فاضلمیبدی:

طی حکمی از سوی رهبر انقالب؛

 ۴۰سال شعار

انتصاب نماینده ولیفقیه
در بنیاد شهید

و امور ایثارگران

مرگ بر آمریکا مشکالت

روزانهم

2

ما را حل نکرده است

4

شــماره  8  3725صفحه
دوشــنبه  17آذر ماه  21 1399ربیعالثانی  7 1442دســامبر  2020ســال چهاردهم
ISSN2008 - 1014

سرخط خبرها

اختصاص بنزین

به کد ملی؛ تکرار یک
طرح پوپولیستی
3

عادیانگاری و خطر

 2000تومان

h t t p : / / w w w . s o r k h a b . i r
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درآمد مردم چقدر برای دولت مهم است؟

دولت با تعیین سقف معافیت مالیاتی ۴میلیون تومانی عمال بر تعیین حداقل دستمزد زیر  ۴میلیون تومان برای سال آینده صحه گذاشته است ،چراکه هر سال سقف
معافیت مالیاتی نزدیک به رقم حداقل دستمزد است .درحالی که رقم سبد معیشت حداقلی برای تامین نیازهای اولیه یک خانواده بین رقمهای  ۵تا  ۷میلیون تومان
برآورد میشود .نکته دوم این است که هرچقدر به درآمدهای باالتر میرسیم ،عمال پرداخت مالیات کمتری انجام میشود
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مصیبتنامهفوتبالایرانرابنویسیم

درآمد "تبلیغات پخش

فرهنگ استفاده

مسابقات ورزشی"

و چند پرسش میلیاردی!

از کانال هواداری را
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نداریم

از اینجا رانده

عکس :آرشیو  -سرخاب

صفحه 7

«استاد محمد عابد»
سید قاسم ناظمی

امروز ناباورانه و با هزار تأســف باید پذیرفت كه

عابد حســن ختامی بر سلسله شاعران معرفت

پیشــه و حكیم بود كه در میان ما غریبانه زیست
و غریبانه از دست رفت.

مرگ پایان شــاعر نیســت ،شــاعر در واژهها ،در
استعارهها و در تعابیر بدیع و نو زندگی میكند.

مرگ پایان شــاعر نیســت ،تا شــعر و اندیشــه و
شــعور باقی اســت ،او زنده میماند و زمین را به

آسمانهای دور از دسترس پیوند میزند .مرگ،

ایران در دوراهی حساس

پس از ترور محسن فخری زاده

هادی برهانی

عناصر رسمی داخلی امکان انجام چنین عملیاتی
وجود ندارد .تحلیلهای جدیتر بر وجود اهمال

محســن فخــری زاده ،رئیس ســازمان پژوهش و

یا تقصیر در حفاظت از ایشــان انگشت میگذارد.

دو بعد از ظهر ،در آبسرد دماوند مورد سوء قصد

مختلف کشور سعی میکنند توپ را به زمین طرف

نوآوری وزارت دفاع ،جمعه گذشته ،حوالی ساعت

قرار گرفت و ســاعتی بعد در بیمارستان بقیه هللا

تهران به شــهادت رســید .پس از یک هفته ،هنوز
ابعاد واقعه روشن نشــده و همچنان روایتهای

متفــاوت و متضــادی از کیفیــت تــرور او منتشــر
میشود .آنچه مشخص است این است که ایشان

روز روشن در بلوار اصلی شــهر آبسرد و در حضور

محافظــان پرتعــداد (حــدود چهارده نفــر) که با
چندین ماشــین ایشان را اســکورت میکردند و با

مرگ ،مرگ حكایت دیگری اســت كه شاعر چون

شلیک مستقیم گلوله ترور شده است.

استاد محمد عابد شاعر دردهای سترگ و بزرگ

دســتگاه تــرور اســرائیل در ایران بشــمار میرفته

پاییزی شــگفت ،مرگ را چون شعری زیبا سرود و

علنــا وی را تهدیــد نمــوده بود .پــس از عملیات

بعید اســت اما حضور روشــن او تا سالهای سال

مطبوعاتــی ،در حالیکــه تصاویــری را به نمایش

ما جــاری خواهد بــود .عابد در ذكــر و دعای ما

فخــری زاده را مســئول اصلی پروژه آمــاد ،برنامه

واژهای زیبا آن را هزاران بار زیسته است.

در ایــن حــوزه (برخــی در) جناحهــای سیاســی

مقابــل بیاندازند .مخالفان دولت و دیپلماســی
تنــش زدای دکتر ظریف تــاش میکنند این ترور

را نتیجه مذاکره با آژانس بین المللی انرژی اتمی،

طرفهــای غربی و حتــی برجام نشــان دهند .در

مقابل عده بسیاری مسئولین امنیتی و اطالعاتی
را (که مسئولیت مستقیم حفاظت از جان ایشان را

به عهده داشتند) مسئول این شکست میدانند.

تــرور شــهید فخــری زاده اولیــن اقدام اســرائیل
علیــه امنیــت کشــور نیســت .اســرائیل در طول

همچنین مشخص است که وی هدف شماره یک

سالهای گذشــته اقدامات ضدامنیتی متعددی

نغمهساز لحظههای روشن حضور ،در صبحگاه

اســت .وی تنهــا ایرانی بود کــه نتانیاهو رســما و

تــرور (حداقل) پنج دانشــمند هســتهای در دهه

جاودانه شــد .اگرچه مرگ بین او و ما فاصلهای

ادعایی شــورآباد موســاد ،نتانیاهو در کنفرانسی

در كنار ما احســاس خواهد شد و نامش بر زبان

گذاشــته بود ،ســندی [ادعایــی]را نشــان داد که

جریــان خواهد یافــت ،به میهمانــی قنوتهای

هســتهای نظامی ،ایــران معرفی مینمــود .او در

ما خواهد آمد و با گریههای عاشــقانه ما خواهد
گریست.

تنها چیزی كه اتفاق افتاده است ،جز این نیست
كه ما خاك-نشینان ،فرصت شیرین همصحبتی
و همنشینی با او را از كف داده-ايم

ســالها از سفر آســماني او مي گذرد .داغ رحلت

جانســوز اســتاد محمد عابد كه به حق استادی

تمام در حوزه ادبیات و انســانی كامل در عرصه

اخالق و معنویت بود ،چنان براي ادبيات و شعر
ن و التيام ناپذير است كه گمان نمي
آييني سنگی 

رود به اين زودي جاي آن مرد بزرگ پر شود.

بیش از  7دهه زندگی عاشقانه در آغوش معارف

همیــن کنفرانس صریحا تهدید نمــوده بود این
نام (محسن فخری زاده) را به خاطر داشته باشید.
دو نکته فوق الذکر در باره این ترور (در کنار نکات
دیگری در این رابطــه) میتواند این عملیات را به

عنوان سنگینترین ضربه موساد به ایران معرفی

نمایــد .بدتریــن پیــام این عملیــات بــرای ایران
این اســت کــه اســرائیل میتواند از همه ســطوح
حفاظتی و امنیتی کشور عبور کند.
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سایت نطنز نمونههای مهم و آشکار این اقدامات
میباشــد .عــاوه بــر اینهــا ترور ســردار قاســم

ســلیمانی و صدهــا حملــه هوایی و موشــکی به
مواضع ایران و هم پیمانان آن در سوریه و عراق را

نیز میتوان به اسرائیل نسبت داد.

مروری بــر حوادث قبلی نشــان میدهد در طول
همــه ســالهای گذشــته و پــس از هــر عملیات
اســرائیل فضای مشابهی در کشــور ایجاده شده

است ،فریاد انتقام بلند شده ،تهدیدهایی مطرح
شده و وعده مجازات پشیمان کننده عامالن داده

شــده اســت یا ســخن از وجود حفرههای امنیتی

و ضرورت رفع آنها رفته ،ســرنخهایی پیدا شــده

مختلــف در کشــور شــد .بســیاری از تحلیلهای

ارائه شــده (به ویژه در سطح افواه) آلوده به افکار
توطئه اندیشــانهای اســت که مســئوالن داخلی،

دسترســی به تمــام زوایــای وجودی او ســهل و

روزنامه سرخاب در شمالغرب کشور
نماینده فعال میپذیرد

طریــق ویروس اســتاکس نــت و انفجــار اخیر در

بتدریج بد و بدتر شده است .پیش بینی میشود

موجــب واکنش ســریع و وســیع محافــل و مراکز

این ادعای بدبینانه و ضعیف (و محصول جامعه

آسان نیست... .

هشــتاد ،خرابــکاری در ســایت هســتهای نطنز از

ابعــاد بی ســابقه ایــن ضربــه اطالعاتی/امنیتی

دینی و انســانی ،محمــد عابد را به مجســمهای

ادامه در صفحه دو

را علیه جمهوری اســامی ایران انجام داده است.

و  ،...امــا هیچ یــک از آنها نتوانســته روند اوضاع

در ردههــای مختلــف ،را عامــل یا همدســت این

از اخــاق و انســانیت مبــدل ســاخته بــود كــه

او کارش را با مذاکره و بازگشــت به برجام به پایان
برســاند .آنها دوســت ندارند همچون آغاز دولت،
پایانش هم با توافق هستهای گره بخورد

با مردم
آشتی کنیم

اگر حقوقی نگاه نکنیم ،طرح مجلس بیشتر هدف
سیاســی داشــت .رفع تحریمهــا تاثیــر فراوانی بر
روی افتصــاد ایران دارد .همیــن االن هم میبینیم
که زمزمــهی آن چه تاثیــری بر روی اقتصاد کشــور
گذاشته است
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عروسکهای
خیمهشببازی
گفتوگوهــای روزمــره در جمعهــای خانوادگــی
یــا در تاکســی و اتوبــوس ،خیلــی وقتها بــا این
نتیجهگیــری به پایان میرســد« :کار خودشــونه».
تعبیــری که بنــا بــر آن ،جهــان تحت کنتــرل عدۀ
قلیلی از آدمهای مرموز و شــیطانصفت است که
نه کسی آنها را میشناسد

4

حر ف اول

میراثدار شعر شیعی

اســت که در برابرش قد علم کرده تــا اجازه ندهد

بایدمثلعطارنیشابوری
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امــروز روحانی در داخل کشــور با مجلســی روبرو

حاجرضایی:

در آذربایجانشرقی

حکایت هنر ایران است

خودت مقصری
آقای روحانی!

2

اوجگیری دوباره کرونا

و از آنجـا مانـده

تیتر وار

عملیات قلمداد مینماید .احتماال فرضیه اصلی

شناســی خودمانی!) این اســت که بدون دخالت

را عــوض نمایــد .نه تنها نتوانســته بلکــه اوضاع
این بار نیز همان داستان تکرار شود.

با در نظر گرفتن واقعیتهای نبرد ایران و اســرائیل

در این میــدان (میدان امور نظامــی و امنیتی) باید
اعتراف نمود ایران در طول ســالهای اخیر متحمل

ضربات سنگین و خسارت باری شده است... .

ادامه در صفحه دو

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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نظر

چقدر از درآمد شما در سال آینده برای دولت است؟

ایران در دوراهی حساس

پس از ترور محسن فخری زاده
ادامه از صفحه یک

این ضربات به تدریج ســنگین تر ،موثرتر و جسورانهتر شده است

و از این طرف ،ایران توان محدودی برای تالفی و پاسخگویی نشان
داده اســت .توان تالفی ایــران نه تنهــا اســرائیل را متوقف نکرده

بلکه جسارت بیشتری به آن بخشیده اســت .تداوم روند فعلی در

تحوالت مربوطه چشم انداز نگران کنندهای را ترسیم مینماید.

در نــگاه اول نهادهــای نظامــی و امنیتی کشــور مســئول و مقصر

اصلی این شکســتها به نظر میرســند .اما ادامــه مقاله توضیح

خواهــد داد در این قضــاوت تاریخ منطقــه و واقعیتهای مهمی
نادیده گرفته شــده اســت .نگاهــی به تاریــخ درگیری اســرائیل و
مخالفان نشــان میدهد این تجربه تلخ نه تنها مختص جمهوری
اســامی ایران نیســت بلکه در همه مــوارد قبلی نبرد با اســرائیل

تکرار شــده اســت .تمامی قدرتهای عربی که در گذشــته در برابر
اســرائیل ایســتادند و درگیریهــای نظامــی و امنیتی با اســرائیل

داشتند ،متاسفانه به سرنوشت مشابهی دچار شدند .نمونههای

مصر ،ســوریه ،عربســتان ،عراق و سازمانهای فلســطینی در این
رابطــه قابل ذکر اســت .در همه این نمونهها اســرائیل توانســت

برتری اطالعاتی و عملیاتی خود را بــه میدان نبرد تحمیل نماید.

در همه ایــن نمونهها کشــورهای عربی در این جنــگ اطالعاتی/
امنیتی تلفات ســنگینی دادند و خســارات بسیاری متحمل شدند
و از پاســخگویی مناســب و موثر عاجز و ناتوان ماندند .بسیاری از

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

مرضیه امیری

عدالت مالیاتی در الیحه بودجه  / ۱۴۰۰بعضی برابرترند!

اولیــن نکته این اســت که دولت با تعیین ســقف معافیت

پیش بینی دولت در الیحه بودجه  ۱۴۰۰این است که بتواند

مالیاتی ۴میلیون تومانی عمال بر تعیین حداقل دســتمزد

این در حالی است که در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی

چراکــه هر ســال ســقف معافیت مالیاتــی نزدیــک به رقم

 ۲۴۷هزار میلیارد تومان از محل مالیات درآمد کســب کند.
در الیحه بودجــه  ۱۹۵هزار میلیارد تومان پیشبینی شــده
بود.

زیر  ۴میلیون تومان برای ســال آینده صحه گذاشته است،
حداقــل دســتمزد اســت .درحالی که رقم ســبد معیشــت
حداقلــی بــرای تامیــن نیازهــای اولیه یــک خانــواده بین

پیــش از این نوبخــت رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در

رقمهــای  ۵تا  ۷میلیــون تومان برآورد میشــود .نکته دوم

ســال آینده تمرکــز ویژهای بــر درآمدهــای مالیاتی خواهد

پرداخت مالیات کمتری انجام میشود.

اظهــارات خود به نوعی اعالم کرده بود که دولت در بودجه

داشــت و تاکید داشت که موضوع افزایش درآمدها از محل

درآمدهــای مالیاتــی و همچنیــن مولدســازی داراییها در
دستور کار بوده است.

دریافتی از  ۴میلیون تومان تا ۱۰میلیون تومان نرخ مالیات

آن هم به صورت خرجی جمعی در نظر گرفته شده است .با

شــهیدی رحمةهللاعلیــه و بــا طلــب مغفــرت و

از  ۳۰هزار میلیارد تومان مالیات خواهد گرفت.

بنیاد شــهید ،جنابعالی را که حضور طوالنی در آن

و مالیات شرکتهای آستان قدس رضوی  ۶۵میلیارد تومان

این حال دولت از کارکنان بخش عمومی و خصوصی بیش

رحمت برای ایشــان و یــاد نیک از تالش شــان در

البته دولــت بــرای  ۱۴۰۰دو پایــه مالیاتی جدیــد در جهت

بنیاد محترم داشــته و مفتخر به خدمت درازمدت
ّ
مکــرم شــهیدان مــی باشــید و
بــه خانوادههــای

اگــر بخواهیــم مبلــغ دهدرصد را بــه تومان حســاب کنید،

خانههای مســکونی و خودروهای گرانقیمت به ترتیب ۷۰۰

ولیفقیــه در شــما جمع اســت ،بــه نمایندگی در

حقوقتان کم کنید و بعد ده درصد آن را بهعنوان مالیاتتان

رقمها را باید قیمت مسکن و خودرو در حال حاضر مقایسه

حساسیت و اهمیت این جایگاه ،در مفاد وظائف

دریافتی از خانههای چند صدمیلیاردی برابر است با مبلغ

دور ه مســئولیت جنابعالی ایــن وظائف بهطور

این اعداد در کنار تعیین سقف معافیت مالیاتی  ۴میلیون

همکاری و همافزایی دســتگاه نمایندگی با بخش

برای دریافت مالیات وجود ندارد و برای تمامی حقوقهای

 ۴میلیون تومان حقــوق بگیرید یا  ۱۰میلیون تومان ،فرقی
حالی است که حجم باالیی از حقوق بگیران در همین ردیف

بایــد میزان ۴میلیــون تومان معــاف از مالیــات را از میزان
در نظر بگیرید که از حقوقتان کســر خواهد شــد .یعنی اگر

اســرائیل توانست نقشههای کشــورهای عربی برای پاسخگویی و

خواهد کرد .نکته مهم این است که نسبت دریافت مالیات

هم کــه دهمیلیــون تومان حقــوق میگیرد میــزان مالیات

در طول تاریخ درگیری اعراب و اســرائیل ،اســرائیل در محافظت از

در الیحه بودجه  ۱۴۰۰دولت درآمدهای تا  ۴میلیون تومان را

نظامی و هســتهای در کشــورهای عربی ترور و شــهید شــدند ،اما

انتقام را خنثی نماید.

نخبگان رســمی و غیررســمی خود (و همچنین در هدف قراردادن
نخبگان دشمن) فوق العاده عمل کرده است .تقریبا همه مقامات

عالیرتبــه و نخبگان کلیدی اســرائیل در طول هفتاد و اندی ســال
نبرد همه جانبه و خونین با طرفهای عربی از حمالت و طرحهای

حذف مصــون مانده اند .براســاس اطالعات موجــود ،مهمترین

خسارت اسرائیل در این میدان ترور یک وزیر کابینه (رهاوام زیوی)،

آن هم عهده دار پست غیرحساس گردشگری ،بوده است.

از درآمدهای متوسط چندان تفاوتی با درآمدهای باال ندارد.

