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«بودجه فرهنگ» خرج «فرهنگ» نمیشود

درد بیعملی داریم نه بیپولی!

عماد افروغ معتقد است که بودجههایی که به فرهنگ اختصاص داده میشود ،خرج مأموریتهای محوله نمیشود« .بودجه فرهنگی» از جمله چالشهایی است که دولتهای مختلف در پایان هر
سال درگیر آن هستند ،بودجهای که البته معمو ًال در فرآیند بودجهبندی ،مورد کمتوجهی قرار میگیرد و در هر شرایط مواجهه با هر نوع کسری ،اول از بودجه این بخش کسر میشود! شخص ًا معتقدم
بسیاری از بودجههایی که تخصیص داده میشود ،یا اص ًال خرج ماموریتهای محوله نمیشود یا نظارت الزم بر نحوه صحیح هزینه کرد این بودجههای فرهنگی صورت نمیگیرد
صفحه 4

بیمارستانهای

با گذشت چهار سال از حادثه قطار تبریز -مشهد ؛

خصوصی با کرونا

بازماندگانچشمانتظار
محاکمهمقصران
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تخم مرغ هم

گـرفتــار مشـکـل
بازار مرغ شد

صفحه 3
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خــدا

دستور  VARمیدهد؟
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در بحبوحه انتخابــات  ۱۴۰۰و گمانهزنیها برای
کاندیداهای انتخابــات ،موضوع رئیس جمهور
شدن زنان بسیار داغ شده است.
ی از جامعه را تشکیل
درست اســت که زنان نیم 
میدهند اما در مــورد آزادی باید تمام جامعه را
در بر بگیرند .یکی از مباحثی که امام خمینی (ره)
به آن اهتمام ویــزه میورزید ،حضور فعال زنان
در عرصههــای مدیریتی و حکومتــی بود .حتی
مقام معظــم رهبری نیز بر این باور هســتند که
باید از زنــان در جایگاه تصمیم گیری اســتفاده
شود و نگاه جنسیتی وجود نداشته باشد.
پــس از انقالب ،بــرای نخســتین بار یــک زن به
عنوان وزیر رفاه پیشــنهاد شد .هم مقام معظم
رهبــری هم علمای دین ،بر این بــاور بودند که
زنان باید حضور فعالی در عرصههای مدیریتی
داشــته باشــند و در مواقع خدمت بــه نظام ،از
توانممندی زنان استفاده شود.
از سوی اگر به سیر تاریخی قانون اساسی بنگرید،
بحث رجل سیاســی ،بحثی جنســیتی نیســت.
اکنون شــورای نگهبان  ،باید تفســیر مناسبی از
واژه «رجــال» بدهــد .در تفســیر واژه «رجــال»
آمــده اکه زنــان هــم میتواننــد در جایگاههای
کالن حکومتی حضور داشــته باشند .اگر شورای
نگهبان به تفسیر درستی از این واژه برسد و زنان
کاندیدای ریاست جمهوری شوند ،فصلی نو در
جمهوری اسالمی پدید می آید.
همــان طــور کــه در بــاب تصدیگــری
وزارتخانههــا ،فضا برای زنان باز شــد و آنها
توانمندی خود را نشــان دادنــد ،اگر این باب
به روی ریاســت جمهــوری آنان نیز باز شــود،
بسیار امیدوارکننده بوده و میتوان از تمامی
ظرفیتهای نظام برای پیشرد اهداف انقالب
استفاده کرد ...

ادامه در صفحه دو

روزنامه سرخاب در شمالغرب کشور
نماینده فعال میپذیرد

شماره تماس021- 66 56 77 67-9 :
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است که میگوید من سرهنگ نیستم و حقوقدانم
ولی در این هفت سال چه گلی به سر این مملکت
زدهاست؟بزرگترینمشکالتامروز کشور ماساخته

دست همان کسی اســت که با افتخار میگفت من

سرهنگنیستموحقوقدانهستم
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دور کشور دیوار
نکشیم

رییسکمیسیونپولوسرمایهاتاقبازرگانیتهران
اظهار داشــت :اگر ما بتوانیم با جامعه بینالملل

ارتباط برقرار کنیم و تحریمها برداشته شود به طور
حتم روی اقتصاد ما تأثیر مثبت خواهد گذاشــت.
نمیشــود دور خودمــان دیــوار بکشــیم و هیــچ
ارتباطی با اقتصاد جهان نداشته باشیم
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“خود زنی هنری” یا
“انتحار زیرپوستی”

چــه ها که بر ســر هنر و هنرمند ایــن مرز و بوم
نیامده.هنــوز کــه هنوز اســت جایگاه روشــنی

بــرای هنرمنــدان و گونــه های هنــری تعریف
نشده است

اطالعیه
اداره کل راه و شهرسازی

رئیس جمهور زن
ِ
یک فرصت برای نظام
فاطمه آجرلو

یکنمایندهمجلسگفت:آقایروحانیهفتسال

اهــل هنر خوب میدانند کــه در چند دهه اخیر

حر ف اول

نه فرصتسوزی

نظامی ها مذاکره را
بهتر بلدند

صحبــت دربــاره هنــر چندان آســان نیســت،

عکس :آرشیو  -سرخاب

برای بازگشت دیهگو

تیتر وار

نوبتدوم

صفحه 6

ایران و آمریکا؛ نقطه ،سرخط
دوربرگردان به قبل از ترامپ

عصر ایران -کمتر از  24ساعت پس از سخنان آیتهللا

رییــس مجلــس در اکتفا بــه متهم کــردن مدیریت

شــورای عالی هماهنگی اقتصادی گفته بودند «چند

اقتصادی را میتوان در همین راستا ارزیابی کرد.

خامنهای که در دیدار با رییس جمهوری و دیگر اعضای
سال مذاکره کردیم اما بینتیجه بود» حسن روحانی،
جدید آمریکا را به بازگشــت به دوران
رییس جمهوری
ِ

قبل از دونالد ترامپ دعوت کرده و گفته است« :ایران و
آمریکا به 4سال قبل بازگردند ولی این طور هم نیست
کهبرنامهایبرایفردانداشتهباشیم».

داخلــی و انــکار آثــار مخــرب ســه ســال محاصــره
با این حســاب ایران پیام رسمی و علنی خود را اعالم
کرده اســت :مذاکــره در چارچوب برجــام و نه برجام

جدید و بازگشت به همان نقطهای که ترامپ ،دیوار

کشید و منحرف شد.

شکلحقوقیبرجام-اگرچهعمالمعاهدهوتوافقو

اینسخناننشانمیدهدکهرهبریعالینظام،مانند

تعهد آور است -چنان که از نام آن برمی آید «برنامه»

«نه جنگ ،نه مذاکره» نیســت البته امید بستن و گره

اما مجال عمل به این برنامه و اســتمرار آن را نداد.

دوران ترامــپ ،مذاکره را منع نکردهاند و راهبرد کنونی

زدن و شــرطی کردن هم نیســت .ضمن این که اکنون

تــوپ در زمین آمریکاســت و به خاطــر همین رییس
جمهور روحانی گفته است« :تعهد در برابر تعهد ،اقدام
در برابر اقدام و کاهش تنش در برابر کاهش تنش».

نزدیــکان جــو بایــدن گفتهانــد او میخواهــد
«دوربرگــردان» کند و به همــان نقطههایی بازگردد

که ترامپ منحرف شده بود.

است«:برنامهجامعاقداممشترک».دونالدترامپ
بنابرایــن ایران از جو بایدن انتظار دارد به نقطه ای

بازگردیم که ترامپ نبود نه حتی نقطه ای که فرمان
کرد.کانهترامپینیامدهاست!
خروجصادر
ّ

همان گونه که رییس جمهوری جدید آمریکا وعده
داده بــه پیمــان آب و هوایی پاریــس بازمیگردد
یــا بــرای  11میلیــون مهاجر ســاکن آمریــکا هویت

آمریکایی صادر میکند و هر دو در واقع بازگشت به

به خاطر همین اســت که حســن روحانی خواســتار

قبل از ترامپ است.

پــای فرمــان خــروج آمریــکا از برجــام) نشــده بلکه

رقیب احمدینژاد به قدرت برسد ،هم کاری دشوار

بازگشــت به  18اردیبهشــت ( 1397روز امضای ترامپ

میگوید به  20ژانویــه  2017بازگردیم یعنی اول بهمن
 .1395روز روی کار آمدن ترامپ .اگر قرار باشــد بایدن
به دوران ترامپ به مثابه کمانک (پرانتز) بســته شده
در فاصلــه اول بهمن  1395تا اول بهمن  1399بنگرد
شکلکار هماناستکهروحانیمیگوید:بازگشتبه
همان نقطهای که ترامپ آمد .سخنان روحانی واضح

ترین پیام رسمی از جانب تهران و نشان دهندۀ عزم

او برای احیای برجام در همین دولت است.

سال  88و قبل از اعالم نتیجه انتخابات ،نوشتم اگر

در پیش دارد و هم آســان .دشــوار به این خاطر که
طــی  4ســال سیاســتهای متفاوتی اجرا شــده و

آســان به این سبب که کافی است به دورۀ قبل از او
برگردد و به عکس عمل کند.

این نکته را دربارۀ جوبایدن هم میتوان گفت .دشوار

اســت چون ترامپ به مســیری دیگر رفته بود و باید

به راه قبلی بازگردد و آســان اســت چون مسیر قبل

از ترامپ مشــخص بوده و از همــان جایی که خارج

نگاهی به مواضع رییس جمهوری ایران در ســه هفتۀ

شــده میتواند بازگــردد .در این میــان البته بایدن

دفاعــی و اکتفا به مباحــث مرتبط با کرونــا به تدریج

به چشــم دولت ســوم باراک اوباما نگاه کنند و انگار

اخیر و پس از پیروزی جو بایدن نشــان میدهد از الک
بیــرون آمده و واکنــش خــود او ،معــاون اول ،رییس
ســازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی به ســخنان

این مالحظه را هم دارد کــه نمی خواهد به دولت او
همچنان اوباما رییس اســت و او کمــاکان معاون و
کاماال هریس نیز این توصیف را نمی پسندد.

سازمان جذب آگهیها

شماره تماس041-35553538 :
0939 304 3510

پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟
HAM NAVA. I R
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ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

طبقاظهاراترئیسجمهور؛

نظر

روحانی:

چند هفته دیگر قلدرها به
زبالهدان تاریخ میپیوندند
ایســنا -رئیس جمهوری با اشــاره به پایان دوران ریاست جمهوری دونالد
ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا گفت :آنهایی که میخواســتند
ملت ایران سال  ۹۷جشن ســالگرد پیروزی انقالب خود را نبینند و آنها وارد
ایران شوند ،همه سرنگون شدند و همه دوران قلدریهایشان پایان یافت

و چند هفته دیگر به زباله دان ریخته میشوند.

حجتاالســام والمســلمین حســن روحانی رئیسجمهوری در آیین بهره
برداری از طرحهای ملی وزارت نفت که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد،

با بیان اینکه «سالهاســت که دچار تحریم هســتیم» اظهار کرد :در این ۳

سال اخیر در یک جنگ رویاروی بودیم و دشمنان با تمام مقابل ملت ایران

آمدند و شکستی مفتضحانه خوردند.

وی با اشاره به پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری
ایــاالت متحــده آمریکا افزود :آنهایی که میخواســتند ملت ایران ســال ۹۷

جشــن ســالگرد پیروزی انقالب خود را نبینند و آنها وارد ایران شــوند ،همه
سرنگون شدند و همه دوران قلدریهایشان پایان یافت و چند هفته دیگر

به زباله دان ریخته میشوند.

رئیــس جمهوری بــا تاکید بر اینکه این ملت ایران بود که در این ســه ســال

مانند قبل مقاوم ایســتاد و پیروز شد و این دشــمنان ایران بودند که دچار

شکست شــدند ،گفت :در این سالها نشان داده شــد اقتصاد ایران بزرگ
و مقاوم اســت و فکر نمیکنم در منطقه هیچ کشــوری چنین قدرتی داشته
باشد که بتواند در سه سال جنگ رویاروی بایستد و پیروز شود؛ این نتیجهی
عظمت و قدرت و تاب آوری ملت ایران در ســایه خوداتکایی و درون زایی و

ژئوپلیتیک ایران است؛ ایران جایگاه جغرافیایی عظیمی است که قدرتی در
دنیــا نمیتواند ایران را بخاطر جایگاه خاصی کــه دارد فرهنگ و همچنین
مقاومتهــای بســیاری که در طول تاریخ داشــته اســت؛ از منطقه و جهان
حذف کند .خیلیها میخواســتند کشــور مــا را از بین ببرند و نتوانســتند؛

آیا حل اختالف بین ایران و آمریکا آسان است؟

رویداد - ۲۴حســن روحانی ،رییس جمهــوری ایران،

امــا با وجود این که جو بایــدن ،رئیس جمهوری منتخب

تعلیق تحریمها را مرحلهبندی و مشروط کند.

میان ایران و آمریکا بســیار آسان است .آقای روحانی که

اوباما ،رئیس جمهوری ســابق آمریکا در گفتوگوی اخیر

نخست باید درخواســت خود از شورای امنیت سازمان

هفته گذشــته گفــت که از نظــر او حل مســاله موجود
در نشســت هفتگی دولت ایران ســخن میگفت ،ابراز

امیــدواری کرد که اگــر دولت جدید آمریــکا اقدامهای

دولــت قبــل را محکوم و سیاســتهای نادرســت آن را
جبران کنــد .او تصریح کرد که اگــر اراده حاکمان آینده

آمریــکا بازگشــت به سیاســت تعهــد ،احتــرام و اقدام
متقابل باشد ،گره اصلی با یک اراده و تصمیم دو جانبه
برای بازگشت به شرایط  ۲۰ژانویه  ۲۰۱۷باز میشود.

آمریکاه وعده بازگشت کشــورش به برجام را داده ،باراک
خود با روزنامه واشنگتنپســت در مورد بازگشــت ایاالت

متحده به توافقهــا و معاهدههای بینالمللی از جمله
برجام گفته اســت«:اعتماد از دســت رفته متحدانمان و

تمام جهان به رهبری آمریکا ،به سرعت بازنمیگردد .لذا
به دلیل آسیبهای وارد شده ،تغییر این وضعیت زمانبر

خواهد برد ولی مطمئنم جو بایدن از پس آن برخواهند
آمدهر چندکهممکناستدر کوتاهمدتاتفاقینیفتد».

در عمــل نیــز آمریکا برای بازگشــت بــه برجــام در گام

ملل متحد را برای فعالســازی مکانیســم حلوفصل

اختالفات موجود در برجام که  ۲۰اوت گذشته ارائه شده

بود ،پس بگیرد.

اما اگــر جو بایدن بــه عنــوان رئیس جمهــوری آمریکا

پس از حصــول توافق اولیه با ایران برای حل مســايل
موجود در خصوص تعهدات دو جانبه در قبال برجام،

با صدور فرمانی اجرایی کشورش را به توافق هستهای

اما این اظهارات آقای روحانی ،یک روز پس از آن بود که

اشــاره آقای اوبامــا به اعتماد از دســت رفتــه متحدان

غرب با ایران بازگرداند ،مساله رفع تحریمهای برجامی

اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی گفته بود«:به

ســخنان مقامهای جمهوری اسالمی به وضوح نمایان

هر چند آن گونه که وزیر خارجه ایران گفته ،آقای بایدن

علی خامنهای ،رهبر ایران در دیدار روســای ســه قوه و
بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها

بود ».آقای خامنهای همچنین یادآور شده بود«:البته

آمریکا و سایر کشــورهای جهان مســالهای است که در
است .چنان که رهبر ایران از عدم اطمینان به بیگانگان

و بیفایده بودن مذاکره سخن گفته است.

همچنانچالشبرانگیز خواهدبود.

قادر خواهد بود تحریمهایی را که بر پایه فرمان اجرایی
دونالد ترامپ احیا شــده را بــا اقدامی متقابل متوقف

در عیــن حــال ،تاکید حســن روحانی بر لــزوم جبران

کنــد ولی به باور کارشناســان آن گونه کــه در برجام نیز

اما محمدجواد ظریف ،وزیــر خارجه ایران که مذاکرات

و نیز اظهارات آقای ظریــف در مورد این که ایران نحوه

و تحریمهای یکجانبه خود به بهانه برنامه هســتهای

«بیفایــده» توصیف شــده ،در گفتگــوی اخیر خود با

پیش شــرطهایی اســت که ایران برای بازگشت ایاالت

ما مسیر رفع تحریم را یکبار امتحان و چند سال مذاکره
کردیم اما به نتیجهای نرسید».

او بــا غرب بــا هدف لغو تحریمها از ســوی رهبــر ایران
روزنامه ایران گفته بود«:بایدن میتواند با ســه فرمان

اجرایــی همه اینها(تحریمها) را لغو کند ،این که گفته
میشودرئیسجمهوریبعدیآمریکانخواهدتوانست

سیاســتهای نادرســت آمریکا طی چهار سال گذشته

ورود آمریــکا به برجــام را قابل گفتگــو میداند ،گویای
متحده به برجــام در نظر دارد و در عمل میتواند روند

این بازگشــت را آن چنان که آقای اوباما نیز به آن اشاره

کرده ،در کوتاه مدت دشوار کند.

تصریح شــده آمریکا موظف اســت تحریمهای ثانویه
ایران را به حالت تعلیق درآورد و نه این لغو کند.

امــا تحریمهایــی که با اســتناد به قانون کنگــره مانند

قانــون مقابله با تروریســم و نقض حقوق بشــر وضع
شده ،حتی اگر در قالب فرمان اجرایی رئیس جمهوری

آمریکا فعال شده باشد ،نیازمند رایزنی با کنگره آمریکا

هــر چنــد آن گونــه کــه آقــای بایــدن نیــز در جریــان

و جلب نظر اعضــای آن خواهد بود .البتــه با توجه به

آقای ظریــف همچنین گفته که اگر آمریــکا بخواهد به

برای حصــول توافق تازه با ایران دغدغههایی از جمله

روند غیرممکن نیســت ولی زمانبر اســت و خیلی هم

دوباره وارد برجام شود با این کشور گفتگو کنیم.

فعالیتهــای منطقهای و موشــکی دارد کــه میتواند

برخــی از تحریمهــای برجامی آمریکا را لغــو کند ،فقط

حرف است».

برجام بازگردد ما حاضریم در مورد این که چگونه آمریکا

رقابتهــای انتخاباتــی گفته بــود ،ایــاالت متحده نیز

پایبندی ایران به تعهدات هســتهای خود و نیز توسعه

حفظ اکثریت کنگره از ســوی حزب دموکرات شاید این

آسان نخواهد بود.

منبع :یورو نیوز

حال اینها آخرینهایی بودند که آمدند ،اما به نتیجه نرســیدند و شکست

خوردند.

منظور امام این نبود که نظامی ها نمیتوانند نامزد شوند

رئیس جمهوری با بیان اینکه برای «ما ،ملت ایران و دنیا آینده ایران بســیار

مهم اســت» تصریح کرد :ایران آباد و پیشرفته تنها برای مردم ایران نیست
بلکه برای مردم منطقه و جهان اســن؛ ایران میتواند نیازمندیهای منطقه

و حتی در برخی موارد نیازمندیهای جهان را ارزانتر و راحتتر تامین کند.

نماینده مجلس :نظامی ها مذاکره را بهتر بلدند

وی با تاکید بر اهمیت فعالیت دانشگاهها در حوزه تامین سرمایه انسانی،

انتخاب -یک نماینــده مجلس گفت :آقــای روحانی

نیازمند ســرمایهگذاری اعــم از داخلی و خارجی هســتیم؛ امــروز دیدیم که

حقوقدانم ولی در این هفت ســال چه گلی به سر این

گفــت :اگر میخواهیــم در صنعت با جهش و شــتابی خوب مواجه شــویم
طرحهایی افتتاح شد که بخشی از منابع آن خارجی بود؛ اگر سرمایه خارجی

در کنار داخلی قرار بگیرد میتوانیم شاهد تحوالت بزرگی باشیم.

آلومینیوم مواد اولیه خوبی در اختیار داریم که بسیار مهم است .مسأله سوم

اســت؛ در بســیاری از صنایع به ویژه پتروشــیمی ،نفت ،گاز ،فــوالد ،مس و
در جهش تولید تکنولوژی اســت؛ در نبود تکنولوژی با قیمت گران حداقل
اســتفاده را میتوان برد .در استفاده از تکنولوژی باید هم به داخل و هم به
خارج توجه کرد؛ در حوزه داخلی شــرکتهای دانشبنیان پیشــرفتهای

بســیار خوبی دارند؛ در اســتفاده از تکنولوژی خارجی نیز همواره اســتفاده

کردیم و باز هم اســتفاده میکنیم؛ به لطف خدا آمریکا و کشورهای دیگر در
این زمینه هیچگاه نتوانستند مانع شوند؛ چون ما در هر حال که خواستیم

تکنولــوژی را آوردیم؛ حال ممکن اســت تحریمها و فشــارها باعث افزایش

هزینههای مالی شود اما هیچ کس نمیتواند در اصل استفاده از تکنولوژی
خارجی مانع شود.

روحانــی با تاکید بر لزوم حضور صنایع مختلــف در بازارهای جهانی گفت:

این سوال که آقای روحانی هفت سال است که میگوید

داشــته باشــد؛ گاهی این بازار داخلی اســت گاهــی خارجی اســت؛ ما باید

ســال چه گلی به ســر این مملکــت زده اســت ،گفت:

پایــه چهارم جهش تولید بازار اســت؛ بــرای تولید بایــد تقاضاهایی وجود

میلیاردها جمعیت و بازارهای متنوع را ببینیم و اینجاست که تعامل سازنده
میتواند تأثیر گذار باشد؛ تعامل ســازنده در کنار قدرت ملی اهمیت دارد؛

اگر کشوری ضعیف باشد در تعامل ســازنده باید التماس کند؛ درحالی که
تعامل ســازنده یعنی قدرت ملی مــا در جایگاهی قرار بگیرد کــه آنها به ما

نیازمندند ما هم عالقه مندیم که با آنها تجارت و تعامل داشته باشیم.

