سختگیری ها را رها کنند
او بــه خانواده ها نیــز توصیه کرد کــه در وضعیت کنونی، 
صاح فرزندانشــان را به آرزوهایی که برای جشــن ازدواج 
آن هــا داشــته اند، ترجیح دهند و با ســختگیری بســیار و 
محدود کردن آن ها مسیر را برای رفتن زیر سقف مشترک 

سخت نکنند.
معــاون امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان فــارس 

بــا بیــان اینکه در حــال حاضر مســبب بخــش عمده ای 
مشکات موجود که منجر به برگزاری جشن های خطرناک 
یا بــه تعویــق افتــادن و برهم خــوردن ازدواج می شــود، 
خانواده ها هستند، گفت: آنان باید در نظر داشته باشند 
کــه هیچ وقت برای جشــن گرفتــن دیر نیســت؛ اما هیچ 
ضمانتــی برای حفــظ ســامت عزیزانشــان در موقعیت 

کنونی وجود ندارد.
مسوول مرکز تخصصی، آموزشی و مشاوره پیش از ازدواج 
و انتخاب همســر هاتف،  اولین مرکز دانشگاهی انتخاب 
همســر زیر نظر دانشــگاه علوم پزشــکی نیز بــر این نکته 
تاکید کرد که آمار ارائه مشاوره ازدواج در این مرکز افزایش 
یافته و تاکنون۸۰۰ جلســه مشاوره پیش از ازدواج در این 
مرکز انجام شــده؛ همچنین ۵۰ کارگاه آموزشی به صورت 

مجازی در این مدت در این زمینه برگزار شده است.
حسین شــکوری عنوان کرد: با وجود شیوع کرونا،  امسال 
آمارها افزایش پیدا کرده و مرکز درمقایسه با سال گذشته 

فعال تر شده است.

وقت اصالح فرهنگ رسیده است
او بــه مردم توصیه کرد به بهانه کرونــا ازدواج را به تعویق 
نیندازند؛ چراکه با توجه به محدودیت ها، بهترین فرصت 
اســت کــه فرهنگ های غلــط، آداب و رســوم نادرســت و 

تجمل گرایی را در ازدواج تصحیح کنیم.
به گفته شکوری اکنون زمان فرهنگ سازی جدید با رویکرد 
اسامی و  منطقی و ساده برگزار کردن مراسم های ازدواج 

است.
براین اســاس، گرچه ســایه مــرگ با وجــود کرونا بر ســر 
شــادی های کوچک زندگی افتاده است، حیات در جریان 
اســت و ازدواج و تشــکیل خانواده نیــز می تواند حتی در 

وضعیت کنونی آسان و بی دغدغه و زیبا باشد.
آخرین آمار کرونا در استان فارس در ۲۴ ساعت منتهی به 
ظهر سه شنبه چهارم آذرماه نشان می دهد که با شناسایی 
۲۰۶۴ بیمــار جدید مبتا به کرونا در اســتان فارس تعداد 
کل مبتایان این ویروس از آغاز شــیوع کرونا به ۱۳۸ هزار و 

۸۶۹ نفر رسیده است.
استان فارس از لحاظ شیوع کرونا در وضعیت هشدار قرار 

دارد.

دورویسکهازدواجدرعصرکرونا
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  آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ) سری  پنجم سال 1399  (

روزنامه سرخاب
م.الف 133

تاریخ انتشار نوبت اول:   99/09/06 
تاریخ انتشارنوبت دوم :   99/09/22  

برابــر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ســراب تصرفات 
مالکانه وبال معارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات وامالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر بــه منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 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 حســن گل محمد زاده قلعه جوقي به شناســنامه شماره 4  صادره 
ســراب فرزند ولي محمد  نســبت به ششــدانگ یک باب خانــه از محدوده 
پــالک ثبتــي 2976 - اصلــي واقع در ســراب بخــش 49 تبریز  به مســاحت 
دويســت وپنجاه ويک مترو نود ســانتي  مترمربع .مالک رســمی مشــاعی 

)کالسه 99/236(
)   قریه  رازلیق  پالک 2 -   اصلی (

2-  آقــاي  ايمــان جهازي بــه شناســنامه شــماره 123 صادره ســراب فرزند 
عبدالعلي  نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعي پالک 1257 فرعي 
از 2-  اصلــي واقــع در قریــه رازليق حومه ثبتي ســراب بخــش 49 تبریز  به 
مســاحت ســه هزارو ســيصدو نودو هفت مترو بیســت ســانتي  مترمربع.

خریداری از قدیر منتخب )کالسه 99/102(
)   قریه  گواشین  پالک 10 -  اصلی (

3- آقاي  منصور كاوه به شناســنامه شــماره 1893  صادره سراب فرزند احد  
نســبت به ششــدانگ یک قطعه باغ از محدوده پالک ثبتی 10-  اصلی قریه 
گواشــین حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز   به مساحت نه هزارو هفتصدو 
شــصت وپنج مترو بیســت ونه ســانتی مترمربع.خریداری از رضا شــریفی 

)کالسه 99/127(
)   قریه  زیراسف  پالک 18 - اصلی (

4- آقــاي  اميــد مردي بــه شناســنامه شــماره 4404  صادره ســراب فرزند 
طهماس  نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان از محــدوده پالک 18 - 
اصلی واقع در قریه زیراسف حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز به مساحت 
سیصدو بیست وســه مترو سی وپنج ســانتی  مترمربع. خریداری از فرهاد 

مردی )کالسه 99/58(
)   قریه  فرکوش  پالک 21-  اصلی (

5- آقاي  رضا موســي نژاد فركوشــي به شناسنامه شــماره 17 صادره سراب 
فرزنــد عزیز نســبت به ششــدانگ یک واحــد کارخانــه تولید خــوراک دام 
وطیور از محدوده پالک 21-  اصلی واقع در قریه فرکوش حومه ثبتی سراب 
بخــش 49 تبریز به  مســاحت چهار هزار مترمربع .مالک مشــاعی رســمی 

)کالسه99/213(
  )   قریه  آغمیون  پالک 27 - اصلی (

6- آقاي مختار گل محمد زاده قلعه جوقي به شناســنامه شــماره 6 صادره 
سراب فرزند اكبر نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک1214  
فرعــی از 27-  اصلــی واقــع در قریه آغمیــون حومه ثبتی ســراب بخش 49 
تبریز  به مســاحت شصت وهفت هزارو چهارصدو شــصت ونه مترو پنجاه 

ســانتی  مترمربع  خریداری از حسن با عصمت )کالسه 98/179(           
7- آقــای  فرشــيد گل محمــد زاده قلعــه جوقــي بــه شناســنامه شــماره 
ملی1640053107 صادره ســراب فرزند اكبر نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمیــن مزروعی پــالک 1218 فرعی از 27-  اصلی واقــع در قریه آغمیون حومه 
ثبتی سراب بخش 49 تبریز  به مساحت هفت هزارو هفتصدو شصت و سه 
مترو هفتادو هشــت ســانتی مترمربع.خریداری از رضــا ومختار گل محمد 

زاده )کالسه 98/180(
8- آقاي  سعيد گل محمدزاده قلعه جوقي به شناسنامه شماره 23  صادره 
ســراب فرزند اكبر  نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1220 
فرعــی از 27-  اصلــی واقــع در قریه آغمیــون حومه ثبتی ســراب بخش 49 
تبریز  به مســاحت شــش هزارو نهصدو ســی وســه مترو چهل ویک سانتی 

مترمربع خریداری از نادر آخوندی )کالسه 97/346(
9- آقــاي  ســعيد گل محمد زاده به شناســنامه شــماره 23  صادره ســراب 
فرزند اكبر نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1284 فرعی 
از 27 - اصلــی واقع در قریه آغمیون حومه ثبتی ســراب بخش 49 تبریز  به 
مســاحت چهار هزارو هشتصدو بیست وهشــت مترو پنجاه وشش سانتی 

مترمربع .خریداری از رضا آخوندی 97/347( 
)   قریه  صومعه حق  پالک 96-  اصلی (

10- آقــاي  اكبــر صحرائي صومعه به شناســنامه شــماره 20  صادره ســراب 
فرزند نوروز  نســبت به ششــدانگ يک باب خانه مسکوني از محدوده پالک 
ثبتــي 96- اصلي قریه صومعه حق حومه ثبتي ســراب بخــش 49 تبریز  به 
مســاحت يکهزارو بیســت ويک مترو هشتاد ســانتي  مترمربع.خریداری از 