هزارتومان آن را بهعنوان مالیات پرداخت کنید .حاال کســی

پرداختیش فرق چندانی با حقــوق بگیر  ۸میلیون تومانی
نــدارد ،او بهجــای  ۴۰۰هزار تومــان حــدود ۶۰۰هزارتومان

معاف از مالیات کرده است .امسال سقف معافیت مالیاتی

مالیات خواهد داد.

هرچنــد در نــگاه اول بهنظر میرســد این افزایش ســقف

یک میلیــون تومان باید بپــردازد .حاال در این میان کســی

نگاهی به میزان دســتمزد و مالیاتگیــری درآمدهای باالی

تفاوتی میانشــان نیســت و همگی  ۲۰درصد حقوقشان به

حقوقبگیران سه میلیون تومان بوده است.

معافیت مالیاتی میتواند کمکی به افراد کمدرآمد باشد اما
۴میلیون تومان نشان میدهد چیزی که در این محاسبات

دیده نشده ،عدالت مالیاتی است.

ایجــاد عدالت مالیاتــی تعریف کرده ،اما ارقــام ،خالف این

را میگوید .ســال آینده دولــت برای اولین بــار از صاحبان

بحمــدهللا صالحیتهــای الزم بــرای نمایندگــی

میلیــارد و  ۹۰۰میلیارد تومان مالیــات خواهد گرفت ،.این

بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران منصــوب می کنم.

کنیــم تا عمــق عدالــت مالیاتــی را درک کنیــم .کل مالیات

جدا امیدوارم که در
ابالغی
کامال منعکس اســت و ً
ً

 ۷۰خانه  ۵۰متری در جنوبیترین نقطه شهر تهران.

کامــل صــورت پذیــرد .توصیــ ه مؤکــد اینجانب

تقریبا نصف خط فقر اســت و البته ســهم باالی
تومانی که
ً
نهادهــای غیرکارآمــد از منابــع درآمــدی بودجــه ،همگــی
نشــاندهند ه این اســت در بودجه  ۱۴۰۰روحانی نیز مانند

مازاد حقــوق  ۱۰میلیون تومانی هم مالیاتــی حدود  ۹۰۰تا

بودجههای قبلی ســهم «مــردم فرودســت» از درآمدهای

کــه از  ۱۴میلیون تومان تــا  ۲۰میلیون تومــان هم میگیرد،

الیههای پایینی طبقات متوسط هستند که باید بار ریاضت

عنوان مالیات کسر میشود .کسی هم که  ۲۰میلیون تومان

و استقامت را بر دوش بکشند.

دریافتی دارد که سقف دریافتی قانونی برای مدیران دولتی

رویداد۲۴

در ناتوانــی و اســتیصال این کشــورها در مبــارزه موثــر و موفق با

اســرائیل و خسارات و تلفات ســنگین آنها در این مبارزه جستجو
کرد .جمهوری اســامی ایران البته نسبت به این واقعیت بی توجه

بوده است و تمامی این تحوالت را به خیانت و سرسپردگی رهبران
عرب نســبت داده است .انور سادات ،حسنی مبارک و یاسرعرفات

عمر خود را در مبارزه با اســرائیل ســپری کردند و قهرمانان نبرد با

اسرائیل بودند ،اما به دلیل تلفات و خسارات تحقیرکننده مجبور
شدند تغییر موضع دهند و با اسرائیل از در مسالمت درآیند.

پس از ترور آبسرد ،اینک جمهوری اسالمی ایران در برابر یک دوراهی

حســاس قرار گرفته اســت :یا چشــم بر واقعیات و ســابقه نبرد با

اسرائیل ببندد ،منکر حقایق تاریخ این نبرد شود ،منکر شکستها

و خسارتها شود ،مدعی پیروزی گردد ،مواضع گذشته را تکرار کند
و یــا راه جدیدی در پیش گیرد و واقعیتهای انکار ناپذیر میدان و
تاریخ نبرد را به رسمیت بشناسد .چونان گذشته میتوان به آسانی

مســئولیت فاجعه آبســرد را به محافظان ،به دستگاههای امنیتی
و اطالعاتی ،به یک شــخص یا یک نهاد نســبت داد و از این میدان
و این برهه عبور کرد .اما تجربههای پیشــین نشــان داده است که

چنین حرکاتی نه تنها مسئله را حل نخواهد کرد بلکه زمینه را برای
شکستی بدتر و ضربهای دردناکتر در آینده فراهم مینماید .تاریخ
صدســاله نبرد با صهیونیســم در منطقه یادآوری میکند مسئول

اصلی شکست آبسرد یک شخص یا یک نهاد نیست ،یک سیاست
است.

نتایــج انتخابــات آمریــکا ،همانــی شــد کــه حســن روحانــی

میخواست .رییس جمهور شدن هر فردی به غیر از ترامپ برای

این سیاســت بر خاورمیانه شناسی درســت و اصولی بنا نشده و از

تاریــخ خاورمیانه اطــاع چندانی ندارد .این سیاســت همچنین از
عنصر اســرائیل شناســی ضعیفی برخوردار اســت .بــا نقاط قوت،

رییس جمهور مو بور آمریکا ،مثل بالیی آســمانی بر ســر برجام

البته در به پیروزی رسیدن ترامپ ،روحانی نقشی نداشت اما در

میایستاد ،باز شــاهد حضور امید به آینده ،پای صندوقهای

معماران توافق هســتهای اســت بتواند جان تــازهای به برجام

ناپذیر است.

عملکرد روحانی در  4سال دوم ،تیر خالصی به امید کسانی بود

خلوصــی آکار ،وزیر دفــاع ترکیه طی ســخنانی در

خراب شــد و روحانی امیدوار اســت با حضور بایــدن که خود از

بدمد و شرایط کشور را بهتر کند.

گفتوگوست.

بوجودآمدنمجلسیمثلمجلسیازدهم،نقشروحانیانکار

رای بودیم.

آزاد کرد.

اگــر نبود انفعال رییــس جمهور در زمینههای مختلف ،شــاید

کــه به او رای دادنــد .تقریبا هرکاری که فکر نمیکردیم از او ســر

مراســم بهرهبــرداری از مرکــز طراحــی و تحویــل

درصدیدر انتخاباتنبودیم.

روحانیاگر میخواهدخودرااحیاکند،فرصتزیادیندارد.در این

ساخته شــده اســت ،تصریح کرد :ارتش قهرمان

دوباره اگر دولت در مسیر انفعال قدم بردارد ،باید خود را آماده

اجرایی کرده و با کمک سیســتمهای تســلیحاتی

لومنطقشانحرکتمیکند.
هزار کیلومتر جلوتر از عق 

ســاله شهرهایش توســط ارمنســتان پایان داد و

البته امروز روحانی در داخل کشــور با مجلســی روبرو است که

مردم با صندوقهای رای قهر نمیکردند و شاهد مشارکت 42

بازگشت به برجام به پایان برساند .آنها دوست ندارند همچون

شــاید اگر روحانــی ،صبحهای جمعــه از وقایع کشــور خبر دار

مدت باقی مانده تا پایان دولت هم میشود هزار کار نکرده کرد.

مجلس یازدهم میتواند تمــام آرزوهای مانده روحانی را بر باد

تحریم بودیم ،اما رییس دولت در مسائل اجتماعی و فرهنگی

دولتی کنیم که همنوا با مجلسیهایی است که احساسشان،

ملــی و بومی ما ظــرف تنها  ۴۴روز به اشــغال ۳۰

جمهور به مذاکره و احیای برجام ،کار هم جناحیهای آنها را برای

متاســفانه او به عنوان رییس جمهور به بســیاری از وعدههای

آقای رییس جمهور ،کیهان را بخوانید ،نوشته است «:ایران باید

آنها را آزاد کرد.

ریاست قوه مجریه ،آرزوی دیرین جناح اصولگرا بوده است .آرزویی

که خروج آمریکا از برجام به او و تیمش وارد کرده بود.

عربیبهخیابانهامیریزندودولتهایمنطقهتغییر میکنند».

تســلیحاتی ترکیــه در

در این مدت روحانی بدشانسیهایی هم آورد .تا آماده خوردن

وقتی ترامپ این سبد را دزدید ،روحانی به تاجری ماند که تمام

در برابــرش قد علم کرده تا اجازه ندهــد او کارش را با مذاکره و
آغاز دولت ،پایانش هم با توافق هستهای گره بخورد.

دهد .اهالی پارلمان به خوبی میدانند ،باز شــدن پای رییس

رسیدنبهپاستور سختمیکند.

که بعد از خرداد ،68تبدیل به یک حسرت بزرگ برای آنها شد.

عســل برجام شــد ،ترامپ به قــدرت رســید و تا آمــاده احیای

نمیشــد ،وضعمان بهتــر از امروز بــود .در مســائل اقتصادی
همتنهانظارهگر بود.

خود عمل نکرد .مهمترین دلیل این بیتحرکی هم شوکی بود
روحانــی تمام تخممرغهایش را در ســبد برجام گذاشــته بود و

سرمایهاش را از دست داده است.

بزند ،سر زد و این برای مردم قابل قبول نبود.

اگر تکانی به خود ندهید ،باید منتظر حضور چنین تفکراتی در

آذربایجانیمان برای آزادســازی سرزمینهایشان

عصرایران

وزیــر دفاع ترکیه اظهار کرد :کارآیی سیســتمهای

دولت باشیم .حاال خود دانید.

ی ما غیرقابل رؤیت نیست
هیچ هواگردی برا 

دانش حرکت میکنیم و قادریم دشمنانمان را فراتر از مرزها

خصوص وضعیت و سطح آمادگی نیروی پدافند هوایی در

رصدکنیم.

مقابله با تهدیدات گفت :امروز توان پدافندی کشور با دوران

امیر ســرتیپ علیرضا صباحیفرد فرمانــده نیروی پدافند

هوایی ارتش ،با اشــاره به اهمیت و نقش پدافند هوایی در

دائما در حال
دفاع مقدس قابل قیاس نیســت و این نیــرو
ً

مقدس زیر چتر حمایتی نیروهای پدافند هوایی قرار داشت

تکنولوژیها در حوزههای مختلف راداری ،موشکی و جنگال

پیشــرفت و بهروزرسانی شدن است و در واقع دارای بهترین

دوران دفاع مقدس ،گفت :تمامی عملیاتهای دوران دفاع

وی افــزود :در دوران دفــاع مقدس ،نیــروی پدافند هوایی

ایــران در پرتــو پیگیــری سیاســت اســرائیلی کنونی در حــال تکرار

امنیت مراکز حســاس کشــور را بــر عهده داشــت؛ این نیرو

رصد و حراســت دائمی آســمان کشــور ،حرکات و اقدامات

بودند ،کشــورهایی که بــرای رویارویی با نیروی جهنمی اســرائیل

دفاع مقدس برقرار کرد.

عمدتا مبتنی بر آموزههای ایدئولوژیکی است.

اشــتباهاتی اســت که پیشــتر کشــورهای عربی بدان مبتال شــده
فاقد زیرســاختها و امکانات الزم بودند ،قدرت اســرائیل را دست

کــم میگرفتند ،نیازی به شــناخت اســرائیل و مطالعات اســرائیل
نمیدیدنــد ،واقــع بین نبودنــد ،برنامه مدون و مشــخصی برای

مبارزه با اسرائیل نداشتند و  ...اشراف علمی ،اطالعاتی و عملیاتی
اســرائیل بر صحنه و میــدان نه تنها آنهــا را ســردرگم نمود بلکه

بســوی مناطــق و مواضعــی هدایت کرد کــه مطلوب اســرائیل و

نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل بود.

ایــران ســرمایههای عظیمی بــرای حفاظت از خــود و امنیت خود

در اختیار دارد .جمهوری اســامی ایران فرصــت دارد از تجربههای

گذشته اســتفاده نموده و سیاست اســرائیلی معقول و موفقی در
پیش گیرد ،سیاســتی که مورد تایید کارشناسان و متخصصان این
حوزه اســت ،اما این امر مستلزم بررســی دقیق و عالمانه موضوع

و بازنگری همه جانبه سیاســت فعلی اســت ،الزمه ایــن کار جهان
شناسی ،خاورمیانه شناسی ،اسرائیل شناسی و حتی ایران شناسی

عالمانه است .فاجعه آبسرد و تمامی اتفاقات قبلی نشان میدهد

این امر تنها یک انتخاب نیست ،یک ضرورت است.

انتخاب

باالترین سطوح علمی دنیا حرکت میکنیم.

قابل توجه ،قابل اتکا و بازدارنده بوده است.

مقابله با تهدیدات ،عنوان کرد :نیروی پدافند هوایی ضمن

در سراســر کشــور در بیش از  ۲۵۰نقطه مستقر شد و تأمین

امنیت هوایی را برای مردم عزیز کشــورمان در هشــت سال

نفــت بهعنوان شــریان حیات اقتصادی کشــور محســوب

دشــمنان را فراتــر از مرزهایمــان رصــد و بررســی میکنــد.

فرماندهنیرویپدافندهواییارتشبااشارهبهنقشپدافند

شــود؛ اما پدافند هوایی کشــور اجــازه این اقــدام را به آنان

دســت یافته اســت و دیگر در آسمان کشــور هیچ هواگردی

دوران دفاع مقدس ،خاطرنشــان کرد :در آن دوران ،فروش

موشــکهای اگزوسه دشــمن را در هوا متالشــی کند .وی در

هوایی در تأمین امنیت نفتکشها و کشتیهای تجاری در

میشــد و دشــمنان تالش زیادی کردند تا این شریان قطع
نــداد و در جزیره خارک در اقدامی هوشــمندانه توانســت

آذربایجــان «عملیات یــک وطن» را بــا موفقیت

بهاسرائیلحملهنظامیکند.بعداز اینحملهمردمکشورهای

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:

نیروی پدافند هوایی ارتش از پیشــرفتهترین ســامانههای

اولیــن موتور بالگرد کــه با امکانــات بومی و ملی

وی در ادامــه تاکیــد کــرد :کارآیــی سیســتمهای

امیــر ســرتیپ صباحیفرد با اشــاره به آمادگی ایــن نیرو در

از ایــران ،ظرفیتها و توانائیهــای آن غیرواقع بینانه ،غیرعلمی و

مهــر -وزیــر دفــاع ترکیــه اعــام کــرد :جمهوری

و حداقــل در مســائل دیگــر در کنــار بخــش اعظمــی از مردم

و اقدامــات مؤثر این نیــرو در آن دوران و پــس از آن همواره

سیاستها ،اهداف و پیچیدگیهای آن ندارد .حتی درک این سیاست

آذربایجان با کمک ما
شهرهای قرهباغ را آزاد کرد
و بومــی ما ظرف تنها  ۴۴روز به اشــغال  ۳۰ســاله

(جنگ الکترونیک) هستیم که میتوان گفت در لبه فناوری و

ضعــف و دســتاوردهای اســرائیل آشــنا نیســت و درک دقیقــی از

ترکیه:

شــهرهایش توســط ارمنســتان پایان داد و آنها را

رییسجمهور ایرانخبر خوبیبود.

درگیری اعراب و اسرائیل و نتایج و حقایق آن توجهی ندارد و ایران

درستی از اوضاع جهان و جهان شناسی واقع بینانه و علمی است.

 ۱۶آذر ۱۳۹۹

توافق هســتهای با بایدن شــد ،با مجلســی روبرو شــد که ضد

راداری ،موشــکی و جنــگال گفت :امــروز بر لبــه تکنولوژی و

مشــابه شکســت اعراب در امان اســت .ایــن سیاســت فاقد درک

دعا میکنم.

والسالم علیکم و رحمةهللا
ّ
سیدعلی خامنهای

اگر رییــس جمهور با وجــود تمام تحریمها کمــی فعالتر بود

سیاست اســرائیلی ما به مشکالتی اساســی دچار شده که ظرفیت

را تافتهای جدابافته در منطقه میپندارد که از شکســت و خسارتی

اوحدی در هــر چه بهتر ادا کردن این مســئولیت

آذربایجان با کمک سیســتمهای تسلیحاتی ملی

ایســنا -امیر ســرتیپ صباحیفرد با اشــاره بــه برخورداری

و شــانس پیروزی را از آن ســلب کرده اســت .این سیاست به تاریخ

خودت مقصری ،آقای روحانی!

مصطفی داننده

ریاست بنیاد اســت .برای جنابعالی و جناب آقای

ملی بســیار ناچیز اســت و در عــوض همین فرودســتان و

در واقــع علــت اصلــی عقب نشــینی کشــورهای عربــی از صحنه

مبارزه با اســرائیل ،به ویژه نمونههای ســاف ،مصــر و اردن را باید

کردند.

در پــی درگذشــت مرحــوم حجةاالســام آقــای

دولت همین دســت فرمــان را در الیحه بودجــه  ۱۴۰۰ادامه

مقامات و مســئولین کلیدی ،نخبگان نظامی و دانشــمندان امور

ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب

در واقع نســبت عادالنهای میان دســتهبندیهای درآمدی

حقوق شــما در سال آینده  ۸میلیون تومان باشد ،باید ۴۰۰

داده و دریافت مالیات از حقوق بگیران را با عزمی راسخ اجرا

حجتاالســام یوســفعلی شــکری را به نمایندگی

اقتصاد را در دست دارند ،حدود هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان

توانست صددرصد میزان مالیات مصوب را محقق کند ،اما

بانکی و البته دریافت مالیات از حقوقبگیران بوده است.

مالیات مردم  ۳۰هزار میلیارد تومان

ایســنا -حضــرت آیــتهللا خامنــهای در حکمی

جناب حجتاالســام آقای حاج شــیخ یوســفعلی

درآمدی هستند.