من ســرهنگ نیســتم و حقوقدانم ولی در این هفت

بزرگترین مشکالت امروز کشور ما ساخته دست همان
کسی است که با افتخار میگفت من سرهنگ نیستم و

حقوقدان هستم .این در حالی است که افراد نظامی
با توجه به ســوابق تشــکیالتی و انظباطی خودشــان

میتوانند نظم بهتری به مدیریت امور بدهند.

وی افــزود :این  ۴اصل امــروز در ایران وجود دارد و ملت ما امروز در مســیر

این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجه در

فاصله بگیرد .خوشبختانه در کشــور ما همه حرکات ساختاری ما بر مبنای

در عرصه سیاسی و اقتصادی یا سیاست خارجه موفق

صحیحی قرار گرفته اســت و کســی هــم نمیتوانــد از افــکار عمومی ملت
مردمساالری است؛ مردم ساالری بسیار مهم است تا افکار را در مسیر درست

قــرار دهد و این افکار درســت اســت کــه میتواند نســل جوان ،کشــاورز و
صنعتگر را جذب کند؛ از  ۲۲بهمن  ۵۷ما در مسیر مردم ساالری رفتیم و امام

راحل مردم ساالری را بخوبی دید و در  ۴۷روز اول به مردم گفت پای صندوق

بروید؛ این مردم ساالری تضمین کننده اصل نظام و تصحیح افکار ماست.

رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز بحمدهللا جامعه ما با امیدواری بســیار
خوبی نســبت به آینده میاندیشــند بر لزوم توجه همه مسئوالن به آینده

ملت ایران و رفاه مردم تاکید و اظهار کرد :بد اخالقی و بد دهنی را رها کنیم؛
ما [دولت] که اعتنایی نمیکنیم و اگر کســی بــد اخالقی کند اصال خللی در

اراده ما ایجــاد نمیکند اما ما پیامبــری داریم که فرمودنــد «فقط برای این

مبعوث شدم که مکارم اخالقی را کامل کنم».

روحانــی ادامه داد :ما جمهوری اســامی ایران هســتیم و افتخار ما اخالق و

ادب اســت؛ این معنایش این نیست که کســی انتقاد نکند؛ انتقاد سازنده

مفید اســت ،اما انتقاد غیر از بد دهنی ،فحاشــی و بی تربیتی اســت و ملت
مــا نیز ایــن مــوارد را برنمیتاید؛ همه باید بــه خدمت به مــردم و افتخار و
سرافرازی ایران فکر کنیم.

وی با اشــاره بــه بهرهبــرداری از طرحهــای ملی سراســر کشــور در روزهای

پنجشــنبه گفت :طرحهایی که امروز افتتاح شد نشــان میدهد که همهی
مهندســان صنعتگران و مدیران در میدان هســتند؛ پنجشنبههای ما گواه
تاریخ اســت و در شــهادت میدهد که ملت ما ایستادگی میکنند و در برابر

دشــمنان عقب نشــینی نمیکنند و مســیر پیشــرفت خود را تا انتها ادامه

خواهد داد.

به گــزارش ایســنا ،رئیــس جمهــوری در بخشهایی از صحبتهــای خود

در این مراســم با تســلیت به مناســبت فرارســیدن ســالروز وفات حضرت
معصومه(س) خاطر نشــان کرد :امروز بزرگتریــن حوزه علمیه برای جهان
تشیع و حتی جهان اســام حوزه علمیه قم است و اینها همه از برکت قدوم

حضــرت فاطمه معصومه (س) به شــهر قــم بود که این منطقــه را متبرک
کردند.

پاسخ به این پرسش که آیا یک چهره نظامی میتواند

باشــد ،گفت :قطعا از خیلــی از افرادی کــه ادعای آن را
دارند ،بهتر خواهن بــود .نظامیان بهتر مذاکره را بلد

هســتند ،چراکــه با شــجاعت و اقتدار و عــزت پای میز
مینشینند و ترس و لرزی ندارند.

این نماینده اصولگرای مجلس با طرح این سوال مگر

تمام ظرفیت و تالش خود را بکار گیرند تا ضمن ســرعت بخشیدن
بــه رونــد تولید واکســن کرونــا ،اقدامــات الزم را برای نهایی شــدن

قراردادهای پیش خرید این واکسن از سایر کشورها نیز انجام دهند.
جهانگیری با بیان اینکه مردم باید اطمینان داشته باشند که دولت

پیگیریهای الزم را برای تامین واکسن کرونا در دستور کار خود دارد،
از وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزارت امــور خارجه
خواست ،ضمن تالش برای فراهم کردن بسترهای الزم جهت تولید

واکســن کرونا در داخل کشــور ،با جدیت نســبت به برنامــه ریزی و

تکمیل اقدامات صــورت گرفته جهت خرید واکســن کرونا خارجی

تالشکنند.

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی همچنین با اشــاره به

تالشهای گســترده گروههای مختلف و شرکتهای دانش بنیان

برای تولید واکسن کرونا در داخل کشور ،گفت :از میان شرکتهای
دانش بنیان ،چهار شرکت پیشتاز هستند و یکی از این شرکتها مجوز

مطالعه فاز انسانی واکسن کرونا را دریافت کرده است.

در این نشســت همچنین راهکارهای تســریع در روند پیش خرید

واکسن کرونا و نحوه تامین و انتقال ارز مورد نیاز مورد بحث و تبادل

نظر قرار گرفت و مقرر شــد دستگاههای ذیربط ،تمام ظرفیتهای

موجود را برای خرید واکسن کرونا از کشورهای مختلف بکار گیرند.

تحلیلفعالیسیاسیازدوگانه
اقتصادوکرونا

ایسنا -صوفی گفت :رعایت پروتکلهای بهداشتی و قرنطینه یک

کرونا اســت و جان تک تک مردم در خطر قرار دارد ،سهل انگاری هر
فردبهفاجعهجمعیتبدیلخواهدشد.

این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد :اگر دولت از مردم

درخواست حفظ پروتکلها را دارد برای حفظ جان خودشان است.

مشکالت بزرگ شهر تهران به دست چه کسی حل شد
و تحوالت گســترده پایتخــت در دوران چه کســی رقم
خــورد ،گفــت :تمام مشــکالت تهــران در دوران همان

فردی که بهش لقب سرهنگ داده بودند ،حل شد .اگر
نظامیان نمیتوانند موفق باشند ،پس چرا قبلیها و

بعدیها نتوانستند مشکالت شهر تهران را حل کنند یا
تحوالتی را رقم بزنند؟

وی در پاســخ به این پرســش که آیــا ورود نظامیان با
ســخنان امام(ره) مبنی بر ضرورت عدم ورود نظامیان

به سیاســت تضادی نــدارد ،گفــت :متاســفانه برخی

ســخنان امام(ره) را آن طوری که دوســت دارند ،تعبیر
و تفســیر میکنند .منظور امام(ره) این نبــود که افراد

نظامی نمیتوانند نامزد بشوند یا برخی موضوعاتی

کــه بعضا از زبان برخیها میشــنویم .فراموش نکنید

کــه یک رییس جمهور نظامی به معنای آن نیســت که

دولت یا حکومت نظامی شود.

عزیــزی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ورود یک
چهــره نظامی به انتخابات و حمایــت یا عدم حمایت

جریانهای سیاســی از او باعث نمیشــود تا در آینده

آن نهــاد نظامی به آن جریان سیاســی نزدیــک یا از آن

فاصله بگیــرد ،تصریح کرد :من موافق نیســتم و این

مقایسه و تفسیر را کامال باطل میدانم.

وی افزود :شــما بــه تخصصهــای الزم برای ریاســت
جمهوری اشــاره کردید ولی من میخواهم بپرســم که

آیــا آقای روحانــی که خــودش را حقــوقدان میداند،

اقتصــاد و عمــران بلد بــود؟ بدتر اینکــه همین آقای

حقوقدان هم برجام را به عنوان یک فاجعه پذیرفت.

من تصور میکنم ،کسانی که دنبال رشد و عزت و اقتدار
ایران نیســتند ،این حرفها را میزنند .وگرنه ســوابق

نظامیان در عرصه اجرایی مشــخص اســت .عملکرد
آقای قالیباف در تهران یک کارنامه درخشان است.

این عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجه

با اشــاره به وزارت رســتم قاســمی به عنوان یک چهره

نظامــی در وزارت نفــت ،گفت :بهتریــن دوران فروش
نفــت را مــا در دوره آقــای قاســمی داشــتیم .همــان
پاالیشگاهها و تاسیسات نفتی و پتروشیمیها که امروز

به آن مینازند ،ماحصل دوران آقای قاسمی است .مگر

امــروز جز خاتم االنبیا کس دیگــری در ایران پروژههای
بــزرگ عمرانــی انجــام میدهد .چــرا یک عــده نگران

حضور نظامیانهستند؟

رئیس جمهور زن یک فرصت برای نظام نه فرصتسوزی
ِ

ادامه از صفحه یک
البتــه در ایــن چندماه باقــی مانده تــا انتخابات
 ،۱۴۰۰اعضای شورای نگهبان نظرات خود را درباره
رئیس جمهوری زنــان بیان کردنــد .در این میان
ســخنگوی شــورای نگهبان به ظاهــر مخالفتی با
ایــن موضوع نــدارد اما آقای خاتمــی به صراحت
مخالفــت خــود را با ایــن امر اعــام کــرد .فقهای
شــورای نگهبــان ،مجتهــد و صاحب نظــر بوده و
نظرشان حجت اســت .اگر تمامی اعضای شورای
نگهبان به این نتیجه برســند که حضور زنان برای
کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری ،منع
قانونی ندارد ،آن زمان حضور زنان معنای واقعی
پیدا خواهد کــرد .بنابراین ،اگــر مخالفتی در این
زمینــه صورت بگیــرد ،از لحاظ فقهــی ،حق اظهار
نظر وجود ندارد.
بــا این وجود ،اگر تصور شــود که شــورای نگهبان
با رئیس جمهور شــدن زنان موافق اســت ،بحث
رایدهــی مطرح میشــود .در بحــث وزارت ،زنان

را برای تامین واکسن کرونا و سایر داروهای مورد نیاز بکار گیرد.

معاوناولرییسجمهور تصریحکرد:الزماستدستگاههایذیربط

وی ادامه داد :در شــرایطی که کشور در معرض خطر جدی اپیدمی

نگاه کنیم و جهان امروز را ببینیم ،متوجه خواهیم شــد

این نماینده شــیراز در مجلس شورای اسالمی با طرح

مردم است که انتظار داشته باشند دولت تمام ظرفیتهای موجود

عهده آنان است.

انتخابات ریاست جمهوری  ،1400گفت :ما اگر به تاریخ

نگرانکنندهایباشد.

واکســن کرونا یک مطالبه بهحق از ســوی جامعه اســت و این حق

نوع حقــوق و وظیفه دارند و در خیابان حقوق و تکالیفی دیگری بر

امور بدهند.

موضوعات استفاده کردند و لذا این نمیتوان مساله

ضرورت تامین واکســن و داروهای مــورد نیاز جامعه ،گفت :تامین

در جامعه امروز تمامی مــردم میدانند که در چهاردیواری خود یک

ابراهیم عزیــزی درباره نامزدی چهرههــای نظامی در

منضبط و با دسیپلین و نظامی در امور اجرایی و سایر

ایلنا -اســحاق جهانگیری با تاکید بر اهمیت سالمت مردم کشور و

برای مردم وجود دارد در مقابل تکالیفی هم بر عهده آنان قرار دارد.

اســت که افراد نظامی با توجه به ســوابق تشکیالتی و

بســیاری از کشــورهایی که موفق بودنــد از گزینههای

تامین واکسن کرونا مطالبه
بهحق مردم کشور است

پروتکلهای بهداشــتی اظهار کرد :در هــر جامعهای حق و حقوقی

ساخته دست همان کســی است که با افتخار میگفت

انضباطی خودشان میتوانند نظم بهتری به مدیریت

معاون اول رییس جمهور:

علــی صوفی در گفــت و گو بــا ایســنا ،در ارتباط با ضــرورت رعایت

مملکت زده اســت؟ بزرگترین مشکالت امروز کشور ما

رئیــس جمهوری ادامــه داد :دومین موضــوع در جهش تولید مــواد اولیه

اخبار

تکلیفاست.

هفت ســال اســت که میگوید من ســرهنگ نیستم و

من سرهنگ نیستم و حقوقدان هستم .این در حالی

ش

اجازه وزیر شــدن پیدا کردند ،منتهی رای دادن به
کاندیدای ریاســت جمهوری ،باب بحث دیگری را
باز میکند.
جامعه ما باید به بلوغی برســد کــه ظرفیتهای
نظام را ببیند ،زنان را نیــز جزو ظرفیتهای نظام
تلقــی کنــد و این فرصــت را هــر چند یک بــار ،در
اختیــار زنان قرار دهد .چه اشــکالی دارد اگر مردم
به این نتیجه برســند کــه در ایــن دوره میتوان از
ظرفیــت زنان به عنــوان رئیسجمهور اســتفاده
کرد؟
تا ابــه امــروز و در ده ه چهــارم انقالب ،تنهــا زن از
جامعه زنان به مقام وزارت رسیده است .با تمامی
این اوصــاف ،هنگامی که بحــث رایگیری مطرح
میشــود ،زنــان باید با خودبــاوری ،حضــور پیدا
کنند چرا کــه آنان نیمی از جامعه را زنان تشــکیل
میدهند .بنابراین ،حداقل خود زنان ،همدیگر را
قبول داشته و به هم فرصت اثبات توانمندیهای
خود را بدهند .مردم باید این توانمندیها را باور

کنند تا رای بدهند.
ی در خود
دموکراســی یعنی همین! فرد توانمند 
ببینــد ،کاندیدای انتخابات شــده ،برنامهای ارائه
ی را
دهــد و در مناظرههــای تلویزیونی ،اســتراتژ 
تنظیم و سخنی برای گفتن داشته باشد .اگر مردم
استقبال کرده و رای دادند ،رئیسجمهور شود اگر
رای نیاورد هم که دیگر بحثش جداست.
بحث بســیار مهمی که باالتر به آن اشاره شد ،این
اســت که خود زنــان ،توانمندی زنــان را باور کنند
و خودشــان را دســت کم نگیرند .اگر بــه عملکرد
مردان نــگاه کنید ،با آزمون و خطاهای بســیار به
این مرحلــه رســیدهاند .انتظار میرونــد که زنان
نیــز مانند مردان ،توانایی همجنس خودشــان را
دست کم نگیرند و به آن باور داشته باشند .قطعا
در حوزههایــی ،زنان علیــه زنان شــکل میگیرد.
پس باید در راستای مجاب کردن دیگران و تبلیغ
درست ،گام بردارند.
خبرآنالین

حاکمیت دســتخوش این اپدیمی قرار گرفته است اما بیش از آنکه

رعایتپروتکلهایکروناامریسیاسیباشدیکامر اجتماعیاست.

کسب و کار مردم دچار مشکل شده و عزیزانشان از دست میروند؛
و تنها چاره برای بازگشــت به شرایط عادی رعایت قرنطینه جمعی
است.

وی همچنین گفت :کسانی که اهل گشت و گذار هستند باید قبول
کنند در شرایط فعلی مجبور به رعایت محدودیتها هستند .سال
گذشتهدر اسفندوفروردینمحدودیتهاییاعمالشدومردمهم

قبــول کردند که باید آن پروتکلها را رعایت کنند؛ تمامی این موارد
منجر بهکنترلبیماریشد.

صوفــی گفــت :در آن ایام دو گانــه ای بین اقتصاد و ســامت ایجاد

شــد و همه چه دولت و چه مردم رعایت پروتکلها را رها کردند .اما

امــروز میدانیم برای نجات جان مردم ،نجات شــرایط اقتصادی در
بلند مدت و حفظ جامعه به رعایت پروتکلها نیازمندیم .تا زمانی

که واکســن واقعی در بازارها در اختیار مــردم قرار بگیرد چاره ای جز

رعایتقرنطینهواصولبهداشتینداریم.

اولتیماتومجهتتعیینتکلیف
کشتوصنعتمغان

سرخاب -اولتیماتومرئیس کل دادگستری استان اردبیل به وزارت
جهاد کشــاورزی و شــرکت مادر تخصصی شــهرکهای کشــاورزی
استان جهت تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل برای شرکت کشت
و صنعت و دامپروری مغان

بــه نقــل از روابط عمومی دادگســتری اســتان اردبیــل،رئیس کل

دادگستری استان اردبیل جهت تعیین هیأت مدیره و مدیر عامل
شرکت کشــت و صنعت و دامپروری مغان به وزارت جهاد کشاورزی
و شــرکت مادر تخصصی شهرکهای کشــاورزی استان اولتیماتوم

صادر کرد.

ناصر عتباتی در ایــن خصوص اظهار کرد :بعد از ظهر روز گذشــته

خبری مبنــی بر خــارج کــردن تعــداد ۶۰راس دام ســنگین از واحد
دامپروری شرکت و شکر تولیدی منتشر گردید که بالفاصله با اعالم
موضوعبهدادستانمرکز استان،بررسیهایدقیقصورتپذیرفته
و ضمن صدور دستورات قضایی ،اقدامات الزم معمول گردید.

رئیس کل دادگســتری اســتان اردبیل اعالم کرد :پیرو پیگیریهای

مجــددا موضوع به مســؤوالن
صــورت گرفتــه در چند روز گذشــته
ً

خصوصا رئیس شرکتهای مادر تخصصی
وزارت جهاد کشــاورزی
ً

شهرکهای کشاورزی و معاون وزیر جهاد کشاورزی منتقل و تأکید

گردیدکهنسبتبهتعییناعضایهیأتمدیرهومدیر عاملمتعهد

و متخصص از سوی وزارت جهاد کشاورزی در اسرع وقت اقدام شود
که اعالم نمودند ظرف سه روز آینده در این خصوص اتخاذ تصمیم
خواهندنمود.
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ایلنــا -رییس کمیســیون پــول و ســرمایه اتاق
بازرگانــی تهران اظهار داشــت :اگر مــا بتوانیم با
جامعه بینالملل ارتباط برقرار کنیم و تحریمها
برداشته شــود به طور حتم روی اقتصاد ما تأثیر
مثبت خواهد گذاشت .نمیشــود دور خودمان
دیوار بکشــیم و هیچ ارتباطی بــا اقتصاد جهان
نداشته باشیم.
فریــال مســتوفی در مــورد تاثیــر تحریمهــا بــر
اقتصاد کشور اظهار داشــت :در وضعیت فعلی
تحریمهــا حتما بر اقتصاد کشــور موثر بودهاند
اما کل مشــکالت ما مربوط به تحریمها نیستند
بلکه بخش عمده آن مربوط به مشکالت داخلی
هســتند .با این حال تحریمها مبــادالت بانکی،
واردات و صــادرات ما را تحت تأثیر قرار داده و با
مشکل مواجه کردهاند.
وی ادامــه داد :درآمد اصلی کشــور مــا از طریق
فروش نفــت بود که بــه دلیل تحریمهــا درآمد
حاصل از آن به شــدت کاهش داشــته است .در
سالهای گذشته درآمد نفتی کشور به حدود ۱۰۰

فارس -اســتاندار آذربایجانشرقی محافظهکار
شــدن بانکهــا را یــک آســیب جدی در مســیر
فعالیتهای مالی بخش تولید دانست و گفت:
به نظر میرســد برخــی برخوردهــای قضایی و
ورود دســتگاههای نظارتی ،عامل این امر بوده
اســت که صدمات فراوانی به حمایت از تولید و
کارآفرینی میزند.
محمدرضــا پورمحمدی در دیــدار رئیس هیأت
مدیره بانک توســعه تعاون بــا وی ،به فعالیت
پنج هــزار واحــد تولیــدی و صنعتی در اســتان
اشــاره کرد و اظهار داشــت :با وجــود این حجم
از فعالیت اقتصــادی و تولیدی ،میزان فعالیت
و ســرمایهگذاری بانکها در آذربایجانشــرقی،
زیبنده جایگاه و نام این استان نیست.
آذربایجانشرقی پایتخت تولید شیرینی
و شکالت کشور
وی بــا بیــان اینکــه آذربایجانشــرقی دروازه
ورود به بازار  350میلیون نفری اوراســیا است،
افزود 35 :درصــد قطعات خودروی کشــور در
این اســتان تولید میشــود؛ آذربایجانشــرقی
پایتخت تولید شــیرینی و شــکالت کشور است
و وجــود شــهرکهای صنعتی متعــدد به ویژه