علی اکبری.)98/25(
)   قریه  چرلو  پالک 131-  اصلی (

11- آقايان امیر و ميالد آقانســب به شناسنامه شــماره های 1640523952و 
6020072282 صادره ســراب فرزندان  عيســي هرکدام   نســبت به یک دانگ 
ونیم مشاع از ششدانگ  و علی یوسفی به شماره ملی 6020097927 صادره 
ســراب فرزند میراصالن نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک واحد 
تولید تختــه چند الیه  از محدوده پالک 131 - اصلــی قریه چرلو حومه ثبتی 
ســراب بخش 49 تبریز  به مساحت پنج هزارو بیست ویک مترو سی سانتی 

مترمربع.خریداری از عیسی آقا نسب )کالسه های 670و669و94/668(
)   شهر شربیان  پالک 161 -  اصلی (

12- آقاي منصور نجاري اصل شربياني به شناسنامه شماره 8 صادره سراب 
فرزنــد محمد نســبت به ششــدانگ يک قطعه بــاغ  از محــدوده پالک 161-  
اصلي شربيان حومه ثبتي سراب بخش 49 تبریز  به مساحت پانزده هزارو 
پانصدو بیســت نه مترو شصت وهفت ســانتي مترمربع. خریداری از وراث 

محمد نجاری )کالسه 95/77(
13- آقــاي  اروجعلــي جدي به شناســنامه شــماره 28 صادره ســراب فرزند 
مجيد  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعــی از محدوده پالک 161 
-  اصلی شــربیان حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز به مساحت  نودو چهار 
هــزارو پانصدو نودو شــش مترمربــع .خریداری از حســین محمدی اعظم 

)کالسه 99/121(
 )   قریه   دیزج عظیم پالک 178- اصلی (

14- آقــاي ايــوب فاخري شــيره جيني به شناســنامه شــماره 4505  صادره  
ســراب فرزند قربانعلي  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
33 فرعی از 178-  اصلی واقع در قریه دیزج عظیم حومه ثبتی سراب بخش 
49 تبریــز به مســاحت چهار هزارو دویســت وســی ونه مترو یازده ســانتی 

مترمربع.خریداری از علی اصغر صادقیان)کالسه 98/240(
)   قریه   آبرس  پالک 189-  اصلی (

15- خانــم فاطمــه فگــوري آبرس به شناســنامه شــماره 17  صادره ســراب 
فرزنــد عبداله نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعــی پالک382 
فرعــی از 189- اصلی واقع در قریه آبرس حومه ثبتی ســراب بخش 49 تبریز  
به مســاحت پنج هــزارو نهصدو پنجاه وچهار مترو بیســت وهفت ســانتی 

مترمربع خریداری از عبداله فگوری )کالسه 99/105(
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:  449
آگهی فقدان سند مالکیت

پالک ثبتی شــماره 6064 فرعی از 17 اصلی واقع در عجب شــیراز بخش ده مراغه بمقدار ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی که به موجب 
صورتجلســه تفکیک شــماره 104/15/1267- 1390/12/07 به نام سید علی اصغر میرمحمدی اقدم در ذیل 29769 صفحه 178 دفتر 156 ثبت  و 
ســند مالکیت شــماره 291015  ســری 90/ب به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و شــخص اخیرالذکر با ارایه استشهاد محلی 
به شــرح نامه شــماره  15345 – 1399/08/25 مدعی فقدان ســند مالکیت در اثر اســباب کشی شــده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نمــوده اســت مراتب در اجــرای تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود، مدعیان و معترضان به 
مالکیــت پالک مذکــور میتوانند دعاوی و اعتراضات خود را کتبا بمدت ده روز پس از انتشــار آگهی به اداره ثبت اســناد و امالک عجب شــیر 
تسلیم نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و به اعتراضات بعد از مدت 
تعیین شــده ترتیب اثر داده نخواهد شــد. در ضمن ملک مذکور دارای یک مورد رهن به شماره 1465- 1391/08/28 دفترخانه اسناد رسمی 

شماره یک عجب شیر به مبلغ 281/171/480 ریال بنفع بانک مسکن شعبه عجب شیر میباشد.
قادر ساعدی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عجب شیرتاریخ انتشار 1399/09/06

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

 ) مرحله دوم  – نوبت دوم (

روزنامه سرخاب
م.الف 501

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

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

شرایط :
مبلغ  تضمين )سپرده  

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

شرکت ها و پیمانکاران  واجد الشرایط 

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

5درصد از کل فروش و 

شارژ کارت بلیط

مناقصه واگذاری امورات باجه های 

شارژ و فروش کارت بلیط   در سطح 

شهر به تعداد 7 باجه  

1

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

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

4- درصد پایه مناقصه،حداکثر 5 درصد کارمزد از کل فروش کارت و شارژ کارت بلیط می باشد و ارائه قیمت باالتر از قیمت پایه مورد قبول نخواهد بود.
شهردار مراغه - احمدی5- ساير جزئيات و اطالعات دراسناد مناقصه قيد شده است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مسكن فرهنگيان و كاركنان دولت در عجب شير

به شماره ثبت   12 و  شناسه ملی 10860451501 )نوبت اول(

روزنامه سرخاب
تاریخ انتشار :    1399/09/06

جلســه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شــرکت تعاونی مســكن فرهنگيــان و كاركنان دولت در عجب شــير در روز  
دوشــنبه  مورخه  99/09/17  ساعت 12:00 در محل اســتان آذربايجان شرقي - شهرستان عجب شير - بخش مركزي – شهرک 
انقــالب – مجتمع آپارتمانهای فرهنگیان- طبقه اول -کدپســتی  5541711419  برگزار می شــود. از کلیه اعضا دعوت میگردد 

جهت اتخاذ تصمیم در موعد مقرر در مجمع عمومی حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

تصمیم گیری در مورد تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی
تذکر:

1. این مجمع عمومی با حضور دو ســوم اعضا رســمیت می یابد و مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم 
مغایرت با ضوابط  قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسكن فرهنگيان و كاركنان دولت در عجب شير

م.الف:  1177
آگهی تاسیس

تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود تالش ســبز کلیبــردر تاریخ 
1399/09/01 به شــماره ثبت 620 به شناســه ملــی 14009597400 ثبت و 
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :انجام امورات منابع طبيعي و كشاورزي اعم از جنگل 
كاري-اصالح جنگل- كنترل آفات. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی : استان آذربايجان شرقي ، شهرستان كليبر ، بخش مركزي ، 
شهر كليبر، محله حسن آباد ، شهيدايماني ، كوچه )حسن آباد( ، كوچه 

)هفت تير( ، پالك 1865 ، طبقه همكف کدپستی 5461633447
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 9,000,000 ریال نقدی

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
خانم اعظم پیله ور به شماره ملی 1374046434 دارنده 3000000 ریال 

سهم الشرکه
آقای احداله نجف پور گلوســنگ به شــماره ملــی 5198331971 دارنده 

3000000 ریال سهم الشرکه
آقای اســداله نجف پور به شــماره ملی 5199598597 دارنده 3000000 

ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره

خانــم اعظم پیله ور به شــماره ملــی 1374046434 و به ســمت نايب 
رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به ســمت عضو اصلي هيئت 

مديره به مدت نامحدود
آقای احداله نجف پور گلوسنگ به شماره ملی 5198331971 و به سمت 
عضو اصلي هيئت مديره به مدت نامحدود و به ســمت مديرعامل به 

مدت نامحدود
آقای اســداله نجف پور به شــماره ملی 5199598597 و به سمت عضو 
اصلي هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره 

به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل 
چک ،سفته ،بروات ، قراردادها و عقود اسالمي و همچنين کليه نامه هاي 
عادي و اداري با امضاء مدير عامل همراه بامهر شرکت معتبر مي باشد 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
روزنامه کثیر االنتشار  سرخاب جهت درج آگهی  های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 

باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کلیبر

م.الف:  1176
آگهی تاسیس

تاســیس شرکت با مســئولیت محدود سایه بهشت یاســین در تاریخ 
1399/09/04 به شماره ثبت 621 به شناسه ملی 14009607079 ثبت و امضا 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :ايجاد و بهره برداري از دفاتر پیشخوان دولت و بخش 
عمومي و ارائه خدمات نيابتي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي  

درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی : استان آذربايجان شــرقي ، شهرستان كليبر ، بخش آبش 
احمد ، شــهر آبش احمد، محله چپ ، كوچه ))فرزیــن(( ، خيابان امام 

خميني ، پالك 227 ، طبقه همكف کدپستی 5467117395
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
خانم فرزانه كعبه به شــماره ملــی 5040127790 دارنــده 1500000 ریال 

سهم الشرکه
آقای يوسف نقيبي به شــماره ملی 5190025438 دارنده 7000000 ریال 

سهم الشرکه
خانم رقيه نقيبي به شماره ملی 5190267261 دارنده 1500000 ریال سهم 

الشرکه
اعضا هیئت مدیره

خانم فرزانه كعبه به شــماره ملی 5040127790 و به سمت عضو اصلي 
هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 

نامحدود
آقای يوســف نقيبــي به شــماره ملــی 5190025438 و به ســمت عضو 
اصلي هيئت مديره به مدت نامحدود و به ســمت مديرعامل به مدت 

نامحدود
خانم رقيه نقيبي به شــماره ملی 5190267261 و به ســمت عضو اصلي 
هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به 

مدت نامحدود
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل 
چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين کليه نامه هاي 

عادي و اداري باامضاء مدبرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

روزنامه کثیر االنتشار  سرخاب جهت درج آگهی  های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 

باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کلیبر
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»فوران«بداخالقی
درفوتبالایران

 چه کسی مسئول این چهره زشت است؟

گزارش

مهر- خشــم و بداخاقی حاال دو عنصری است که در رگ های 
فوتبال ایران جریان دارد و باشگاه ها آن را از طریق مصاحبه ها 
و بیانیه هایشــان به جامعه پمپاژ می کنند. به راستی مسئول 

این اتفاقات ضدفرهنگی کیست؟
 هرچــه بــر عمر مســابقات لیــگ برتر فوتبــال ایــران افزوده 
می شــود، عمر بداخاقی ها و خشــم باشــگاه ها به هفته های 
ابتدایــی تقلیل پیــدا می کنــد. لیگ برتــر به عنــوان ویترین 
فوتبــال باشــگاهی ایــران که بایــد محلی بــرای لــذت بردن 
و ســرگرمی مــردم و هوادارانــش باشــد، بــه ســرکردگی خود 
باشــگاه ها، مربیــان و بازیکنــان چنان خشــمی را بــه جامعه 
پمپاژ می کند که تاثیرات اجتماعی و فرهنگی آن شاید حتی تا 

سال ها باقی بماند.
اتفاقات همین دو هفته نخست لیگ برتر شاید نمونه بسیار 
خوبــی از ماهیت و ذات فوتبال ایران باشــد کــه به یک رویه و 
عرف در جامعه تبدیل شــده است. اعتراض پیاپی باشگاه ها، 
درگیری های مربیان و مدیران در ورزشــگاه ها و در رســانه ها، 
صــدور بیانیه های پیاپی و ُکری خوانی های بی پایه و اســاس 
کــه با چند برابــر قدرت اصلی خــود در فضای مجــازی و بین 

هواداران بازنشر داده می شود، فوتبال ایران را به »ناکجاآباد« 
کشانده است.

ایــن  در  جامعــه  کلــی  فضــای  پررنــگ  تاثیــر  از  صرفنظــر 
بداخاقی ها و نقش باشگاه ها که هر کدام پسوند »فرهنگی« 
را یدک می کشــند، می توان این پرســش را مطرح کرد که سایر 
نهادها و متولیان فوتبال چه کار می کنند؟ چرا ســازمان لیگ 
به عنوان برگزار کننده مسابقات لیگ برتر اقدام و پیش بینی 

خاصی برای جلوگیری از این اتفاقات ندارد.
فدراســیون فوتبال در ســال های اخیر به جای فرهنگ سازی، 
بر جنبه تنبیهی و قضایی ماجرا متمرکز شده است و درمان را 
جایگزین پیشگیری کرده؛ در حالی که این اقدامات انضباطی 
هــم تاثیــری در رویه غلــط فوتبال ایــران نداشــته و صرفًا به 

درآمدزایی فدراسیون فوتبال کمک کرده است!
باشــگاه ها نشــان داده اند برای رســیدن به عنوان قهرمانی، 
کسب سهمیه آسیا و یا سقوط نکردن به لیگ دسته اول دست 
به هر کاری می زنند و برایشان هدف، وسیله را توجیه می کند. 
این عــزم در باشــگاه های ما بــرای جلوگیــری از بداخاقی ها 
وجــود ندارد و آنها حتــی ثابت کرده اند در اشــتباهات، گاهی 

پشت مربی و بازیکن خود در می آیند.
تکلیف ســازمان لیگ و فدراســیون فوتبال هم که مشــخص 
است و اگر اقدامی هم صورت گرفته، تاثیرگذار نبوده است. به 
راستی برای پایان دادن به این وضعیت و آرام کردن آتشفشان 
خشــم و هیاهــو، بــرای بازگردانــدن فوتبــال ایران به مســیر 
اخاقی، برای کاهش تنش هــا و درگیری ها و در یک کام برای 

لذت بردن هواداران از این فوتبال چه کارهایی الزم است؟
 

یکایرانیسرمربی
زیر21سالههایسوئدشد

ورزش ســه- ســرمربی جوان ایرانی – اروپایی تیم گوته بورگ 
سوئد هدایت تیم زیر ۲۱ سال های سوئد را بر عهده گرفت.

پویا اســبقی مربی ایرانی – ســوئدی که پیش از این با هدایت 
تیــم فوتبــال "دالکــورد" ســوئد نــام خــودش را به عنــوان 
جوان ترین سرمربی خارجی تاریخ فوتبال سوئد مطرح کرد، از 
سوی فدراسیون این کشور هدایت سرمربی تیم فوتبال زیر ۲۱ 

سال های سوئد را بر عهده گرفت.
در همیــن ارتبــاط رســانه های ســوئدی بــا پرداختــن به این 

مطلب نوشتند:
پوریــا اســبقی حاال با تــرک "گوته بــورگ" به عنوان ســرمربی 
جدید تیم U-۲۱ ســوئد انتخاب شد که به گفته خودش افتخار 

بسیار بزرگی برای او محسوب می شود.
 ایــن در حالی اســت کــه تیم زیر ۲۱ ســاله های ســوئد با قبول 
شکســت از ایتالیــا نتوانســت جواز حضــور در مرحلــه نهایی 
جام ملت های اروپا در رده زیر۲۱ ســال ها را کسب کند و حاال با 

حضور اسبقی جوان می رود تا روزهای جدیدی را تجربه کند. 
درخصــوص پویا اســبقی می توان گفــت که او در ۲۳ ســالگی 
فوتبال بازی کردن را کنار گذاشــت و به مربی گری روی آورد؛ او 
ابتدا در ســطوح جوانان و نوجوانان بــه فعالیت پرداخت اما 
پس از مدتی سرمربی تیم رزگارد شد و توانست همراه این تیم 

از سطح ۶ به ۵ صعود کند.
اســبقی در ســال ۲۰۱۶ پس از مدتی دســتیاری در تیم دالکورد 
درحالی که فقط ۳۱ ســال سن داشت ســرمربی این تیم شد و 

جوان ترین سرمربی خارجی تاریخ فوتبال سوئد شد.
وی چند ماهی را نیز به عنوان سرمربی باشگاه فوتبال "یفله" 
فعالیت کرد و سپس در ژانویه ۲۰۱۸ سرمربی "گوته بورگ شد" 
تا نخستین تجربه وی در سطح اول فوتبال سوئد رقم بخورد.

ورزش  مدیریتــی  مســائل  کارشــناس  فــارس- 
گفت: باشــگاه های صنعتــی در واقــع از جیــب مردم 

ارتزاق می کنند نه بودجه دولت.
معمــواًل  ایــران  فوتبــال  در  صنعتــی  باشــگاه های 
باشــگاهی با تمکن مالی مناســب هســتند اما گاهی 
اوقــات در ایــن باشــگاه ها شــاهد اتفاقــات تلخــی 
هســتیم که بــه ورزش و به ویــژه فوتبــال لطمه وارد 
می کند و حتی چرخــه فوتبال را دچار اختال می کند. 
بــه همین مناســبت با ســعید فائقی یکــی از مدیران 
ارشــد و اســبق ورزش کشــور گفت وگــو کردیــم تــا در 
مورد این شــرایط باشــگاه  های صنعتی در فوتبال به 
نوعی آسیب شناسی کارشناســانه انجام داده باشیم. 