بخش مالیاتگیری دولت امســال در بخش تراکنشهای

مالیات بنگاههای حاکمیتی  ۱۵۶۵میلیارد تومان؛

شهید و امور ایثارگران

شکری دامتافاضاته

این اســت که هرچقــدر به درآمدهای باالتر میرســیم ،عمال

هرچند برخی معتقدند دولت در سال سخت  ۹۹در دریافت

از ثروتمندان نیســت .آمارها نشــان میدهــد ،موفقترین

است.

نمایندهولیفقیهدر بنیاد

اقتصادی ،نهادها و بنیادهــای حاکمیتی که حجم بزرگی از

نمیکند ،باید ۱۰درصد حقوقتان را به دولت بدهید .این در

جالب اســت که این عدد به معنای تحقق دریافت مالیات

از  ۵۵۴۵میلیاردتومــان از حقــوق کارکنــان عمومــی و

۵۲۳۳میلیاردتومــان از بخــش خصوصــی مالیــات گرفته

انتصاب

در الیحــه بودجه ســال  ۱۴۰۰درحالی که مالیــات بنگاههای

دولت در گرفتن مالیات از حقوقبگیران موفق بود

مالیات بســیار موفق عمل کرد و در ۷ماهه ابتدایی امسال

پرداخت کنند.

ســازمان امــور مالیاتــی در ۶ماهــه ابتدایی امســال بیش

اخبار

متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
الرحمن ّ
بسم هللا ّ
الرحیم

۱۰درصدی پیشبینی شده است .یعنی اگر شما سال آینده

نه از ثروتمندان

اســت ،بایــد  ۲۰درصــد از حقوق خــود را بهعنــوان مالیات

ش

الحمدللــه این نیرو امــروز به پیشــرفتهای قابل توجهی
وجود ندارد که برای ما قابل رؤیت نباشــد؛ لذا هر پرندهای
با هر سطح مقطع پروازی را میتوانیم کشف و منهدم کنیم.

مبــارزه بــرادران

از اشغال به وضوح اثبات شد.

تســلیحاتی بومی و ملی ما و نقش تعیینکننده

آنها در رونــد این مبارزه امروزه در سراســر جهان

مــورد بحــث قــرار گرفتــه و از نزدیــک پیگیــری
میشود.

عربستان:

بایدممنوعیت
دائم غنیسازی برای ایران
وضع شود

ایلنــا -وزیــر خارجــه عربســتان ســعودی در

گفتوگــو بــا روزنامــه «الریپوبلیــکا» گفــت که

اعمــال ممنوعیــت دائــم غنیســازی اورانیــوم

توســط ایران که محــور اصلی نگرانیها اســت،
بایــد در هرگونــه بازگشــت احتمالــی آمریکا به
برجام لحاظ شود.

«فیصــل بــن فرحان» وزیــر خارجه عربســتان

در گفتوگــو بــا روزنامه «الریپوبلیــکا» گفت که
اعمــال ممنوعیــت دائــم غنیســازی اورانیــوم

توســط ایران که محــور اصلی نگرانیها اســت،

مــا بــه كدامین گناه بــه چنیــن عقوبتی دچار شــدهایم

بایــد در هرگونــه بازگشــت احتمالــی آمریکا به

مینشــینیم؟ آیــا بــه راســتی تقدیر دیــاری كــه روزگاری

وی افزود که در نظر گرفتن عدم امکان بازگشت

میتوان گفت كه محمد عابد بیش از آنكه شاعری بزرگ

چنین باید باشد؟

هرگونه اختالف ،از دیگر موارد ضروری است.

به بسیاری دیگر كه شــعر فصیح می-گفتند و میگویند،

علم و حكمت و هنر بیمشــتری است و گوهر و خزف در

امضا شده در سال  ۲۰۱۵مخالف نیست.

امــروز ناباورانه و با هزار تأســف بایــد پذیرفت كه عابد

«صبر بســیار بباید پــدر پیر فلك را» كه دگــر مادر گیتی

مسأله بازرســی از پایگاههای ایران نیز باید حل

بــود كــه در میان ما غریبانه زیســت و غریبانه از دســت

خدایش با ائمه اطهار محشورش دارد و راه مقدسش را

میراثدار شعر شیعی؛ «استاد محمد عابد»

كــه هر روز زوال فرهنگــی و علمی دیار خــود را به نظاره

برجام لحاظ شود.

ادامه از صفحه یک

باید در فرصتی دیگر بدان پرداخت اما به ضرس قاطع

پیشــقراول توســعه ،حكمت ،فقاهت ،علــم و هنر بود،

ایــران به فعالیتهای هســتهای در صورت بروز

زندگی ســاده و خالی از تعلقات و رفتار صمیمانه و دور

باشد ،انســانی خودســاخته و اخالقی بود و همین او را

دریغا تبریز! دریغا ،كه بر خالف گذشته در این شهر متاع

بن فرحان گفت که کشــورش با توافق هستهای

برتری میداد.

یك پیمانه اندازه میشوند.

وی بــا تکرار برخی ادعاهای بیاســاس گفت که

از تكلف ،محمد عابد را به انسانی سهل و ممتنع تبدیل

كرده بود؛ انسانی كه هر چه از او دورتر میشدی مهابت،

عظمت و شــخصیت او چشــم را نوازش میكرد و هرچه
نزدیكتر میشــدی رأفت و مناعت طبــع-اش تو را وادار

به تواضع و احترام مینمود.

درباره شخصیت ،منش و رفتار وی سخن بسیار است كه

حسن ختامی بر سلسله شاعران معرفت پیشه و حكیم

فرزندی چون محمد عابد برای این سرزمین هدیه كند.

رفت.

هموار و پررهرو سازد.

شــود چرا که در این کشــور پایگاههــای نظامی
مخفیانــهای وجــود دارد کــه امکان دسترســی

کامل بازرسان به آنها فراهم نیست.
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شــهریار -نماینده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی
تالش برای تولید کیت های تشخیص کرونا را به عنوان

یکی از خدمات ارزنده شهید فخری زاده توصیف کرد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم
در آیین رونمایی از پوستر چهارمین فراخوان سوگواره
ملی شــعر فاطمــی تبریــز با اشــاره بــه برگــزاری این
ســوگواره اظهار داشــت :چنین برنامه های سراســری
که کامال به موقع و باتوجه به شــرایط کرونایی توســط

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی؛

تالش برای تولید کیتهای تشخیص کرونا تنها یکی از
خدمات ارزنده شهید فخریزاده بود

شــهرداری تبریز برگــزار می شــود ،هنرمندان سراســر
کشور را به خلق آثار هنری ارزشمند ترغیب می کند.
امــام جمعه تبریز همچنین ضمن قدردانی از فعالیت

دانش پیشــگیری از ایــن ویروس کمک شــایانی کرده
است.

ایشــان همچنین با اشــاره بــه برگزاری مراســم اختتام
مربوط به فراخوان پوســتر و تصویرســازی از قاســم تا
محســن گفت :همزمانی اربعین شــهید فخری زاده با

هــای گســترده فرهنگــی شــهرداری تبریــز ،دربــاره
ســوگواره ملی شــعر فاطمی گفت :جنبه های سیاسی
قیــام حضــرت فاطمه زهرا (س) بســیار گســترده و پر
از مضامین اجتماعی و سیاســی اســت که نیاز دارد به

روز بصیرت در آذربایجانشــرقی یکی از همزمانیهای
مبارک اســت کــه میتوان نســبت بــه تبییــن جایگاه
پیشتازانه تبریز در رویدادهای سیاسی در کشور برنامه

صورتــی هنرمندانه مورد توجه مخطبان این مکتب پر
رمز و راز قرار گیرد.

ریزی کرد.
وی افزود :بصیرت مشــعل فــروزان ما در همه مقاطع
سیاســی اســت و می توان همواره از آزمــون های زمانه

امام جمعه تبریز افزود :روشنگری های سیاسی ایشان
در دفاع از حریم والیت و جلوگیری از انحراف در مســیر
اسالم راستین بود و این مساله نیاز به تنویر و روشنگری
بیشتر دارد.

حجت االسالم والمسلمین آل هاشــم در ادامه با بیان
صرفــا یک فرد
اینکه ســردار شــهید قاســم ســلیمانی
ً
نظامی نبود اظهار داشت :ایشان به تعبیر مقام معظم
رهبری ،یک مکتــب ارزنده و درس آموز بود که سراســر
حیات ایشــان در حوزه های مختلف سرشــار از نکات و

همنوا -مدیرکل ســازمان بهداشت جهانی ()WHO
بر اساس نتایج مثبت ارائهشده آزمایش واکسنهای
کرونا گفت" :به پایان همهگیری نزدیک میشویم" .
تــدروس آدهانــوم گبرســیوس ،مدیــرکل ســازمان
بهداشت جهانی اظهار کرد :نتایج مثبت آزمایشهای
واکســن کرونا به معنــای این اســت که اکنــون افراد
میتواننــد به پایان همهگیری فکر کننــد ،بااینحال،
وی به کشورهای ثروتمند هشدار داد که از کشورهای
فقیر و حاشیهای در این مورد سوءاستفاده نکنند.
وی در ســخنرانی خود در جلسه ویژه مجمع عمومی
ســازمان ملل گفــت " :در هفتههای اخیــر از با نتایج
مثبت آزمایشهای واکســن ،امیدواری افزایشیافته
اســت ،اما صریــح بگویم :مــا بهســادگی نمیتوانیم
جهانــی را بپذیریــم کــه در آن حقــوق فقیــران و
حاشیهنشــینان توســط ثروتمندان و قدرتمندان در
لشکرکشی واکسنها لگدمال شود" .
وی خواستار تقســیم عادالنه کاالهای عمومی جهانی
شــد تا هیچ کشــوری از دیگر کشــورها عقــب نماند.
وی گفت" :کاهش نابرابریهــا پس از همهگیری آغاز

فــارس -رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی
آذربایجانشرقی گفت :متاسفانه در خصوص حوضه
دریاچــه ارومیه فقــط موضوع آب مطرح میشــود ،در
حالی که این منطقه با بحران خاک نیز روبه رو بوده و با
افزایش شوری وصص حاصلخیزی الزم برای کشاوزی
را از دست داده است.
اکبر فتحی در جلسه کمیته برگزاری هفته خاک سازمان
جهادکشــاورزی اســتان با اشــاره به اهمیــت موضوع
بحران خاک ،اظهار کرد :اهمیت خاک نســبت به سایر
نهادههــای تولیــد آنچنانکــه باید مــورد توجــه قرار
نگرفته اســت ،البته مطالبه عمومــی در این خصوص
باعث شد تا در سال  98شــاهد تصویب و ابالغ قانون
"حفاظت از خاک" در کشور باشیم.
وی افــزود :در ایــن قانــون چگونگی اســتفاده از خاک
بهعنوان بســتر تولید در تمامــی حوزهها به خصوص
بخش کشاورزی بهطور صریح بیان شده است.
فتحی بــا بیــان اینکــه کشــاورزی بــا خاک مرغــوب و
حاصلخیــز ارتبــاط مســتقیمی دارد ،گفــت :بخــش
کشــاورزی مجبــور اســت تــا نســبت بــه ســامتی و
حاصلخیزی خاک چارهای بیاندیشــد و اقداماتی را در
این راستا انجام دهد.
وی بــا بیــان ایکــه اکنــون افــکار عمومی نســبت به
وضعیت بحرانی آب قانع شــده و آن را پذیرفته است،
تصریح کــرد :مــردم بایــد بدانند کــه بحــران خاک و
وضعیــت کنونی ایــن نهــاده تولید در کشــور همپای
بحران آب بوده و این مشکل باید هر چه بیشتر مطرح
شــود؛ اگر یک روز در ســال به عنــوان روز جهانی خاک
نامگذاری شــده ،بیانگر این اســت که دنیــا به این پی
شدیدا محافظت و مراقبت شود.
برده که باید از خاک
ً
رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ادامــه داد:
همچنین این هفته زمان خوبی برای بیان این موضوع
اســت؛ نباید منتظر تخصیص اعتبارات دولتی باشیم
ترجمــان صبح -مدیرعامل ســازمان آرامســتانهای
شــهرداری تبریز اعالم کــرد :بر اســاس ابالغیه جدید
ستاد پیشگیری از کرونا ،محدودیت تردد در محدوده
وادی رحمت تا اطالع ثانوی تمدید شد.
فرخ جاللی با اشــاره به پایان محدودیت های  ۱۴روزه
در کالنشــهر تبریــز اظهار داشــت :بر اســاس ابالغیه
جدید ســتاد یشــگیری از کرونــا ،ممنوعیت تــردد در
وادی رحمــت همچنان پابرجا بوده و مســیر شــهرک
اندیشه نیز مسدود خواهد ماند.
به گفته وی ،یک باند ورودی وادی رحمت تا ایســتگاه
پمــپ گاز و پمپ بنزین به صورت رفت و برگشــت باز
بوده و بقیه مسیر مسدود است.

اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

سربلند بیرون آمد.
حجت االســام و المســلمین آل هاشــم مسلح شدن
بــه قدرت ایمان را بــه عنوان یکی از راهکارهــای گذار از
آموزه های ماندگار است.
وی همچنین با اشــاره به عظمت علمی شهید فخری

زاده خاطرنشــان کرد :تالش و نقش دکتر فخری زاده
برای تولید کیت های تشخیص ویروس کرونا تنها یکی

از اقدامات این شــهید واالمقام است که به بومی سازی

شــرایط دشــوار زمانه عنوان کرد و افزود :همه پیروزی

هــای جبهه مقاومت با تمســک به ایــن راه ثمر بخش
بــوده اند و می توان با اســتفاده از همیــن ظرفیت به
سعادت رسید.

به پایان همهگیری نزدیک میشویم
نمیشــود و این مورد باید بخشــی از مقابله با کرونا
باشد" .
تــدروس آدهانــوم بدون نام بــردن از کشــوری گفت
که برخی پاســخ مســاوی به بحران جهانی بهداشت
ندادهانــد و برخی هم بهطور مســاوی تحت تاثیر آن
قــرار نگرفتهاند .وی گفــت :موفقیت کشــورهایی که
از شــیوع ویــروس کرونا جلوگیــری کردنــد ،به دلیل
جغرافیای آن کشور نیست.
رئیس ســازمان بهداشت جهانی گفت" :این کشورها
ثابــت کردهاند کــه با علــم ،همبســتگی و فــداکاری
میتــوان ایــن ویــروس را مهــار کــرد و افــزود کــه در
مکانهایی که علم تحت تاثیر تئوریهای توطئهآمیز
قرار گیرد ،این عفونت نیز گسترش مییابد" .

درخطر قرار میگیرد .شــتابدهنده  ACTبرای ایجاد
بسترهای الزم برای تهیه و تحویل گسترده واکسنها،
تشــخیصها و روشهای درمانی ،با شــکاف بودجه
 ۴.۳میلیارد دالری فوری روبرو اســت و  ۲۳.۹میلیارد
دالر بیشتر در سال آینده موردنیاز است" .
در مــورد آمادگــی بــرای واکســن بعــدی ،تــدروس
خاطرنشــان کرد که بسیاری از کشــورها نتوانستهاند
به شیوع سندرم تنفسی حاد شــدید ،سندرم تنفسی
خاورمیانه مرتبط با ویروس کرونا ،بیماری آنفلوآنزای
خوکــی و ســایر بیماریهــای عفونــی پاســخ مثبــت
دهند .وی گفت" :اکنون همه کشــورها باید تدابیری
اندیشــیده و در پیشبینــی ،جلوگیــری ،کنتــرل و
تخفیف بحران بعدی سرمایهگذاری کنند" .