باشگاه خبرنگاران جوان  -همواره این سوال
برای مردم مطرح است که چرا اقالم اساسی که
نــرخ ارز واردات نهاده های آن ها تغییر می کند
یکباره و حتی یک شبه گران می شوند.
طی هفته های اخیر ،اقالم اساســی سبد خانوار
یکــی پس از دیگــری برای جا نمانــدن از قافله
گرانی ها با شیب تند قیمت رو به رو شد که این
موضــوع دهک هــای ضعیف جامعــه را بیش
از پیش در تامین مایحتاج خود دچار مشــکل
کرده است.
با ایجــاد تنش و افزایش قیمت بی ســابقه در
بــازار محصــوالت پروتئینی ،طــی روزهای اخیر
هر یک از مسئوالن و فروشندگان دالیل خاص
خــود را بــرای اینگرانی هــا مطرح مــی کنند،
امــا آنچه حائــز اهمیت اســت گرانــی های پی
در پی مایحتاج ســبد خانوار در شــرایط فعلی
شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها
امــکان خریــد را از بســیاری از اقشــار ضعیــف
جامعه ســلب کرده اســت .این درحالی اســت
که کارشناســان تغدیه بر افزایــش ایمنی بدن
و مصرف پروتئین ،سبزی و میوه تاکید دارند.
بســیاری از مســئوالن بر این باورنــد که کمبود
نهــاده دامــی با نــرخ مصــوب و تامین بخش
عمــده ذرت و کنجالــه از بازار آزاد در کنار ســایر
هزینــه های تولید زمینه را برای تنش و التهاب
قیمت در بازار محصوالت پروتئینی فراهم کرده
اســت که این روند تا زمــان تامین  ۱۰۰درصدی
نهاده مورد نیــاز با نرخ مصوب وجود دارد چرا
کــه اختالف چنــد برابــری نرخ مصــوب نهاده
های دامی با بــازار آزاد ،زیان قابل توجهی برای
مرغداران و دامداران ایجاد کرده است.
بررســی ها از ســطح بازار نشــان مــی دهد که
قیمت هر کیلو مرغ گــرم  ۳۵تا  ۳۸هزار تومان،
سینه  ۷۰هزار تومان ،فیله  ۸۰هزار تومان ،شقه
گوســفندی  ۱۲۰هزار تومان ،راســته گوسفندی
 ۱۴۰هزار تومان ،سردســت گوسفندی  ۱۵۰هزار
تومان ،شــقه گوســاله  ۱۱۰هــزار تومان ،راســته
گوســاله  ۱۳۰هزار تومان ،سردست گوساله ۱۴۰
هزار تومان و هرشــانه تخم مرغ  ۳۳تا  ۳۸هزار
تومان است ،هر چند در میادین میوه و تره بار
و انتظار صف های طوالنی مرغ با نرخ مصوب
عرضه می شود.
م تا
حال به ســراغ مســئوالن ذی ربط مــی روی 
ن دالیــل افزایــش قیمــت محصوالت
از آخریــ 
پروتئینی ســبد خانــوار و راهکارهــای مهار این
گرانی ها با خبر شویم:
ســوء اســتفاده برخی مغــازه داران بــر گرانی
گوشت دامن زد

دور کشور دیوار نکشیم
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برجام رشد اقتصادی را مثبت کرد

میلیارد دالر میرســید اما سال گذشــته این رقم
حدود  ۱۰میلیارد دالر بود.
وی افــزود :بنابراین تحریمها تاثیر بســزایی در
اقتصــاد ما داشــتند امــا همه مشــکل نبودند و
مدیریــت اقتصــادی اثر بیشــتری در مشــکالت
داشــتهاند .برای مثــال در بخــش اقتصاد کالن
بیشــتر مشــکالت ما مربوط به مدیریت داخلی
است.
رئیس کمیســیون پول و ســرمایه اتــاق بازرگانی
تهــران در مــورد لــزوم مذاکــرات گفــت :اگــر ما
بتوانیم با جامعه بینالملل ارتباط برقرار کنیم و
تحریمها برداشته شود به طور حتم روی اقتصاد

مــا تأثیر مثبت خواهد گذاشــت .نمیشــود دور
خودمان دیوار بکشیم و هیچ ارتباطی با اقتصاد
جهان نداشــته باشــیم .برای مثال در سال ۲۰۱۶
وقتــی برجــام بــه نتیجه رســید و منعقد شــد با

اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

وجــود اینکه برداشــته شــدن تحریمها بــه درازا
نکشــید و بــا روی کار آمدن آقای ترامــپ دوباره
تحریمها بازگشــت ،رشــد اقتصادی ما که پیش
از برجام منفی  ۵درصد بود پس از منعقد شدن
آن مثبت شــد و دوبــاره با خروج آقــای ترامپ از
ایــن معاهده ،بــار دیگر رشــد اقتصادی کشــور
منفی شــد .وی خاطرنشــان کرد :در مــورد تورم
نیز همین طور اســت قبل از برجام کشور با تورم
حــدود  ۲۶یا  ۲۷درصدی مواجــه بود در دورهای
که برجام منعقد شد تورم افت کرد و دوباره بعد
از خروج آمریکا ما تورم بــاالی  ۴۰درصد را تجربه
کردیــم .تورم بــه این معنا اســت کــه ارزش پول
کشــور و همینطور ثروت افراد کمتر میشــود و
این مشکالت بسیاری را به دنبال دارد.
مســتوفی با اشــاره به تاثیر تحریمها بر افزایش
قیمت ارز تصریح کرد :به خاطر وجود تحریمها
کشــور با کمبود ارز مواجه و باعث شد که قیمت
ارز تا این حد افزایش یابد .متاســفانه از ســویی
هم به منابع ارزی کشورمان دسترسی نداریم.

انتقاد از محافظهکار بودن بانکها
کاهش تعدیل نیروی کار با شیوع کرونا در آذربایجانشرقی

شــهرک ســرمایهگذاری خارجــی بــا  40درصــد
ســرمایهگذار خارجــی از دیگــر ظرفیتهــای
استان است.

پورمحمــدی ادامــه داد :در کنــار حمایــت از
اشــتغال ،ورود بانکها در حوزه ســرمایهگذاری
در زیرســاختها نیــز بســیار ارزشــمند و حائــز

اهمیت اســت و زیرساختهای محوری از جمله
راه ،راه آهــن و صنایــع پایه از جملــه فوالد باید
بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
میــزان نــرخ بیــکاری در آذربایجانشــرقی را 9
درصد
وی ،میزان نرخ بیکاری در آذربایجانشــرقی را 9
درصد اعــام کرد و اذعان داشــت :پایین بودن
نرخ بیکاری نه به خاطر شــرایط خوب اســتان از
لحاظ اشــتغال ،بلکه بیشــتر به خاطر مهاجرت
نیروی کار از استان است.
پورمحمــدی همچنیــن بــه میــزان صــادرات
غیرنفتی اســتان اشــاره و تصریح کرد :امســال
میــزان صــادرات غیرنفتــی آذربایجانشــرقی
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته  42درصد
افزایش داشــته و با وجود شــیوع کرونــا میزان
تعدیل نیروی کار در اســتان نیز نسبت به مدت
مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

اخبار

با گذشت  4سال از اتفاق تلخ جاده نیشابور ؛

بازماندگانحادثهقطارتبریز-مشهد

چشمانتظارمحاکمهمقصرانآنهستند
همنوا -پس از گذشت 4سال از حادثه قطار تبریز-مشهد و جانباختن 47نفر از زائران
آذربایجانی مشــهد الرضا فعال تکلیف این پرونده مشــخص نشده و مردم همچنان
منتظر محاکمهمقصراناینحادثههستند.
پنجم آذرماه ســال  1395در تقویم اســتان آذربایجانشرقی روز ســیاهی است؛ چراکه
خبری کوتاه و تلخ در خروجیهای خبرگزاری های کشور قرار گرفت که از برخورد دو رام
قطار مســافربری تبریز-مشهد به شماره 480و سمنان-مشهد به شماره  394و حریق
گسترده در دو واگن حکایت داشت.
در پــی برخورد دو قطار ،چهار واگــن از ریل خارج و پنج واگن نیز دچار حریق شــدند.
در ایــن حادثه  47نفر جــان باختن و  103نفر نیز مصدوم شــدند .ایــن حادثه یکی از
مرگبارترین حوادث ریلی در ایران پس از حادثه قطار نیشابور به شمار میرود.
برخــورد قطار مســافری تبریز -مشــهد به قطار مســافری دیگــری که حامــل زائران
آذربایجانی بود که از اربعین برگشته و به منظور شرکت در مراسم شهادت امام رضا(ع)
عازم مشهد بودند ،صحنههای هولناکی از دود و آتش را در این روز ثبت کرد.
حدود 48ماه از حادثه دلخراش ریلهای ســرد و برخورد قطارهای مسافری در محور
سمنان–دامغان در حوالی «ایستگاه هفتخوان» گذشته و هنوز سرانجام پرونده این
سانحه مشخص نشده است.
در  14آبان ســال گذشــته،رئیسکل دادگســتری آذربایجانشــرقیگفت :رئیس قوه
قضائیه دســتور دا د که پرونده حادثه قطار تبریز ـ مشــهد ســریعا به جریان افتاده و
نتیجه اعالم شود.
اما هنوز خبری از محاکمه متهمان این پرونده نیست .در گزارش سازمان بازرسی  ،هرم
مسئولیت مقصران حادثه قطار تبریز -مشهد به روسای قوا و مسئوالن قضایی ارائه
شده بودکه نام وزیر سابق راه و شهرسازی کشور در راس این هرم بود.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اسالمی گفت:مقصر این
حادثه وزیر راه و شهرسازی وقت شناخته شد .این پرونده  2بخش دارد که بخش اول
این پرونده پرداخت دیه به اولیای دم عزیزان فوت شــده در این حادثه بود که میسر
نشد و بخش دوم این پرونده در بحث رسیدگی به تخلفات عمومی این حادثه بود که
در دادسرای عمومی و انقالب تهران در حال بررسی است.
او با اشاره به اینکه البته مقصر حادثه تنها آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت نیست،
ادامه داد  :به نظرم جریانی وجود داشــت که آن زمان ترجیح داد مجلس دهم شاهد
قرائت حادثه نباشد و بررسی ابعاد این حادثه از دستور کار مجلس وقت خارج ش.
این نماینده مجلس اضافه کرد  :این حرکت از سوی نمایندگان مجلس سابق  ،دهن
کجی به نمایندگان مجلس و مردم آذربایجان بود.
حال پس از گذشــت  4ســال از این اتفاق،حادثه قطار تبریز-مشــهد بازهم در اذهان
مــردم آذربایجــان زنده اســت و مردم زیــان دیده از این اتفــاق برای التیام دردشــان
خواستار مجازات و محاکمه مقصران این حادثه تلخ هستند.

چرا گرانی به یکباره سراغ اقالم اساسی رفت؟

تخم مرغ هم گرفتار مشکل بازار مرغ شد!
منصور پوریان رئیس شــورای تامین کنندگان
دام کشــور در گفــت و گــو با خبرنــگار صنعت،
تجارت و کشــاورزی با اشــاره به اینکه مشــکلی
در تولیــد گوشــت قرمز نداریم ،اظهــار کرد :در
شــرایط فعلــی تولید گوشــت قرمز بــه حدی
افزایــش یافتــه که بــه ســبب انباشــت دام در
واحدهــای دامداری ،نگــران مــازاد تولید روی
دست دامداران هستیم.
وی از کاهــش قیمــت خریــد دام از دامدار خبر
داد و گفت :نرخ کنونی هر کیلو گوســاله  ۳۴تا
 ۳۵هزار تومان و گوســفند  ۴۰تا  ۴۲هزار تومان
اســت که با این وجود قیمــت منطقی هر کیلو
گوشت گوســاله  ۹۰تا  ۹۵هزار تومان و گوشت
گوسفند  ۱۰۰هزار تومان است.
پوریــان بــا انتقــاد از گران فروشــی گوشــت در
ســطح بازار بیان کرد :در حال حاضر دامداران
با کمترین سود مشغول فروش دسترنج خود
هســتند که متاسفانه به ســبب کم کاری برخی
دســتگاه ها شاهد گران فروشــی هستیم که با
ایــن وجود بســیاری از خانوارها تــوان خرید را
ندارند.
این مقام مســئول با بیان اینکــه  ۱۸۰هزار راس
گوســاله پــرواری آمــاده عرضــه در دامــداری
هاســت ،گفت :علی رغم شرایط مساعد تولید
و رســیدن وزن دامها به ســطح مطلــوب ۸۰۰
کیلوگرم ،در ســطح خرده فروشــی ها به سبب
عد م نظارت کافی دســتگاه های ناظر شــاهد
گران فروشی هستیم:.
صادرات تاثیری در التهاب بازار داخل ندارد
ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ
تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار
صنعت ،تجارت و کشــاورزی با اشــاره به اینکه
بــازار تخممرغ تعریفــی ندارد ،اظهــار کرد :هم
اکنــون متوســط نرخ هــر کیلو تخم مــرغ درب
مرغداری  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان معادل شــانه ای
 ۲۵هزار تومان است.
وی افــزود :با توجه به افزایش  ۱۰تا  ۱۵درصدی
قیمت مصوب ذرت و کنجاله ســویا ،نرخ تمام
شــده تولید هر کیلو تخم مرغ بــه باالی  ۱۶هزار
تومان رسیده است که هرچه سریع تر باید نرخ
جدید اعالم شود.

نبــی پور با انتقــاد از نحوه توزیع نهــاده با نرخ
مصــوب بیان کرد :طــی  ۲ماه اخیر بســیاری از
واحدهــای کوچک مرغــداری نهــاده نگرفتند
و برخــی دیگــر از واحدهــا  ۱۰۰درصــد نهــاده
موردنیازشان را با نرخ مصوب تامین کردند.
این مقام مســئول نرخ کنونی هر کیلو ذرت در
بــازار آزاد را  ۴هزار و  ۳۰۰تــا  ۴هزار و  ۴۰۰تومان
و کنجاله سویا  ۱۶هزار تومان اعالم کرد و گفت:
ن می
ســایر نهاده های تولید که با ارز آزاد تامی 
شــوند ،قیمت آنها هر ســاعت در حــال تغییر
است.
وی ادامه داد :قیمت فسفات از  ۲۵هزار تومان
به  ۶۰هــزار تومان ،مکمل از  ۱۲هــزار به  ۳۰هزار
تومــان و متیونیــن بــه  ۹۰هزار تومان رســیده
اســت که در افزایــش هزینه هــای تولید تاثیر
بسزایی دارد.
ســخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به
اینکه صــادرات نقشــی در التهاب بــازار داخل
ندارد ،بیان کرد :بنابر پیش بینی ها قرار است
روزانه  ۱۰۰تن تخم مرغ مازاد صادر شود که این
میزان تاثیری در تنظیم بازار داخل ندارد.
وی تولیــد روزانــه تخممــرغ را  ۲هــزار و  ۹۰۰تا
 ۳هزار تن اعــام کرد و گفت :با شــرایط فعلی
نهاده های دامــی ،اگر مرغداران مرغ ها را روانه
کشــتارگاه نکنند ،با افت وحشــتناک تولید در
آینده مواجه خواهیم شــد ،در غیر این صورت
تولیدکنندگان ناچارند به علت کمبود نهاده،

خوراک غیرمرغوب را جایگزین کنند.
بــه گفتــه نبی پــور ،بــا توجه بــه افزایــش نرخ
مصوب نهاده های دامی ،مرغداران در فروش
هــر کیلو مرغ  ۴هزار تومان متضرر هســتند که
با احتساب تولید تخممرغ ،زیان آنها به  ۱۰تا ۱۲
میلیارد تومان در روز می رسد.
رئیس هیئــت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار
درباره اینکه حذف ارز دولتی راه حل مناســبی
برای تنظیم بازار و پایان دادن به رانت و فساد
است یا خیر؟ بیان کرد :با حذف ارز دولتی چند
ســوال وجود دارد که آیا دولت ارز آزاد به میزان
کافی دارد؟ با حذف ارز دولتی قیمت هر شانه
تخم مــرغ به  ۷۰تــا  ۸۰هزار تومان می رســد که
با این وجــود خانوارها قدرت خریــد ندارند و
دولت بــرای ارتقای قدرت خریــد انها باید کاال
برگ توزیع کند.
نبی پور با اشــاره به اینکه تولیدکننده در گرانی
تخم مــرغ در خرده فروشــی ها نقشــی ندارد،
بیان کرد :خرده فروشــی ها نظم خاصی ندارد
و تعزیرات باید با آنها برخورد کند که متاسفانه
دستگاه های مسئول سرنخ را گم کردند و تنها
بر تولیدکننده فشــار می آورنــد ،اما تا افزایش
نرخ مصوب ،هر شــانه تخم مــرغ در میادین با
نرخ مصوب  ۱۲هزار تومان عرضه می شود.
فروش مرغ باالی  ۲۸هزار تومان اجحاف در حق
مصرف کننده
برومند چهــار آیین عضو ســابق هیئت مدیره

کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو
با خبرنگار صنعت ،تجارت و کشاورزی با اشاره
به دالیل گرانی مرغ در بازار اظهار کرد :در  ۵۰روز
گذشــته به هیچ عنوان حتی یک قطعه جوجه
وارد ســالن های مرغداری نشــد که همین امر
زمینه را برای کمبود عرضه و افزایش قیمت در
بازار رو به رو کرد.
وی افزود :هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو مرغ
زنده درب مرغداری  ۲۲تا  ۲۳هزار تومان و مرغ
آماده به طبخ در خرده فروشی ها  ۳۰تا  ۳۱هزار
تومان است.
چهارآییــن ادامــه داد :بنابر آمار تــا پایان آبان
حداکثر  ۳۵درصــد کنجاله ســویا و  ۵۰درصد
ذرت بــا نرخ مصــوب در اختیار مرغــداران قرار
گرفــت که با توزیع  ۵۰درصــدی ذرت و کنجاله
در بین مرغــداران ،قیمت تمام شــده هر کیلو
مرغ زنده به  ۱۹تا  ۱۹هزار و  ۵۰۰تومان می رســد
که با ایــن وجود حداکثر قیمت هر کیلو الشــه
باید  ۲۸هزار تومان باشــد و فروش با نرخ های
باالتر اجحاف در حق مصرف کنندگان است.
این کارشناس صنعت طیور افزود :کوچکترین
تصمیمات در صنعت طیور  ۲ماه آینده جواب
می دهد و این گونه نیست که امروز با واگذاری
ماموریتی از یک دستگاه به دستگاه دیگر نمی
توان انتظار معجزه را داشت چرا که کوچکترین
تصمیمات  ۲ماه آینده جواب می دهد.
عضو ســابق هیئــت مدیــره کانون سراســری
مرغداران گوشــتی با اشــاره به اینکــه واگذاری
مدیریــت ســامانه بــازارگاه بــه وزارت جهــاد
کشــاورزی کفایت نمی کند ،بیان کرد :ســامانه
بازارگاه ابزاری اســت کــه ذرت و کنجاله ســویا
به طــور مســتقیم و بدون واســطه به دســت
تولیدکننــده برســد ،اما اگــر ثبت ســفارش یا
تامیــن و ترخیص نهــاده ها به موقع نباشــد،
وزارت جهــاد بــه عنــوان متولــی امــر کاری از
دستش بر نمی اید.
وی نیــاز حداقل ماهیانه کشــور را  ۱۰۰میلیون
قطعــه جوجه ریزی اعالم کــرد و گفت :با توجه
به آنکه ســن  ۴۰روزه بــرای تخصیص نهاده در
نظر گرفته شــده اســت ،از ایــن رو کاهش وزن
 ۲۵۰تا  ۳۰۰گرمی بیانگر کاهش عرضه  ۲۵هزار

تــن مرغ زنــده در طول ماه اســت کــه با توجه
به کاهــش قدرت خریــد خانوار در پی شــیوع
ویروس کرونا و بیکاری گســترده همین میزان
کفایت می کند.
ایــن کارشــناس صنعت طیــور در پایــان نرخ
کنونــی هر کیلو کنجاله ســویا در بــازار آزاد را ۱۷
هــزار تومــان و ذرت  ۴هزار تومان اعــام کرد و
گفــت :با توجه بــه اختالف چندبرابــری با نرخ
مصــوب ،اگــر  ۱۰۰درصد نهاده بــا نرخ مصوب
تامیــن شــود ،طــی ماه هــای آتی مشــکلی در
عرضه مرغ نخواهیم داشت.
نرخ هر کیلو شقه گوسفندی  ۱۲۰هزار تومان
علــی اصغــر ملکــی رئیــس اتحادیه گوشــت
گوســفندی در گفــت و گو با خبرنــگار صنعت،
تجــارت و کشــاورزی ،بــا اشــاره بــه اینکــه بازار
گوشــت رونقی نــدارد ،اظهــار کرد :هــم اکنون
هر کیلو شــقه گوســفندی بدون دنبه بسته به
کیفیــت  ۱۰۵تا  ۱۰۸هزار تومــان به مغازه دار و با
احتساب  ۱۰درصد سود  ۱۱۵تا  ۱۲۰هزار تومان به
مصرف کننده عرضه می شود.
وی افــزود :بــا توجــه بــه تعطیلــی  ۲هفتــه و
تعطیلی صنوف از ســاعت  ۸شب به بعد ،بازار
رونق چندانی ندارد.
ملکی با اشــاره به اینکه کمبودی در عرضه دام
وجود ندارد ،بیان کرد :با توجه به نوســان نرخ
نهــاده های دامــی ،دامــداران نســبت به این
موضــوع انتقاداتــی دارنــد و بدیهی اســت که
گرانی خــوراک در نــرخ تمام شــده تولید تاثیر
بسزایی دارد.
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی ادامه داد:
بنابــر تجربــه ســنوات گذشــته در  ۴تــا  ۵روز
نخست ماه ،خانوارها مایحتاج مورد نیاز خود
را خریداری می کنند ،اما تعطیلی اکثر صنوف و
عدم درآمد بر میزان خرید تاثیر گذاشته است.
ملکی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را  ۵۰هزار
تومان اعالم کــرد و گفت :قیمت دام بســته به
کیفیت  ۱تا  ۲هزار تومان پایین تر و باالتر از این
رقم هم عرضه می شود.
رئیــس اتحادیه گوشــت گوســفندی در پایان
دربــاره آخرین وضعیــت قاچــاق دام تصریح
کرد :بنابر آمار قاچــاق دام تا حد زیادی کنترل
شده اســت ،اما از ســمت مرزهای غربی نشتی
وجــود دارد چرا کــه گاها اختــاف چندبرابری
قیمت دام ،کوله بران را وسوســه می کند که  ۱تا
 ۳راس دام را با خود ببرند چرا که قیمت کنونی
هــر دام در کشــور مــا  ۲میلیون تومــان بوده،
درحالیکه عرب ها آن سوی مرزها  ۸تا  ۹میلیون
تومان پول بابت دام ایرانی می دهند
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جامعهفرهنگ هنر  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

زدگی اســت .وقتی زمام امــر فرهنگی را بــه یک امنیت

قصه «بودجه» و غصه «فرهنگ»

«بودجه فرهنگ» خرج «فرهنگ» نمیشود
درد بیعملی داریم نه بیپولی!