صحبت های فائقی را در زیر می خوانید.

 باشگاه های صنعتی از جیب مردم ارتزاق 
می کنند نه از بودجه دولت

باشــگاه های صنعتــی و حضور صنعــت در ورزش در 
همه جای دنیا رواج دارد و این مســئله فقط در کشور 
ما نیســت. البته برخاف  تصورات عموم باشگاه های 
صنعتی از بودجه دولتی ارتزاق نمی کنند بلکه از جیب 
مردم هزینه های شــان تأمین می شود و قضیه به این 
صورت است که این کارخانه های صنعتی محصولی را 
تولید و به فروش می رساند که قیمت تمام شده برای 
ایــن محصوالت وجــود دارد کــه هزینه های باشــگاه 
ورزشی آن کارخانه صنعتی هم در دل این قیمت تمام 
شــده وجود دارد. در واقع این باشــگاه های صنعتی 

پول را از مردم می گیرند.

 ورزش یک مقوله اجتماعی در جهان است
و  اســت  جهــان  در  اجتماعــی  پدیــده  یــک  ورزش 
همانطــوری کــه مثاًل شــما بــرای تأمیــن اجتماعی و 
اســتفاده از خدمــات درمانــی دفترچه بیمــه دارد در 
دنیا هم بــرای ورزش چنین دفترچــه ای وجود دارد و 
به همین دلیل است که در گذشته در کشور  ما هم به 
کارخانجات و کارگاه های تولیدی اجازه داده می شــد 
کــه در ورزش هزینه کننــد و هزینه های ورزشــی جزو 
هزینه هــای قابل قبول محســوب می شــد به همین 
دلیل باشــگاه فوتسال شن سای ســاوه به وجود آمد 
اما بعدها که اعام شد هزینه ها در ورزش قابل قبول 
نیست آن باشگاه نیز نتوانســت به حیات خود ادامه 

بدهد. 

  قانونمندی در ورزش ایران وجود ندارد
متأسفانه قانونمندی درستی در ورزش ما وجود ندارد 
که بخواهیم با اســتفاده از این قانــون مراکز صنعتی 
ســرمایه گذاری  ورزش  در  درســتی  بــه  کارخانه هــا  و 
کننــد. البته در زمان ریاست هاشــمی تبار بر ســازمان 
تربیت بدنی وقت با اســتفاده از هوشــمندی ایشــان 
قرار شــد که یک درصد از فــروش محصوالت صنعتی 
در ورزش هزینه شــود البته یک ســوم از یک درصد که 

این پول باید در ورزش هزینه می شد.

برای آنکه بدانید این مبلغ چقدر می شود باید بگویم 
زمانی که من در ورزش ســمت داشــتم و یــا در وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات حضور داشــتم یک سوم 
یــک درصد در ســال ۱۳۸۰ بالــغ بر ۲۰ میلیــارد تومان 
می شــد که آن زمــان عدد درشــتی بــود. آن زمان دالر 
حدود ۹۰۰ تومان بود. کل یک درصد رقمی در حدود 
۷۰ میلیارد تومان می شد ک یک سوم آن که ۲۰ میلیارد 

بود در ورزش هزینه می شد.

 کورتانیدزه را به ایران آوردیم
بــا ۲۰ میلیارد تومانی که به وجود آمد یک تیم کشــتی 
به نام تیم کشــتی پیام در مازندران درســت شــد و ما 
حتــی یــک قهرمــان بین المللی مثــل کورتانیــدزه را 
به لیگ کشــتی ایــران آوردیم. نتیجه اش این شــد که 
علیرضا حیدری توانســت این کشــتی گیر قدرتمند را 
در المپیک شکســت بدهد زیــرا در لیگ با فن و فنون 

کورتانیدزه بیشتر آشنا شده بود.

 قانونی برای ورزش حرفه ای در کشور نداریم
در تمــام دنیا بودجه  صنعتی که وارد ورزش می شــود 
باعث توسعه ورزش خواهد شد و می تواند تسهیات 
هــم  مــا  کشــور  در  کنــد.  ایجــاد  ورزش  در  را  زیــادی 
می توان از این بودجه باشگاه های صنعتی به صورت 
قانونمند برای توسعه ورزش کشورمان استفاده کرد. 
در دنیــا کارخانــه ای مثل بنــز از بســیاری از ورزش ها 
حمایت می کند، یا پست بانک آلمان یا شرکتی به نام 

هرمینش از شنا در آلمان حمایت می کند.
اینها اقتصادهای بزرگی هســتند و می آیند و اسپانسر 
می شــوند. ما در دنیــا یک ورزش حرفــه ای داریم یک 
روزش آماتــور، در بخش ورزش حرفــه ای بحث ضرور 
و زیــان و ســود مطــرح اســت و در واقع یک باشــگاه 
ورزشی خود مانند یک کارخانه یا یک بنگاه اقتصادی 
اســت که باید دخل و خرجش را جــور کند و درآمدها 

و هزینه ها تابع بحث های دقیق اقتصادی هستند.

اما متأسفانه در کشور ما قانونی برای ورزش حرفه ای 
نداریــم. قانــون ورزش کشــورمان مربــوط به ســال 
۱۳۵۰ اســت یعنــی زمانــی کــه ورزش ما آماتــور بوده 
پــس تعریف دقیق و کاملی از بنگاه ورزشــی نداریم و 
قانومندی خاصی در ورزش حرفه ای ما حاکم نیست. 
مثاًل در بورس می گویند شــرکتی که ســه سال زیان ده 
باشــد نمی تواند در بــورس حضورش تداوم داشــته 

باشد.

 هیچ باشگاه ایرانی تابع قوانین سود و زیان 
نیست

هیچکدام از باشــگاه های صنعتی ما تابع بازار سرمایه 
و قوانیــن ســود و زیــان نیســتند. اگر زمانی باشــگاه 
پرســپولیس با مالکی به نام عبــدو فعالیت می کرده 
یا باشگاه های مثل شاهین، تهران جوان و ... داشتیم 
همگی این باشگاه ها تابع قوانین اقتصادی بودند و 
اینگونه نبوده که یک فرد برای این باشــگاه ها هزینه 
کنــد بلکه مالــکان این باشــگاه ها با تنظیــم دخل و 
خرج خود حتی ســود هــم از باشــگاه داری می بردند. 
دقیقًا مثل مــدارس غیر انتفاعی کــه در واقع دخل و 
خرج مدرســه تأمین می شــود و مالک هم از آن ســود 
می برد. مثاًل باشــگاه پیــکان در زمان خــودش جدا از 
کارخانه ایران خودرو بوده و دخل و خرجش هم جدا 

بوده است.

 باشگاه های صنعتی باید درآمدزا شوند
اکنون هم باشگاه های صنعتی ما باید درآمدزا باشند 
اما هیچکــدام از مدیران عامل این باشــگاه ها به فکر 
مســائل مالی نیســتند در حالیکه مدیران عامل این 
باشــگاه ها باید در صورتــی که باشگاه شــان زیان ده 
شــود از طریــق مجامــع باشــگاه ها مؤاخــذه و حتی 
اخراج شــوند. اما مدیران عامل باشگاه های صنعتی 
ما خــود را مکلف به درآمدزایــی نمی دانند و به دلیل 
اینکه ما قانون و درســت و حسابی در ورزش حرفه ای 

نداریم شاهد چنین مشکات اساسی در باشگاه های 
صنعتی هستیم.

وقتــی قانــون ورزش حرفــه ای نداریــم هیــچ مدیری 
نمی تواند درآمدزایی کند و هزینه ها هم طبیعی است 
که منجر به زیان شود. اما وقتی باشگاه ها قانون مدار 
شوند دیگر مجامع از مدیران عامل باشگاه ها زیان ده 

بودن را نمی پذیرند.