حوضه دریاچه ارومیه با بحران خاک نیز روبه رو است
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و بیشــتر مردم را به ســمت ســرمایهگذاری در موضوع
تثبیت خاک سوق دهیم.
میزان تبخیر در ایران  3برابر متوسط جهانی
است
وی با اشــاره بــه اینکه خاک ،محل نگهداری آب اســت،
متذکر شد :ساالنه در کشورهایی همچون ایران ،مبالغ
هنگفتی بابت سدســازی صرف میشود و از طرفی نیز
با افزایش تبخیر آب مواجه هســتیم بهطوریکه میزان
تبخیر در کشــور ســه برابر متوســط جهانی اســت؛ در
حالی که اگر مواد آلی خاک به درستی حفظ و نگهداری
شود ،نیازی به سدسازی در اغلب موارد وجود نخواهد
داشت.
فتحــی با بیان اینکــه خاک در معرض انــواع تهدیدها
همچون فرسایش و آلودگی بیان داشت :وقتی تعداد
دام بیش از ظرفیت مرتع باشــد ،منجر به بهم خوردن
تعادل دام و مرتع شده و خاک قدرت حفظ رطوبت را از
دست میدهد که در نهایت با کمترین بارندگی ،شاهد
وقوع سیل و شستشوی الیه باالیی خاک خواهیم بود.
وی با اشــاره بــه اهمیــت فرهنگســازی در جهت پی
بردن به اهمیت بحران خاک ،گفت :با انجام اقداماتی،
میتوان افکار عمومی را نسبت به این موضوع حساس
کرد تا در اذهان جامعه روســتایی ،عشایری و دامداری
تلقین شــود که اگــر میخواهیم در مقابل فرســایش
بایســتیم تا تعــادل دام و مرتــع حفظ شــود ،فقط در
راستای حفظ و صیانت از حقوق دامدار است.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان متذکر شد :اگر

بهرهبــرداری از منابــع به شــکل کنونی تــداوم یابد در
آینــده هیچ یک از ایــن منابع باقی نخواهــد ماند و در
واقع ضرر اصلی به تولیدکننده خواهد رسید.
وی بــا تقدیــر از رویکرد ادارهکل منابع طبیعی اســتان
در حوزه مســائل آبخیــزداری مکانیکــی و بیولوژیکی،
یادآور شــد :اقدامات خوبی با تخصیص اعتبارات الزم
در این راستا انجام گرفته و طرحهای آبخیزداری جهت
جلوگیری از وقوع سیالب در نقاط مختلف استان اجرا
شده است.
فتحــی با بیــان اینکه قســمت اعظم تهدیــدات خاک
مربــوط بــه آلودگــی اســت ،ادامــه داد :پســابهای
روســتایی و شــهری ،فاضالبهای صنعتی بــه راحتی
حاصلخیــزی خاک را از بین میبرد؛ در این راســتا باید
دستگاههای متولی در جهت تکمیل سیستم فاضالب
اســتان و تفکیــک و دفــن زباله تــاش جدی داشــته
باشند ،زیرا حتی اگر دفن زباله به درستی انجام نگیرد،
موجب آلودگی خاک خواهد شد.
وی ادامــه اضافه کــرد :در قانون حفاظــت از خاک نیز
آمده که حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه
مطالبهگــر بایــد وارد موضوع بحــران خاک شــود و از
تمامی واحدهای آلودهکننده حتی در بخش کشاورزی،
مطالبه کنند تا خاک برای نسلهای آتی حفظ شود.
وی در خصوص نحوه آلودگی خاک در بخش کشاورزی
نیــز ،گفت :وقتــی مقدار کود ،ســم و انــواع نهادههای
شیمیایی بیحد و اندازه در کشت و ذرع استفاده شود
در بلند مدت ،خاک توانایی کشــت و پــرورش گیاه را از

دســت خواهد داد؛ عامــل دیگری کــه در از بین رفتن
خاک تاثیر میگــذارد ،تغییر کاربری اراضی کشــاورزی
است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان ،اظهــار کرد:
قســمتی از تغییــر کاربریها به جهت توســعه فضای
شــهری ،اجرای زیرســاختها و  ...ناگزیر بــوده و برای
حیات بشر الزم است ،اما قسمتی از این تغییر کاربریها
که شــامل ویالسازی میشــود ،بیجهت بوده و اراضی
حاصلخیز را نابود میکند.
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وی افزود :یکمیلیون و  200هکتار اراضی قابل کشــت
در اســتان وجود دارد کــه  800هزار هکتار از آن شــامل
اراضی دیم 300 ،هزار هکتــار اراضی آبی و  100هکتار نیز
شامل اراضی نیمه آبی میشود که با احتساب جمعیت
چهار میلیونی اســتان ،حدود  2هــزار و  500متر مربع
سرانه زیر کشت در استان خواهد بود.
وی متذکر شــد :وضعیت خوبی برای سرانه زیر کشت
نداریم و اگر این میزان را با ویالســازی عــدهای ناآگاه و
سودجو از بین ببریم ،قطعا وضعیت بحرانی اکنون به
وضعیت بسیار بدتری خواهد رسید.
رئیس جهادکشــاورزی آذربایجانشــرقی خاطرنشان
کرد :موضوع خاک باید همانند موضوع بحران دریاچه
ارومیــه مطالبهگری شــود و ضمانت اجرایــی در مورد
خصوص قانون حفاظت از خاک وجود داشته باشد تا
با اقدامات دیگری از این قبیل ،شاهد بهبود وضعیت
خاک در استان باشیم.

تمدید محدودیت تردد در وادی رحمت
فقط بستگان درجه یک اموات مجاز به حضور هستند

جاللی با اشــاره به اینکه فقط بستگان درجه یک برای
انجام تشــریفات نماز میت ،تشــییع و تدفین حضور
یابند تصریح کرد :برای هر متوفی ،فقط ســه خودرو
با کارت ویژه تردد حامل بســتگان درجه یک مجاز به
حضور در وادی رحمت هستند.
مدیرعامل ســازمان آرامستانهای شــهرداری تبریز با

گالیه از شــهروندانی که در طول مســیر وادی رحمت
توقف و به صورت پیاده وارد بلوک های این محوطه
می شــوند خاطرنشــان کــرد :از این پــس در صورت
توقف خودروهای شهروندان در حاشیه مسیر وادی
رحمــت ،توســط عوامل پلیــس راهور اعمــال قانون
خواهند شد.

اختصاص بنزین به کد ملی
تکرار یک طرح پوپولیستی

ایلنــا -یک کارشــناس حوزه انــرژی گفت :اکنــون همــه میدانیم که
تخصیص یارانه نقدی اشــتباه بود اما کســی هم جرات تغییر در آن را

نــدارد ،بنابراین با تزریق یک یارانه جدید بــه جامعه کار را پیچیدهتر
نکنیم.
مرتضی بهروزیفر ،طرحهــای اخیر مجلس مبنی بر تخصیص یارانه
به هر کد ملــی به جای خودرو را پوپولیســتی و عوامفریبانه خواند و
اظهار داشــت :بنزین بعنوان شــاخصی در اقتصاد است و تخصیص
آن به شــیوهای که نمایندگان مطرح میکنند در اقتصاد ایران جواب

نمیدهــد ،زیرا هرگونه تغییر و اصالح روی ایــن فراورده روی تورم اثر
میگذارد.
وی تاکید کرد :وظیفه دولت تقســیم و توزیع پول بین مردم نیست،

بــا اجرای این روش و توزیــع بنزین همان اتفاقی کــه در زمان دولت
احمدینژاد با توزیع یارانه  45هزار تومانی رخ داد ،تکرار میشود .اگر
به فرض هم قرار است به هر فرد  0.7لیتر بنزین تعلق یابد ابتدا باید
زیرســاخت الزم فراهم شــود ،فردی که خودرو ندارد با این بنزین چه

میکند چگونه میخواهد آن را بفروشد.
این کارشــناس حوزه انرژی با بیــان اینکه هیچ منطقی پشــت توزیع
یارانــه بنزین به این شــکل وجود نــدارد ،تصریح کرد :باید از اقشــار
آسیبپذیر و از کارافتاده حمایت شود ،اما نه اینکه به صورت مستقیم
و علیالســویه پول بدهیم .باید زیرســاخت جذب سرمایه داخلی و

خارجی برای ایجاد اشتغال فراهم کنیم .باید شرایطی فراهم شود که

سازمان بهداشت جهانی:

تدروس همچنیــن چهار زمینه اصلی را در نظر گرفت
که در آن ســازمان ملل برای پایان دادن به همهگیری
و ایجــاد جهــان پــس از کرونا بایــد انجــام دهد .وی
خواســتار ســرمایهگذاری در واکســنها ،برداشــتن
گامهایی برای آماده بودن بــرای جلوگیری از بیماری
همهگیر بعدی و ارتقاء سالمت بهعنوان پایهای برای
صلح و رفاه و حفاظت از آینده مشترک شد.
وی اعالم کرد که ســازمان بهداشت جهانی دسترسی
به برنامــه کوویــد Tools Accelerator ۱۹-یا ACT
 Acceleratorرا بــرای تولید واکســن ایجــاد کرده و
آنها را بهطور عادالنه تخصیص و تحویل میدهد.
رئیــس ســازمان بهداشــت جهانــی گفــت" :امــا اگر
شــتابدهنده  ACTبهطــور کامــل بودجــه نگیــرد،

اخبار

ش

جاللــی با بیــان اینکه تمــام محدودیت هــای اعمال
شده با هدف تامین ســامت شهروندان اتخاذ شده
اســت افزود :با توجه به حجم باالی اموات کرونایی و
نیز ایجاد ازدحام ناشــی از تشییع و تدفین ،محدوده
وادی رحمــت یکی از کانونهای خطرناک شــیوع این
بیماری به شمار می آید.

با ایجاد درآمد و افزایش  GDPهمه افراد جامعه سود ببرند .اینکه به
همه افراد جامعه مبلغی را نقدا پرداخت کنیم چه منفعتی جز ایجاد
تورم بیشتر دارد؟
وی یادآور شد :اکنون همه میدانیم که تخصیص یارانه نقدی اشتباه
بود اما کســی هم جرات تغییــر در آن را ندارد ،بنابرایــن با تزریق یک
یارانه جدید به جامعه کار را پیچیدهتر نکنیم.
بهروزیفر گفت :زمان دولت اصالحــات ،خاتمی عنوان کرده بود که
بایــد ثروت زیرزمینی را تبدیل به ثروتهــای روزمینی کنیم .برای این
کار باید زیرساخت فراهم شــود نه اینکه پولهای حاصل از صادرات
نفــت را خــرج روزمــره کنیــم .درآمد بایــد تبدیل بــه ســرمایه زاینده
منطقی مثل ایجاد کارخانه شــود تا شغل ایجاد کرده باشیم و مجبور
نشــویم نقدینگی به جامعه تزریق کنیم ،این روال هم به نفع ما و هم
نسل آینده است.
وی تاکید کرد :اســاس تاسیس صندوق توسعه ملی نیز این بوده که
از محــل ذخایر آن وام برای تولید داده شــود و بازگشــت پول دوباره

صرف بخش دیگری از زیرســاختها شود اگر اینگونه عمل کنیم ده
سال آیندهمان بهتر از امروز است.
این کارشــناس حوزه انرژی خاطرنشــان کرد :توزیع یارانه بین مردم
مسکنهای موقتی اســت که تبعات آن در آینده خطرناکتر میشود
چراکه تجار همــواره از تورم منفعت کرده و زیان آن نیز باز هم متوجه
افراد دهکهای پایین خواهد بود.
بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر تبریز
از قطار شهری

ایرج شهین باهر:

چهار ایستگاه مترو تبریز  ۲۷آذر

توسط رئیس جمهور افتتاح می شود

ســرخاب -شــهردار تبریز به همراه رئیس و جمعی از اعضای شورای
اســامی شــهر تبریز از چهار ایســتگاه آماده افتتاح قطار شهری تبریز
بازدید کرد.
در این بازدید که ظهر امروز انجام گرفت ،ایرج شــهین باهر از نزدیک
آخرین وضعیت ایستگاه های  ۱۷ ،۱۶ ،۹و  ۱۸را بررسی کرد.
شــهردار تبریز در این بازدید با اشــاره به آماده ســازی چهار ایستگاه

خط  ،۱گفت ۲۷ :آذر پروژه های شــهرداری چهار شــهر مشــهد ،تهران،
تبریز و نوشــهر توســط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد که در تهران

یک ایســتگاه مترو ،در مشــهد یک پارکینگ و در تبریز چهار ایســتگاه
مترو که در حال تکمیل و آماده سازی است ،افتتاح می شود.
ایرج شــهین باهر اظهار کرد :آخرین بازدیدها از این ایستگاه ها را به
همراه اعضای محترم شــورا انجام می دهیم تــا توصیه های الزم را به

متولیان مترو داشته باشیم و پس از جمع بندی ،این ایستگاه ها را در
روز  ۲۷آذر به دست رئیس جمهور افتتاح و تقدیم شهروندان کنیم.
او افــزود :به رغم مشــکالت اقتصادی ،بدهی های بانکی و مشــکالت
اداری بــه لطف خدا در شــورای پنجــم کارهای خوبی در حــوزه مترو
انجام شده است.
شهردار تبریز گفت :پیش از این ،در فاز  ۲خط  ۱مترو صرفا دو ایستگاه

افتتاح شده بود اما در دوره مدیریت و شورای پنجم ،ما همه ایستگاه
های فاز  ۲و فاز  ۳را نیز راه اندازی کردیم.
ایرج شهین باهر عنوان کرد :از ایستگاه های باقی مانده ،دو ایستگاه

را در ســوم خــرداد  ۱۴۰۰افتتاح می کنیم و یک ایســتگاه باقی مانده از
کل خط  ۱را نیز تا پایان شهریور  ۱۴۰۰آماده می کنیم تا کل خط  ۱آماده
بهره برداری شود.
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عروسکهایخیمهشببازی

اخبار

نمایندهمجلس:

با مردم آشتی کنیم

تا انتخابات  42درصدی
نداشته باشیم

عصر ایران -اگر حقوقی نگاه نکنیم ،طرح مجلس بیشتر هدف
سیاســی داشــت .رفع تحریمها تاثیــر فراوانی بــر روی افتصاد

ایــران دارد .همین االن هم میبینیم کــه زمزمهی آن چه تاثیری
بر روی اقتصاد کشور گذاشته است.

غالمرضــا نــوری قزلچه نماینــده مجلس با اشــاره به تصویب
طرح«اقدام راهبردی علیه تحریمها» در مجلس گفت :ساختار

سیاست هنر  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

چرا فکر میکنیم جهان را دستهای از آدمهای شرور کنترل میکنند؟
یوول نوا هراری
ِ
ترجمۀ:مهدیصادقی

را بــاور کنیم :در حالی کــه پیشبینی و کنتــرل اعمال هزار

گفتوگوهای روزمره در جمعهای خانوادگی یا در تاکسی و

عروسکگردانی نزدیک به  ۸میلیارد انسان راحت است.

«کار خودشــونه» .تعبیری که بنا بر آن ،جهان تحت کنترل

البته ،شــایعات واقعــی زیــادی در جهان هســتند .افراد،

تئوریهای فرقۀ جهانی از مــا میخواهند که چنین چیزی

یا حتی صد نفر بســیار ســخت اســت ،به طرز شگفتآوری
واقعیت این تئوریها

اتوبوس،خیلیوقتهاباایننتیجهگیریبهپایانمیرسد:

دائما
شرکتها ،سازمانها ،کلیساها ،احزاب و حکومتها
ً
دقیقا همان
نقشههای مختلفی را دنبال میکنند .اما این
ً

عدۀ قلیلی از آدمهای مرموز و شــیطانصفت است که نه

کسی آنها را میشناسد ،نه راهی برای مقابله و مقاومت در

چیزی اســت که پیشبینــی و کنترل جهــان ،در کلیتش را

برابر آنها وجود دارد .به این طرز تفکر «تئوری توطئۀ فرقۀ

سختمیکند.

جهانی» میگویند .هراری ،نویســندۀ کتاب مشهور انسان

در دهــۀ  ،۱۹۳۰اتحاد شــوروی به جد در حال دسیســه بود

خردمند ،از دالیل فراگیری نظریۀ فرقۀ جهانی میگوید.

تئوریهای توطئه در هر شــکل و اندازهای دیده میشوند،

تــا انقالبهــای کمونیســتی را در سراســر جهان شــعلهور

مجلــس و دولت وجــود دارد وتا حدودی هــم این معنا خوب

اخیرا نظرســنجیای صورت گرفته کــه در آن ،از  ۲۶۰۰نفر در
ً

را بــه کار میگرفتنــد ،دولــت روزولت برنامــه میریخت تا

عضــو کمیســیون کشــاورزی ادامــه داد :مقــداری از ایــن

محدود از آدمها به نحوی مخفیانه اتفاقات را تحت کنترل

و بویژه در حوزه موضوعاتی که بحث امنیت ملی و کالن کشــور

افزود:ایــن تفاهم عمومــی ما را در رســیدن بــه اهدافمان در

سیاسی در کشور ما به گونهای است که معموال اختالف نظر بین
است .اینکه بگویم همه باید مثل هم فکر کنند درست نیست.

احتمــاال فراگیرترین آنهــا تئوری فرقۀ جهانی اســت.
اما
ً

 ۲۵کشــور مختلف پرسیدهاند که آیا اعتقاد دارند «گروهی

رقبایی قسمخورده هستند ،اما تمام اینها نمایش است؛

انتخابکردهاند.

تاپرور ۲برگزار میکند.

نماینــده مردم بســتان آبــاد (آذربایجــان شــرقی) در مجلس
مراودات بین المللی بسیار کمک کننده است .به همین دلیل

البته تئوری توطئه را کیو ِانان ۱ابداع نکرده است؛ این دست
تئوریها بــرای هزاران ســال دور و بر ما وجود داشــتهاند.

در ایــن حوزهها برخی از اختیــارات را در ذیل اصل  110به رهبری

دادند و یکسری هماهنگی ها را نیزدر اصل  176به شورای عالی

امنیت ملی ســپردند که این هماهنگی هــا آنجا صورت گیرد تا

اینها باعث شود که صدای متحد از کشور به بیرون مخابره شود
و ایــن به قدرت مواضع و چانه زنی های دیپلماســی ما بســیار
کمک می کند.

این نماینــده مجلس بیان کرد :در قانون اصول راهبردی برای

لغو تحریم ها آمده اســت اگر طرفهای مقابل مراودات بانکی
انجــام ندهند،نفت ما فــروش نرود ،ارزحاصــل از فروش نفت

برنگــردد ،تحریمها برداشــته نشــود و ارتباطــات بانکی برقرار

نگردد باید ایران به صــورت داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی
را متوقف کند.

وی ادامــه داد :این در حالی اســت که این کارها ســبقه اجرایی
دارند و باید روزانه اجرای آنها رصد شود و یک مرجعی در دولت

وجاهــای مختلف اجرای آنهــا را رصد کنــد اعتقادمان هم این

نبــود که کامال در اختیار دولت باشــد بلکه باید نحوه رصد آنها
به مرجعی که فراقوهای ،نظیر شورای عالی امنیت ملی داده می
شــد وانجام یا عدم انجام اینها را شورای عالی امنیت ملی تایید

مــی کرد ،اینکه آیا واقعا این کارها اجرایی می شــود و در صورت

نکتــه جالبتوجهی که درمــورد تئوریهــای فرقۀ جهانی

برنامههای بیشــمار دیگر با هم تصــادم دارند و هیچگاه

وجود دارد این اســت که آنها قادرنــد  ۱۰حرکت بعدیای

درصد اســپانیاییها و  ۷۸درصد نیجریهایها این گزینه را

هوشمندی به خرج دادند و یکسری اصول مترقی را قید کردند

چیــز را در دســت بگیرند ،از جنگها گرفتــه ،تا انقالبهای

«قطعا
 ۳۷درصــد آمریکاییها گفتهاند که چنیــن حرفی
ً
درست اســت» .به همین نحو ۴۵ ،درصد ایتالیاییها۵۵ ،

احتماال فکر میکنید خانوادۀ بــوش و خانوادۀ کلینتون
و
ً

در پشــت پرده ،همۀ آنها بــه مهمانیهایــی میروند که
از ایــن مقدمات اســت که نظریــهای بــرای عملکرد جهان

ظاهر میشود .اتفاقاتی که توی اخبار به گوش ما میرسد،

مثال
برخ 
ی از آنهــا تأثیرات عظیمی بر تاریخ گذاشــتهاندً .
نازیهــا را درنظــر بگیریــد .ما در حالــت عــادی نازیها را

شــده تا مــا را فریــب دهــد ،و رهبــران معروفی کــه توجه

از آنجــا کــه نازیهــا کشــوری را بــه تملــک درآوردنــد و

خیمهشبازیای در دست فرمانروایان واقعی هستند.