زده و سیاست زده میدهید تمام تالشش این خواهد

بود که دیگران سیاســی نشوند .آدم امنیتی و سیاست
زده دوســت ندارد دیگران سیاســی شــوند و برخالف

تصور و ظاهر که به نظر میرســد این آدمها بخواهند

دیگران سیاســی شوند ،در واقع ،ســد محکمی در برابر
سیاسی شدن مردم هستند

جای دیگری که من تجربه داشــتم تجربــه تلخی بود.
تجربــه تلــخ من این بــود که متاســفانه شــاهد بودم

کــه منافــع اقتصادی و امنیــت زدگی عــدهای حاکم بر

فرهنگ شــده اســت .یعنی شــما اگــر بخواهیــد ادای

مرتبــط هم پاســخ میدهد .امــا به محض اینکه اســم

وظیفــه کنید و وقــت بگذارید ،با مانــع روبرو خواهید

عمــاد افــروغ جامعهشــناس و کارشــناس فرهنگــی

مطرح میشود.

گرانــه برخورد کنیــد ،در غیر این صورت بایــد فرار را بر

داده میشود ،خرج مأموریتهای محوله نمیشود.

هیــچ البی و تعارفی نظــارت خود را اعمــال کند .البته

اصوال این حضور و عضویت را پذیرفتم.
ً

جناحی نیز نداشته باشد .اینها مسائلی است که هم از

که بخواهد اجــازه نمایش بگیرد باید در این شــورا به

نیوشا روزبان

تحقیق و تفحص میآید ،انواع و اقسام موانع و البیها

شــد .بایــد باری به هــر جهت و بــی تفــاوت و انطباق

وظیفه کمیسیون فرهنگی مجلس این است که بدون

قرار ترجیح دهیــد و مدام خود را مالمــت کنید که چرا

«بودجــه فرهنگــی» از جملــه چالشهایــی اســت

کج ســلیقگی هم نکند ،باز و منعطف باشــد و برخورد

به هر حال ،حســب چارچوب تعریف شــده هر فیلمی

معمــوال در فرآینــد
آن هســتند ،بودجــهای کــه البتــه
ً

آرزوهای ما اســت و هم قواعد تعریف شده یک جامعه

نمایــش در آیــد و بحث و فحصی ضابطــه مند درباره

بایــد بگویم کــه متاســفانه ما ضعــف نظــارت داریم.

شــود ،حتی وزیر .البته این هم تعریف شــده است که

در کنــار این مهجــوری ،مهمترین مســالهای که وجود

و مدبرانــه وســط میــدان میآمــد و بــر تخصیــص و

حســب ســازوکار تعریــف شــده میتوانــد به شــورای

هم برخوردار نیســت و همان مبلغ اندکی که هرســال

فعــال میکــرد بســیاری از مســائل فرهنگــی مــا حل

فرایند و ســازوکار تعریف شــده آن اعمــال نفوذهایی

میشــود ،بــه درســتی مدیریــت نمیشــود و همیــن

مــا بــوده و کار شایســتهای انجــام نــداده و بودجه را

قبــل از اینکــه وارد این شــورا شــوم مصاحبــه کردم و

محدود و بسته اســت ،اما در نگاه فرهنگی ،ما نیازمند

باید نهادی باشــد کــه بر بودجههــای فرهنگی اعمال

دوبــاره بودجه تخصیــص داد؟ به یــاد دارم زمانی که

بعضــا از کارگردانــان نیــز دعــوت
جمعــی آن جمــع.
ً

فرهنگ با حقیقت ســر و کار دارد ،با مصلحت سر و کار

مربوط به تخصیــص بودجه ،یعنی ســازمان برنامه و

مســئولیتی هم در کمیســیون فرهنگی نداشــتم ،قبل

دنبال میشــد .اما اینکــه با تغییر معاونــت بالفاصله

مختلــف فرهنگــی نــگاه کنیــد و ببینیــد کــه متولیان

حتما باید
منظومهای و سیستماتیک به فرهنگ شود،
ً

دوســتان در کمیســیون فرهنگی طرح انحالل برخی از

کنند با مخالفت من روبرو شد .در زمان ما درباره یکی

افروغ در بخشــی از صحبتهای خود تاکید میکند که

زبــان حقیقتگــوی و رک و صریح دارند و یــا آنها نیز

اختصاص بودجههای فرهنگی داشــته باشد و بتواند

اینکه رهبری بحث مظلومیت فرهنگ را مطرح کردند،

اکران خاص شــود اما دفعتا ،پــس از عدم عضویتم در

بایــد از آنها پرســید آیــا بودجهای که پیــش از این به

مصلحتاندیــش شــد و ایــن مصلحــت اندیشــی به

ســازمانی که به دنبال انحاللش بودند بودجه کالنی را

در گفتگویی اشــاره کردم که یکی از آخرین مصوبات ما

بنــده در صحن علنی مجلــس بــا آن مخالفت کردم.

مصوبه تغییر کرده باید توســط اعضای جدید صورت

با این نگاه ،در تمام این ســالها رویکرد کالن ما

مگــر ما چقــدر بودجه در اختیــار داریــم؟ از یک طرف

برطــرف شــود؟ مشــکل تنهــا بودجــه نیســت ،بلکه

را داشــته باشــند که مصوبه قبلــی را تغییــر دهند .با

میکنیــد متولیان امر تا به امروز با چه ســمت و

دیگــر همین پولی هــم که دارید بهینه و درســت خرج

ســازمان یا نهاد را منحل کنید و درخواســت انحالل آن

صحبت نشده است .اسم این شیوه از فعالیت ،آن هم

ایــن درســت نیســت و دردنــاک اســت .یــک نماینده

درد امــروز فرهنــگ و هنر مــا امنیت زدگی و سیاســت

داشــته باشــد .من حق را به شــما میدهم ،یعنی یکی

زده و سیاست زده میدهید تمام تالشش این خواهد

مطالبهگر باشد؟ اساسا مطالبه اصلی در حوزه
ً
مدیریت بودجــه فرهنگی ،ناظر بــه دولت باید

اســت .برای مثــال همین کمیســیون فرهنگــی وقتی

زده دوســت ندارد دیگران سیاســی شــوند و برخالف

ارجاع میشــود ،چرا نهادهای دیگر مانند قوه قضاییه

دیگران سیاســی شوند ،در واقع ،ســد محکمی در برابر

اگر وظایف مکتوب کمیسیون فرهنگی را بررسی کنیم،

نتیجــه ایــن تحقیق و تفحــص را دنبــال نمیکند و به

مساوی است با سیاست زدایی.

گــذاری و نظــارت دارد .امــا همین که بخواهیم شــرح

یک اشکال سیستماتیک وجود دارد یعنی ممکن است

میگیرند؟ فیلمهای که مردم را نســبت به سرنوشــت

الزم را داشته باشد ،اما بقیه حلقههای متصل و مرتبط

مشــغولیاتی برای مردم باشد .طنزهای لودهای اجازه

معتقد اســت که بودجههایی که به فرهنگ اختصاص

کــه دولتهــای مختلــف در پایــان هــر ســال درگیــر

سالم است.

بودجهبنــدی ،مــورد کمتوجهی قرار میگیــرد و در هر

شــرایط مواجهه با هــر نوع کســری ،اول از بودجه این

بخش کسر میشود!

دارد این اســت که بودجه فرهنگی از مدیریت درســت

به فرهنگ و همــه زیر شــاخههای آن اختصاص داده

فقدان مدیریت صحیح مشــکالت مضاعفی را نیز رقم

زده است.

بــا عماد افــروغ جامعهشــناس و اســتاد دانشــگاه که

جسارت و شجاعت و نوآوری و خالقیت هستیم.

اســامی و ریاســت کمیســیون فرهنگی در این دوره را

ندارد ،با نگاه امنیتی ســر و کار ندارد ،شما به نهادهای

تجربــه نمایندگــی در دوره هفتــم مجلــس شــورای
داشــته اســت ،درباره فرهنگ و مدیریت بودجه آن در

کشور به گفتگو نشستیم.

اگر برخی مدعی هســتند که بودجه فرهنگ کم اســت،
فرهنگ اختصــاص داده شــده ،برای فرهنــگ هزینه
شــده اســت یا خیر؟ وی در پاســخ به این ســوال خود
شــخصا معتقدم بســیاری از بودجههایی که
میگوید:
ً

اصال خــرج ماموریتهای
تخصیص داده میشــود ،یا
ً
محوله نمیشــود یا نظارت الزم بر نحوه صحیح هزینه

کرد این بودجههای فرهنگی صورت نمیگیرد.

آنچــه در ادامه میخوانید مشــروح گفتگــوی با عماد
افروغ درباره «بودجه فرهنگی» است.

فرهنــگ چه کســانی و بــا چه رویکــردی هســتند؟ آیا

اسیر مصلحت اندیشی هستند؟ زمانی که یک جامعه
صورت کاذب از باال به پایین توســط فرهنگ به جامعه

تزریق شد ،جامعه آزاد ،مبتکر و خالق نمیشود.

در حوزه فرهنگ چگونه قابل تحلیل است و فکر
سوی در حوزه فرهنگ اعمال مدیریت میکنند؟
بودجــه فرهنگــی تا چــه انــدازه در ایــن فرآیند

تعیین کننده بوده و هست؟

نظــارت کند یعنی یک نهاد اجرایــی ،نه آن نهاد اصلی
نوعــا نظارتی ندارد .اگر قرار باشــد که نگاه
بودجه که
ً
نهادی هم وجود داشــته باشد که نظارت جدیتری بر

بودجه را بــاال و پایین کنــد .بنده حســب عضویتم در

شــورای فرهنگ عمومی پیشنهاد دادم که تخصیص و
نظارت بر بودجه فرهنگی سازمانها و نهادهای عضو

شورا و در قلمرو شــرح وظایف این نهاد برعهده خود

چه اهدافی است و از چه ساز و کارهایی استفاده

میکند؟

ا حســاس کلی ،شــهودی و تجربی مــن از فرهنگ این

از طریــق چه نهادهایی باید تخصیص پیدا کند .آیا در

انقالب اسالمی و رهایی بخش انسان از قید و بندهای

هست یا خیر؟

اســت که فرهنگی که در ســطح کالن متناســب با ذات

تخصیص این بودجه و هزینه کرد این بودجه نظارت

یعنــی آن شــجاعت الزم کــه الزمه یــک حیات ســالم و

بالنده اجتماعی است در آن به چشم نمیخورد.

یعنــی اگر فرهنــگ را به ایــن برگردانیم کــه در نهایت،

قابلیتهــای انســان را بــارور کنــد و این بارور شــدن
بتواند بر حیات اقتصادی ،سیاسی و حتی حیات روزانه

متناســب بــا آن برنامه و رویکرد میبینــم و هم فقدان
نظارت را میبینم.

پیگیــری نمیکنند؟ یا چرا مجلــس و یا رییس مجلس

سیاســی شــدن مردم هســتند .یعنی سیاســت زدگی

مراکــز ذیربط ارجــاع نمیدهد .در واقــع باید گفت که

در چنیــن شــرایطی چــه فیلمهایــی اجــازه اکــران

یک شــخص و یا نهادی درســت عمل کند و شــجاعت

اساســی خودشــان بی تفــاوت کنند .فیلمهــای ی که

با این حلقه ،خوب و به درستی ایفای نقش نکنند.

اکــران مییابند که هیــچ کمکی به قابلیتها انســانی

موجود اســت .یعنــی زمانی که برای مثال و بر اســاس

با توجه بــه نکاتی که مطرح کردیــد و از آنجایی

غالبــا قبــل از کرونا و به
اخیــرا و البته
فیلمهایــی کــه
ً
ً

فرهنگی را کلید بزنید با انواع و اقســام موانع و البیها

دولت آقای روحانی هستیم ،عملکرد این دولت

بعضــا لودگی را به نهایت خود
بودند؟ فیلمهایی که
ً

میکنیــد و نکتــهای درباره وضعیــت فرهنگ در

چــه معاونت و چه اشــخاصی اجازه اکــران گرفتهاند؟

مــن در حــال حاضر مســئولیتی نــدارم و چنــدان هم

از ایــن فیلمها را امضا نمیکردم چرا که شــرافتم اجازه

شــخصیت حقیقــی و فرهنگــی در شــورای فرهنــگ

برخــی از ایــن فیلمها در قــد و قواره یک حیات ســالم

پروانــه نمایش در گذشــته دارم .تجربه عضویت بنده

اگر انسانها سیاسی شــوند مطالبه گر میشوند .این

در اوایــل عضویتــم ،مصوبــه نداشــت ،یعنــی اعضــا

باشــند .کماکان میخواهید وضع موجود حفظ شود،

نداشتند و در نهایت به هیچ جمعبندی نمیرسیدند.

این امر یک قصه نیست و من برای آن شاهد دارم.

است شاهدیم که هم مصوبه و هم تقسیم کار و تعیین

اصوال انســان فرهنگــی و برخورد فرهنگــی یعنی چه؟

هنوز عمل نداریم.

اصوال انســانهای
نمیدارنــد .چــرا که برخــی از آنهــا
ً

باشد یا مجلس؟

میبینیم که این کمیســیون یک ســری وظایف قانون

یک فرهنگ معطوف به شــجاعت و سرکشی و عصیان

جهتدار که در واقع خودباوری را ارتقا دهد.

بودجههای فرهنگی اصالت داشته باشد نه نهادهای

تعلق گرفته اســت .زمانی کــه اهداف آنهــا و جامعه

تعریفی کــه از فرهنگ به طور کلی بیــان کردم باید در

مخاطب آنها هدف اصلی باشــد ،در راستای سنجش

فیلم سینمایی ســاخته میشود یا یک برنامه فرهنگی

جامعــه مــا فرهنگیتــر و اخالقیتر و معنویتر شــده

تمام جلوههای فرهنگی و هنری دیده شــود ،یعنی اگر
توســط یک نهادی دنبال میشود ،همه باید در جهت
بــه فعلیت رســاندن ایــن قابلیتهای فطــری و الهی

بشــر باشــد .این را باید در تمام جلوهها و عرصههای
فرهنگی شــاهد باشــیم .اما مــا چنین امری را شــاهد

نیستیم.

کارنامــه نهادهــای فرهنگــی به مــا بگوینــد وضعیت

اســت یا خیر؟ اگر خیر ،که متأســفانه باید بگویم خیر،

معلوم اســت که این بودجهها یا خرج فرهنگ نشــده
و یا در واقع خرج یک فرهنگ غلط شــده است .آیا این
اخالقی اســت که بودجهها را هدر دهیم؟ آیا این خود

یک نگاه فرهنگی غلط نیســت؟ آیا درســت و فرهنگی

نــه تنهــا این مســاله را شــاهد نیســتیم ،بلکه شــاهد

اســت کــه بودجــه فرهنگــی را بــه افــراد و نهادهایی

تعریــف میشــود و حتی گاهــی علــم را نیــز در زمینه

فرهنگــی کننــد که بیــش از آنکــه رهایی بخش باشــد

عکس آن هستیم .در تمام حوزههایی که ذیل فرهنگ
فرهنگ تعریف میکنند ،شــاهد رعیت پروری هستیم،
شــاهد فرمالیســم و دوری از محتواگرایــی هســتیم؛ از

شــاخصهای ارتقــاء علمی و آموزشــی کشــور گرفته
تــا شــاخصهایی که مربــوط بــه فعالیتهــای دیگر

فرهنگی اعم از هنری و غیره.

تخصیص دهیم که خرج مســائل دیگر کنند و یا خرج

اسارت بخش باشد.

شخصا معتقدم بســیاری از بودجههایی که تخصیص
ً
اصــا خــرج ماموریتهــای محوله
یــا
شــود،
ی
داده م
ً
نمیشــود یا نظارت الزم بــر نحوه صحیــح هزینه کرد

این بودجههای فرهنگی صورت نمیگیرد .این تجربه

نه تنها این رویکرد غالب اســت ،بلکه کسانی متصدی

بنده در چند جایی اســت که حضور داشته و یا حضور

غالبا یک نگاه امنیت
مشی و رویکرد را دنبال میکنند.
ً

هم طــرح میکنند این اســت کــه آن بودجــهای که به

زمــام فرهنگ هســتند هم بــه لحاظ شــخصی ،همین
زده و سیاســت زده به فرهنگ وجــود دارد ،و این نگاه

دارم .میبینیــم که یکی از مســائلی که حتی خودشــان

امور فرهنگی تخصیص داده شــده خرج امور فرهنگی

در ســابقه و کســوت شــخصی افراد نیز مشهود است.

نشــده است و هیچ شــخص و نهادی نیز در این زمینه

و امنیتی متصدی امور فرهنگی شــدهاند .نگاه امنیتی

اســت و چــرا ایــن بودجــه را به ایــن نهــاد اختصاص

غالبا مشــاهده میکنیم که افرادی با ســابقه سیاســی
ً

با نگاه فرهنگی متفاوت اســت ،نــگاه امنیتی یک نگاه

دستگاهها نیســت ،مربوط به موانع آشکار و غیر آشکار

وظیفه قانونی خود یــک تحقیق و تفحص از یک نهاد

اختصاص داده شــده ،برای فرهنگ هزینه شده است

غالبــا به آنها
فرهنگــی خاصی کــه تخصیص بودجه
ً

دیگر ،بیشــتر نوعی «فرهنگ انقیاد» حکمفرماست تا

و اقســام البیها و موانع روبرو میشویم .درد ما بخش

اســت .یک جایی سوال دارید و این ســوال را از طریق

اجتماعــی او اثر گذار باشــد ،وجــود ندارد .بــه عبارت

نظــارت ندارد کــه بگوید چــرا خرج چیز دیگری شــده

میدهید؟

مربــوط به چگونگی نمایش این فیلم بوده اســت .اگر

تصور و ظاهر که به نظر میرســد این آدمها بخواهند

اگــر مدعــی هســتند کــه بودجــه فرهنــگ کم اســت،

یا خیــر؟ این بســیار مهــم اســت .باید جامعــه هدف

درخواست کردند!

این شــورا متوجه شــدم این فیلم اکران عمومی شــد.

تحقیق و تفحصــی را کلید میزند و در نهایت به جایی

روبــرو میشــوید .در حالی که اصــل تحقیق و تفحص

باید پرســید آیا بودجــهای که پیش از ایــن به فرهنگ

این افراد ذهنش به ســمت بودجه رفت و برای همان

بود که دیگران سیاســی نشوند .آدم امنیتی و سیاست

در کشــور وجود نــدارد .بلکــه بالعکس ایــن فرهنگ

میکند و هــم به نوعی بــرده پرور و رعیتپرور اســت.

از فیلمهای ســینمایی به این جمع بندی رســیدیم که

فرهنگی مجلس که سابقه عضویت و ریاست آن

میبینــم ،هم برنامهای که قرار اســت ذیل این اهداف

در ســطوح مختلف ،هم ســلب اختیــار و اراده از مردم

سازمانهای فرهنگی را دنبال میکردند ،اما به محض

از نهادهــای نظارتــی مــا کمیســیون فرهنگی مجلس

مکتوبات و نوشــته شــدههای مربوط به شرح وظایف

سیســتماتیک و منظومــهای در تقســیم ایــن بودجــه

خــارج از ایــن چارچوب بخواهنــد فیلمهایــی را تایید

اصوال برای داشتن یک مدیریت درست ،نیازمند

اســارت بخــش غیرفطری و غیر الهی باشــد و انســان

و رویکردهــا تعریف شــود را میبینم ،هــم عدم نگرش

از اینکــه رهبری از مظلومیت فرهنــگ بگویند ،برخی از

مجلــس یا کمیســیون فرهنگی باید یــک ویژگیهایی

بنابراین بنده سلســله مراتبی از مشــکالت را میبینم،

را از بردگــی خود ســاخته و دیگر ســاخته نجات دهد،

در مجلــس هفتم بودم ،در ســال آخــر نمایندگیام که

میکنیــم تــا حرفهــای خــود را بزننــد .ایــن روال نیز

زدگی اســت .وقتی زمام امــر فرهنگی را بــه یک امنیت

وظایف این کمیســیون را در عمل دنبال کنیم با انواع

هــم مشــکالت رویکــردی و معطــوف بــه اهــداف را

بــه طور صحیــح هزینه نکــرده ،چــرا باید بــه آن نهاد

گفتم حق وتوی هیچ کســی را نمیپذیریم مگر تصمیم

در عرصه فرهنگ چیست؟

نمیکنید.

صحبت کنیم؛ در حال حاضر بودجه فرهنگی به

اســت چه اتفاقی رخ دهد .چگونــه بودجه مورد نظر و

صورت گیرد.

را داشــتید حاال درخواســت بودجه مضاعف را دارید؟

اســت ،تــا چــه انــدازه در خدمــت انســان عدالتخواه
اســت؟ بعد ببینیم کــه از طریق بودجــه فرهنگی قرار

میشــد .اگر ســازمانی در طول سال مشــمول نظارت

اعضای جدید هم کــه صحبت کردم گفتند که با ما هم

گله مند هســتید که بودجه آن چنانی نداریم ،از طرف

را هم دارید ،در این مــورد تا چه اندازه میتواند

طور رسمی در کشور اعمال میشود ،در راستای

هزینــه کــرد بودجههــای فرهنگــی نظارت مســتمر و

باالتری ارجاع شــود .اما نباید بــدون دنبال کردن این

برنامــه و فکر و ذهنیت اســت .شــما میخواســتید آن

قبل از اینکه وارد بحث بودجه شویم ،بهتر است

اســت و تا چه اندازه در جهت رفع نیازهای واقعی بشر

اگر شــورای پروانه نمایش به یک اجماع نظر نرســید،

گرفته باشــد و البتــه اعضای جدید هــم باید این حق

شورای فرهنگ عمومی و دبیرخانه آن باشد.