 آژانس نقل و انتقاالت بازیکن نداریم
اگر می گوینــد در باشــگاه های صنعتی گاهی شــاهد 
پدیده داللیســم در فوتبال هســتیم قیمت بازیکنان 
چند برابر قیمت واقعی آن محاســبه می شــود به این 
دلیل اســت که ما آژانس های نقل و انتقاالت بازیکن 

نداریم.
در اساســنامه اول فدراســیون فوتبــال آمــده بود که 
بایــد آژانس های نقل و انتقــاالت بازیکنان در فوتبال 
ایجاد شــود. در ورزش حرفه ای همه چیز در یک اتاق 
شیشه ای اســت و همه چیز باید شفاف باشد. به طور 
مثــال می گویــم وقتــی در بخش مســکن آژانس های 
امــاک داریم قیمــت اجاره و خرید و فــروش ملک در 
هر منطقه روشن است و فاصله قیمتی ملک ها با هم 
زیاد نیســت. اما چرا در فوتبال مان بحث داللی پیش 

می آید.
بــه ایــن دالیــل اســت کــه آژانــس نقــل و انتقاالتــی 
بــه فراخــور ظرفیــت کشــور بــه وجــود نیاورده ایم و 
باشــگاه های صنعتی ما هم بیان ســرمایه ای ندارند. 
مثــل بیان هایــی کــه بنگاه هــای اقتصــادی دارند. 
باشــگاه های صنعتی ما هم باید چنین بیان سرمایه 
داشــته باشــند. به طور مثــال وقتی در باشــگاه های 
صنعتی بیان ســرمایه وجود ندارد و معلوم نیســت 
چقدر پول به عنوان بودجــه و چقدر به عنوان هزینه 
داریم این مســائل در باشــگاه های صنعتی که شــما 
می گوییــد پیــش می آیــد. باید همــه چیــز بلورین و 

شفاف باشد.

 طرح جامع باشگاه داری را باید تصویب کنیم
برای رهایی از این وضعیت باشــگاه های صنعتی باید 
یک طرح جامع باشگاه داری در ورزش حرفه ای ایجاد 
کنیم که شــفافیت مســئله اصلی آن باشد. ما باید در 
این طرح باشــگاه ها را مکلف به شفاف ســازی و ارائه 
بیــان کنیم. مثــاًل اگر باشــگاهی ۱۰ تومان قرار اســت 
برای خریــد بازیکن هزینه کند فقــط همان ۱۰ تومان 
را هزینه کند و تمامی هزینه های باشگاه در چارچوب 
بودجه مصوب آن باشــد. وقتی باشــگاه ها که تبدیل 
به یــک بنگاه اقتصــادی درآمدزا می شــوند مکلف به 
پرداخــت مالیــات بــه وزارت اقتصاد و دارایی شــوند 
همــه چیز شــفاف و مشــخص خواهد شــد. در همه 
جای دنیا این مربیان هســتند که مالیات درآمدشان 
را می دهنــد امــا در ایران شــاهدیم که گاهی باشــگاه 
مالیات مربــی را هم پرداخت می کنــد. باید همه چیز 

قانومند و شفاف در ورزش حرفه ای ما اجرا شود.

فائقی: باشگاه های صنعتی از جیب مردم ارتزاق می کنند

هیچباشگاهیتابعقوانینسودوزیاننیست

ایسنا- آکادمی کیا سرفصل جدیدی را در 
تاریخ فوتبال ایران ورق زده اســت؛ تیمی 
که به ســبک و ســیاق آلمانی ها و زیر نظر 
مهــدی مهدوی کیا آماده رســیدن به لیگ 

برتر ایران خواهد شد.
 در فوتبــال آلمــان دو تیــم هوفنهایــم و 
الیپزیش بیش از هر تیمی موفق و در عین 
حــال منفور هســتند؛ تیم هایی کــه با یک 
برنامه درست و حساب  شده سرمایه خود 
و همین طــور آینده بازیکنــان و مربیان را 
هدر نداده اند و هر سال گام جدیدی را در 
راه موفقیــت بر می دارند و همین موضوع 
بــه چشــم هــواداران افراطــی در فوتبال 
آلمان خوش نیامده اســت. با این وجود، 
مساله مهم سرمایه گذاری دو سر سود این 
دو باشگاه در پرورش بازیکنان آینده دار و 
درآمدزایــی از محل فروش این بازیکنان و 
همین طــور موفقیت در لیگ هــای ملی و 

بین المللی است.
بــا  میــادی،   ۲۰۰۰ ســال  در  هوفنهایــم 
پشــتیبانی مالــی دیتمــار هــوپ و جذب 
بهتریــن بازیکنــان جــوان و آینــده دار به 
ســرعت از لیگ دســته پنجم آلمان کارش 
را آغاز کرد و در سال ۲۰۰۸ به بوندس لیگا، 
باالترین سطح فوتبال آلمان صعود کرد. 
ایــن تیــم در فصــل ۱۸ – ۲۰۱۷ بــرای اولین 
بار به مرحله گروهی لیــگ قهرمانان اروپا 

رسید.
الیپزیــش، دیگر تیم آلمانی اســت که مدل 
بسیار نوینی را در عرصه فوتبال باشگاهی 
پیاده کرد. این تیم در سال ۲۰۰۹ کار خود را 
از لیگ دســته پنجم آلمان شــروع کرد. این 
تیم به ســرعت با جذب بهتریــن بازیکنان 

جوان و آینده دار، راه را برای خود هموار کرد 
و در عرض هفت ســال، به بوندس لیگای 
آلمــان صعود کــرد. آن هــا یک ســال بعد 
بــه لیگ قهرمانــان اروپا راه یافتند و ســال 
گذشته تا مرحله نیمه نهایی صعود کردند.
تصور این که در فوتبــال ایران تیمی وجود 
داشــته باشــد کــه بــه این ســبک و ســیاق 
برنامه ریــزی و در نهایــت پیشــرفت کنــد، 
دور از انتظــار اســت امــا یکــی مثــل مهدی 
مهدوی کیا، اســطوره فوتبــال ایران و عضو 
باشــگاه  صدتایی های تیم ملی، از پنج سال 
قبــل کار خــود را آغــاز کرده و با رســیدن به 
اهداف اولیه خود، درصــدد پیمودن راهی 
اســت که الیپزیــش و هوفنهایــم در آلمان 

رفتند.

 قهرمانی آکادمی کیا در رده های پایه 
و حضور پرتعداد بازیکنان در تیم 

ملی جوانان
آکادمــی کیــا کــه از نــام خانوادگــی ایــن 
فوتبالیســت بــزرگ الهــام گرفتــه اســت، 
پنج ســال قبل کار خود را با تاســیس یک 
مدرسه فوتبال آغاز کرد و با استعدادیابی 
هــزاران بازیکــن، صاحب تیمی شــده که 
در ســال های گذشــته یکی پس از دیگری، 
فاتح لیگ های نونهاالن و نوجوانان شده 

است.
و  مهــدی  کوشــش  و  تــاش  ثمــره 
برادرش هــادی در این تیــم، حضور تعداد 
زیــادی از بازیکنان مهدوی کیــا در تیم ملی 
نوجوانــان اســت. در حــال حاضــر نیمــی 

از بازیکنــان تیم ملــی زیر ۱۷ ســال ایران با 
هدایت حســین عبدی را بازیکنان شــاغل 
در آکادمــی کیا تشــکیل می دهنــد که یک 
اتفــاق ویــژه محســوب می شــود. بــا این 
وضعیــت، مهدوی کیا تیم نوجــوان خود را 
مهیای حضور در لیگ  دســته ســه فوتبال 
ایران کرده که پایین ترین رده در مسابقات 
باشــگاهی فوتبال ایران محسوب می شود 
تا به این شــکل به طور رســمی وارد عرصه 
رقابت هــای باشــگاهی در رده بزرگســاالن 

شود و به سوی لیگ برتر حرکت کند.