بهمنزلۀ معتقدان به یک تئوری توطئه مجســم نمیکنیم.

صفحۀ غبارآلودی اســت که به نحــو حیلهگرانهای طراحی
صرفا عروســکهای
مــا را به خودشــان جلــب میکننــد،
ً

را کــه در صفحۀ بازی جهانی اتفــاق میافتد ،ببینند .وقتی
آنها ویروســی را در جایی آزاد کردهاند ،نه تنها پیشبینی

میکنند که این ویروس چگونه در جهان پخش میشــود،

بلکه حتی خواهند دانســت که این ویروس طی یکســال

آینــده چگونه بر اقتصــاد جهانــی تأثیر میگــذارد .وقتی
حتما میدانند که
خودشان حامی انقالبی سیاسی باشند،
ً

چطور کنترلش کنند و وقتی جنگی را به راه میاندازند هم

میدانند که چطور آن را به پایان برسانند.

جنگجهانی دوم را راه انداختند ،اغلب نازیسم را بهعنوان
یک «ایدئولوژی» درنظر میگیریمَ ،ولو نوعی شــیطانی از

تئوریهــای فرقه جهانــی در مــواردی قادرنــد طرفداران

مثال ،حملۀ آمریکا به عراق را درنظر بگیرید .در ســال ۲۰۰۳
ً

ی فرقــۀ جهانی بود
اما نازیســم در قلب خــود ،نوعی تئور 

پیچیده توضیحی واحد و سرراست عرضه میکنند .زندگی

کشــتار جمعی عراق را از بین ببرد و به رژیم صدام حســین

سرمایهدارانیهودی،مخفیانه،بر جهانغلبهپیداکردهاند

همهگیریها قــرار میگیرد .اما ،اگر به ِقســمی تئوری فرقه

آن.

که بر یهودیســتیزی پایه گذاشــته شــده بود« ،فرقهای از

و در حال دسیسه برای نابودی نژاد آریایی هستند .انقالب
بلشــویکی کار آنها بوده ،اداره دموکراســیهای غربی به

عهده آنهاســت ،و رســانهها و بانکها را در مشــت خود

دارند .تنها هیتلر است که زیرکیها و نیرنگهای پلیدآنها
را میبینــد و تنهــا اوســت کــه تــوان توقف آنهــا و نجات
بشریت را دارد».

جاذبۀ این تئوریها

زیــادی را به خود جــذب کنند ،زیــرا برای بیشــمار فرایند

ما به کــرات تحــت تأثیر جنگهــا ،انقالبهــا ،بحرانها و
جهانی باور داشــته باشــم ،از اینکه همه چیــز را میدانیم؛

مسرور خواهیم شد.

از جنگ سوریه میپرســید؟ من برای اینکه درک کنم آنجا
چه خبر اســت ،نیازی به مطالعۀ تاریــخ خاورمیانه ندارم.

زیرا این جنگ بخشــی از یک توطئه بزرگ اســت .یا شــاید
از توســعۀ فناوری ۵جی بپرســید؟ نیازی به هیچ تحقیقی

اگر ســاختار مشترک این دســت تئوریهای فرقه جهانی را

دربــارۀ فیزیک امــواج رادیویی نــدارم .یک توطئه اســت.

ذاتیشان هم برایمان روشن میشود.

خفاشها و ویروسها ربطی ندارد .آشکارا بخشی از توطئه

بفهمیم؛ نهتنها به جذابیتشان پی میبریم ،بلکه نادرستی
ساختار این تئوریها

اســتدالل تئوریهای فرقۀ جهانی این اســت کــه در الیهی

همهگیــری کووید ۱۹-چطور؟ به هیچ وجه به اکوسیســتم،

است.

جامعۀ آمریکایی را طبق برنامۀ نیودیل بازمهندســی کند،

جنبش صهیونیســتی برنامه داشــت تا وطنی آبا اجدادی

فناورانهوهمهگیریها.

اختالفنظرها و تضارب آرا خوب اســت ولی در مسائل اساسی

نیــز خبرگان قانون اساســی در هنــگام تدوین قانون اساســی

میگوید در ظاهر امر ،کمونیســم و سرمایهداری دشمنانی

کوچکی از آدمها میتوانند بفهمند ،پیشبینی کنند و همه

دقیقا
آشــتیناپذیرند ،درســت است؟ نه غلط اســت! این
ً
همانچیزیاستکهفرقۀیهودیهامیخواهندباور کنید!

خود دارند و باهم بر جهان فرمان میرانند؟».

مطرح است ،باید به تفاهم برسیم.

کنــد ،بانکهای ســرمایهدار اســتراتژیهای حیلهگرانهای

در فلســطین بــرای خودش تأســیس کنــد .امــا اینها و

گروهی واحد وجود نداشــته که بتوانــد نمایش جهانی را

اداره کند.

امــروزه ،احتمــال دارد کــه هــدف توطئههای زیــادی قرار

بگیرید .ممکن اســت همکارتان نقشه بکشد که رئیستان

را علیــه شــما بشــوراند .ممکــن اســت یک شــرکت بزرگ
داروســازی ،بــا دادن رشــوه بــه پزشــکتان ،بــه شــما مواد

مخدر آســیبزا بدهد .شــرکت بزرگ دیگری ممکن اســت
سیاســتمداران را تحت فشــار قرار دهد تا مقررات زیســت

محیطی را زیــر پا بگذارند و اجازه دهنــد هوایی که تنفس

البته شکی نیســت که دنیا پیچیدهتر از این حرفهاست.

میکنید آلوده شود .ممکن است برخی از غولهای فناوری

تنها ابرقدرت جهان ،با این ادعا که میخواهد تســلیحات

سیاســی ممکن اســت در حوزههای انتخاباتی ایالت شما

پایان بدهد ،به کشوری معمولی در خاورمیانه حمله کرد.
بعضیهــا حتی مشــکوک بودند که آمریــکا چندان بدش
نمیآید که با استفاده از این شانس بر منطقه هژمونی پیدا

کند و نواحی حساس نفتی عراق را زیر سلطۀ خود درآورد.

ایاالت متحده برای رسیدن به هدفش ،بهترین ارتش دنیا
را وارد کارزار کرد و تریلیونها دالر خرج کرد.

مشغول هککردن اطالعات خصوصی شما باشند .حزبی
تقلب کند .حکومتی خارجی ممکن است به افراطگرایی در
کشور شما دامن بزند .اینها میتواند توطئههایی واقعی
باشند ،اما بخشی از یک نقشۀ واحد جهانی نیستند.

گاهــی اوقــات یــک شــرکت ،یــک حــزب سیاســی یــا یک
دیکتاتــوری موفق میشــود قســمت قابلتوجهــی از کل

قدرت جهان را در دســتان خود جمع کند .اما وقتی چنین

تقریبا غیرممکن
اتفاقی میافتد ،مخفــی نگهداشــتن آن
ً

چند سال سریع به جلو میرویم ،نتایج این تالش غولآسا

است .با قدرت عظیم تبلیغات عظیم هم از راه میرسد.

وجود نداشــت ،و کشور در آشوب فرو رفت .در واقع ،برندۀ

پرطمطراق یکی از شــروط کسب قدرتی عظیم است .برای

چه بود؟ فروپاشــیای کامل .هیچ ســاح کشتار جمعیای
بزرگ ایــن جنگ ایران بود که به قدرت مســلط در منطقه

تبدیلشد.

واقعا هم همینطور اســت ،در بســیاری از مــوارد تبلیغات
ً

مثــال ،لنین هرگز قادر نبود قدرت را در روســیه به دســت
بیــاورد ،اگر از نــگاه عمومی غافل میشــد .و اســتالین در

پس آیا میتوان نتیجه گرفت که جرج دبلیو بوش و دونالد

ابتدا بیشتر مشــتاق این بود که پشت درهای بسته نقشه

زیرکانۀ ایرانیها را اجرا میکردند؟ بههیچوجه .در عوض،

تصاویرش از همــۀ ادارات ،مدارس و خانهها آویزان شــد؛

بکشــد ،اما زمانی که قدرت را در اتحاد شــوروی قبضه کرد،

زیریــن وقایــع بیشــماری کــه در ظاهر جهــان میبینیم،
ِ
ِ
گروه شــیطانی واحدی مشــغول کارند .هویــت این گروه

قفــل همۀ رموز عالــم را باز
شــاهکلید تئوری فرقۀ جهانی
ِ

رامســفلد مأموران مخفی ایران بودند و نقشۀ فوقالعاده

گروهی از انســانها که میفهمند .از انســانهای معمولی

میتــوان نتیجه گرفت کــه کنترل امور انســانی بــه طرزی

از دریای بالتیک گرفته تا اقیانوس آرام .قدرت اســتالین به

شــود و کشــورها به تعهداتشــان عمل نمی کند و بعــد از این

فراماسونها،جادوگرانوشیطانپرستانبهنحومخفیانه

فکری و طبقۀ حاکم مینشــاند :باالتر از اســاتید دانشگاه،

برای یاد گرفتن این نکته نیازی نیست به خاورمیانه لشکر

فقط جبههای برای حاکمان واقعی پشت صحنه بودند ،با

مجلس را اجرایی کنیم.

فضایی ،مارمولکهای انســاننما و یا فرقههای مختلف

اجــرا ما درچارچوب پروتکل الحاقی کارمــان را ادامه دهیم و در
صــورت عدم اجرا آنها ،همان مرجع رســمی که تصمیماتش به

تایید رهبری هم می رســد تایید کند کــه این موارد اجرایی نمی

ممکن است متغیر باشــد :برخی بر این باورند که جهان را

مرحله بــه دنبال آنچه که مجلس گفته اســت برویــم و قانون

کار موجودات
اداره میکنند ،برخی دیگر فکر میکننــد کار ِ

این عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس تصریح کــرد :باید

دیگر است.

حساســیتهایی بود و دولت هم با این طرح مجلس مخالف

تقریبا همه اتفاقات را کنترل میکند و همزمان این
مذکور
ً

بلکه تاکید داشتیم شــورای عالی امنیت ملی تایید کند که این

تئوریهای فرقــه جهانی با ادغام کــردن چیزهای متضاد

بخشی از کار را به عهده بخش اجرایی می گذاشتیم و حاال چون

اما در نهایت ســاختار بنیادین همهشــان یکی است :گروه

بود لذا تاکید نداشــتیم که همــه کارها در اختیار دولت باشــد

کنترل را مخفی نگه میدارد.

اتفاق می افتد یا نه .زیرا شورای عالی تشکیالتی فراقوه ای است

شعف خاصی میآفرینند .بنابراین ،تئوری توطئه نازیها

و نگاه ویژه ای هم در قانون اساســی دارد و باید نقش این شورا

میکند و من را وارد حلقهای از انســانهای خاص میکند،

باهوشتــر و داناتــرم میکنــد و حتی مرا باالتــر از نخبگان
روزنامهنگاران و سیاســتمداران .این دست تئوریها باعث
میشــوند چیزهایی را ببینم که آنها از دیدنش عاجزند و
یا چیزهایی را بدانم که آنها سعی در مخفیکردنش دارند.
عیب این تئوریها

باورنکردنیسختاست.

بکشــید .اگر در هیئت مدیرۀ مدرســه یا شــورایی محلی
صرفا سعی کرده باشید که برای
خدمت کرده باشید ،و یا
ً

احتماال
مادرتان جشن تولدی غافلگیرانه ترتیب بدهید،
ً
میدانیــد کنترل انســان چقدر دشــوار اســت .برنامهای

تئوریهــای فرقــۀ جهانی از عیــب بنیادین یکســانی رنج

میریزیــد و عکــس آن جــواب میدهد .ســعی میکنید

بسیار ساده اســت .فرض کلیدی تئوریهای فرقه جهانی

میزنند .با دوســتی مورد اعتماد نقشهای میکشید و در

میبرند :این دســت تئوریهــا فرض میگیرنــد که تاریخ

نســبتا آسان اســت .گروه
این اســت که دســتکاری جهان
ً

چیزی را مخفی نگه دارید ،و فردا روز همه دربارۀ آن حرف

لحظهای حساس او از پشت به شما خنجر میزند.

کیششخصیتشوابستهبود.اینایدهکهلنینواستالین

تمام شواهد تاریخی مغایرت دارد.

درک ایــن نکته که هیچ فرقۀ واحدی نمیتواند کل جهان

را بــه طور مخفیانــه اداره کند ،فقط نکتۀ دقیقی نیســت،
بلکه نقطــۀ قوت هم هســت .معنایش این اســت که در
این جهان شــما میتوانید دســتههای رقیب را شناسایی

کنید و بــا برخی از آنها علیه برخی دیگر متحد شــوید .و

این تمام چیزی اســت که سیاســت واقعگرایانه دربارۀ آن

بحث میکند.

را می دیدند.

وی در پاســخ به این مطلب که "برخی معتقدند طرح هســته
ای مجلس به دلیل نگرانی تندروهــا از مذاکره بایدن با دولت

روحانــی و احتمال برگشــت آمریــکا به برجام" اســت گفت :اگر

بخواهیــم از حالت حقوقی طرح خارج شــویم و نگاه سیاســی
به موضوع داشــته باشــیم باید بگویم این طرح بیشتر مصرف

سیاســی داشت .اینکه دست و بال دولت کامال بسته شود و اگر
فضا و فرصت های در ســطح بین المللی باز شود و ما نتوانیم
از آنها اســتفاده کنیم ،به ضرر ملت اســت و نمی شود ما با این

رفتارها اهداف  1400را تعقیب کنیم.

ایــن نماینــده مجلــس افــزود :بلکــه اهــداف  1400را بایــد با

مشــارکت مردم در انتخابات باشــد .ما باید با مردم آشتی کنیم
که مثل مشــارکت 42درصدی یــا 18درصــد انتخابات مجلس

درشهرســتانها و تهران نشود ،باید اعتماد مردم را جلب کنیم

کــه در صحنه حضور داشــته باشــند ،اگر می خواهیــم کار برای
منافع خودمان نباشد باید بروی مشارکت و رضایتمندی مردم
کار کنیم.

"نوری قزلچه" در پاســخ به این مطلب که بازگشــت امریکا به
برجام منجر به برداشــته شــدن بخشــی از تحریم هــا و بهبود

معیشــت مردم می شــود گفت :مسلما این مســئله بیشترین
کمک را به رضایتمندی مــردم می کند حتی فضای روانی آن نیز
بــه اقتصاد داخلی ما کمک می کند .روزهای گذشــته قیمتها

را قبــل ازتصویب طــرح مجلس ببینیم و بعــد از طرح مجلس
قیمت ارز و ســکه و طال را نگاه کنیم ،همین مســئله نشــان می
دهــد که حتی زمزمه های برداشــتن تحریم ها تا چــه اندازه در

بازار داخلی ما تاثیر گذاراســت .در جهــان مرتبط امروز که همه
باهم ارتباط دارد هیچ اتفاقی در دورافتاده ترین نقطه دنیا بی

ربط به آن گوشه دنیا نیست ،اتفاقات سایر کشورها بر مراودات
کشورهای دیگر اثرگذار هستند .هنر ما باید این باشد که ازاین
فرصت ها ولو کوچک وجزیی برای حفظ منافع مردم و کشــور
استفاده کنیم.

فاضل میبدی :

 ۴۰سال شعار مرگ بر آمریکا مشکالت ما را حل نکرده است

زینب غبیشاوی

در کشــور ما بحران ایجاد کرد در آن کشــورها اینگونه نبود.

باالخره مذاکره با آمریکا در زمان احمدی نژاد شروع شد ،اما

طرح مجلس موسوم به رفع تحریمها ،بار دیگر دو دستگی

بــود .نمایندگان وعدههای بســیار زیادی دانــد و گفتند که

رفتارهای نامناسبی از خود نشــان دادند و صدایشان بلند

مخالفانوموافقاناینطرحطرفمقابلرابهزیرپاگذاشتن

شــدند صرفا به فکر منافع جناحی خودشان بودند و مدام

در جامعه بر ســر برجام را برجســته کرد .طی یک هفته اخیر

منافع ملی متهم کردند؛ دولت و حامیان آن انتخابات ۱۴۰۰
را دلیل این مصوبه دانســتند و در مقابل مجلس میگوید

که به دنبال مذاکره عزتمندانه با غرب اســت .روســای قوه
مقننه و مجریه نیز از این قاعده مســتثنا نبودند .دعواهای

سیاســی و جناحی در حالی باال گرفته است که در مدت زمان

باقی مانده تــا برگزاری انتخابات ریاســت جمهــوری ایران،
بحران مشارکت همچنان به قوت خود باقی است .یک فعال
سیاسی معتقد است در یک سال اخیر اتفاقاتی در کشور رخ

داده که اعتماد مردم به حاکمیت کاهش پیدا کرده اســت.