باید دیــد برنامههای فرهنگی در چه مســیری حرکت

کمــی درباره فرهنگ و جایگاه فرهنگ در کشــور

یعنــی اگر بــرای نمونه کمیســیون فرهنگی شــجاعانه

بحثــم هم این بود کــه چرا مظلومیت فقــط با بودجه

نظارت یک نهاد باالدســتی هســتیم ،کمیسیون

میکنــد ،تا چــه انــدازه در خدمت انســان آزاداندیش

آن صورت گیرد .یعنی از باال نباید اعمال اراده و سلیقه

هم یک امــر قانونی و هــم مرتبط با یک زندگی ســالم
تحقیــق و تفحص دنبــال میکنید و بعد آن دســتگاه

"

درد امــروز فرهنــگ و هنر
ما امنیت زدگی و سیاســت

زدگی است .وقتی زمام امر
فرهنگی را به یک امنیت زده

و سیاســت زده میدهیــد
تمام تالشــش این خواهد

بــود که دیگــران سیاســی
نشــوند .آدم امنیتــی و

سیاست زده دوست ندارد
دیگران سیاســی شــوند و
برخالف تصــور و ظاهر که
به نظر میرســد این آدمها

بخواهند دیگران سیاســی

شــوند ،در واقــع ،ســد

محکمــی در برابر سیاســی
شــدن مــردم هســتند

"

نمیکننــد و تنهــا جیــب مــردم را خالی میکننــد .این

که در آســتانه ارائه آخرین بودجه سال ،از سوی

نــام طنز و کمدی اکران شــدند از چــه وزانتی برخوردار

را در زمینــه مدیریــت فرهنــگ چگونــه ارزیابی

رســانده بودنــد .ایــن فیلمهــا در زمان چه کســانی و

بودجه سال آینده دارید؟

زمانی که بنده در شــورای پروانه نمایــش بودم خیلی

از شــرایط اطالعــی نــدارم .یک مســئولیت بــه عنوان

امضای پروانه نمایش این دسته از فیلمها را نمیداد.

عمومــی دارم ،و یــک تجربه هم از عضویتم در شــورای

اجتماعی نیســتند و تنها جیب مردم را خالی میکنند.

در شــورای فرهنــگ عمومــی این اســت که این شــورا

درس مهمی است ،شــما نمیخواهید مردم مطالبهگر

میآمدنــد و بحــث میکردنــد امــا هیــچ مصوبــهای

تغییر و تحولی رخ ندهد ،منافع تداوم داشــته باشــد.

با تغییر و تحولی که در دو ســال گذشته صورت گرفته

نمیفهمنــد کــه انســان فرهنگــی یعنــی چه کســی؟

وظایف دســتگاههای عضو دارند .اما همانند گذشته

اینهــا حداقلهــای قواعــد فرهنگی و اخالقــی را پاس

یعنی این مشــکل تنها برای شــورای فرهنــگ عمومی

فرهنگــی نیســتند ،آنهــا را هــر جا کــه بگذارید پســت

کشــور این اســت که به یک ســند برســد و زمانی که به

باشــند .کمــاکان زمــام امــور فرهنگــی مــا در دســت

سند مقدمه عمل است و ما درد بی عملی داریم و درد

زدگــی و سیاســت زدگی مغایر با سیاســی شــدن افراد

اقتصاد و… نیز هست .بماند که در سندنویسی نیز اگر

سیاســتزدایی .بــه نظر بنــده یک رویکــرد زننده این

آن بــاال میرفت .وقتی ســند را ذهنی مینویســید و با

سیاست زده نباشد ،اما سیاسی باشد .یعنی مطالبات

نیســت و مربــوط به کل کشــور اســت .نهایــت تالش

قبــول میکننــد و فرقــی نمیکند کجا ســمت داشــته

ســند رســید کار تمام میشــود .این در حالی است که

چهرههــای امنیت زده و سیاســت زده اســت و امنیت

بــی عملی تنها در فرهنگ نیســت ،بلکه در سیاســت،

اســت ،یعنی همراه با سیاســت زدایی اســت و امان از

به عمل توجه میشــد ،امکان و توان عملیاتی شــدن

اســت کــه جامعــه سیاســی نباشــد .میگویــم جامعه

زبان صرف دلیل مینویســید و به علت و چگونگیها

و حقــوق و نیازهــای خــود را بشناســد و فریــاد آزادی

اســت که امــکان عملیاتی شــدن آن تقلیــل مییابد.

کمتــر شــود یعنی مردم بــی تفاوت شــدهاند و هر چه

به عملی شدن این سند توجه نمیشود.

خود را پیش میبرند.

و فعل و انفعاالت اجتماعی بیتوجه هســتید مســلم

خواهی و عدالت خواهی سر دهد .هرچه این فریادها

بگذریم ،درد ما این است که اگر سندی نوشته میشود

مردم بــی تفاوت شــوند یعنی عدهای دارنــد خر مراد

درد امــروز فرهنــگ و هنر مــا امنیت زدگی و سیاســت

مهر
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کرونا پالساندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

کاسبی بیمارستانهای خصوصی با کرونا

دالیل افزایش مرگ و میرها از نگاه پرستاران بیماران کرونا
محمد رضازاده

میکنند کــه هم میخواهند به سیســتم کمــک کند تا

کمبودشــان جبران شــود هم اینکه به نفع خودش کار

کنند.

*فاصلــه دریافتــی حقــوق پرســتار و پزشــکان چقدر

است؟

حســن زاده :فاصله دریافتی بین بچههای پرستاری و
پزشــکان زیاد است که حتی شما تصور هم نمی توانید

بکنیــد ،در حالیکــه این فاصلــه دریافتی بــا توجه به
شــرایط کرونا واقعا بی معنی است .در کشور ما پزشک

توانیم بفهمیم که قرار اســت چــه اتفاقی برایش بیفتد

ساالری مرسوم اســت مثال یک پرستار حدود  ۴میلیون

با گذشت بیش از  9ماه از شیوع بیماری کرونا ،به بهانه

بهتر کار میکند یا پرستار مبتدی!

حاال پزشــکان به درآمد خود اعتراض نکرده اند و هیچ

چند تن از پرســتاران همصحبت شدیم و درددلهای

*وضعیــت پرســتاران در بیمارســتانهای

در حالیکــه همیشــه پرســتاران آخرین گــروه دریافت

وقتی لباس سپید پرســتاری را برتن میکنی ،باید این

حســن زاده :برخــی بیمارســتانها سیستمشــان را

و خدمات را پرستار انجام میدهند.

خــود ارجحیت دهــی و از هر اقدامی که برای تســکین

یعنی شــیفتها را براســاس بیمــار تعریــف میکنند.

زندگــی بایــد چند جــا کار کنــد و این نیرو همیشــه در

کاربــری داده اند و گفتــه اند که چون بــه خاطر کرونا

ما پزشک محور است و همه کسانی که تصمیمات را در

کننــد ،تعداد تخت آی ســی یــو را از  ۱۰به  ۶۰رســانده تا

به سمت پزشکان متمایل میشود .فیش حقوقی من

وقتــی پرســتار مجبــور اســت کار کنــد و از طرفــی یک

 200است و هم سمتی من در بیمارستان دولتی حدود

پایین میآید .در شــروع بیماری کرونا در تعداد پرستار

الــی  7برابر فرق میکند .در بیمارســتان خصوصی که

بنابراین در این موقعیت آیا پرستار حرفه ای و با تجربه

شنیدن مشکالت پرســتاران در این روزهای پر از رنج با

خصوصی چگونه است؟

آنان را شنیدیم.

اکثــر بیمارســتانهای خصوصــی بعــد کرونــا تغییــر

محلهای کار و خانه خود خسته است.سیستم درمان

مردم بــرای جراحــی و درمانهای دیگــر مراجعه نمی

نظام سالمت میگیرند پزشک هستند و تمام امتیازات

بتواننــد کمبودهایــش را جبــران و درآمدزایــی کنند.

در ســمت ســوپروایزر به عنوان یک پرستار  6میلیون و

پرســتار باید ده بیمار را پوشش دهد ،کیفیت خدمات

 8تومان میگیرد .حقوق پرســتار با پزشــک حداقل 6

بهداشــت و درمان در برخی بیمارســتانها از ســواد و

مشکلی نداشتیم اما اینقدر طی ماههای گذشته آنقدر

این اختالف بسیار بیشتر است.

قبل در یکی از شهرســتانها شــاهد برگزاری مراســم و

پرستار مواجهیم.

*پذیــرش بیمــاران کرونــا بــه نســبت تعــداد

نمیکند تــا چه زمانی در بیمارســتان هســتی ،یا چند

ســاعت نخوابیدهای و یا چندین روز است که لحظهای
اســتراحت نکردهای ،پرستار که باشی خودت را نادیده

میگیری و راهی برای تســکین بیماران پیدا میکنی ،در

بودیــم پرســتاران نشــان دادند کــه پایبند عهدشــان
ماندنــد و برای کمــک به یک بیمــار دردمنــد مبتال به
کرونــا از هیــچ کاری دریــغ نکردند ،هرچنــد در همین

دوران نیز با مشکالت زیادی مواجه بودند.

بیمارستان خصوصی معموال شیفتها باالی  8ساعت

را بگذارنــد .اگــر پرســتاری کوچکترین خطایــی انجام

تجربه کافی برخوردار نیســتند به طــور مثال دو هفته

بــه بهانــه شــنیدن درد دلها و مشــکالت پرســتاران

دهد آســیب را خودش میبیند ،شــیفتهای کاری اگر

صحبــت شــدیم و درددلهای آنــان را شــنیدیم .این

باید زمان آن مشــخص باشــد اما متاســفانه میبینیم

در ایــن روزهــای پر از رنج بــا چند تن از پرســتاران هم

میزگرد با حضور ســجاد حســن زاده دکتــری آناتومی

و عضــو هیات علمی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایران،

مصطفــی عبدالملکــی لیســانس پرســتاری و فــوق
لیســانس مدیریت بهداشــت و درمان و امیر مسعود

یاراحمدی کارشناس بهیاری برگزار شد.

*چند وقت اســت که در بحران کرونا مشغول به

خدمترســانی هســتید؟ بزرگترین مشکل این
روزهای پرستاران چیست؟

حسن زاده :ده سال است به عنوان پرستار مشغول به

کارم و از اول شــیوع بحران کرونا وارد میدان مقابله با
کرونا شدم ،از گذشــته فریاد پرستاران به دلیل کمبود

قرار اســت شــبیه پروتکلهای جهانی اجرایی شود که

اســت که یک پرســتار در محیط کاری موفق باشــد ،اما

متاســفانه کمبــود نیرو و فشــار کاری زیاد و متناســب
نبودن حقوق و مزایا از جمله معضالتی است که تا حد
زیادی روی پرســتاران تاثیر گذاشته اســت و روز به روز

بررســی سیســتم بهیاری (گذراندن ســه ســال دوره) را

ماســک را ندارند و متاســفانه میبینیــم برخی از مردم

کار مضاعف بر گردن یک پرستار محول خواهد شد.

جمــع کردند و جــای آن کمک پرســتار گذاشــتند که 4

شــاهدیم که برخــی مبتالیان بدون مشــورت پزشــک

*برخــی خبرهــا حکایــت از آن دارد کــه

را ارتقــاء تحصیلــی دهند امــا هیچ کــدام از مصوبات

از زمــان شــیوع کرونــا اعالم شــد کــه بیمارســتانهای

موضوع میتوانــد منجر به باعــث افزایش مرگ و میر

پرســتار به خارج از بیمارســتان ارجاع میدهند

بهیاری برداشته شد.

امــا متاســفانه این قانــون در بیمارســتانهای تامین

میشــود باید طبق پروتــکل دارو مصــرف کند ،وقتی

خصوصی اعــام میکند اگر درامد باالیی داشــت حق

میبینیــم کــه بــا ازدحــام مردمــی مواجه هســتیم که

*کدام قوانین حوزه پرســتاری طی سالهای اخیر

آنهــا را میپرســیم میبینیــم کــه توانایی تهیــه روزانه

حســن زاده :برخی قوانین حوزه پرستاری در سال ۸۸

از یــک ماســک ســه الیــه چنــد روز اســتفاده میکنند،

وزیــر جدید بر صندلی وزارت مینشــیند اعالم میکند

مطلوبتــری دارنــد نیز رعایــت نمیکنند ،متاســفانه

قانــون تعرفهگــذاری و بهــرهوری باید اجرایی شــود،

اقــدام بــه مصــرف خودســرانه دارو میکننــد همیــن

روی زمین مانده و اجرا نشده است؟

تصویب شــده است و اجرایی نشــده است و زمانی که

که ایــن مصوبات مربــوط به دولت قبل بوده اســت،

کرونا را پرداخت میکند اگر نداشت که هیچ!

همچنیــن میبینیــم برخــی کــه وضعیــت اقتصــادی

بیماران شــود .زمانــی که فردی به بیمــاری کرونا مبتال

است یعنی با یک شــرکت خصوصی قرارداد میبندند

بــه طــور معمول مثــا  40تخت هســت که همیشــه 4

هم کمبود نیرو جبران میشود هم درآمدزایی میکنند.

اســت .آی ســی یوها هم قبل کرونا نهایتا دو الی ســه

درصدی را به شــرکت میدهد .در بیمارســتان دولتی

سی یو زیاد شده و نیروی پرستار نه.

یــار احمــدی :یکــی از دالیل بــاال رفتن مــرگ و میر این

شــرکت قرار داد داریم و بیمار و خانوادهاش مبلغی به

میکنند باالخره فرزند و همســر هم انتطاراتی دارند و

کرونایــی اختصاص داده اند و االن هر پرســتاری با هر

در بیمارستانهای دولتی هم با یک شرکت خصوصی

نمیکنند .اما اینقدر دریافتی جامعه پرســتاری نسبت

کننــد و شــرکت خصوصی بــه دلیــل کرونا بــرای مثال

کار کنند و ســطح کارائیشــان پایین میآیــد .واقعا با

پرســتاران ســنوات و عیدی ندهد و این طــور وانمود

بیمار را داشته باشد.

وارد آزمایشــگاه خصوصــی یا بیمارســتان میشــویم

مراقــب یا پرســتار میگذارنــد چون منبع درآمدشــان

کمترین عالئــم را دارند و در صورتی که بــه کرونا مبتال

و میگویند شیفتهای خصوصی ما را پوشش دهید.

پرســتار فعال هستند و در شــرایط کرونا هم همینطور

در واقــع بــا ایــن کار ســهمی را بــرای خود برداشــته و

تخت به یک پرســتار میرســید اما االن تعداد تخت آی

هم اگر بیماری مراقب نداشــته باشد میگویند با فالن

خیلی از پرستاران خانم در محیط خانواده مشکل پیدا

چند ســاعت آمــوزش ببینند و به عنوان کمک پرســتار

برگزار میشــود که امیدواریم با اجــرای محدودیتها

ادعای پرســتاری کند .آن کســی که باید تــاوان این بی

حال حاضــر بســیاری از مراســمها به صــورت پنهانی

شاهد کاهش برگزاری مراسمها باشیم.

*ســاعات کاری پرســتاران در بحران کرونا چقدر

عبدالملکی :ســاعات کاری پرستاران به نسبت گذشته

*از نظر شــما به عنوان افرادی که مدتهاســت

درمــان را پرداخــت کند امــا آنطور که بایــد خدمات با

با بیمــاران کرونا درگیر هســتید دلیــل افزایش

اند .وقتی بیمار را به بیمارستان میرسانیم اما به دلیل
کرونا چون نمی توانیم وارد بخشها شویم و از کیفیت
ارائه خدمات به بیمارمان باخبر شــویم ،بنابراین نمی

آغاز چهارمین مرحله مقابله با کرونا با عنوان طرح شهید حاج
قاسم سلیمانی
سرخاب -معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان

کرونا از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و باید همگان

طرح شــهید حاج قاســم ســلیمانی در این شهرستان

وی به اجرای دقیق طرح شهید قاسم سلیمانی اشاره

به آن عمل کنند.

مراغه از آغاز چهارمین مرحله مقابله با کرونا با عنوان

کــرد و گفــت :بــا بیماریابی میتوان از شــیوع بیشــتر

خبر داد.

ســید علی موسوی در جلســه هماهنگی شروع به کار

بیماری کرونا پیشــگیری کرد که در ریشــه کنی تمامی

خانواده محور و مبتنی بر هر خانه یک پایگاه سالمت

رییس دانشــکده علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی

بیماریها پیشگیری بر درمان اولویت دارد.

این طرح اظهار داشــت :این مرحله به شــیوه محله و

درمانی مراغه نیز در این جلسه گفت :تشدید نظارت

آغاز شــده و تا آخر هفته دوم اســفندماه امسال ادامه

بــر پروتکلهــای بهداشــتی و اعمــال قانون ،تســت

خواهد داشت .این طرح با همکاری وزارت بهداشت و

گســترده ،هدفمنــد و هوشــمند ،بیماریابــی فعــال،

سازمان بسیج مستضعفین اجرا میشود.

موســوی همچنین افــزود :مدیریت و کنتــرل اپیدمی

کاهش آمار کرونا تاثیرگذار باشد.

بخشــی و بهــره گیــری از کمــک نیروهــای بســیج و

اجرای درســت قرنطینــه خانگی ،تشــکیل اکیپهای

انتقــال ویــروس بــا افزایــش رعایــت پروتکلهــای

پرخطر از جمله برنامههایی است که برخی از آنها در

فوتــی و پویش حمایتی از گروههــای در معرض خطر

امیدواریــم شــاهد بهبود وضعیــت بیمــاری کرونا در

کرونــا از طریــق مشــارکت مردمــی و هماهنگــی بین

موسوی اضافه کرد :تســریع در شناسایی افراد مبتال،

داوطلــب از اهــداف کالن این طــرح و قطــع زنجیره

نظــارت بــر اصنــاف و ادارات و ضدعفونــی مناطــق

بهداشــتی ،رهگیری و رصــد فعال ،کاهش بســتری و

شهرستان در حال اجرا بوده و با اجرای بقیه برنامهها

یــک سیاســتگذاری دقیــق بــرای درجــه بنــدی بیمــار
بیمار کرونایی وجود داشته باشد .اگر در بخش باشیم

یکی از اعضای کمیســیون بهداشــت و درمان میگفت

فعالیــت کنند همین طرز تفکر باعث شــده هر کســی

این موضوع را تایید میکنید؟

در خصــوص حوزه بهیاری اجرا نشــد و فقط سیســتم

عبدالملکــی :بیمارســتانهای خصوصی علــت اینکه

نباشــند ممکن اســت به ایــن بیماری مبتال شــوند .در

مــا برنامهریــزی انجــام داده ایــم کــه یــک ســری نیرو

بیمارستانهای خصوصی بیمار را برای دریافت

مــاه آموزش فشــرده میبینند .حتی قرار شــد بهیاران

کرونایــی وجــود نــدارد االن در هر بخش امــکان دارد

کیفیت دریافت نکند.

تغییــر کرده اســت و اغلب بیمارســتانهای مــا تغییر

این مشــکل امکان دارد در مرکز دیگر هم پیش بیاید و

کرونا بگیرد ،دو نفر دیگر باید کار او را پوشــش دهند.

چند ســال پیش (دوره دکتر دســتجردی) بدون هیچ

مراسم بیش از صد نفر به کرونا مبتال شدهاند.

درجه ای را در بخش آی سی یو باالی سر مریض گذاشته

افزایش یافت؟

تصمیم گیری و قانونگذاری هیــچ نماینده ای ندارند.

گزینشــی هدیه داده میشود .در کشور ما پرستاران در

خدمات پرستاری شده است.

و طبــق اطالعاتی کــه به دســت من رســید در همین

برنامگــی را بدهــد فرد بیمــار اســت زیرا بایــد هزینه

نیز تصمیم به افزایش و جذب پرستار گرفتهاند.

مثــا اگر در یــک مرکز بین ســه نیروی پرســتار یک نفر

بــا بیماران که صحبــت میکنیم و دلیل ماســک نزدن

کار در شیفت  12ساعت است.

متاســفانه این موارد به دلیل بی برنامگی رخ میدهد

است که برخی مراکز که استاندارد نیستند را به بیماران

خود را نمایان میکند .به طوری که شاهدیم مسووالن

بیمارستانهای دولتی به دلیل نظارت بیشتر حداکثر

صــوری روز پرســتار ختــم میشــود و بــه چند پرســتار

مورد پرســتاران گرفته شــود؟ همه چیز به یک جشــن

میدهنــد که همیــن موضــوع باعث کاهــش کیفیت

باعث فشــار کاری پرستاران شده اســت و برخی از آنها

میگــذارد .بســیاری از عوامــل در ایــن قضیــه دخیل

ســاعت ولی اگــر تاریخ شــیفت به روز تعطیــل بخورد

چگونــه میتوانیم انتظار داشــته باشــیم تصمیمی در

باید  24ســاعت شــیفت بدهیم آن هم در یک مرکز .در

گاهی برای ســی بیمــار یک یا دو پرســتار خدمات ارائه

اجتماعی و خصوصی اجرایی نمیشــود ،بیمارســتان

را بگذارننــد و همین شــیفتها اثرات منفــی روی آنها

کــه همین همزمانــی باعث تجمع دو هزار نفر شــد که

یار احمــدی :در بیمارســتانهای خصوصی به صورت

پرستاران صورت میگیرد؟

معمــول عصــر و شــب فعالیــت میکنیــم یعنــی 18

نیــرو بلند بــود و این موضــوع وقتی به بحــران کرونا

مجبورند شــیفتهای طوالنی مدت با شــرایط خاص

تشــییع جنازه یک فوتی کرونا و یک بیمار عادی بودیم

ریزش پرســتار داشــتیم که االن با کمبود و محدودیت

یاراحمــدی :وقتــی یــک پرســتار در مجلــس نداریم،

دانشگاهی باید کارانه و حق ویژه کرونا پرداخت کنند

رسید بیشــتر نمایان شــد .متاســفانه همین موضوع

شیوع کرونا در کشور چیست؟

عبدالملکــی :تجربــه مــن نشــان میدهــد مجریــان

اســت و پرســتار بایــد در کاورهــای گــرم شــیفت خود

حقوق هستند و میدانیم که تمام مراقبتهای بالینی

اینطــور چیــده انــد که پرســتار مقیم نداشــته باشــند

آالم دردمنــدان دریــغ نکنــی .پرســتار که باشــی فرقی

کاربــری دادهاند تــا درآمدهای خــود را بــاال ببرند ،در

بیمارستانی حق ندارد کارانه و دستمزد پزشک را ندهد

یار احمدی :یک پرســتار بــا حقوق پایین بــرای گذران

عهــد را با خدای خــود ببندی کــه درد بیمــار را بر درد

 ۹ماهه گذشــته که شاهد شیوع بیماری کرونا در کشور

میگیرد و یک پزشک حداقل  ۱۵الی  ۲۰میلیون ،ولی تا

قرنطینه و رهگیری هوشــمند ،آموزش و اطالع رسانی
و فرهنگ ســازی ،حفاظــت از گروههای آســیب پذیر،
تعییــن و اعــام هوشــمند و هدفمنــد محدودیتها

و تقویت فراینــد درمان ســرپایی و کاهش حداکثری
موارد بستری از هفت راهبرد اجرایی این طرح است.