مدل آلمانی مهدوی کیا از روی دست 
الیپزیش و هوفنهایم

مهــدی  مهدوی کیــا که بــه نظر می رســد 
و  الیپزیــش  آلمانــی  تیــم  دو  مجــذوب 
هوفنهایم شــده، می گوید برنامه ۵ سال 
دوم ایــن باشــگاه شــروع از لیــگ دســته 
ســوم ایــران اســت: » در ایــن برنامــه بــا 
بازیکنان ۱۷- ۱۶ ســاله وارد لیگ دسته سه 
کشــور خواهیم شــد. مدل تیم هایی مثل 
هوفنهایــم یــا الیپزیگ که از دســته ســوم 
شــروع کردند و حاال به دسته اول فوتبال 
آلمــان و فوتبــال اروپــا وارد شــده اند. ما 
همین روش را در پیش گرفته ایم و در حال 
اجرا هستیم. از دســته سوم با محصوالت 
آکادمــی خودمان شــروع خواهیــم کرد و 
تیم االن تشکیل شــده است. در برنامه ۵ 
ســال دوم این هدف را داریم که به سطح 

اول فوتبــال ایران برســیم، که همان لیگ 
برتر اســت. در همین راســتا ما امتیازی را 
از اســتان مازندران و شــهر بابل در اختیار 

گرفتیم.«
رونــد این تیــم در ۵ ســال گذشــته حاکی 
از اجــرای کامــل برنامه هــای مهدوی کیــا 
در ایــران دارد. آکادمــی او نشــان داده که 
ســرمایه گذاری روی فوتبال پایه و پرورش 
ایــران هــم جوابگــو  بازیکنــان جــوان در 
اســت و ایــن مدل ها مخصــوص آلمان و 
ســایر کشــورهای توســعه یافته نیست. از 
االن می تــوان محقــق شــدن برنامه هــای 
مهدوی کیــا و تیم جوانش را بــا صعود به 
لیگ برتــر فوتبال ایــران حداکثــر در پنج 
ســال گذشــته دیــد؛ تیمــی کــه در آینده 
می تواند بــا افتخارآفرینــی در لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان آســیا با بازیکنــان آکادمی 
خــود، رونــد توســعه فوتبــال در ایــران را 
شــتاب ببخشد و ســاختارهای اشــتباه در 

سایر باشگاه ها را دگرگون کند.
اگر چه اجرای این برنامه ها بدون داشتن 
پشــتوانه مالی کار آسانی نیســت اما برای 
تیم هایی که ســاالنه تــا ۱۰۰ میلیارد تومان 
اختصــاص  می کننــد،  هزینــه  بیش تــر  و 
دادن یک دهم از این مبلغ به فوتبال پایه 
جای دوری نمی رفت ولی در این ســال ها 
نه فوتبالیســت های اســم و رســم دار و نه 
باشــگاه های متمول به این ســمت و ســو 

حرکت نکردند و فقط در جا زده اند.

ذهنزیباومدلآلمانیمهدویکیادرراهلیگبرتر



)کثیراالنتشــار( کشــور  شــمالغرب  گســـتره  بــا  روزنامــه 
صاحب امتیاز:  شــرکت مطبوعاتی ســخن نگاران طوبیمدیرمســوؤل: سیدرضا علوی

سردبیر: کریم جمالی  زیرنظر شورای سیاستگذارینشانی دفتر مرکزی: تبریز، شریعتی جنوبی، 
کوچه ارک، پالک  2۴نشانی دفتر تهران: تهران میدان انقالب- جمالزاده جنوبی پالک ۱۴۶  -طبقه سوم  
واحد ۶ -کدپستی۱3۱38۶۴۱85 تلفن:  02۱-۶۶۴9۱۶0۱  0۴۱- 35553538چاپ:پرنیان

میثاق نامه اخالق حرفه ای روزنامه نگاران در سایت روزنامه سرخاب    رتبه نشریه در طرح رتبه بندی نشریات: چهار sorkhab.irhttp://www.sorkhab.ir email:sorkhab.ir@gmail.com @tooba_online

ُسرخاب کهن محله ای است در تبریز که خزینه ادب، عرفان و هنر ایرانی است

روزانهم

ایرنــا - دبیــر جشــنواره پنجمیــن جشــنواره بیــن 
المللی عکس ســامت روان دانشــگاه علوم پزشکی 
بین- المللــی  جشــنواره  ششــمین  گفــت:  زنجــان 
عکــس ســامت روان بــا همــکاری و حمایــت دفتــر 
ســامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت 
وزارت بهداشــت، نمایندگی WHO در ایــران و دفتر 
همکاری هــای بین¬ الملــل وزارت بهداشــت برگزار 

می شود.
دکتر محمدرضــا صائینی افزود: ســامتی محصول 
سه بعد انســان یعنی"سامت جســم، سامت روان 
و ســامت اجتماعی " اســت ایــن ابعــاد در کنار هم 

سامتی و سالم زیستن را ایجاد می کنند.
وی اضافــه کرد: در ایــن میان تامین ســامت روانی، 
جسمی و اجتماعی یکی از اساسی ترین اهداف نظام 
ســامت است چرا که سالم زیســتن با کارآیی فردی و 
اجتماعــی افراد و در کنــار آن با بخش هــای مختلف 
توسعه و پیشــرفت های علمی و صنعتی جامعه گره 
خورده و جوامع برای پیشــرفت، بهتر است که منابع 
زیــادی را بــرای بهبود ســامت روان جامعــه مصرف 

کنند.
ایــن مســؤول ادامــه داد: طبــق تعریف، احســاس 
رضایتمنــدی از خویــش و بــا ارزش بــودن و توانایی 
ارتبــاط مناســب و همدلی کردن با دیگــران و حرکت 
بسوی رشد و تعالی، از نشانه های سامت روان است.

بــه گفتــه صائینی، ایــن جشــنواره با ایجاد بســتری 
جهــت هم افزایی و هــم فکری از منظــر دیدگاه های 
متنوع فرهنگی قصــد دارد با افزایش آگاهی عمومی 
در زمینــه ســامت روان و حســاس کــردن جامعــه 
موجب ارتقای ســطح سواد ســامت روانی اجتماعی 

افراد و افزایش شاخص های سامت روان شود.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی ودرمانــی اســتان زنجــان ادامــه داد: بــه 
رسمیت در آوردن سامت روان در گرو افزایش سواد 

ســامت روان است تا از این طریق بر انگ اختاالت و 
بیماری های روانپزشــکی فائق آمده و راه را بر درمان 
به موقع بیماران باز و اقدامات پیشگیرانه نیز تقویت 

شود.
وی اظهــار داشــت: از ایــن رو هنــر عکاســی از جمله 
ابزارهایی اســت کــه با بهره گیــری از اشــکال متنوع، 
می توانــد کارکردی ۲ گانــه از حیث نمایــش هنری و 
بسترســازی فرهنگی پیرامون موضوعــات مرتبط با 
ســامت روان داشــته باشــد و این نــگاه جدید قادر 
است با آمیختن تکنیک های هنر عکاسی و مضامین 
روانشــناختی از راه ایجاد همدلی و هم حســی باعث 
شــکل گیری ارتباط بین اثر هنری و مخاطب شــده و 

پاالیش روانی جامعه را فراهم کند.
این مســؤول ادامه داد: از طرفی ســرعت عالم گیری 
ویروس کرونا و کشــندگی آن به گونه ای است که تک 
تک افراد جامعه باید به روشهای پیشگیری از انتقال 
ویروس توجه داشته و در توقف چرخه انتقال، نقش 
ایفا کنند و بدلیل اهمیت موضوع و ارتباط ســامت 
روان در شرایط بحران و بحران پاندمی کرونا، بخش 

کوید-۱۹ نیز به بخش های جشنواره اضافه شد.  
صائینی افزود: بر این اســاس این جشــنواره در سه 
بخش موضوع آزاد، موضوع ســامت روان و کوید-۱۹ 
برگزار می شــود که در هر بخش می توان چهار عکس 

)درمجموع ۱۲ عکس برای سه بخش( ارسال کرد.  
وی یــادآوری کــرد: هــر عکــس را تنهــا در یک بخش 
می توان شــرکت داد و نســخه های رنگــی و تک رنگ 
از یک عکس باید یک عنوان یکســان داشــته باشند 
و نمــی تواننــد همزمان در بخش هــای مختلف این 
جشــنواره شــرکت داده شــوند و از طرفــی عکس ها 
باید طبق تعاریف تعاریف فیاپ و جشــنواره، که در 

انتهای فراخوان آمده، لحاظ شود.
 دبیر جشنواره پنجمین جشنواره بین المللی عکس 
ســامت روان دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان ادامه 

داد: ثبــت نام و دریافــت عکس ها از ۱۱ مهر امســال، 
همزمان با روز جهانی بهداشــت روان آغاز شــده تا ۹ 
آذر ادامــه دارد که احتمال تمدید دریافت آثار وجود 
دارد و از طرفــی پایــان داوری، ۲۰ دی، اعام پذیرفته 
شــدگان و نامزدهــای جوایــز،۳۰ دی  و نمایشــگاه، 
اهــدای جوایــز و تحویــل کتــاب بــه راه یافتــگان به 