وی می گوید نمایندگانی کــه با وعده بهبود وضعیت مردم
روی کار آمدنــد اســتارت خروج از برجــام را زدهاند و این رویه

بــه هیچ عنوان به نفع مردم و کشــور نیســت و فقط به نفع
اسرائیل و برخی از کشورهای منطقه است.

پدیده دوم انتخابات مجلس و حضور کم مردم در انتخابات
به فکر معیشــت مردم هســتند ،اما زمانی کــه وارد مجلس

رفتارهایمجلسیازدهمشبیهبهرفتارهایدولت
احمدی نژاد است

وی ادامه داد :نمایندگانی که با وعده بهبود وضعیت مردم
روی کار آمدنــد اســتارت خروج از برجــام را زدهاند و معقتدم
این رویه به هیچ عنوان به نفع مردم و کشــور نیست و فقط
به نفع اسرائیل و برخی از کشورهای منطقه است .همه این
موارد دســت به دســت هم داده اســت و اگر این رویه ادامه
دار باشد معتقدم انتخابات  ۱۴۰۰از لحاظ میزان مشارکت به

هیــچ عنوان انتخابات خوبی نخواهد بود و اگر دولت آینده
به دست افراطیها بیافتد هم مشکالت بیشتر خواهد شد.

که باعث شــد تا اعتماد مردم به حاکمیت بسیار کم شود .در

از دســت رفتــن اعتماد مردم بــه دولت و حاکمیت شــد .در
کشورهای دیگر اقتصاد ســالم است و آنقدر که این ویروس

ملی نســوخته اســت و فقط به فکر منافع شخصی و حزبی

خودشــان هســتند .هر فرد بالغی میداند که اگر برجام در

مجلس هم امیدوار کننده نبود.

کشور را نابود کردند .این قوه مقننه همان قوه مقننه دوران

داشته باشــد ،اما متاســفانه این کار صورت نگرفت و باعث

شانه میکشــند به هیچ عنوان دلشــان برای مردم و منافع

در راستای حل مشکالت مردم برنداشتند .نتیجه انتخابات

حجت االســام محمــد تقی فاضلــی میبدی عضــو مجمع

مسئله کرونا حاکمیت میتوانست جدیت و مدیریت بهتری

شــد .من معتقــدم افرادی که بــرای دولت و ظریف شــاخ و

به دولــت ،برجام و کشــورهای دیگر حملــه کردند و قدمی

این مجلس رفتارهایی انجام میدهد مانند رفتارهای دوره

محققین گفت :در یک سال اخیر اتفاقهایی در کشور رخ داد

همین که دولت روحانــی این کار را ادامــه داد ،اصولگرایان

احمدی نژاد ،رفتارهایی که پدر مملکــت را درآورد و اقتصاد
اول احمدینژاد اســت .ما  ۴۰سال است که مرگ بر آمریکا و

مرگ بر اروپا سر میدهیم ،هیچ یک از این شعارها مشکالت

کشور را حل نکرده است.

وی افــزود :رئیس مجلس بایــد عاقالنه رفتار کنــد .ثبات و

مسیر خود ادامه پیدا میکرد کشور را نجات میداد .اقتصاد

پایداری کشــور به نیروی نظامی و موشــکی نیست ،پایداری

ما ضعیف است و باید برای درمان آن فکری کرد .نمایندهای
کــه حقوقهــای میلیونی میگیرنــد ،امکانات و ماشــین در

و ثبات کشــور به اعتماد مردم به حاکمیت است و اگر ما این

اختیــار دارند از کجا درد مــردم را متوجه میشــوند؟ در این

باشیم مشکل ما را حل نخواهد کرد.

هیچ عنوان به فکر مردم نبوده و نیستند.

اعتماد را نداشته باشــیم ،هزاران هزار موشک هم اگر داشته

شــرایط میخواهنــد از برجام هم خارج شــوند .این افراد به

این اســتاد حوزه با بیان اینکه رئیس جمهور آینده نباید با رای

میبــدی با بیان اینکه دعوا بر ســر این اســت که مســئولین

نکننــد و رئیس جمهور بــا حداقل رای انتخاب شــود ،هم برای

مســئولیت آنها رخ دهد ،تصریح کرد :اگر در این  ۴۰ســال

حداقلــی روی کار بیاید ،گفــت :اگر مردم در انتخابات شــرکت

معتقدنــد مذاکــره ،توافــق و بهبود اوضــاع بایــد در زمان

نظام بد است و هم برای کشور! در این شرایط اعتبار ما زیر سوال

بــه جای شــعار دادن ،به فکــر منافع و مصالــح ملی بودیم

گرفت ،زیرا میگویند پس مردم شما کجا هستند؟ اگر با همین

را در سیاست پیاده نکردیم.

میرود و کشــورها آنطور که باید و شــاید با ما ارتباط نخواهند

وضعیتمان این نبود .متاسفانه در این سالها الفبای اخالق

دست فرمون ادامه دهیم با مسیر خطرناکی خواهیم رفت.

شوراینگهبانردصالحیتکنداصالحطلباننمیآیند

مخالفانروحانیوظریفبهفکر منافعشخصی

وی با اشــاره به رویه شــورای نگهبان در انتخابات و احتمال

فاضلــی میبدی ادامــه داد :اینکــه اصولگرایان رســیدن به

رد صالحیتهــا را ادامــه دهــد ،برخــی از اصــاح طلبان در

ســایر دولتها نامناسب ،یک تفکر ســمی و جناحی است.

رویداد۲۴

خودشانهستند

مذاکره و توافق را در دولت خودشان مناسب بدانند و برای

رد صالحیتها ،گفت :اگر شــورای نگهبان بخواهد این روند

انتخاباتشرکتنمیکنند.
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کروناپالساندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

عادیانگاری و خطر اوجگیری دوباره کرونا در آذربایجانشرقی
ایرنــا  -حــدود  ۲هفتــه از اجــرای محدودیتهــای
کرونایــی در کشــور گذشــت و نتایــج آن خــارج شــدن
وضعیــت آذربایجانشــرقی از قرمز به نارنجــی تاحدودی
رضایتبخش اســت ،اما مســووالن میگویند تا رفع کامل
خطر اوجگیری دوبــاره باید محدودیتها را جدی گرفت و
از عادیانگاری پرهیز کرد.
محدودیــت های  ۲هفته ای کرونایــی از اول آذر تا پانزدهم
آن ،اگرچــه کرونــا را بــه طور کامل زمیــن گیر نکــرد ،اما آثار
امیــدوار کننده آن نشــان داد کــه با اعمال سیاســت های
درســت و اجرای ســفت و دقیق قوانین و مقررات می توان
حتــی بدون نبــود درمان قطعی و واکســن ،در کنــار کرونا
مســالمت آمیز زندگی کرد و شاهد از دســت رفتن عزیزان
نبود؛ دیر یا زود درمانی برای کرونا پیدا خواهد شد اما حتی
اگــر زودتر هم رخ بدهد ،عزیزانی که تا کنون از دســت داده
ایم ،دیگر نزد ما نیستند.
بنابه گفته مســئوالن بهداشــتی آذربایجان شــرقی از زمان
اجــرای محدودیت های  ۲هفته ای آذر و قبل از آن نیز ،تمام
شهرهای اســتان از وضعیت قرمز خارج شده و اکثر شهرها
هم اکنون نارنجی و برخی نیز زرد هســتند ،اما تاکنون هیچ
شهری سفید نشده است که همین امر ضرورت تنویر افکار
عمومــی بــه منظور پرهیــز آنان از عــادی انگاری شــرایط را
دوچندان می کند.
اجــرای محدودیت ها از طرف مســئوالن و جدی گرفتن آن
ها از طرف مردم آذربایجان شــرقی نشــان داد که کنترل و
ریشه کنی کرونا امری دوسویه است و بدون همراهی مردم
این امر میسر نمی شود ،در این میان نقش مردم به عنوان
عامــان قانون حایز اهمیت اســت چرا که یکه تــازی کرونا
با حضور جمع و تجمعات اســت ،به بیانی کرونا ســکوت را
دوســت ندارد؛ شــادی چند لحظه ای ما ،جشــن و سروری
چند ماهه بــرای کرونا فراهم کــرده و او از این میدان داری
خوشحال است اما جماعتی را در غم و اندوه و پریشانی فرو
برده است.
کاهش بستری بیماران کرونایی در
آذربایجانشرقی
رییس دانشگاه علوم پزشــکی تبریز با بیان اینکه با اعمال
محدودیــت هــا در  ۲۱شهرســتان آذربایجــان شــرقی ،هم
اکنــون  ۵شهرســتان اســتان در وضعیــت زرد و مابقی در
وضعیت نارنجی قرار گرفته اند ،گفت :روند بستری بیماران
در بیمارســتان های استان ســیر نزولی به خود گرفته و هم
اکنون حــدود یکهزار و  ۱۷۰نفر در بیمارســتان های اســتان
بستری هستند.
دکتر محمد حسین صومی با اشــاره به اینکه  ۳۰۰بیمار در
آی ســی یو و  ۱۳۰نفر نیز زیر دســتگاه ونتیالتور قــرار دارند،
خاطرنشــان کرد :کاهــش ورود بــه بیمارســتان به معنی
کاهش بروز بیماری است.
صومی با اشــاره به اجرای طرح شــهید قاســم سلیمانی با
همکاری بسیج در اســتان اظهار کرد :با اجرای این طرح به

نرمین حامدوران
ســرخاب -یکــی از راه هــای تقویــت ایمنــی
بدن،اســتفاده از ادویه و گیاهان دارویی مفید
اســت.در ایــن روزها کــه بحث کرونا داغ اســت
اســتفاده از ایــن مــواد غذایی،عالوه بــر اینکه
ایمنــی بدنتــان را تقویــت کــرده و یــک عامل
بازدارنــده در ابتال به این بیماری و دیگر بیماری
هــای ویروســی خواهــد بود،به ســامت دیگر
سیستم ها و اندام های بدن کمک کرده و باعث
بهبود و ارتقای سالمت افراد می شوند.
دارچین
دارچین ایمنی بدنتــان را باال می برد .جز فعال
موجود در دارچیــن که ســینامالدئید نام دارد
باعث کاهش قند خون،کلســترول تــام و تری
گلیسیریدها شده و کلسترول خوب را افزایش
مــی دهد.درواقــع دارچیــن موجــب متعادل
کــردن قنــد خــون در طوالنــی مدت شــده و از
جهــش ناگهانــی و از افزایش ســریع قند خون
بعد از صــرف غذا جلوگیــری مــی کند.این امر
حساســیت بــدن شــما بــه انســولین را بهبود
بخشــیده و ریســک فاکتورهای پیش دیابت را
کاهش می دهد.عالوه بــر این،این ادویه فوق
العــاده در معالجــه ســرطان مفید اســت؛زیرا
میتواند موجب کند شدن توسعه خون رسانی
بــه تومورهــا شود.خوشــمزه و همــه کاره،این
بهترین توصیف برای دارچین است!
فلفل قرمز
فلفل کائن یا همــان فلفل قرمز نیز به تقویت
سیســتم ایمنی بدن کمــک می کنــد.از مزایای
شــگفت انگیــز آن میتــوان بــه ارتقای ســامت
قلبــی عروقــی اشــاره کرد.فلفــل کائن فشــار
خون را پایین آورده و مشــخص شــده است که
حتــی توانایی توقف کــردن حمله قلبــی را نیز
دارد!کائن همچنین موجب رقیق شدن اخالط
شده و عبور و مرور آنها درطول ریه ها را تسهیل
می کند.عالوه بر این شــما مــی توانید هضم و
جذب،حالت تهوع یا گاز را با فلفل کائن بهبود

روند کاهش بیماری موثر بوده است.
دکتر عباســعلی درستی تعیین وضعیت شهرها را بسته به
تعداد بســتریهای انجام شده در بیمارســتانها دانست
و گفــت :وضعیــت قرمزی که در کل اســتان برقــرار بود ،به
وضعیت نارنجی تبدیل شــده و هیچ شهری در استان فعال
در وضعیت قرمز نیست.

دنبال افزایش انجام تســت های روزانه و مدیریت صحیح
و محله محور هستیم.
باوجــود بروز نشــانه های رضایــت بخش ناشــی از اجرای
محدودیت های اکرونایی ،رییس دانشــگاه علوم پزشــکی
تبریز معتقد است :با توجه به زمان بر بودن توزیع واکسن
کرونا ،پروتکلهای بهداشــتی حداقل برای  ۶ماه آینده نیز
باید با جدیت و حساسیت زیاد رعایت شود.
صومــی با اشــاره بــه نتایــج مثبت کشــف واکســن کرونا،
خاطرنشــان کــرد :ورود اولیــن واکســن هــای کرونــا از
طریق شــرکت فایزر بــه برخــی از ایالتهای آمریــکا و آغاز
واکسیناســیون و ایمــن ســازی فعــال این بیمــاری خبری
بسیار مسرت بخش است و این امر نشان می دهد اگر یک
شــرکت بتواند این کار را انجام دهد ،پس بقیه شرکتهای
داروسازی هم چنین اقدامی را میتوانند به انجام برسانند.
وی گفت :بر همین اساس گروههایی در کشور ما نیز این کار
را انجام داده اند و یک گروه کد اخالق و مجوز تست واکسن
کرونای ایرانی را بر روی انسان گرفته است و چون واکسنها
باید فازهای مختلفی را طی کنند ،اگر مســیر کشف واکسن
کرونای ایرانی به خوبی پیــش برود ،امیدواریم در خرداد و
تیر ماه سال آینده واکسن تولیدی ایران را برای پیشگیری از
بیماری استفاده کنیم.
صومــی با یــادآوری اینکــه واکســن کرونا در جهــان تولید
شــده ،امــا هنوز بــه مرحلــه تولید انبوه نرســیده اســت و
متقاضــی زیادی دارد ،اظهار کرد :بر همین اســاس از مردم
خواهش میکنیم پروتکلهای بهداشــتی را حداقل برای ۶
ماه آینده تا زمان احتمالی رســیدن واکسن کرونا با جدیت
بیشــتری رعایت کنند .وی بــا تاکید بر ضــرورت خودداری
از برگــزاری هرگونه مهمانی ،مراســم و دورهمــی به ویژه در
مناسبتهایی مانند شــب یلدا ،گفت :دور هم جمع شدن

تنهــا دو خانواده زمینه ابتالی چندین نفر را به کرونا فراهم
کرده اســت و برای اینکه یلدای ســال آینده زنده باشــیم و
این مناسبت را به هم تبریک بگوییم باید امسال از برگزاری
هرگونه جشن و دورهمی خودداری کنیم.
صومــی ازدحام مردم در برخی از مراکــز مانند داروخانهها،
بانکها و صف کشــیدن برای خرید اقالم غذایی را بســیار
خطرنــاک خوانــد و افــزود :تمامــی مدیــران و مســئوالن
باید هوشــمندانه عمل کننــد و از ازدحام و صف کشــیدن
جلوگیــری کننــد چــون چنیــن صفهــا و ازدحامهایــی
متاســفانه در برخی از داروخانههای دانشــگاه نیز به دلیل
برخــی کمبودهای دارویی و در بعضــی از مغازهها به دلیل
کمبــود برخی از اقالم مواد غذایــی و مراکزی مانند بانکها
زیاد دیده شده است.

وی بــر ضــرورت رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ابالغی
در سیســتم حمل و نقــل عمومی تاکیــد و اضافه کرد :در
صورت عدم رعایــت فاصله اجتماعی و بهداشــت فردی
امکان ابتال به بیمــاری در افراد افزایش مییابد ،بنابراین
باید مطمئن شــویم که مســافران از وســیل ه نقلیه امن و
مطمئنی استفاده میکنند.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه به عنوان
متولــی ســامت مــردم بــا هرگونــه بازگشــایی هــا تنمان
میلرزد بر بازگشــایی های هوشــمندانه تاکید کرد و ادامه
داد :اگــر کارهــای غیرضــروری را با اصــرار انجــام ندهیم و
ایــن محدودیتها ادامه پیدا کند ،ویــروس هم ضعیفتر
خواهد شد.
معاون بهداشتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با
بیان اینکه تنها تعطیلیهای دو هفته اخیر در کاهش روند
بیماری موثر نبوده است ،اظهار کرد :اعمال محدودیتها
و منــع ترددهایی که در هفتههای گذشــته اعمال شــد ،بر

عملکرد آذربایجانشرقی در مدیریت کرونا از
متوسط کشوری بهتر است
اســتاندار آذربایجان شــرقی نیز با تقدیر از همراهی مردم،
اصناف و کســبه اســتان به دلیل همراهیشــان در رعایت
محدودیتهــای کرونایی  ۲هفته گذشــته گفت :در ســایه
همین همراهی عملکرد اســتان در مدیریت بیماری کویید
 ۱۹از متوسط کشوری بهتر است.
محمدرضــا پورمحمدی اظهار کرد :خوشــبختانه به برکت
حمایت و همراهی مردم فهیم آذربایجان شرقی توانستیم
از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی برسیم.
وی افزود :براســاس اعالم وزیر بهداشــت در بهار سال
آینده واکســن تولیــد داخل را خواهیم داشــت که این
مهم به برکت وجود دانشمندان و متخصصان داخلی
است.
پورمحمــدی گفت :پیش بینی ســازمان بهداشــت جهانی
برای کشــور ما روزانه  ۸۰۰فوتی در پاییــز بود که با اقدامات
خوبی که انجام گرفت روند پیشــرفت بیماری کنترل شد و
توانسیم میزان مرگ و میر روزانه را از  ۴۰۰نفر به حدود ۳۰۰
نفر کاهش دهیم.
وی با بیــان اینکه  ۲هفته خیلی خوبی در کشــور و اســتان
سپری کردیم ،اظهار کرد :با اعمال محدودیت ها و همراهی
مردم میزان بســتری های بیمارستانی در آذربایجان شرقی
روند کاهشی پیدا کرده است.
استاندار آذربایجان شرقی گفت :خوشبختانه از ابتدای
شــیوع کرونا تا به امروز در کشور و استان عقب ماندگی
نداشتیم و اقدامات و برنامه ریزی های تا حدود زیادی
پیشــگیرانه بوده است و در هیچ مرحله ای از بهداشت،
درمان و تامین اقالم مورد نیاز غافلگیر نشدیم.
وی با بیان اینکه اعمال محدودیت ها نشان داد که وقتی
همه بخواهند ،می توانیم مدیریت خوبی بر روند کاهش
شیوع بیماری داشــته و آن را کنترل کنیم ،افزود :یک سوم
راه را در  ۲هفته گذشته طی کردیم که اگر این اهتمام ادامه
پیدا کند ،می توانیم از وضعیت نارنجی به زرد و سپس به
سفید برسیم.
پورمحمدی بــا تاکید بر اینکه مدیریت هوشــمند مبارزه
با کرونا در کشــور خوب پیش رفته است ،اظهار کرد :باید
بر مبنــای عقالنیت جمعــی تصمیم گرفــت و نباید تابع
احساسات شویم.
استاندار آذربایجان شــرقی گفت :مدیریت کرونا در استان
از متوســط کشــوری بهتر اســت و این نشــان از همراهی و
همکاری مردم ،اصناف و کسبه با مسووالن دارد.