یک مراقب و پرستار میدهند که کنارش بایستد.

این پرســتار اگر تأمین باشــد ،بیش از یک شــیفت کار

قرار داد بســته اند که نیروهای پرستاری خود را تأمین

به تورم جامعه کم است که پرستاران مجبورند چند جا

 ۸۹روز با شــرکت مورد نظر قرار داد بســته اســت که به

این فشــار پرســتار نمیتواند دغدغه رسیدگی بهتر به

این حرفها در مورد کرونا ممنوع است!
ســرخاب -اگر طــی  ۱۰ماهی کــه از ورود کرونا به کشــور

نداریم آن را بازنشــر نکنیم .بهتر است در زمان همهگیری

خــود مبتالیان این بیمــاری را دیدهاید؛ بیماری ســختی

انگ زدن باعث میشــود افراد بیمار خود را پنهان کنند،

میگذرد به کرونا مبتال نشــده باشید ،حتما در اطرافیان

که عالوه بــر تمام عوارض جســمانی میتواند برای روح
و روان فرد هم آســیبزا باشــد و با ترســی که نســبت به

بیماری پیگیر و نشر دهنده اخبار موثق و مثبت باشیم.

دیرتر بــرای درمان مراجعه کنند و اشــتیاق بــرای انجام

رفتارهای بهداشتی پیشــگیرانه را کم میکند .انگ باعث

بیماری وجود دارد ،ســبب شــود تا اطرافیان بیمار هم از
ُ
این بعد بیماری غافل شوند.

بیماری از نظر روانی نیز تحت فشار قرار گیرند.

کرونــا برچســب نزنیم .برچســب زدن یا انــگ زدن ،یک

به جــای آن بگوییم « افراد مبتال به کرونا» یا « افرادی که

بنابر اعالم وبدا ،مراقب باشــیم به افراد مبتال به بیماری
فرد را از دیگــران متفاوت میکند .انگ نگرشهای منفی

و رفتارهــای تبعیــض آمیز و طــرد کننده نســبت فرد یا

گروهی از افراد با یک ویژگی خاص است.

هنــگام صحبت از این ویروس و بیمــاری آن را به منطقه

خاصــی از دنیا ماننــد ویروس چینی ،یا شــهر خاصی در
کشــور نامگذاری نکنیم .از نام علمی آن یعنی کووید ۱۹یا

به شکل ساده از کروناویروس استفاده کنیم.

میشــود افراد مبتــا به بیماری عــاوه بر رنــج و نگرانی
به افراد مبتال نگوییم « کرونایــی» یا « قربانیان کرونا»؛

به دلیل کرونا فوت کردند یا بســتری هستند» .به جای
مــوارد « مشــکوک» بگوییم «آنهــا امــکان دارد ویروس
کرونا داشته باشند».

افــراد ســالمند و مبتالیــان بیمــاری زمینــهای بویژه در

معرض انگ هستند .مراقب افراد سالمند و این بیماران

در خانــواده و اجتمــاع باشــیم .بــرای مثــال نگوییــم «
خوشبختانه فقط افراد سالمند یا دارای بیماری زمینهای

اســتفاده از عباراتــی ماننــد « پخــش کــردن ویروس» ،

در خطر مرگ و میر هســتند ».این عبــارت برای افراد در

منطقه و روستا با همکاری فرمانداری ،دانشکده علوم

ســرزنش نهفته اســت « .فالنی باعث مبتال شدن بقیه یا

ضمــن رعایت توصیههــای بهداشــتی با افــراد بیمار و

وی اضافــه کــرد :مطالعــه کاملی بر روی طــرح انجام

وی ادامــه داد :اجــرای اقدامــات ضربتی بــرای قطع

وی افــزود :تیمهــای مراقبــت ،حمایت و نظــارت به

بگوییم « ویروس پخش شده است».

کار هســتند و از تمامی ظرفیتها برای نتیجه گیری از

معــاون سیاســی اجتماعی فرمانــداری مراغــه نیز در

هریــک از آنها کامال مشــخص و نقــش آنها تعریف

یادآوری کنیم که جدا بودن آنهــا از دیگران و مجزا بودن

فرماندار مراغه خاطرنشــان کرد :استفاده از ظرفیت

مخفی کنند چراکه هر فردی امکان ابتال به این بیماری

وی گفت :در این طرح تیمهای اجرایی از اهمیت ویژه

بلکه برای مدت کوتاه و برای مراقبت و پیشگیری است.

موضــوع بــوده و امیدواریــم ســازماندهی نیروهــای

موســی شــعفی گفت :احساس مســوولیت نسبت به

کمیتههــای محلــه بوده و مســوول اجــرای برنامهها

و کانالهــای غیرمعتبــر و یــا شــایعه در مورد دوســت،

از اهداف تخصصی این طرح است.

شده و در شهرســتان تمامی دستگاههای اجرایی پای

این طرح بهره خواهیم برد.

شهرستان باشیم.

زنجیره کرونا ویروس در شهرستان ضروری است.

این جلســه گفت :نباید مردم بیمــاری کرونای خود را

بســیج در اجــرای این طــرح نشــان دهنــده اهمیت

را دارد.

بســیجی ،هــال احمر و دیگــر دســتگاههای عضو در

خــود و دیگــران و قرنطینــه شــدن در دوران بیماری

اصغر تنومند گفت :این طرح در سه سطح شهرستان،

« آلــوده کــردن» و ...بســیار انــگزا اســت و در آن نوعی

پزشکی ،بسیج ،هالل احمر و شهرداری اجرا میشود.

انتشار ویروس شــده است» درست نیســت ،بهتر است

عنــوان تیمهای اجرایی این طرح هســتند که اعضای
شده است.

معرض خطر ناراحت کننده است.

دارای نشــانههای بیماری با خشــم و طردکننده برخورد

نکنیــم .آنهــا را بــه اســتراحت در منزل و پیگیــری درمان

بــه افــراد مبتال بــه کرونا کــه در خانه قرنطینه هســتند

تشویق کنیم.

وسایل مورد استفاده آنها به معنی خشم یا طرد نیست،

باشد یا هر سنی داشــته باشد؛ میتواند علیرغم رعایت

ای برخوردار هســتند و بــه عنوان بازوهــای عملیاتی

به شــایعات یــا اخبــار نادرســت در شــبکههای مجازی

هستند.

همســایه و ...دامن نزنیــم .تا در مورد خبــری اطمینان

فــرد مبتــا به ویــروس کرونــا میتواند اهل هــر مکانی

تمــام اصــول بهداشــتی و قرنطینه مبتال شــده باشــد،
میتواند هر یــک از ما یا عزیزان ما باشــد .افراد مبتال به

ویروس کرونا جدا از ما نیستند .کلیشهها را کنار بگذاریم

و همدالنه کنارشان باشیم.
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اصالحیه آگهی م.الف98 -181 :ـ 308
قوهقضائیه
سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی
آگهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139960304024002203هیــات اول موضــوع قانون تعیین
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتمر
در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک ورزقــان تصرفا مالکانــه بالمعارض متقاضی
آقای صیاد دهقانیان فرزند علی بشــماره شناســنامه 743صــادره از ورزقان
درششــدانگ یک قطعه زمین زارعی 148/10مترمربع قسمتی از پالک 3اصلی
واقع در قریه مشکعنبربخش  23تبریز خریداری ازخانم قمرتاج سعدی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود درصورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه
اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مدت یکماه
ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/09/2:
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/18
علی نصرتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

 اندیشه جامعه آگهیشهرورزش نقدتحلیل

اطالعیه

«نوبت دوم»

روزنامهسرخاب
شناسه آگهی1045824:
تاریخ انتشار نوبت اول1399/8/27:
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/8:

بنا به ماده واحده مصوب 70/11/03مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،نقشــه و مختصات  UTMمربوط به رای کمسیون ماده  12قانون زمین شــهری به شماره  99-36از سال  1399شمسی در خصوص موات بودن پنج
قطعه زمین در اراضی شــادآباد ســفلی ،حد جنوبی اتوبان شــهید کســایی ،مجاور مجموعه ورزشــی یادگار امام ،پادگان زاغه مهمات ارتش و از پالک  174فرعی از  14اصلی بخش  9تبریز در دو نوبت و به فاصله  10روز
اعالن عمومی می گردد تا معترضین حقیقی و حقوقی در صورت داشــتن اعتراض به رای فوق الذکر حداکثر تا ســه ماه از انتشــار آگهی نوبت دوم ،اعتراض خود را به مراجع قضایی ذی صالح تسلیم نمایند و در صورت
عدم اعتراض ،رای صادره قطعی و الزم االجراست.

م الف 527,5819
آگهی مزایده اموال غیر منقول(اسناد رهنی)
به موجب پرونــده های اجرائــی کالســه  9500085و  9500086و 9500087
شــش دانگ پالک های ثبتی  2 -1فرعــی از پالک اصلی  6609اصلی در بخش:
 12تبریز ناحیه :ندارد واقع در :حوزه ثبت ملک آذرشهر و  15 -2فرعی از پالک
اصلــی  6346اصلی در بخــش 12 :تبریز ناحیــه :ندارد واقــع در حوزه ثبت
ملک آذرشــهر با حدود و مشــخصات ذیل به فروش می رسد -1 :پالک ثبتی
فرعــی 2 :فرعی از پــالک اصلی  6609اصلی با حدود(( :شــماال به طول  2متر
به دیوار پالک  3فرعی از  6377اصلی شــرقا به طول  12.45متر دیواریســت
به باقیمانــده پالک  6609جنوبا به طول  2متر محدود اســت به دربند غربا
بــه طول  12.40متر خط مفروضی اســت به پالک  15فرعــی از  6346اصلی))
بــه مســاحت  24.84مترمربــع و ذیــل ثبــت  27850دفتــر  140صفحه 222
بنام غالمعلی ایمانی ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تســلیم شــده اســت.
 -2پــالک ثبتی فرعی 15 :فرعی از پالک اصلی  6346اصلی در بخش 12 :تبریز
با حدود(( :شــماال به طول  12متــر دیوار به دیوار پالک  6377شــرقا اول به
طــول  3.20متر به دیوار مجاور مزبــور دوم به طول  12.40متر خط مفروض
اســت به قسمتی از پالک  6609اصلی که با این خانه ادغام شده است جنوبا
به طــول  13.50متر دیوار و درب ورود اســت به دربند احداثــی غربا اول به
طــول  3.75متر به دیوار مغازه متقاضی مفــروز از  6346دوم به طول 8.15
متر سوم  1.60متر از غرب به شرق چهارم غربی به طول  3.60متر دیواریست
به قطعه مفروز از قطعه  ))6346به مســاحت  198.40بنام غالمعلی ایمانی
ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شده است .سپس پالکهای ثبتی فوق
طبق اســناد رهنی شــماره  19671و  17481و  18389دفترخانه اســناد رســمی
شــماره  1048تهران در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران
خودرو(ایســاکو) قرار گرفته اســت .و به دلیل عدم پرداخــت دین مدیون از
طرف شــرکت مرتهن منجر به صدور اجرائیه گردیده و پرونده های اجرائی
کالســه  9500085و  9500086و  9500087در اداره ثبــت اســناد و امــالک
آذرشــهر علیه آقــای غالمعلی ایمانی (بدهــکار و راهن) و له شــرکت تهیه و
توزیــع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو(ایســاکو) به نیابت از اداره ســوم
اجرای ثبت تهران تشــکیل شــده و پس از طی مراحل قانونی پرونده طبق
گزارش وارده شماره  104,7,8445مورخ  99,08,24هیات کارشناسان رسمی
دادگســتری موارد وثیقه را به مبلغ  16300000000ریال (شــانزده میلیارد و
ســیصد میلیون ریال) ارزیابی گردیده و پالکهــای فوق :هر دو پالک  2فرعی
از  6609اصلــی و پالک  15فرعــی از  6346اصلی که هردو پالک الحاق شــده
به صورت مســکونی محســوب گردیده اســت و اعیانی به صورت همکف با
پوشش طاق ضربی و زیرزمین با نمای سرامیک و دیوارهای حیاط و مشرف
به بیرون ســیمانکاری شــده اســت و دارای امتیازات آب ،برق و گاز می باشد
با توجــه به وضعیت ثبتی و محــل قرارگیری پالک  15فرعــی از  6346اصلی
به نظر می رســد در حــد غربی تداخل پالکها وجود دارد در قســمت جنوب
غربی قسمتی به مســاحت تقریبی  11متر مربع (حق ســرقفلی) از این پالک
بــه نانوایی الحاق شــده اســت لذا در ارزیابــی صورت گرفته حق ســرقفلی
انبــاری نانوایی به ابعاد  3.5*3متر در ارزیابی کســر گردیده اســت و فقط
ملکیت این مقدار در ارزیابی مدنظر بوده است عرصه کل دو پالک 223.24
مترمربع می باشد که پس از کسر  11مترمربع از بابت انباری نانوایی مساحت
موثر حدود  212.24مترمربع میباشد که برای  11متر مابقی فقط ارزش ریالی
مالکانه در نظر گرفته شــده اســت الزم به توضیح اســت کــه پالکهای مزبور
بیمه نمی باشــند و در تصرف مالک می باشــند و مســتاجری در آن ســاکن
نیست و در قبال اصل طلب و حقوقات دولتی به مبلغ  16300000000ریال
(شانزده میلیارد و سیصد میلیون ریال) ارزیابی گردیده و از ساعت  9صبح
الــی  12ظهر روز چهارشــنبه مورخه  1399,09,26در محل اداره ثبت اســناد و
امالک آذرشهر -آذرشــهر -بلوار بسیج  -اول کوی خیام دو از طریق مزایده به
فروش خواهد رســید مزایده از مبلغ  16300000000ریال (شــانزده میلیارد
و ســیصد میلیون ریال) شــروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده فروخته
خواهد شــد .ضمنا بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ مزایده
اعــم از اینکــه رقــم قطعی آنها معلوم شــده یا نشــده باشــد همچنین حق
الحــراج زائد مبلغ بــر مزایده به عهده خریدار خواهد بــود این آگهی در یک
نوبــت و در صورت مصادف شــدن روز مزایده با تعطیــل غیرمترقبه فردای
همان روز جلسه مزایده برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار :روز شنبه 1399,09,08
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آذرشهر  -بهرام قاصدی

اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی
م الف 649

«آگهی مزایده اموال غیر منقول(اسناد رهنی)»

به موجب پرونده اجرائی کالســه ( 9100066ش)516/متشــکله در اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان میانه(شعبه اجراء)صادره له بانك ملي ایران شعبه مركزي ميانه و علیه شرکت طبیعت بیتا میانه(سهامی خاص)ثبت شده به شماره  1363در اداره ثبت شركت هاي میانه به عنوان

بدهکار و خانم نازنده سلیمانی فرزند صادق به کد ملی  5459220262و آقای حبیب هاشمی فرزند علی اصغر به کد ملی  1532384858بعنوان راهنین مطروحه در پرونده اجرائی موصوف ،بستانکار(بانک ملی ایران شعبه مرکزی میانه)باستناد سند رهنی شماره 1387/07/02-6006

تنظیمی دفترخانه اســناد رســمی شــماره  125ميانه برای وصول طلب خود به مبلغ هشتصد و سی و نه میلیون و یکصد و سی و نه هزار ریال به انضمام خسارات تاخیر تادیه متعلقه و حقوق دولتی پرونده علیه نامبردگان اقدام به صدور اجرائیه نموده است.مورد رهن عبارت است
از :ششدانگ یک دستگاه واحد آپارتمان مسکونی شماره  13واقع در طبقه  7پالک ثبتی شماره دوازده هزار و هشتصد و هفتاد فرعی از هفت هزار و دویست و چهل و یک فرعی از یکصد و بیست و دو فرعی از یک اصلی واقع در میانه بخش سی و هفت تبریز می باشد.ششدانگ پالک

موصوف برابر نظریه شــماره  1399/04/22-9100066کارشــناس رســمی دادگستری ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در میانه -خیابان آزادگان شمالی  -ساختمان ســپهر -طبقه هفت واحد سیزده به شماره پالک ثبتی دوازده هزار و هشتصد و هفتاد فرعی از یک اصلی واقع

در میانه بخش ســی و هفت که در صفحه چهل شــش ذیل شــماره ثبت بیست و هشت هزار و یکصد و هشتاد و هفت دفتر جلد یکصد و پنجاه و شــش دفتر امالک ثبت میانه به نام آقای حبیب هاشمی و خانم نازنده سلیمانی(بالمناصفه) راهنین پرونده ثبت و سند صادر و تسليم

گرديده و با جميع توابع شرعيه و لواحق و متعلقات و منضمات شرعیه و عرفيه و امتیازات منصوبه برابر سند رهني موصوف در رهن بانك ملي ایران شعبه مركزي ميانه قرار گرفته است که محدود به حدود ذیل است:
ً
ً
شماال :اول بطول  1.16متر دریچه و دیواریست دوم در همان امتداد بطول  3.79متر لبه تراس است به فضای حیاط شمالی سوم حد شمالی بطول  86سانتیمتر لبه بالکن مذکور است به فضای کوچه ده متری شرقا :بطول  14.21متر پنجره ها و دیواریست به فضای کوچه ده متری
ً
ً
جنوبا :بطول  6.22متر پنجره ها و دیواریســت به فضای حیاط جنوبی آپارتمان غربا :اول بطول  5.02متر دیواریســت به محوطه راه پله درب ورود آپارتمان در این حد اســت دوم از شــرق به غرب بطول  1.92متر دیواریســت به راه پله مذکور سوم حد غربی بطول  2.26متر دریچه و
دیواریست به داکت چهارم از شرق به غرب بطول  60سانتیمتر دیواریست به داکت مذکور پنجم بطول  10سانتی متر دیواریست اشتراکی با واحد شماره  4ششم از شرق به غرب بطول  2.08متر دیواریست اشتراکی هفتم حد غربی بطول  3.16متر و هشتم از غرب به شرق بطول  5متر
ً
نهم حد غربی بطول  3.67متر کال دیواریست اشتراکی با واحد مسکونی شماره  4که کف آن اشتراکی با سقف واحد شماره  11و سقف آن اشتراکی با کف واحد شماره  15می باشد.

ملک مورد ارزیابی ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی با کاربری مسکونی به مساحت یکصد و شش متر و شصت سانتی مترمربع که مقدار  1.40مترمربع بنای پیشرفته به فضای حیاط شمالی و  5.35مترمربع به فضای حیاط جنوبی و مقدار  11.50مترمربع بنای پیشرفته به فضای
ً
کوچه ده متری بوده و  5.60مترمربع تراس می باشد که دارای پارکینگ شماره  2واقع در طبقه پیلوت به مساحت  12.10مترمربع و انباری شماره  12واقع در طبقه پیلوت به مساحت  1.72مترمربع می باشد که در طبقه هفتم با سازه بتن آرماتور و مصالح بنایی دارای عمر حدودا پانزده

سال می باشد.همچنین واحد مذکور دارای پارکینگ و انباری و کلیه امتیازات از قبیل آب ،برق و گاز با کف سرامیک و کابینت ام دی اف می باشد .ششدانگ پالک ثبتی موصوف برابر صورتمجلس بازداشت اموال غیر منقول مورخ  1399/04/02و گزارش کارشناس رسمی دادگستری به
شماره  1399/04/22-9100066به مبلغ شش میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون ریال ارزیابی و قیمت گذاری گردیده است.

ششدانگ پالک ثبتی موصوف از طریق مزایده به فروش می رسد .جلسه مزایده از ساعت نه صبح الی دوازده ظهر روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و نه در محل اجرای ثبت اسناد میانه واقع در میانه -خیابان سرآسیاب -خیابان شهید نریمان همتی-
ً
ســاختمان اداره ثبت اســناد و امالک میانه واحد اجرا برگزار می شــود .مزایده پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه شــش میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد .مزایده به صورت حضوری و فروش نیز کال به
ً
صورت نقدی می باشــد .ضمنا بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و همچنین بدهی های مربوط به آب و فاضالب و برق و گاز اعم از حق اشــتراک و انشعاب و مصرف تا روز مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد و همچنین حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده

به عهده خریدار می باشد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب
ً
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت،عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.ضمنا خریداران می
توانند با هماهنگی الزم از ملک مورد مزایده و وضعیت و موقعیت آن بازدید نمایند.طالبین می توانند در روز و ســاعت تعیین شــده در محل حاضر و در خرید شــرکت نمایند.الزم به ذکر اســت در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز  6بند الف ماده
 121آئین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشــد و چنانچه به مال مورد مزایده در جلســه خریدار پیدا نشــود مال مورد مزایده با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شــروع می شــود به بســتانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید.مازاد
پالک ثبتی موصوف برابر بخشــنامه شــماره  1397/11/14-139705804007001106دفتر امالک ثبت میانه له اشخاص دیگر توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میانه بازداشت گردیده است .آدرس پالک مورد مزایده :میانه -خیابان آزادگان شمالی  -ساختمان

سپهر -طبقه هفت واحد سیزده می باشد .هرگاه روز مزایده مصادف با تعطیلی غیرمترقبه باشد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان مکان و زمان برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار1399/09/08:

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میانه-فرمان بخشعلی زاده
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علیرضا محرمی

اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

خدا برای بازگشت دیهگو دستور  VARمیدهد؟
شــدیدا ناراحتند .البته نه فقط در
فوتبال
ً
ایران ،این غم تمام دنیا را فراگرفته ،شــاید

کــرده کــه ایــن بــار احساســی میشــود و

به واقع شــاید اشتباهی شــده و قرار نبود

غمگین هســتند .مردم مقابل اســتادیوم

دیهگو آرماندو مارادونا ،اســطوره آرژانتینی

باید از خدا بخواهیم دستور  VARبدهد".