نمایشگاه چاپی اردیبهشت ۱۴۰۰ خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: از زمــان ثبت نام تا کنون ســه 
هــزار نفر از ۵۸ کشــور جهــان در این رویداد شــرکت 
کرده اند که پیش بینی می شود این تعداد به مراتب 

افزایش داشته باشد.  
بــه گفته وی، در مجموع ۹ هزار یورو جوایز نقدی این 
جشنواره )حدود ۳۳۴ میلیون تومان( درنظر گرفته 
شــده که عکس هــای راه یافتــه توســط برگزارکننده 

چاپ شده و به نمایش در می آیند.
المللــی  بیــن  جشــنواره  ششــمین  اســت  گفتنــی 
عکــس ســامت روان بــا هــدف افزایــش آگاهی در 
جامعــه بــا اســتفاده از هنر عکاســان ایــران وجهان 
توسط دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانــی اســتان زنجــان، بــا حمایــت دفتر ســامت 
روانــی، اجتماعی و اعتیــاد وزارت بهداشــت، درمان 
وآموزش پزشکی و با همکاری کلوپ عکس فوکوس، 
نمایندگــی فدراســیون بیــن المللــی هنر عکاســی 
)فیــاپ( در ایــران و مجــوز وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اسامی، برگزار می شود.
این جشــنواره، زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر 
عکاسی )فیاپ(  اســت. عکس های راه یافته به این 
جشــنواره، ضمن ثبت در آرشیو FIAP  بنام عکاس، 
برای دریافت القاب FIAP نیز محاسبه خواهد شد.
آدرس                                                                                                                                                 بــا  جشــنواره  ســایت 
آبــان  از   www.MentalHealthExhibition.ir
ماه سال ۹۹ با ترجمه زبان های مختلف در دسترس 

عاقه مندان و هنرمندان سراسر جهان قرار دارد.
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سخن روزسخن روز
به نیکى ها امر کن و خود نیکوکار باش، و با دست و زبان بدیها را انکار کن، و بکوش تا از بدکاران دور باشى

و در راه خدا آنگونه که شایسته است تالش کن، و هرگز سرزنش مالمتگران تو را از تالش در راه خدا باز ندارد
 براى حق د رمشکالت و سختى ها شنا کن، شناخت خود را در دین به کمال رسان

 خود را براى استقامت برابر مشکالت عادت ده، که شکیبایى در راه حق عادتى پسندیده است
امام علی )ع(  – نهج البالغه

مهر-  احمد پوری معتقد اســت شــاعران قرن هفت 
و هشــت قله های غول پیکری شــعری ســاختند که 
تجربــه ای دیگر و ســاختن قله هایــی رفیع تــر از آن 
و برداشــتن گامــی فراختــر از آن ها به نظــر ناممکن 

می رسد.
 آلبــوم »اینکه دلتنگ تــو ام…« چندی پیش با صدای 
ســاالر عقیلــی منتشــر شــد کــه اشــعارش را مهدی 
مظاهری ســروده و مطلبی از عبدالجبــار کاکایی در 
نقد و بررســی این آلبوم و اشــعارش منتشــر کردیم. 
اینک احمد پوری، نویسنده و مترجم شعر یادداشتی 
در بررســی این آلبوم نوشــته که برای انتشار در اختیار 

مهر قرار گرفته است.
مشــروح متن این یادداشــت با عنوان »رویای ماه در 

چاه« در ادامه می آید:
سی دی را می گذاری در دستگاه پخش. کاری جدید با 

صدای ساالر عقیلی.
صدای دلنشــین ویولون  دستت را می گیرد و تو را در 
سبزه زاری مه آلود سپیده دمان رها می کند. نغمه غم 
انگیز و سخت گیرایی است. خواننده با همان غمی که 

تو را نیز در بر گرفته می خواند
این که دلتنگ توام اقرار می خواهد مگر؟

این که از من دلخوری انکار می خواهد مگر؟
.....

عقل اگر غیرت کند، یک بار عاشق می شوی
اشتباه ناگهان تکرار می خواهد مگر؟

ویلن در پاســخ به  شــاعر حیران اســت فقط  آرام و با 
نرمایی دلنشین  با او همداستان می شود.

با زبان بی زبانی بار ها گفتی برو...
من که دارم می روم اصرار می خواهد مگر؟

چه دلنشین است این شعر. به شتاب سراغ نام شاعر 
می روم .مهدی مظاهری. و شــعر را در جلد ســی دی 
یک بار دیگر می خوانم. غزلی ناب، ساده، صمیمی و 

بسیار موثر.
غزل سرودن در این دوره که شعر رها از اوزان عروضی 
دیری است راه درازی پیموده و در جاهایی قله هایی 

ساخته سترگ و پابرجا، کار پرخطری است.
 شــاعران قرن هفت و هشــت قله های غــول پیکری 
شعری ساختند که تجربه ای دیگر و ساختن قله هایی 
رفیع تر از آن ناممکن می نماید. مگر می شود غزلی در 
چهارچوب مضامین آن روزها سرود و گامی فراختر از 
آن ها برداشت؟ عراقی، سعدی، حافظ مگر ناگفته ای 

گذاشــتند کــه آن را بگویی و در کنارشــان قرار بگیری. 
غزل امروز فقط باید قالب آشــنای آن را داشته باشد 
که مضامین روز همســو با ســنجه های زیباشناسانه 
حاضر آن را پر کند تا توجهی جلب کند و گرنه چراغی 
خواهد بود کم ســو میــان گوی های آتشــین بزرگان 

گذشته که هیچ نگاهی به آن نمی افتد.
مهدی مظاهری از زبان زنده امروز با قالب زیبای غزل 
عاشقانه هایی ساخته که در همان نگاه نخست تازگی 

و طراوت خود را به رخ می کشد.
من از گذشت نگاهت به عشق می دیدم

که عشق های تو با یک نگاه می گذرد
و یا

وقتی مدام چشم تو از دست من تر است
این جا جدا شویم برای تو بهتر است.

معموال ترانه ها زمانی که ردای موسیقی بر دوششان 
اســت زیبا جلوه می کنند و در آمیزه با آن است که زیر 
لب زمزمه می شوند. اما غزل های عاشقانه این آلبوم 
هم در هم نشــینی با نوایی که برایش ساخته شده و 
هم به صورت غزلی فارغ از موسیقی دلنشین هستند 

و لذت بخش.
ترانه اول که انــدوه زیبایی در جانت کاشــته ناگهان 
جای خــود را به ترانــه ای می دهد کــه در جانت زمزه 
می کند: اندوه را به ســویی بنه زمان شــادی اســت و 

رقص.
سازهای کوبه ای ریتم رقصی را آغاز می کنند:

زلف را شانه مزن شانه به رقص آمده است
من که هیچ آینه خانه به رقص آمده است.

سازهای زهی با رنگ و بوی رقص ایرانی اوج می گیرد:

باز در سینه کسی سر به قفس می کوبد
به گمانم دل دیوانه به رقص آمده است

و ترجیع بند زلف را شــانه مزن... اســت که هم چنان 
می چرخد و می چرخاند.

دست از رقص می شویی و صدای زیبای ساالر عقیلی 
پس از یک آغاز زیبای پیانومی خواند

سپید می گذرد یا سیاه می گذرد
دو پلک تو برایم دوماه میگذرد

شبی که چشم ترا بوسه می زدم، گفتم
که چشم های تو از این گناه می گذرد

......
بگو در آن طرف میله های این زندان

سپید می گذرد یا سیاه می گذرد.
و بعد ترانه های دیگر. هرکدام دنیای زیبایی هستند 

که دل هوس می کند یک بار دیگر گوش دهد آن را.
کم تر آلبومی ســراغ دارم که در آن آهنگســاز ، شــاعر و 
خواننده چنیــن همدلی کنند. گویی هرســه در یک 

لحظه و در توفان یک حس به نغمه درآمده اند.
نسیم شاملو به روشنی نشان می دهد که درک ژرف او 
از موسیقی امروز جهان و آشنایی بسیار قابل توجه او 
با موسیقی ایرانی از یک سو و استعداد و نازک خیالی 
اش از سوی دیگر آثاری را در این آلبوم ارابه کرده است 
که ناگزیر می کند تورا که بارها و بارها آن را گوش دهی.
ســه ترانه آخری ایــن آلبوم هم توســط پیمان خازنی 
تنظیــم شــده کــه می تــوان از حس آمیــزی آن ها به 

ظرافت کار او پی برد.
احترام و دستمریزاد به عزیزانی که با این اثر از تلخی 

این روزها خاکستری کاسته اند.