تأثیر ادویه و گیاهان دارویی بر ویروس کرونا

ببخشید.
فلفل سیاه
فلفــل ســیاه خاصیــت ضدباکتریایــی دارد و
عالوه بر اینکه به باعث تقویت سیســتم ایمنی
بدن مــی شــود،یک ادویه عالی بــرای کمک به
هضم غذا اســت.فلفل ســیاه کمک می کند تا
غذا در امتداد روده بزرگ با ســرعت مناسبی که
زمان انتقال روده نامیده می شود ،حرکت کند و
هرچه با سرعت بیشتر و روان تر عبور کند،روده
شما سالم تر می ماند .قدرت شفابخشی فلفل
ســیاه ناشی از پیپرین های موجود در آن است.
پیپریــن ها همــان ترکیباتی هســتند که وقتی
فلفل ســیاه مــی خوریــد موجب گرم شــدن و
افزایــش حــرارت در بدنتان می شــوند.فلفل
ســیاه همچنین به پیشگیری و درمان و کاهش
ترکیبات شــناخته شده ای که باعث بدتر شدن
التهــاب در آرتریت می شــوند کمک مــی کند و
بدین ترتیب باعث تسکین درد در مبتالیان به
آرتروز می شود.
زردچوبه
زردچوبــه یــک بســته ســامتی فــوق العــاده
اســت.این ادویه شــگفت انگیــز تقریبــا در هر
زمینه ای از پیشــگیری از بیماری تــا بهبودی آن
کارایــی دارد.مــاده فعال موجــود در زردچوبه،
کورکومیــن نــام دارد.ایــن مــاده قــدرت آنتی
اکســیدان فــوق العــاده ای دارد کــه نشــان
داده شــده تقریبــا از هر عضوی از بدن انســان
محافظــت می کند و باعث التیام آن می شــود.
زردچوبــه از بــدن در بربــر ســرطان،بیماری
آلزایمر،بیمــاری پارکینســون،بیماری هــای
قلبــی ،ســکته مغزی،دیابت،بیمــاری هــای
چشمی،افسردگی،مشــکالت پوســتی و مــوارد
دیگر محافظــت می کند.عالوه بــر این ها،این

ادویه فوق العاده مــی تواند از افزایش وزن نیز
جلوگیری کند.
زنجبیل
زنجبیل پادشــاه تمــام کننده هــای طبیعی به
دستگاه گوارش اســت.این گیاه دارویی حالت
تهوع و اســتفراغ را تســکین مــی دهد.معده را
آرام میکنــد و ناراحتی هــای ناشــی از گاز و نفخ
را از بیــن مــی برد.زنجبیــل یکــی از موثرتریــن
درمــان های موجود برای بیمــاری حرکت حتی
بیشــتر از داروهای بدون نیاز به نســخه است.
زنجبیل برای رفع مشکل حالت تهوع در بیماری
صبحگاهــی در دوران بارداری،حالت تهوع بعد
از جراحــی و یــا حالت تهــوع ناشــی از عوارض
جانبی شــیمی درمانی معجزه می کنــد.از آنجا
که زنجبیل سرشــار از فیتونوترینت هایی است
که جینجرول نامیده می شوند،دارای خاصیت
آنتی اکسیدانی ،ضد باکتریایی،ضد ویروسی و
ضد التهابی اســت.این ادویه یک کمک کننده
عالی در درمان ســردردهای میگرنی،آرتریت ها
و آسم نیز می باشد.
سیر
سال هاست که از سیر برای بهره گیری از خواص
درمانــی اش اســتفاده می شود.ســیر به دلیل
داشــتن توانایی کمک به تعادل میکروب های
خوب و بد در میکروبیوم بدن شما به عنوان یک
آنتی بیوتیک قوی شــناخته شــده است.عنصر
فعال در سیر آلیسین نام دارد .تحقیقات جدید
نشــان می دهد که ســیر همچنین بــا تحریک
ســلول هــای ایمنــی خــاص و تنظیــم ترشــح
سیتوکین ها،باعث تقویت سیستم ایمنی بدن
می شود.ســیتوکین ها مواد شیمیایی طبیعی
تولید شــده توســط ســلول های ایمنــی بدن
هســتند که به ارتبــاط برقرار کــردن و عملکرد

سیستم ایمنی کمک می کنند.برای دستیابی به
حداکثر خاصیت سیر باید روزانه سه حبه بزرگ
از آن را میل کنید.
ادویه کاری
کاری،یــک ادویــه رایــج در هند اســت کــه برای
کنترل دیابت،پیشــگیری یا درمان بیماری های
قلبی،عفونت،کاهــش حافظه مرتبط با ســن
و التهــاب مورد اســتفاده قــرار می گیــرد .کاری
دارای آنتی اکســیدان هــای قدرتمنــدی به نام
آلکالوئیدهای کاربازول اســت که فقط در برگ
آن موجــود اســت و وظیفه جلوگیری از آســیب
های ســلولی که باعث بیماری یا پیری زودرس
می شود،را برعهده دارد.
میخک
این ادویه شــیرین و خــوش بو سرشــار از آنتی
اکســیدان هــا و مواد مغــذی مختلف اســت.از
سوی دیگر،روغن اساسی میخک از خواص ضد
باکتری برخوردار اســت و می تواند به تســکین
بیماری های تنفســی مانند آســم و سرفه کمک
کند.شما می توانید از میخک برای آماده کردن
یک چای تقویت کننده سیستم ایمنی استفاده
کنید.استفاده از ریشه زنجبیل در تهیه این چای
نیز می تواند هرچه بیشــتر به تقویت سیســتم
ایمنی بدن شما کمک کند.
آویشن
دارای ویتامین Aو Cاســت.همچنین اگر به یک
ضدعفونــی کننــده نیــاز دارید،روغــن درمانی
آویشــن تحــت عنــوان تیمــول همــان چیزی
اســت که دنبــال آن می گردید.وقتــی تیمول را
روی پوســت یا غشــاهای مخاطی دهانتان می
مالید،میکــروب ها را از بین مــی برد.این روغن
برای تســکین ســرفه ها،جلوگیری از پوسیدگی
دنــدان ها و پیشــگیری از عفونت بســیار مفید

 ۹۸درصد مردم تبریز پروتکل ها را رعایت کردند
در همین حــال فرماندار شهرســتان تبریز نیز با اشــاره به
اجرای محدودیتهای رفت و آمد و شــغلی ناشی از کرونا،
گفت ۹۸ :درمردم تبریز دستورالعملها را رعایت میکنند.
بهروز مهدوی اظهار کــرد :در طرح جدید اجرای محدودیت
ها ،کالنشهر تبریز به  ۱۰منطقه تقسیم شد و شهرها و بخش
ها و روســتاهای اطراف نیز به عنوان ســتاد فعال هستند و
این  ۱۰منطقه با مدیریت شهرداران ،مشارکت پلیس ،بسیج
محــات ،اماکن ،اتاق اصناف و بهداشــت و درمــان زیر نظر
فرمانــداری فعالیت می کنند .وی از فعالیت تیم های محله
محور در قالب «شهید سلیمانی» در تمام محالت تبریز خبر
داد و گفت :این تیم ها ضمن اینکه کارهای مراقبتی و نظارتی
انجام می دهند همچنین با شــماره سامانه  ۴۰۳۰بیماران را
شناسایی و بر نحوه ورود و خروج افراد نظارت می کنند.
فرماندار تبریــز از همکاری خوب شــهروندان در این مدت
تشکر کرد و گفت :ما رنج معیشت مردم را می دانیم اما چاره
ای جز تعطیلی نداریم و مردم باید تا درمان قطعی و کشف
واکسن باید به این نوع زندگی عادت کنند و دستورالعمل
ها را با دقت رعایت کنند.
مهدوی از سخت گیری در اجرای محدودیت ها در تبریز در
طول  ۲هفته خبر داد و گفت :در این مدت بیش از  ۶۰واحد
صنفی جریمه شــده ۳۰۰ ،واحد تذکر کتبی دریافت و برای
باالی  ۵۰۰واحد نیز تذکر شفاهی داده شده است.
کنترل بیماری به معنای نابودی آن نیست
با وجــود اخبار امیدوار کننده و رضایــت بخش از همراهی
مــردم در اجــرای محدوددیت ها و کاهش نســبی شــیوع
کرونــا ،اما برخی چــون هنــوز در فامیل نزدیک فــردی را از
دســت نداده و یا خود مبتال نشده اند ،در توهم نبود کرونا
به سر می برند و زندگی عادی قبل از کرونا را همچنان ادامه
مــی دهند ،رفتارهایــی از قبیل دورهمــی خانوادگی در هر
مناســبتی ،برپایی جشــن تولد و میهمانی های خانوادگی
همچنان در بین عده معدودی دیده می شود.
این رفتارها شــاید در آن واحد اثر منفــی خود را بروز ندهد
اما اســتمرار آن به طور قطع اثرات نامطلوب جانی و شیوع
دوبــاره در جامعه را به دنبال خواهد داشــت؛ فارغ از مبتال
شدن افراد بی مسئولیت به بیماری ،این امر نوعی نادیده
انگاشــتن حقــوق جمعــی نیز محســوب شــده و خشــم و
عصبانیت افراد بهنجار و مسئولیت شناس را درپی دارد.
این نکته را باید مد نظر داشت که اجرای محدودیت ها و آثار
خوب قابل توجه آن فقطبا همراهی اکثریت مردم میسر شد
و شهروندان نیز از اجرای آن رضایت کامل داشتند.
شــهروند تبریزی از اجرای محدودیت های دو هفته ای ابراز
رضایــت کرد و گفت :ایــن طرح به نوعی توفیــق برای مان
بود چرا که پیش از این در برابر اصرار بچه ها مبنی بر رفتن
بــه منزل اقوام مقاومت کمتری داشــتم اما با ســخت گیری
قوانینی از قبیل منع تردد از ساعت  21می توانم فرزندانم را
به ماندن در خانه مجاب کنم.
ناصر فهیمی با بیــان اینکه وقتی از اخبــار در مورد کاهش
روند بستری و نیز کاهش مرگ و میر در طول این دو هفته
شنیدم بسیار خوشحال شدم ،افزود :تنها راه خالصی از شر
این ویروس همکاری تمام احاد مردم اســت و نباید مرگ و
بیماری را فقط برای همســایه بدانیم چرا که این ویروس با
فقیر و غنی و شهری و روستایی شوخی ندارد.

است.
پونه کوهی
پونــه کوهی یــک محافظــت کننــده طبیعی از
شــما در برابر عفونت اســت.از ترکیبــات فعال
موجــود در این گیــاه میتــوان بــه کارواکرول و
تیمول اشــاره کرد.این ترکیبــات،دارای خواص
ضــد ویروســی،ضد باکتریایــی و ضــد قارچی
قوی ای هســتند.پونه کوهی به خالص شدن از
شــر انگل های روده،از بین بــردن باکتری های
عامــل مســمومیت غذایی،بهبــود زخــم های
گوارشــی،آرام کردن تحریکات روده و همچنین
بهبــود هضــم غذا کمک مــی کند.پونــه کوهی
دارای مقــدار زیــادی مــواد معدنی،انــواع آنتی
اکســیدان ها،فیبــر و اســیدهای چــرب امگا 3
است.به نظرتان از این بهتر هم می شود؟!
نعناع
نعناع دســتگاه گوارش شما را ریلکس و آرام می
کنــد و این امر موجب می شــود ایــن گیاه برای
ناراحتی های گوارشــی و روده ای مانند ســندرم
روده تحریــک پذیر فــوق العاده باشــد .نعناع
ســوء هاضمه را تســکین داده و از آن جایی که
غنی از منتــول اســت،احتقان بینــی و ناراحتی
تنفســی را کاهش می دهد و به راحت تر نفس
کشــیدن شما کمک می کند.این گیاه همچنین
باکتــری هایی کــه باعث پوســیدگی دندان می
شوند را از بین می برد.
گلپر
گلپــر ضدعفونی کننــده و میکــروب کش قوی
است و سموم بدن را دفع میکند.
بابونه
چای بابونه سرشــار از ترکیبات فنولی است که
به تقویت سیستم ایمنی و محافظت از بدن در
برابر عوامل بیمــاری زا کمک می کنند.ترکیبات

موجود در آن ممکن اســت بــه کاهش التهاب
و تقویــت فعالیــت ضدباکتــری کمــک کننــد.
همچنین،مصــرف منظم چای بابونــه به طور
قابــل توجهی خطر ابتال به ســرطان تیروئید و
بیماری خوش خیم تیروئید را کاهش می دهد.
اکیناسه یا سرخارگل
ســرخارگل گیاهی قدرتمند اســت.این گیاه به
طــور گســترده ای بــرای پیــش گیــری و درمان
سرماخوردگی اســتفاده می شود و هر بخش از
این گیاه مثل ریشه،برگ ها و گل ها را می توان
برای ساخت دارو استفاده کرد.از خواص آن می
توان به بهبود سیســتم ایمنی ،کاهش ریســک
سرطان،تســکین درد،کاهــش التهــاب،از بین
بردن ویروس ها و باکتری ها ،مبارزه با عفونت
ها،درمان آنفوالنزا و آلرژی و غیره اشاره کرد.
زعفران
حاوی مواد معدنی و ویتامینهای فراوان است
و همچنین بــه دلیل وجود آنتوســیانینها در
آن باعــث جلوگیری از ابتال بــه بیماریها مانند
ســرطان و آلزایمر میشــود.اما مصرف بیش از
انداره آن اشتها را کم میکند و برای کلیهها ضرر
دارد.
بــه طــور کلی،هرچنــد مصــرف ادویــه جــات
میتواند مفید باشد،اما افراط در مصرف آنها
میتواند بسیار مضر باشد.بنابراین بهتر است
ادویــه هــم مانند ســایر مــواد غذایی بــه طور
متعادل مصــرف و از افراط در آن پرهیز شــود.
همچنین،باید به این نکته توجه داشــت،برای
بهــره مندی بیشــتر از خواص ادویــه و گیاهان
دارویی بهتر اســت آنها را به صورت کامل یا تازه
خریداری کرده و خودتان در منزل آنها را آسیاب
و یا خشک کنید.
منابع
دائرة المعارف گیاهان دارویی-انتشارات آئینه
دانش1388-
راهنمای جامع و مصور خواص و کاربرد گیاهان
دارویی-انتشارات سخن گستر1386-
ادویه درمانی-انتشارات فرهنگ و قلم1393-
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گزارش

آشنایی با دانشگاه

فریدهاصالنی
سرخاب-دانشگاهمراغهدرسال ۱۳۶۶بعنوانآموزشکدهکشاورزیمراغهباهدفتربیت
و تأمین بخشــی از نیروهای متخصص مورد نیاز کشــور در سطوح باالی علمی تأسیس
شد .در ســال ۱۳۷۸به دانشکده کشاورزي و در ســال ۱۳۸۴به مجتمع آموزش عالي ارتقا
یافت و نهایتا در ســال ۱۳۸۵شورای گسترش آموزش عالی موافقت اصولی خود را مبنی
بر ارتقا این مجتمع به دانشگاه اعالم و در سال  ۱۳۸۸با تاسیس دانشگاه مراغه موافقت
قطعی به عمل آمد و تاکنون به عنوان دانشگاهی تاثیرگذار در جنوب استان آذربایجان
شرقی بر رســالت خطیر خود ادامه داده و در مقایسه با بسیاری از دانشگاههای ایران و
جهان ،دانشــگاهی جوان و در حال رشــد و توسعه محســوب می گردد .این دانشگاه با
تکیه بر داشــته های خود به تربیت نیروهای متخصــص پرداخته و کیفیت را در اولویت
کاری خود قرار داده است .دانشگاه مراغه توانسته است در طول دوران فعالیت خود به
صورت یک مؤسسه علمی پیشرو در منطقه و کشور از جایگاهی ارزشمند برخوردار شده
و بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه های کشور ،در بین  ۸۴دانشگاه دولتی کشور بازه
 ۲۱-۳۰به گزارش پایگاه استنادی جهان اسالم ( )ISCرا به خود اختصاص داده است .این
دانشگاه در حال حاضر با دارا بودن  ۴دانشکده کشاورزی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی و
علوم انسانی و یک مرکز رشد واحدهای فناور و موسسه تحقیقاتی نجوم و اختر فیزیک
همواره تالش می کند دانشجویانی کارآمد در رشته های تحصیلی و در مقاطع مختلف
دکتری،کارشناسیارشدوکارشناسیراباتکیهبر اعضایهیاتعلمیمتعهدومتخصص
در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز چرخه آموزش ،تربیت کرده و نقش موثری در
نظامآموزشعالیمنطقهایفانماید.اعضایهیاتعلمیایندانشگاهاز پتانسیلباالی
پژوهشی برخوردار بوده بطوریکه در سال اخیر توانسته است رتبه  ۱۵پژوهش را در بین
دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی کشور را به خود اختصاص دهد.
براســاس آخرین لیست دانشــمندان برتر  ۲درصد جهان در ســال  ،۲۰۱۹هشت استاد و