مردم دنیا با شــنیدن این خبر در بهت فرو

جان مارادونا را بگیرد.

فوتبــال دنیــا در  ۶۰ســالگی درگذشــت تا
بروند.

قهرمان جام جهانی  ،1986ستاره فراموش

قرنطینــه ایــن روزهــا در ایــران میگویم،

بر اثر حمله قلبی درگذشت.

امــا جملــه بعــدیام او را دوبــاره بــه

"نمیتوانــم بــاور کنــم؛ ایــن اتفــاق خیلی

ناراحت کننده بود" .این شــروع صحبت با
یکــی از دیوانــگان فوتبــال در آرژانتین پس

از مــرگ دیهگو مارادوناســت .خبرنگاری که

جام جهانی را تجربه کرده ،اما در کنار حرفه
خود ،دیوانهوار عاشق بوکاجونیورز است و

مارادونا بازمیگردانــد؛ "االن فقط از این

سکوهای داغ استادیوم .La Bombonera

اتفاق بــرای عاشــقان فوتبــال و آرژانتین

بــه او میگویــم؛ "در ایــران هــم طرفداران

 La Bomboneraجمع شدهاند" .جمله

" "VARبدهــد خنــدهدار اســت ،امــا

و احوالپرســی میکنــد .از حــال خــودم و

نشــدنی دنیای فوتبال در سن  60سالگی،

واقعا همه
میگویــد؛ "اینجــا ،در آرژانتیــن
ً

خاطره جالب رسول خطیبی

بگوییم اسطورهای بزرگ بود!"

انــگار میخواهــد از ایــن ماجرا فــرار کند

آرژانتین ،زننده گل قرن و گل دســت خدا،

حتما لئاندرو چند باری مارادونا را مالقات

قطعــا تصــور اینکــه
لئانــدرو میخنــدد؛
ً

دیهگــو آرماندو مارادونا؛ اســطوره فوتبال

ناراحتم".

ماتئوس گفت میخواهم بوی دیگو را
همیشه حس کنم؛

بعدی را مــن میگویم؛ "مارادونــا به واقع

خدا برای بازگشــت خدای فوتبال دستور

گزارش

از مارادونا

یک اســطوره بزرگ اســت ،البته دیگر باید

ورزش سه -اسطوره فوتبال جهان در شصت سالگی چشم

"مــن را باور کــن" این جمله بعدی اســت

و خاطره او در سالروز مرگش به خاطر میآید.

کــه دوســت آرژانتینــیام میگویــد و ادامه
میدهد؛ "اینجــا در آرژانتین او خداســت،

بله او خــدای آرژانتیــن اســت" .نمیتوان
گفــت مارادونا بــرای دنیا خداســت ،وقتی

او را خــدای فوتبــال مینامنــد و دنیا برای

بسیاری یعنی فوتبال؟!

به روی جهان بست و از این پس روز  ٢۵نوامبر هر سال ،یاد
مــرگ دیگو آرماندو مارادونا شــوک بزرگی به فوتبال جهان
بود و حاال علیرغم اینکه بازیهای فوتبال در نقاط مختلف

دنیــا در حال برگزاری اســت ،صدر اخبار رســانهها به مرگ
ی تاریخ فوتبال اختصاص دارد.
شماره  ١٠فراموش نشدن 

رســول خطیبــی ســرمربی آلومینیوم کــه تیمش امــروز در

مصاف با مس رفسنجان به تساوی بدون گل دست یافت

نیز یکی از افرادی اســت که پستی در رابطه با مرگ مارادونا

بازخوانی مصاحبههای جذاب؛

وقتی مارادونا  ۳۰متر دنبال بازیکن ایرانی دوید

مهــر -فوتبــال ایــران بــه دلیــل حضــور محمدرضا

اســتوک که نامش روی آنها حک شده بود ،به رختکن

بــا دیهگــو مارادونــا اســطوره فوتبــال دنیــا دارد که

یک بار مــن برنده دریافــت پیراهنش شــدم و هنوز

خلعتبــری در تیــم الوصــل امــارات نقــاط اشــتراکی

منتشــر کرده؛ او با اشــاره به دوران فوتبالش در آلمان این

خاطره را اینطور بازگو میکند:

مــیآورد و بین حاضران قرعهکشــی انجام میداد که

بازخوانــی بعضــی از مصاحبههــای قدیمــی درباره

پیراهن شــماره  ۱۰تیــم ملی آرژانتین که نــام مارادونا

مارادونا خالی از لطف نیست.

پشــت آن حک شــده را به عنوان یک یادگاری بســیار

دیه گــو آرماندو مارادونــا اســطوره آرژانتینی فوتبال

ارزشمند حفظ کردهام.

زمانی کــه درهامبورگ بازی میکردم ،یک برنامه تلویزیونی

درگذشــت و جهان فوتبال را به شــوک فــرو برد .این

کیروش به مارادونا برای گرفتن خلعتبری چه

از فینالجامجهانی ۱۹۹۰ایتالیابینتیمهایآلمانوآرژانتین

مــا بــا تیم الوصــل بــه فینال جــام خلیج فــارس راه

بازی فینال جام جهانی  ۹۰پخش شد که در آن نشان میداد

فوتبــال ایــران هــم فــارغ از تمــام خاطــرات و

آقــای کیروش بــرای بازی رســمی ایــران و قطــر مرا

مجری برنامه از ماتئوس پرسید آیا بکنبائر ،سرمربی تیم از

آرژانتیــن و تیمهــای باشــگاهی دارد ،نقطه اشــتراک

ســرمربی وقت تیــم ملی حضــوری به امــارات آمد و

ماتئوس در آن برنامه تلویزیونی در جواب گفت که من سه

مهم تیم ملی در اختیار تیم کشــورم باشــم .کی روش

نفری باشــم که پیراهن او را بگیــرم .ماتئوس لحظاتی بعد

برنــده شــدهاید و غیبــت خلعتبری خیلی به چشــم

گفت هنوز پیراهن مارادونا را نگه داشتم و آن را نشستم چون

اردوی تیم الوصل را ترک کنم .البته به صورت قانونی

مارادونا اسطورهای بود که اسطورههای فوتبال جهان هم

روز گذشــته در ســن  ۶۰ســالگی به دلیل حمله قلبی

گفت؟

اتفاق به قدری تلخ و شــوکه کننده بود که به سرخط
خبــری تمام رســانههای دنیا و شــبکههای اجتماعی
تبدیل شد.

نوســتالژیهایی که با مارادونا و بــازی او در تیم ملی

دیگری با این اســطوره تکرار نشــدنی فوتبال داشته
و حاال این نقطه اشــتراک بیش از گذشــته خودش را
نشان میدهد.

باورم نمیشد با مارادونا کار میکنم

محمدرضــا خلعتبــری بازیکــن پیشــین تیــم ملی

یکــی از افتخــارات فوتبالــی مــن شــاگردی مارادونا

 ۱۳۹۰بــه تیم الغرافــه قطر رفت و ســپس راهی تیم

بــودم از فوتبال بازی کردن لــذت میبردم ،همه چیز

فوتبــال ایــران و بازیکن فعلی تیم ســپاهان ســال

میباشد در دورهای که که با ایشان در الوصل امارات

الوصــل امــارات شــد؛ درســت در زمانی کــه دیه گو

ســر جایش بــود .مارادونــا وقتی به تمریــن میآمد

مارادونا ســرمربی ایــن تیم اماراتی بــود .خلعتبری

با همــه بازیکنانش روبوســی میکرد .بــرای او فرقی

یکــی از بازیکنــان مورد عالقــه مارادونا بــود و حتی

است که به تیم اضافه شده و یا بازیکن خارج از کشور

که آن روزهــا در اوج فوتبالش بود ،به گفته خودش

نمیکــرد که بازیکــن اماراتی اســت ،بازیکــن جوانی

توانســت گلهای حســاس و تعیین کنندهای برای

امارات است .او همه را به یک چشم نگاه میکرد .من

اهمیــت خلعتبــری در آن مقطــع زمانــی بــرای تیم

دارم با مارادونا کار میکنم.

الوصل به ثمر برساند.

الوصــل از یــک ســو و تأثیرگــذاری وی در تیــم ملی
ایــران حتی باعث شــد کارلوس کی روش ســرمربی

وقت تیم ملی مالقاتی را بــا مارادونا برای در اختیار

یک نیم فصل با او بودم و راســتش باورم نمیشد که
خلعتبری در کنار مارادونا

خیلی دوســت دارد .دوست داشت که به ایران بیاید
ولی نشد.

ماجرای اختالف مارادونا و الوصل بر سر
خلعتبری

خب مــا بازیکنان خوبــی نداشــتیم و کیفیت بعضی

واقعا پایین بــود .در خطهافبک و دفاع
از بازیکنــان
ً

بازیکنان خوبی نداشتیم .مارادونا کار سختی داشت.

او به بازی من عالقه داشت و میگفت خلعتبری باید

بمانــد … مارادونــا در تمرین پا به توپ میشــد .او با
جوانــی اش خیلی فاصله داشــت .پــای مارادونا هم
آسیب دیده بود.

مارادونا  ۳۰ - ۲۰متر دنبال من دوید

گرفتــن این بازیکن و حضــورش در اردوی تیم ملی

در بــازی بــا الجزیره ســه بر صفــر عقب بودیــم و در

هنوز هــم نمیدانم چطــور از همان روز اولی که ســر

خلعتبــری در ماهها و ســالهای گذشــته و در گفتگو

گلها را زدم .مارادونــا حدود  ۲۰الی  ۳۰متر به دنبال

بــزرگ قــرار گرفتم .مشــخص بود ایشــان احســاس

و خاطــرات شــاگردی ایــن اســطوره فوتبــال جهان

یکــی از موفقیتهای من در فوتبال کــه برایم افتخار

برگزار کند.

بــا رســانهها ،بارهــا از تجربــه کاری اش بــا مارادونــا

صحبت کرده بود.

در این گــزارش گلچینــی از مصاحبههــای خلعتبری
درباره مارادونا بازخوانی میشــود؛ اظهاراتی که حاال

با درگذشــت این اسطوره فوتبال جهان شاید بیشتر
از گذشته جالب توجه باشد.

خواهد بود کار کردن با مارادونا بود.

مهربان بود.

مارادونا دوست داشت به ایران بیاید

مارادونا خیلی به من عالقه داشــت .ما رابطه خیلی

فوتبال اشــک ریخته ،شب ســختی خواهد

مارادونــا را متقاعد کــرد اجازه بدهد مــن برای بازی

دقیقــهی آخر کنار مارادونا بودم تا بعــد از پایان بازی اولین

بــه مارادونا گفت شــما بازی رفــت را در خاک بحرین

پیراهن مارادونا را در آن برنامه تلویزیونی آلمان نشان داد و

نمیآید که در نهایت آقــای مارادونا به من اجازه داد

همیشه میخواهم بوی مارادونا را حس کنم.

حق با تیم ملــی بود ولی بزرگی آقای مارادونا ســبب

عاشق او بودند .بدرود بهترین بازیکن تاریخ فوتبال

شــده بود ســرمربی وقت تیم ملی نخواهد موجبات
ناراحتی او فراهم شــود و به نوعی احتــرام مرد بزرگ

اتفاقا مارادونا یک انســان بسیار
غرور و تکبر ندیدم.
ً

برگشت که در امارات برگزار شد ،در دقیقه پنجم بازی
دروازهبان الوصل و چند دقیقه بعد مدافع تیم کارت

مارادونا میدانســت همه بازیکنان دوســت دارند از

او یــادگاری بگیرند .قبل از هر بــازی دو پیراهن و یک

در وقتهــای قانونی  -۳یک باخت و چون بازی رفت
تیم بحرینی قهرمان جام شد.

مردم از دیدن مارادونا اشک میریختند

یــادم هســت مارادونــا بــرای بــازی تنیسفوتبــال
همیشــه مرا به عنوان یارش انتخاب میکرد .از نقاط

مختلــف جهان بــرای دیدن مارادونا به امارات ســفر
میکردنــد و گاهــی ســه روز پشــت در محــل تمرین

بگیرند .بارها اتفاق افتاد که ما دیدیم مردم از دیدن
مارادونا بهقدری هیجانزده میشدند که اشک شوق
از چشمانشان جاری میشد.

در ســال  ۲۰۱۰و زمانی که ســرمربی آرژانتین

بود اعتراف کرد کــه او و همبازیانش نوعی

قهوه آرژانتینی مصــرف کرده بودند و برای
همین آزمایشش مثبت شد .او این را گفت

جنــگ فالکلنــد را از انگلیســیها گرفــت.

جرج بســت ،ستاره بزرگ فوتبال درگذشت

مارادونــا بــرای بزرگ بــودن نیاز نداشــت
بینــدازد .یــک قهرمانــی جهــان و چنــد

کرد.

قهرمانــی در ایتالیــا برایــش بــس بــود،

بعــد از نایب قهرمانی در جــام جهانی ۱۹۹۰

مارادونــا بــا این نشــانها مارادونــا نبود.

"میخواهــی عکــس دیگــو را برایــت تتــو

شــد که در بدن مارادونا آثــاری از کوکایین

تــوپ فوتبــال پوســت میانداخــت و تکه

هــوس خالکوبــی کردن بــه ســرتان بزند،

اســت که هوادارانش ،آنهایــی که فوتبال

دادن یکــی از بزرگترین ســتارههای تاریخ

نشسته است؛ دیگو آرماندو مارادونا.

کنــم؟" میگوینــد اگــر در بوینسآیــرس

این اولین پیشنهادی است که در مغازهها
به شــما میدهند .او نه تنهــا در زادگاهش

بلکــه در هر جایــی کــه عاشــقان فوتبال،
روزگار میگذارننــد یــک اســطوره بود؛ یک

اسطوره ابدی ،یک اســطوره با همه اوجها
و فرودهایش .او نمــاد فوتبال نه ،او خود

و پــس از پایان لیــگ ایتالیا ناگهــان اعالم

او را در دل کوچــه و خیابانهــا  -جایــی که

یافت شــده اســت .چرا دیگو؟ این سوالی

تکه میشــد و پســران و مردان مست غرور
از پیروزی نامش را فریاد میزدند  -بیشــتر

نــه تفریحشــان بلکــه زندگیشــان اســت

میشناختند .او را میپرستیدند.

حداقل یک بار پرسیدهاند .در مستندی که

امیر کوستوریتســا از زندگیاش ساخته بود

میگویــد" :من اگــر کوکایین نمیکشــیدم

چه بازیکنی میشــدم .عجــب بازیکنی را از

دست دادیم ،عجب بازیکنی".

سرمربی آرژانتین شــد ،سرمربی مسی .چه
قهرمانیای میشــد دیگو ،ولی حیف دیگر

مواد مخدر در ناپل دســت داشته است .به

هواداران از بازگشت او خوشحال بودند ،در

بــه جــای پیراهــن راه راه ،کت و شــلوار بد

هم از خانهاش مواد مخدر پیدا کرد.

مثبت اعالم شد؛ سقوطی دیگر.

حاال کــه رفتهای همــه برایت مینویســند،

آرژانتین برگشــت اما پلیس بوینسآیرس

بازی آرژانتین و نیجریه آزمایش دوپینگش

ریختی تنت کرده بودی ،حیف دیگو.

فیفــا او را  ۱۵مــاه از فعالیتهــای فوتبالی

بعــد از پایان محرومیتش وقتی کســی فکر

فیفا او را دو ســال از شــرکت در مســابقات

حتــی پلــه ،همــان کــه خیلــی دوســتش

ســاله و در اوج فوتبالــش بــود .در بازی با

دیگو؟ چند مســابقه بیشــتر میتوانستی

وقــت آرژانتیــن ،دوبــاره پیراهن ســفید و

پاهایش را بریدند .چه پاهایی دیگو.

قلبش را بــه فیفا فروخت .برایت نوشــته:

تمرینــی دید .او دســت خــدا را گرفت و به

شــایعه شــد که او حتی در خریــد و فروش

خود فوتبال بود.

وقتــی در  ۱۹۸۶آرژانتیــن را قهرمــان کرد ۲۶

انگلیس ،بازیکنان حریف را شبیه مانعهای

محــروم کــرد ۱۵ .مــاه یعنی چند مســابقه

چشمها را خیره کنی؟

نمیکرد ،با دعوت آلفیوباســله ،ســرمربی

آبــی را به تــن کــرد و در جام جهانــی ۱۹۹۴
پا به میدان گذاشــت اما درســت زمانی که

محــروم کــرد .بعــد از محرومیــت گفت که

محرومیتی که خیلیها از جمله خودش آن
را به مسائل پشــت پرده ربط دادند .البته

عرفان حاجی بابایی

در حالی که هنوز نیمی از مسابقات هفته سوم لیگ بیستم

باقــی مانده اما ســرمربیان و بازیکنــان به انــدازه  ۱۰هفته
مصاحبه علیه داوری انجام دادند.

رقابتهای لیگ برتر فوتبال در فصل بیســتم از روز  ۱۶آبان

آغاز شــد و در حال حاضر نیز چهار بازی از هفته ســوم لیگ

باقی مانده است .با وجود اینکه هنوز ابتدای مسابقات قرار
داریم اما از همان هفته اول اعتراضهای شدید به وضعیت

داوری آغاز شد و هم چنان ادامه دارد.

برکســی پوشیده نیست که اشــتباهات تاثیرگذار داوری در
هفتههای گذشته رخ داده اما شرایط به گونه ای شده است

که با کوچکترین خطــا و برخوردی به خصوص در محوطه

جریمه ،تیمها توقع اعالم خطا دارند.

مدالهای پرشــمار و رنگارنــگ به گردنش

بوســهاش به جام طالیی ،فوتبــال را زیباتر

لطفاغر نزنید!

قرمز گرفتند و الوصل  ۹نفره شــد و تیم باشــگاهیام

منتظــر میماندند تا بتوانند با او یک عکس یادگاری

برنده قرعه کشی پیراهن مارادونا در رختکن

آقایان لیگ برتری

دنیای فوتبال جهان را حفظ کرد .متأســفانه در بازی

فوتبال هدیــه داد .درباره ایــن بازی گفته

برای فوتبالیها  ۲۵نوامبر ،ســیاهترین روز

و حــاال جهــان فوتبال در ســوگ از دســت

میخواســت و چون آقای مارادونا اجــازه نداده بود،

تو خواسته بود این کار را انجام دهی یا دلیل خاصی داشت؟

و تقصیر را گردن سرمربیاش انداخت.

بود با دو گلش ،به شــکل نمادیــن انتقام

تقویم است ۱۵ .ســال پیش در همین شب

یافتــه بودیم .بازی رفت را در بحرین  ۳بر یک بردیم.

پاهایت را بریدند دیگو ،دست خدا را بگیر

پــای تلویزیــون و پشــت فنسهــا بــرای

است.

مــن دوید .فیلمــش دارم و بــرام لذتبخــش بود و

خوبی نســبت بــه مــن دارد .در رفتار ایشــان ذرهای

نزدیکــی با هــم داشــتیم .او میگفت احمــدی نژاد را

ایســنا -هر کســی که یک بار روی سکوها،

داشــت .حاال وقت بایگانی کردن شماره ۱۰

نهایــت  ۴بــر  ۳برابر حریف پیروز شــدیم .من یکی از

تمرین الوصل رفتم ،مورد توجه و محبت مارادونای

تعریف میکرد .در این برنامه ،تصویری از سه دقیقه پایانی
ماتئوس تنه به تنه با مارادونا اســت و از او جدا نمیشــود.

را  -۳یک برده بودیم ،کار به ضربات پنالتی کشــید و

در رفتار مارادونا ذرهای غرور و تکبر ندیدم

در آلمان را میدیدم که ماتئوس مهمان آن بود و خاطرهای

نداشــتی .همان که دربارهاش گفته بودی

"یــک روز در آســمان بــا هــم فوتبــال بازی
خواهیم کرد ".چه فوتبالی بشود دیگو.

به جرات میتوان گفت در  ۲۰بازی برگزار شــده لیگ بیش از

 ۱۰مصاحبه از ســرمربیان در انتقاد به داوری منتشر شده و

اصال مشخص نیست که برچه اساسی این انتقادات صورت
میگیرد!

قبل از شروع مسابقات همه از لزوم احترام و کمک به داوران
صحبــت میکنند امــا خیلی زود ایــن گفتههــا را فراموش
میکننــد و برای هر شکســت یا تســاوی دســت بــه دامان
اشــتباهات داوری میشــوند! البتــه یکــی از عجیــب ترین

اتفاقات نیز این است که سرمربیان تیمهای برنده هم این
روزها اعتراض میکنند تا مبادا از غافله ُغر زدن جا بمانند!

اشــتباهات داوری در لیگ ایران گاهی فراتر از تصور اســت
همان گونه کــه در لیگ انگلیس هــم تصمیمات عجیب و
غریب گرفته میشــود اما مشــکل اساســی لیگ ایران این

اســت که تیمها در حد نازل کیفی قرار دارند اما توقع دارند
داورانــی در حد جــام جهانی برای آنها ســوت بزند .برخی
تیمها نیز با انتشار بیانیههای غیرمنطقی قبل از بازیها و

در زمان اعالم داور مســابقه تالش میکنند سوتهای -۵۰

 ۵۰را به نفع خود کنند و هیچ کسی هم برچنین اقدامهایی
نظارت ندارد.