     فرهنگ

دشواریرسیدنبهقلههایغزلقرنهفتوهشت
بررسی»اینکه دلتنگ توام«

منظر

پروازمرغازسفرهافرادکمدرآمد
قیمت مرغ به حدود ۳۵۰۰۰ تومان رسید. پیام پورفاح در طرح زیر فشار اقتصادی بر مردم را با افزایش قیمت های افسار گسیخته

 به ویژه بر روی کاالهای اساسی مانند مرغ به تصویر کشیده است.

ششمینجشنوارهبینالمللیعکسسالمتدرزنجانبرگزارمیشود
عکس

وقتی ننوشتن کار درستی است
ایســنا- مجتبی ویسی می گوید: اگر نویسنده احساس 
کند حــرف تازه ای نــدارد و قلمش زا زمیــن بگذارد کار 
درستی است؛ هرچند ممکن است در این ارزیابی دچار 

خطا شود.
بازنشســتگی  اعــام  دربــاره  مترجــم،  و  شــاعر  ایــن 
نویســندگان و زمین گذاشــتن قلــم، اظهار کــرد: این 
موضــوع می توانــد بــه دالیــل متعــدد اتفــاق بیفتد؛ 
می تواند فردی باشد و یا دالیل عمومی و بیرونی داشته 
باشد. گاه فرد احساس می کند چیزی برای گفتن ندارد 
و بــه ایــن داوری درباره خود می رســد کــه دیگر چیزی 
ننویســد و این یک تصمیم درونی اســت. البته انسان 
موجود پیچیده ای اســت و ممکن است بعدا به ایده و 
سوژه نابی برسد. اما اگر شخص احساس کند که دیگر 
حرفی برای گفتن ندارد و قلــم خود را زمین بگذارد کار 

پسندیده ای می کند.
او در عین حال افزود: البته ممکن است فرد دچار خطا 
شــود و ارزیابی اش برای یک مقطع خاص باشــد. مثا 
مخاطبان و منتقدان ارزش کار او را درک نکرده باشند و 
در آینده به جزئیات و خصوصیات او پی  ببرند و مطرح 

شود؛ در طول تاریخ این اتفاق افتاده است.
ویســی در ادامه گفــت: دلیل دیگر، اجتماعی اســت و 
در کشــور ما هــم مصــداق دارد. برخی از نویســندگان 
همــه تــوان و انرژی خــود را بــر نوشــتن می گذارند اما 
به دالیــل مختلف احســاس می کنند آثارشــان  خوب 
خوانده نشده و یا اصا خوانده نشده و توی ذوق شان 
انجــام  خاصــی  کار  می کننــد  احســاس  و  می خــورد 
نمی دهنــد. اگر بخواهیــم وارد جزئیات شــویم که این 

قصه سر دراز دارد.
ایــن مترجــم و شــاعر دربــاره احســاس ســرخوردگی 
نویسندگان از استقبال از آثارشان و اعام بازنشستگی 
توضیــح داد: افــراد متفــاوت هســتند؛ نویســنده ای 
ظرفیــت باالیــی دارد و عوامل بیرونی بــر روی او تأثیر 
زیادی نــدارد و بــا آن ها مقابلــه می کند و تــا آخر عمر 
می نویسد اما برخی از نویسندگان حساس ترند و توان 
مقابله با مشــقت ها و وضعیت بیرونی و حتی مادی را 
ندارند و نمی توانند مقاومت کنند و احساس می کنند 
دیگــر نمی توانند بنویســند. مثــا ســالینجر  تصمیم 
گرفت دیگر ننویســد؛ با این که نویســنده قدرتمندی 

بود اما تصمیم گرفت تا از نوشتن دست بکشد. 
و  آدم هــا  ظرفیــت  کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن  او 
نویسندگان متفاوت اســت، ما نویسنده های متوسط 

و حتی ضعیفی داریم که درباره همه چیز می نویسند.

 ســرخاب- رئیس حوزه هنری آذربایجان شــرقی با بیان این که متاسفانه 
کرونا، ضربه عمیقی به صنعت ســینمای کشــور، چه در حوزه تولید و چه 
ســینماداری وارد کرد، گفت: با تمامی تاش هایی هم که کردیم، حمایتی 
اعمــال نشــد و در بحــث محدودیت ها نیز ســینما، به عنــوان یک محل 

خاص درنظر گرفته نشد.
محمد حســین باغی با اشــاره بــه تاثیر شــیوع کرونا بر عرصه ســینما و 
ســینماداری، اظهــار کرد: در پی اعمــال محدودیت ها، حوزه ســینما را در 
لیســت گروه های شــغلی ســه و چهار قرار دادند، در حالی که سینماها را 
با رعایت دقیق دســتورالعمل ها و با ظرفیت ۱۰ درصد)هر ۱۰ صندلی یک 

نفر( استفاده کردیم.
رئیس حوزه هنری اســتان در این خصوص افزود: معتقدم سینماها ضرر 
بسیار کمتری از ســوپرمارکتی ها، بی آرتی ها و… دارند، چراکه پروتکل های 
بهداشتی در ســینماها به جد رعایت شــده و از حداقل ظرفیت استفاده 

می شود.
وی با بیان این که خواسته  ما از ستاد مقابله با کرونا نیز این بود که دیدگاه 
ویــژه ای به بخش ســینما داشــته باشــند، افزود: بــا تعطیلی ســینماها، 
مخاطبان این حوزه به اماکن دیگری گســیل می شوند، در حالی که ما در 
سالن های سینمایی به طور کاما دقیق و جدی، پروتکل ها را رعایت کرده 
و به عنوان مثال می توانستیم ۵۰۰ نفری را که به سایر اماکن مثل پارک و… 

می روند را در پنج سالن با فواصل زیاد، مستقر کنیم.
وی با اشــاره به محدودیت های قبلی اصناف و گروه های شــغلی مبنی بر 
تعطیلی بعد از ســاعت ۱۸ نیز گفت: تعطیلی بعد از ۱۸، به معنی تعطیلی 
کامل سینماها بود، چراکه تایم فعالیت سینماها عموما از ۱۶ تا ۲۲ است.

باغــی در ادامه تاکید کرد: البته ما تابع قانون بوده و محدودیت ها را نیز 
به جد رعایت می کنیم و هم اکنون نیز ســینماهای حوزه هنری اســتان به 

طور کامل تعطیل هستند.

مواسات بانوی تبریزی در خرید بلیت های سینما
وی در بخش دیگری از ســخنانش، با اشاره به مواســات بانوی تبریزی در 
خریــد بلیت های ســینما، اظهار کــرد: در هفته جاری، یــک بانوی تبریزی 
بخش زیادی از بلیت های ســانس عصر ســه سالن ســینمایی)دو سالن 
پردیس ســینمایی قدس و یک ســالن ســینما انقاب( را به عنوان هدیه 

فرهنگی و در حمایت از سینما خریداری کرد.
وی بــا قدردانــی از حرکــت  فرهنگی این بانــوی خیر، گفــت: این موضوع 
بیانگر آن اســت که مواسات و کمک مومنانه را باید به گونه ای ترویج کنیم 
که صرفا محدود به نیازهای معیشــتی و مادی نباشد، بلکه در حوزه هنر، 

تفکر و فرهنگ جامعه نیز اعمال شود.
رئیــس حوزه هنری اســتان با تاکیــد بر این کــه حمایت از فرهنــگ و هنر 
می تواند از ناهنجاری هــای جامعه جلوگیری کند، گفت: خرید بلیت های 
سینما توسط این بانوی خیر نیز به نوعی مواسات بود و امیدواریم که این 

حرکت های فرهنگی تداوم داشته و خیران به این حوزه نیز ورود کنند.

سینما    کتاب

نمایشگاهمجازیکتاب؛
فرصتیبرایاتحادناشران

ضربهعمیقکرونابهسینما
 حمایت بانوی تبریزی از سینما با خرید انبوه بلیت