شــاید اگــر ســرمریبان روی تاکتیکهــای خــود کار کننــد،

مهاجمــان قدرت بدنی خــود را باال ببرند تا بــا هرتنه ای بر
زمین نیفتنــد و مدافعان نیز حواسشــان بــه واکنشهای

لحظه ای در زمین باشــد؛ دیگر داوران سیبل نمی شوند و
نتایج همان گونه رقم میخورد که آنها میخواهند.
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فرهنگ

تأمل

مارادونای ایران چگونه شهید شد؟

در مســابقات جــام قهرمانــی در بنــگالدش که

ایــن مــرز و بــوم نیامــده .هنــوز کــه هنــوز

را بــه فــردی نوآشــنا و بــی ســابقه در زمینه

گونههــای هنــری تعریــف نشــده اســت.

زیرســاختها و توفیقات چندین ساله در امر

مذ هبی  ،ا جتما عی  ،سیا ســی  ،ا قتصا د ی

  -اصحــاب فرهنــگ و هنر این شــهر و حتی

ورزش هــم میبینیــد .مهــدی رضایــی مجــد

مــدال قهرمانیفوتبال را رها کرد و مدال ســرخ

اش ،خود را با مارادونا قیاس میکرد.

ســال  ۱۳۴۲در محلــه پاچنار در یکــی از محالت

قدیمی تهران به دنیا آمد .دوران نوجوانی او با
درس و ورزش همراه بــود .مهدی فرزند چهارم

خانــواده ای ورزشــی اســت که با کشــتی ورزش
خــود را آغــاز کــرد و حتــی قهرمان هم شــد و با
توصیه بردار بــزرگ ترش حاج اکبر رضایی مجد
به سمت فوتبال رفت.

در دوران مبــارزات انقــاب همــراه بــه توزیــع
اعالمیههــای امــام(ره) و همــراه بــا مــردم در

تظاهــرات حضــور مییافــت بــه گونــه ای کــه

اهالــی محله از او به عنوان «امیری کوچک» یاد
میکردند.

مهدی رضایی مجد در فوتبــال در تیمهای آذر،

اکباتــان و تهــران جوان بــازی کرد .او توانســت
بــه تیمپرســپولیس بپیونــدد و با این باشــگاه

قــرارداد امضــا کــرد و چهــار مــاه در تمرینــات
پرسپولیس حضور داشت.

او در روزگاری کــه فوتبال بــازی میکرد به دلیل

تشــابه ظاهــری و تکنیــک در بــازی خــود را بــا
ماردونا مقایســه میکرد و هدفش این بود که

در باشگاههای اروپایی توپ بزند.

مهدی  ۱۵گل برای تیم ملی جوانان زد و کاپیتان

تیــم ملی جوانــان بود .یکــی از گلهــای به یاد

ماندنی او در بازی ایران و کرهجنوبی زده شــد؛
یادداشت

فریده اصالنی

حســینی را انتخاب کرد تا از اســام و کشور دفاع

کند .مهدی همواره ســعی میکرد که جوانان را

به راه درســت هدایت کند و آنها را با به مســجد
و هیاتهــای مذهبــی هدایــت میکــرد تــا از

ناهنجاریها دور شوند.

مهدی رضایی مجد سمت چپ تصویر
شهادت در روز تولد

مهــدی رضایــی مجــد در  ۱۰اســفند ســال ۶۵

در عملیــات تکمیلــی «کربــای  »۵در منطقــه
عمومی شــلمچه به فیض شــهادت نایل شــد.

مهــدی دهم اســفند مــاه بــه دنیا آمــد و دهم

اسفند ماه هم به سوی معبود خود شتافت.

بخشی از وصیت نامه شهید رضایی مجد

اجــازه از حضور حضرت بقیــه هللا اعظم روحی

و ارواح العالمیــن لــه الفــدا و با ســام خدمت
امــام خمینی که جان بی ارزش این بنده بیچاره

فــدای او باد ،چنــد کالمی با این دســتان لرزان
مینویســم :ای خدای من تو را به حسینت ،تو را

بــه زینب ،تو را به زهرایت ،تو را به علی ات ،مرا از
در خانه ات ناامید مگــردان ،مرا جلوی پدران و

مادران شهدا رو سیاه نکن.

خانوادههــای شــهدا بداننــد کــه مــا رهــرو راه

مارادونای ایران

جایگاه روشــنی برای هنرمندان و گونههای

اهــل هنــر خــوب میداننــد کــه در چنــد

رزمنــدگان را بــا لباسهــای ورزشــی و در حــال

مهدی رضایی مجد فرزند حســین در زمســتان

این مــرز و بوم نیامده .هنوز که هنوز اســت

عرصه هنــر) را از این هنرســتان جدا نموده

تصاویــری کــه از جبهههای مشــاهده میکنید

شــد .او به دلیــل تکنیک بازی و شــکل ظاهری

چند دهه اخیر چهها که بر سر هنر و هنرمند

همزمــان با جنــگ تحمیلی عــراق علیــه ایران
جبهه نیز مســابقات ورزشــی برگزار میکرد و در

به یاد ماندنی او در بازی ایران و کرهجنوبی زده

آسان نیست ،اهل هنر خوب میدانند که در

فدراســیون تیم ملی جوانان را به جای تیم ملی

مهدی بــه جبهه اعزام شــد .مهدی همــواره در

و کاپیتان تیــم ملی جوانان بود .یکی از گلهای

“خود زنی هنری” یا “انتحار زیرپوستی”

هنری تعریف نشده است.

بزرگساالن به مسابقاتاعزام کرده بود.

ایســنا -مهدی  ۱۵گل برای تیم ملی جوانان زد

ترجمان صبح -صحبت درباره هنر چندان

فرزندان شهیدشان هستیم .هر چند ما گناهکار
هســتیم اما به درگاهت آمده ایــم و عجز و ناله

ســر میدهیم و ســپس ضمن حاللیــت از پدر و

مــادرش توصیــه میکند کــه بعد از شــهادتش
پیام رســان خون تمامی شهدا باشند و برای وی
گریــه نکنند ،بلکه بــرای حضرت زهــرا (س) که

مادر تمامی شهداســت و همچنیــن برای فرزند

شهیدش حسن بن علی (ع) مویه کنند.

دیگر،چــه دلیل منطقی میتــوان یافت که

صحبت درباره هنر چندان آســان نیســت،

مدیری چنیــن موفق( با ســابقه طوالنی در

دهه اخیــر چهها که بر ســر هنــر و هنرمند

و ســکان هدایت یکی از حساسترین مکانها

اســت جایــگاه روشــنی بــرای هنرمنــدان و

مدیریت و آموزش هنر سپرد تا تمام تالشها،

حــال آنکه هنــر در تمام عرصههــا از جمله؛

آموزش هنر،یک شبه محو گردد؟

وخالصــه همه جوانب زندگی بشــر نقشــی

کشــور عزیزمان بخوبــی از ســابقه طوالنی

اساسی ایفا میکند و اگر به درستی مدیریت

هنرســتان کوثر تبریز آگاهنــد و میدانند که

شود،بســیاری از مشــکالت و گرفتاریهــای
کنونی جامعه ما رفع خواهد شــد.با نگاهی

به گذشته و حال جوامع مختلف درخواهیم
یافت که هــرگاه هنر و هنرمنــدان ملتی در
بخشهای حساس حضور داشته اند،مسائل

ومشــکالت فرهنگی،اقتصادی و… به راحتی

حل شــده و آرامــش و امنیت روحــی روانی
دوچندان گشته،نیز اگر به اوضاع آشفته و از

هم گسیخته ملتی توجه کنیم،علت امر را در

نابسامانی عرصه هنر و عدم حضور پر رنگ

هنرمنــدان و فرهیختــگان آن ملت در راس
امور خواهیم یافت.

مدتی است در شهرمان زمزمههای واگذاری
هنرســتانهای هنرهــای زیبــا(گاه به بخش
خصوصی و زمانی به دســت ادارات آموزش
و پرورش) بگوش میرســد.این در حالیست

که متولــی امور فرهنگی و هنری غالبا وزارت

فرهنگ و ارشــاد اســامی بوده و بــه تبع آن

هنرســتانهای هنرهــای زیبا تحــت نظارت
و حمایــت مســتقیم ادارات کل فرهنــگ و
اســامی میباشــند.چرا کــه ســاختار ذاتی

هنــر و خصوصا آموزشــهای هنــری بدلیل
تخصصی بــودن در تولیت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی است.

حــال در گیر و دار اوضــاع کرونایی که توجه

مــردم و مســئولین را بــه خود جلــب کرده
و اضطــراب و نگرانی بــه شــکل روز افزونی

دامــن افراد جامعــه را گرفته است،شــعار و
عمــل همه مردم و مســئولین میبایســت
عــاوه بر رعایت اصول بهداشــتی و … حفظ

نمی شــود هنرســتانی بــا این قدمــت را به

آرامش و تقویت روحیه خردســاالن،جوانان

– بــا توجــه بــه انتصــاب اخیرچنــد مدیــر

ســپرد،مگر اینکــه قصــد نوعی ” خــود زنی

میشــود درایــن ایــام صحبــت از تغییــر و

آمــوزش و پــرورش ،در مییابیــم کــه ایــن

توجــه و اقــدام بموقــع و مناســب شــان

و ســالمندان باشــد.اما متاســفانه شنیده

جابجایــی مدیر هنرســتان هنرهــای زیبای
کوثــر تبریزاست.هنرســتانی کــه ســابقه
درخشــان و طوالنــی درامر آمــوزش هنر در
کشور داشــته و هنرمندان شاخص بسیاری

را تحویــل کشــور اســامیمان داده اســت.
هنرســتانی که همین دو سال پیش جشن

صد ســالگی آن برگزار شد.هنرستانی که در
دوســال گذشــته بیشــترین قبولی کنکور را

از فــارغ اتحصیالن خود داشته.هنرســتانی
کــه طــی چنــد ســال اخیــر هنرجویانــش

موفــق شــده انــد رتبههــای افتخارآمیزی از
جشــنوارهها و مســابقات فرهنگــی هنــری
متعدد منطقه ای و سراسری کسب نمایند.

ذکــر نکاتــی بصــورت مختصر برای روشــن

شــدن اذهان عمومی،خصوصا هنرمندان

و پیشکســوتان عرصــه هنــر و نیــز اولیــا و
عالقمنــدان به فعالیتهــای هنــری خالی از
لطف نخواهد بود.

  -اصــرار و پافشــاری مســئولین در تغییــر
و جابجایــی مدیــر فعــال و موفــق فعلــی

هنرســتان ،قطعــا عواقــب ناخوشــایندی
در پــی خواهــد داشــت کــه تاثیــرات منفی
آن متوجــه هنرجویان،هنرآموزان،دبیــران

و اولیــای هنرجویــان خواهــد بــود و روند
آموزشهای هنری را مختل خواهد ساخت.

استاد کريمي مراغهاي؛ از کودکی تا پیری
ذيل سروده اند:

( 14معصوم ،انتقام کربال ،درياي اشــک ،گلشن عزا ،بزم

سرخاب -ميرزا حسين کريمي مراغه اي  11شهريور 1310

غــم  ،آتشــکده کريمي ،غوغــاي انقالب ،احرام عشــق،

جهان گشود .پدرش مرحوم ذاکر مراغه اي با تحصيالت

کعبه تا کربال ،مصيبت نامه،فاطميه کريمي،ســوغات

در مراغــه  ,در يک خانواده متدين و مذهبي چشــم به

جاللتها ،کتاب غم ،گلستان کريمي ،بوستان کريمي ،از

مکتب خانه قديمي ،شاعري با احساس بود که در بازار

کربــا ،کشکول،توشــه عتبات ،کربــاي کريمي،نينواي

مراغه به کار شمع ريزي و بقالي مشغول بود.

کريمي،عبرت نامه،شــعله ده ،طومــار مصيبت) که تا

ميرزاحســين تحصيــات اوليــه خــود را بــا فراگيــري

دروســي از قرآن مجيد آغاز کرد سپس تحصيالت خود
را ادامــه داد تا اينکه از ســال  1320وقتي  10ســاله بود با

پــدر قدم به بازار نهاد .وي روزهــا در کنار کارگاه کوچک
شــمعريزي و بقالي پدر بيوقفه کار ميکرد و ســاعات

بيکاري پشت پيشخوان دســت فروشي قرار ميگرفت

بحــال چندين بــار تجديد چاپ شــده و در دســترس

مشتاقان قرار گرفتهاست .همچنين از مجموعه نوحه

پدر روزي و روزگاري در مقام اســتادي محافل ادبي قرار

و مراثي  2جلد نيز آماده چاپ مي باشد.

و شاعري خواهد بود.

و عزمــي اســتوار و ارادهاي آهنيــن دارد .اغلب در ســير

خواهد گرفت و شمع جمع ارباب فضل و دانش و شعر

اســتاد کريمي با کبر ســن ،تني ســالم و روحيهاي قوي

به هر تقدير در  15سالگي ،پدر پي به استعداد فرزندش

و ســياحت اســت و عقيــده بــر ايــن دارد کــه انســان

فصاحــت و بالغــت و قواعد پيچيده شــاعري را به وي

داشــته باشد روي اين اصل ســالي چند بار با دوستان

هميشه پربار شيخ اجل سعدي شيراز برد و اين بار باب

ســفرنامههاي منظومي ره آورد اين مسافرتهاست که

ســنتي و
اســتادکريمي مراغــه اي ادامه دهنده ســبک ّ

صفحه آماده چاپ اســت که در هر بيت از ســفرنامهها

بــرد و بعــد از آن دســت وي را گرفــت تا اين بــار فنون

بهخصــوص شــاعر هميشــه بايــد ســير و ســياحت

بياموزد .بدین ســبب او را بهســوي گلستان و بوستان

بــه شــهرهاي مختلــف مســافرت ميکنــد و هــر بــار

جابجائي حروف ،کلمــات موزوني را بهوجود مي آورد.

شعر و شاعري را رو در روي فرزند قرار داد .

در حــال حاضــر ســفرنامههاي کريمي در حــدود 300

پارههايي مينوشــت .ولــي دل و جرات آن را نداشــت

غالبا در اشــعار طنز خود رسم
کالسيک شــعر اســت و
ً

ذاکــر ارائه دهد ،چرا که ميدانســت پــدر از چهرههاي

اشــعار او هرچند به ترکي آذربايجاني ســروده شدهاند

و کــوي و برزن شــهر را براي فروش اجنــاس خود زير پا

ميگذاشت .اما شور و اشتياق ايشان به شعر و شاعري
روز بــه روز فزوني مي يافت .بازي با الفــاظ او را متوجه

اين واقعيت ســاخت که کلمات را بهرشــته کشيده و از
گاه ميايســتاد و آنچــه را کــه زمزمــه ميکــرد روي ورق

کــه نوشــتهها و گفتههايــش را در محضر اســتاد خود

ادب و شــمع محفل اديبان شــهر ميباشــد .تــا اينکه

روزي مرحوم ذاکر مراغهاي در کنار بساط دستفروشي

پســرش حســين ،چشــمش به پاره کاغــذي افتاد که
روي آن حــروف و کلماتي به نظم کشــيده شــده بود،

حدس ميزد پسرش با يک تعليم و تربيت جزئي روزي

و روزگاري در ســلک شــاعران قرار گيــرد ،ولي واقعيت
اين اســت که مرحــوم ذاکر هرگــز در دوران 15ســالگي

پسرش نميتوانســت اين پيشبيني را داشته باشد و

شــايد در آن زمان اين تصور نميرفت که روزي اشــتهار
و شــهرت دســت پروردهاش فراگيــر خواهد بــود و باز

نميتوانســت پيشبينــي کند که شــاگرد مکتــب آموز

 ،دريائــي از پنــد و انــدرز گنجانيــده شــده اســت.

و رســوم زمان خــود را به بــاد انتقاد گرفته اســت .اکثر

ســفرنامههاي اســتاد کريمي همه و همه به شهد پند

ولي به علت مقيد بودن به سبک قديم و اوزان شعري

بهخصوص که اخيرا به مکه مکرمه مشــرف شدهاند و

آميختگي دارند .ســالها گذشت تا اينکه سال  1338در

نه تنها از نظر قدرت بيان بلکــه از لحاظ رعايت اصول

و اندرز و آلوده به طنز اســت اما ســفرنامه زيارت شام و

بــا تعبيــرات و اصطالحــات عربي و فارســي بســياري

سفرنامه مذهبي و عرفاني که تنظيم و تدوين کردهاند

 28ســالگي اولين جلد کتاب خود بنام رنگارنگ را چاپ

و قواعد شــعري در نوع خود بي نظير بوده و توانسته

او تا ســال  1353جلد ششــم کتاب خود بنــام رنگارنگ

بسيار گويا مجسم سازد .خوشبختانه در  11مرداد 1399

شــده اســت که  3جلد آن نيــز آماده چاپ مي باشــد.

درجه يک هنري شــعر آيينــي (دکتراي افتخــاري) را به

کرد و يکسال بعد جلد دوم رنگارنگ را به چاپ رساند.

اســت عظمت اسالم و انديشه اسالمي را در يک تابلوي

را منتشــر داد و حــاال  17جلــد از اين مجموعه منتشــر

شوراي ارزشيابي هنرمندان و نويسندگان کشور نشان

اســتاد کريمي مراغه اي عالوه بر آثار گرانبهائي که بنام

پاس فعاليت شعري به استاد اعطا کردند .ايشان هم

مراثي خاندان آل عصمت و طهارت در  28جلد به شرح

محصوالت فرهنگي مشغول فعاليت مي باشند.

رنگارنگ تدوين کردهاند آثار ارزشــمند و ســوزناکي در

فــردی بی تجربــه در حــوزه مدیریت هنری

اکنون در بازار سرپوشيده مراغه در مغازه کتابفروشي و

هنرســتان ارشاد در سطح کشــور از کارکنان

هنرســتانها تازه تاسیسند و سابقه چندانی
ندارند.درحالیکــه هنرســتان کوثــر تبریز با

ســابقه طوالنی و درخشــان خود نیــازی به
انتصــاب مدیــر آموزش و پرورشــی نــدارد.

حتی هنرستانهای شهرهای بزرگی همچون

تهران ،اصفهان،یزد ،و بســیاری دیگرچنین

اقدامــی نکــرده انــد و این ســوال پــر رنگ

تر میشــود کــه چــرا هنرســتان کوثــر تبریز
در معــرض چنیــن تصمیمــی قــرار گرفتــه
است؟که این خود جای تامل و دقت بسیار
دارد.

– ســابقه درخشــان هنرســتان طــی

ســالهای اخیــر در رابطــه بــا درصــد بــاالی
قبولــی فــارغ التحصیــان آن در کنکــور

دانشــگاهها،موفقیت

هنرجویــان

در

کســب رتبههــای ارزشــمند در مســابقات و

جشنوارهها(،که نشان از مدیریت مناسب و

کارآمد داشته)،هرگونه اقدامی را در رابطه با
تغییر مدیر هنرستان غیرقابل توجیه و دور
از منطق مینمایاند.

  -تکــرار مداوم این ســوال در افــکار عمومی
خالی از لطف نیست که با چنین روند رو به

رشــدی که هنرستان کوثر با وجود مشکالت

متعــدد داشــته اســت،چه انتظــار دیگــری
میتوان از یک مدیر موفق داشت؟ به تعبیر

هنری” یا ” انتحار زیر پوستی” داشته باشیم.

هنرســتان کوثــر از ســوی هنرمنــدان و
عالقمندانــی که دغدغه شــان پیشــرفت و

سربلندی هنر و اصولی تر کردن آموزشهای

هنری در این مرز و بوم است ،موجب خواهد

شد تا برخی مسئولین که الویت نخست آنها
یا مســائل مادیست و یا فراهم آوردن زمینه

ارتقا شــغلی اقوام خود ،اندکی تامل نموده
و دریابند که اهمیت آموزش هنر بسیار اولی

تــر از پرداختــن به حســاب وکتابهای صرفا
مادی،بده بســتانهای اداری و ارتقا شــغلی

قوم وخویشــان است.چرا که دلیل و توجیه
این تصمیم،یعنــی جابجا نمــودن مدیری
موفق تنها برای صرفه جویی در هزینهها و

رفع موانع مادی هنرستان ،چندان صحیح و
دلسوزانه بنظر نمی رسد.

بــه عبارت ســاده تــر :ضربــه زدن بــه بدنه
آمــوزش هنــر بــا بهانــه تعدیــل و کاهــش
هزینههــا ،خیانتی جبــران ناپذیــر به همه

داشتههای معنوی و فرهنگی است.

– یادمان باشــد که  :هنرجویان امروز ،آینده
ســازان جامعه فرهنگی و هنــری فردای این

ســرزمینند و هــر تصمیم و اقدام نادرســتی
در زمینه آموزش هنر،ریشــه درخت تنومند
فعالیتهــای عمیــق هنری را نشــانه خواهد
رفت.

منظر

دستانی که به خاک
هنرمیبخشند

عکس :مهر -مریم داورنیا

محبوبه کامران بانوی کارآفرین ســفالگر از سال  ۸۲هنر سفالگری را شروع کرده است  .عشق و

عالقه او به این هنر باعث شده تا همسر او نیز به این هنر گرایش پیدا کند.

کارگاهی کوچک داخل منزل اما به وســعت باورهای بانوی کارآفرین ،روایتگر دستانی است که

به خاک هنر میبخشــند .تأثیر ویروس منحوس کرونا بر روی تمامی مشــاغل ،محبوبه را هم
بــی نصیب نگذاشــته و او هم از رکود بازار و تهیه مشــقت بار مواد اولیه و لــوازم مصرفی گالیه

دارد .تصاویر زیر گوشهای از فعالیتهای زنان هنرور سرزمین خورشید شمالی هستند.