عضو هیات علمی این دانشگاه جزو این دانشمندان معرفی شدند .با اعالم این لیست
 ،تعداد یک هزار و  ۱۵۴نفر از ایران در لیســت  ۱۶۰هزار نفری قرار گرفتند که اعضای هیات
علمی دانشگاه مراغه توانستند  ۸کرسی از این لیست را به خود اختصاص دهند .دکتر
مهدی اســرافیلی دیزجی استاد تمام گروه آموزشی شیمی و دکتر صادق رستم نیا استاد
تمام گروه آموزشــی شــیمی در جمع  ۲درصد دانشــمندان برتر دنیا در طول دوره بلند
مدت قرار گرفته اند .همچنین براساس دادههای پایگاه علمی اسکوپوس ،دکتر مهدی
اسرافیلی دیزجی استاد تمام گروه آموزشی شیمی ،دکتر صادق رستم نیا استاد تمام گروه
آموزشی شــیمی ،دکتر غالمرضا مهدوی نیا استاد تمام گروه آموزشی شیمی ،دکتر کریم
کاکائی اســتاد تمام گروه آموزشی شیمی ،دکتر مرتضی ایرانی فام دانشیار گروه آموزشی
شیمی و دکتر قدرت محمودی دانشیار گروه آموزشی شیمی از دانشکده علوم پایه ،دکتر
محمدرضا اکبرپور دانشــیار گروه مواد از داشــکده فنی و مهندســی و دکتر هومان مراد
پور اســتادیار مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک دانشــگاه مراغه در جمع دانشمندان
 ۲درصد برتر جهان در طول ســال  ۲۰۱۹میالدی حضور دارند .فهرســت دانشــمندان دو
درصدبرتر دنیاتوسطدانشگاهاستنفوردبااستفادهاز دادههایپایگاهعلمیاسکوپوس
استخراج شده است .برای استخراج این فهرست ،شاخص های متعددی از جمله تعداد
کل ارجاعات ،شاخص هرش ،شاخص هرش تصحیح شده و سایر شاخص های علمی
بررسی می شود.

م.الف ۱۹۳:ـ ۹۹ـ ۳۰۸

نقدی بر مالیات در بودجه ۱۴۰۰

کارگران و کارمندان مالیاتدهندگان اصلی هستند

ایلنا -االن بســیاری از صاحبــان ثروت از طریــق داللی یا
مشــارکت در بازارهای معیوب ارز و طال ،ثروتمند شدهاند؛
اینهاهمهداخلکشور هستندمنتهااینافراد،همصاحب
قدرت هستند و هم توان فرار مالیاتی دارند .حاال دولت یا
نمیخواهد یا نمیتواند یــا ابزارهای الزم را در اختیار ندارد
مالیات مناســب بگیرد ،پس ناچار ســراغ
تا از این گروهها
ِ
کسانیمیرودکهحقوقبگیر وزیر تیغدولتهستند.
بــه دلیــل شــرایط خــاص سیاســی و اقتصادی کشــور،
درآمدزایــی در بودجــه  ۱۴۰۰بایســتی بیشــتر متکــی بــر
درآمدهای غیرنفتی از جمله «مالیات» باشــد اما ســوال
اینجاســت که تاچه میزان ،نظام مالیاتگیری و چیدمان
مالیاتی بودجه « ۱۴۰۰عادالنه» اســت و میتواند سهمی
درخــور از ثروتمندان بــه نفع الیههای فرودســت جامعه
دریافتدارد؟
چیدمان درآمدهای مالیاتی در بودجه۱۴۰۰
دولتدر الیحهبودجهسالآیندهمعادل ۳۱۷هزار میلیارد
تومان درآمد پیشبینی کرده که بیش از  ۲۴۷هزار میلیارد
تومــان آن را درآمدهای مالیاتی را تشــکیل میدهد .این

و امــوال الکچری از پرداختهای عادالنه معاف شــدهاند.
کمااینکه حتی اگر برای این گروهها در الیحه بودجه ،ردیف
مالیاتی در نظر گرفته شود ،هیچ ضمانتی برای تحقق آن
وجــود ندارد .امــا در مورد مزدبگیران ،تحقــق درآمدهای
مالیاتیصددرصدیوبسیار سادهاستوبههمیندلیل
استکهتکیهاصلیبر اینبخشاست.
در الیحهبودجه،۱۴۰۰از دریافتیحقوقبگیرانمالیاتکسر
خواهد شد .مزدبگیران تا سقف ۴میلیون تومان معاف از
مالیاتخواهندبود؛در سالجاری،اینسقفسهمیلیون
تومان بود .با این حساب ،در سال آینده همه مزدبگیرانی
کــه بین ۴تا ۱۰میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند ،باید
برای مازاد  ۴میلیون تومان ،ده درصد مالیات بدهند ،ده
تا  ۱۴میلیون ۱۵ ،درصد ۱۴ ،تا  ۲۰میلیون ۲۰ ،درصد و باالی
 ۲۰میلیــون تومان درآمد ماهانه ،بایــد  ۲۵درصد مالیات
بپردازند .اما بحث این گزارش روی الیههای پایین درآمدی
بین ۴میلیونتانرخسبدمعیشتیعنی ۸میلیونتومان
استکهمجبورند ۱۰درصدمالیاتبپردازند.
محافظهکارترین محاســبات اخیر نشان میدهد که نرخ

میلیاردتومان،مالیاتبر درآمدها ۴۸هزار میلیاردتومان،
مالیات بر ثروت ۲۳هزار میلیارد تومان ،مالیات بر واردات
 ۲۲هزار میلیــارد تومان و مالیات بر کاالهــا و خدمات ۹۴
هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است .درآمد مالیاتی
پیشبینی شده برای سال  ۱۴۰۰در مقایسه با رقم مصوب
ســال جاری ۵۲هــزار میلیارد تومان افزایــش دارد که این
کامــا بدیهی و در محــدودهی انتظارات اســت؛
افزایــش
ً
وقتــی درآمدهای نفتــی و صادراتی به علــت تحریمهای
قطعا باید خالءهای موجود با
پیاپی کاستی گرفته است،
ً
درآمدهایمالیاتیپر شود؛حالاینکهدر سالهایگذشته
نیز بایــد از اتــکای بودجه بــه درآمدهای نفتی بــه میزان
بیشتری کاســته میشد .اما مســاله اینجاست که نه تنها
چیدمان نظام مالیاتی عادالنه نیســت بلکه بخشبندی
مالیــات و میــزان افزایــش آن نیــز ناعادالنه و بیشــتر به
سمت مقولهی «مالیات بر درآمد»  -که مبتنی بر دریافتی
ِ
مزدبگیران کشــور اســت -تمایل دارد؛ یک مقایســه بین
درآمدهایمالیاتیسالجاریوسالآیندهاینمسالهرابه
خوبینشانمیدهد.
در ســال جاری میزان مالیات اشــخاص حقوقــی  ۴۴هزار
میلیاردتومان،مالیاتبر درآمدها ۳۲هزار میلیاردتومان،
مالیات بر ثروت ۶۹۰۰میلیارد تومان ،مالیات بر واردات۲۰

هزینههایزندگیست،بایدبهدولتمالیاتبپردازد؟!آیا
اینعادالنهاست؟!
نادر مرادی(عضوهیاتمدیرهکانونهماهنگیشوراهای
اســتان تهــران و رئیــس شــوراهای اســالمی کار کارگــران
آتشنشانی) با تاکید بر اینکه در این شرایط بد اقتصادی،
دریافــت مالیات از فردی که  ۴یا  ۵میلیــون تومان درآمد
ماهانه دارد ،به هیچوجه عادالنه نیست؛ میگوید :دولت
متوسط در
قصد دارد با اتکا به دریافت مالیات از طبقهی
ِ
حال زوال که ماه به ماه و سال به سال قدرت خرید خود را
بیشتر از دست میدهد ،کشــور را اداره کند .در این بحران
تــورم و گرانیها ،کســی که ۴میلیون یــا ۵میلیون تومان
یعنی نصف ســبد معیشــت حداقلی درآمد دارد ،نه تنها
«ثروتمند» و دارا محســوب نمیشود بلکه دیگر طبقهی
متوسط هم نیست! فرض کنید این فرد بخواهد در تهران
خانهاجارهکند،چقدر از دستمزدشباقیمیماند؟!
این فعال کارگری ،مالیاتســتانی از دستمزدهای باالی ۴
میلیون تومان را کنار افزایش ۱۵درصدی حقوق کارکنان و
بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰میگذارد و میگوید :این
کا افزایش دســتمزدها را از بین میبرد و از
نظام مالیاتیً ،
حیز انتفاعساقطمیسازد.
فرض کنیم مزدبگیــری در حال حاضــر  ۵میلیون تومان

درآمدهــا شــامل مالیات اشــخاص حقوقــی ،مالیات بر
درآمدها ،مالیات بر ثروت ،مالیــات بر واردات و مالیات بر
کاالهاوخدماتمیشود.
در ایــن بودجه ،میزان مالیات اشــخاص حقوقی  ۵۸هزار

هزار میلیارد تومان و مالیات بــر کاالها و خدمات  ۹۳هزار
میلیارد تومان پیشبینی شده بود .با این تفاسیر ،هر یک
از مالیاتهای اشــخاص حقوقی ،درآمدها ،ثروت ،واردات
و کاال و خدمــات به ترتیب  ۱۴هزار میلیــارد تومان ۱۶ ،هزار
میلیارد تومان ۱۵،هزار و ۹۰۰میلیارد تومان ۲۰۰۰،میلیارد
تومــان و ۱۰۰۰میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین
مالیاتبر درآمدهابیشترینافزایشراداشتهاست.
چراتکیهاصلیبر مزدبگیراناست؟
تکیــه اصلــی مالیاتســتانی بــر اخــذ مالیــات از درآمد
مزدبگیرانومالیاتهایعمومیاستوهمچنانبسیاری
از ثروتمندان ،نهادها و بنیادهای خاص و دارندگان امالک

ســبد معاش حداقلی تا انتهای ســال ۸،میلیون تومان را
پشت سر گذاشته اســت؛ در این شرایط ،چرا کارگر ،کارمند
یا معلمی که نصف سبد معیشت درآمد دارد یا به عبارتی
بــا دســتمزد دریافتی خود فقط قــادر به تامیــن نیمی از

حقــوق ماهانه میگیرد؛ در ســال بعد با اعمــال افزایش
 ۱۵درصدی حقوق ،دســتمزد او به  ۵میلیــون و  ۷۵۰هزار
تومان میرســد؛ این فــرد باید بــرای مازاد بــر  ۴میلیون
تومــان دســتمزد خــود ،ده درصد مالیــات بدهد؛ یعنی
ِ
درصد یک میلیــون و  ۷۵۰هزار تومان که  ۱۷۵هزار
باید ده
ِ
تومان میشــود را برای مالیات ماهانه بــه دولت بپردازد.
بنابراین از دســتمزد او فقط  ۵میلیون و  ۵۷۵هزار تومان
باقی میماند؛ به این ترتیب ،این نظام مالیاتی ،فاصلهی
الیههــای مختلف طبقــهی متوســط مزدبگیــر را از میان
انبوه نزدیک به حداقلبگیران
برمیدارد و آنها را به کلونی
ِ
بدلمیسازد.

م.الف ۱۹۱:ـ ۹۹ـ ۳۰۸

رونوشت آگهی حصر وراثت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای خــان اوغالن برزگر دارای شناســنامه شــماره  ۲۹۴به شــرح خانم عزیزه همتی دارای شناســنامه شماره  ۵۸۶به شرح پرونده به
کالســه ۹۹۰۰۶۵۴از این مرجع درخواست گواهی حصروراثت نموده
پرونــده بــه کالســه ۹۹۰۰۷۰۰از ایــن مرجــع درخواســت گواهــی
و چنین توضیح داده که شادروان عصمت ساعی به شناسنامه ۷در
حصروراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان ننه خانم
تاریــخ۱۳۹۸/۰۴/۰۳در اقامتــگاه دائمــی خود درگذشــته ورثه حین
جبــاری به شناســنامه  ۱در تاریــخ۱۳۹۳/۵/۳۱در اقامتــگاه دائمی
الفوت آن مرحوم منحصر به اشخاص زیر می باشد:
خود درگذشــته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به اشــخاص ۱ـجمیلههمتی  ۱۳۴۷/۸/۴ ۶۵۵محمدباقر عصمت ورزقان دختر
زیر می باشد:

 اندیشه اقتصاد آگهیشهرورزش نقدتحلیل

ـ -۲عزیزه همتی  ۱۳۴۱/۲/۱ ۵۸۶محمدباقر عصمت ورزقان دختر

۱ـ تارویردی برزگر  ۱۳۳۱/۸/۳ ۵بختیار ننه خانم ورزقان فرزند پسر -۳نجیبههمتی  ۱۳۵۲/۳/۱۲ ۷۵۷محمدباقر عصمت ورزقان دختر
-۲خاناوغالنبرزگر  ۱۳۳۳/۴/۲ ۱بختیار ننهخانم ورزقان فرزندپسر -۴خدیجه همتی  ۱۳۳۷/۴/۵ ۶محمدباقر عصمت ورزقان دختر
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت -۵هوشنگهمتی  ۱۳۳۵/۸/۵ ۵۴۴محمدباقر عصمت ورزقان پسر

آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را دریک نوبت
آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یکماه به این مرجع
نزد او باشــد از تاریخ نشــر این آگهی ظرف مدت یکماه به این مرجع
تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد شد.
تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف ورزقان
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف ورزقان

مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران
مزدبگیرانالیههای
اهواز)نیز در انتقاداز دریافتمالیاتاز
ِ
فرودســت طبقه متوســط (همانهایی که زیر نرخ ســبد
معیشت دریافتی ماهانه دارند) میگوید :دولت به جای
مالیــات گرفتن از حقوقبگیران ســراغ گروههایی برود که
یک شــبه به دلیل سیاســتهای اقتصادی دولت ،مالتی
میلیاردر شــدهاند؛ آنهایی که از خرید و فروش طال و دالر و
ارز و واسطگی و داللی به ثروتهای بادآورده و انبوه دست
یافتهاند .دولــت بهجای مالیاتســتانی از طبقات مولد
اتفاقا اصل
اقتصاد ،ســراغ بخشهای غیرمولد برود کــه
ً
ثروتهادر دستهمینغیرمولدهاست!
چراغیرمولدهامالیاتنمیدهند؟!
بخــش عظیمــی از ثروتهــای بــادآوردهی غیرمولدهــا
یعنی آنهایی که از خرید و فــروش ارز و طال و زمین ،مالتی
میلیــاردر شــدهاند ،از دایــره احصا و حسابرســی بیرون
اســت و در بخش ســیاه و تاریک اقتصاد قرار دارد؛ دولتی
که ســامانههای مالی شــفاف ،بــه روز و سراســری ندارد،
نمیتواند از این گروهها به درستی و کامل مالیات بگیرد؛
حتــی نمیتوانــد ایــن ثروتهــا را تخمیــن بزنــد؛ اما در
خود افراد اســت،
نام ِ
مــواردی که ثروتها خیلی راحت به ِ
احتماال نمیتوانــد از دارندگان
بازهم دولت نتوانســته و
ً
آنها مالیات بســتاند؛ یک نمونه از این ثروتها ،خانههای

الکچریوخانههایخالیاستکهمدتهاستبرسر مالیات
آن مناقشه بر پا شده است.
دولــت در جــدول شــماره ۵الیحــه بودجــه ســال آینده
پیشبینی کرده از خانههای الکچری  ۷۰۷میلیارد تومان و
از خانههای خالی ۲۰۰میلیارد تومان مالیات دریافت کند.
پیشبینی درآمدی دولــت از محل مالیات بر خودروهای
مجموعا ۹۰۹میلیارد
گرانقیمتووانتهایدوکابیننیز
ً
تومــان در نظر گرفته شــده اســت .اما آیا ایــن مالیاتها
محققخواهدشد؟!
کسبدرآمددولتاز محلخانههاوخودروهایلوکسدر
قانونبودجهامسالنیز دیدهشدبود کهعلیرغمگذشت
 ۸ماه و نیم از سال جاری ،آئین نامه اجرایی آن هنوز تدوین

معیوب ارز و طال ،ثروتمند شدهاند؛ اینها همه داخل کشور
هســتند منتها این افراد ،هم صاحب قدرت هستند و هم
توان فرار مالیاتی دارند .حاال دولت یا نمیخواهد یا نمی
تواند یــا ابزارهــای الزم را در اختیار ندارد تــا از این گروهها
مالیات مناســب بگیرد .ناچار ســراغ کســانی میروند که
ِ
حقوقبگیر و زیر تیغ دولت هســتند؛ طبیعی اســت که ۴
میلیــون در این تورم سرســامآور ،رقمی نیســت که دولت
بخواهد از آن مالیات بگیرد .این نقد بر دولت وارد اســت
که «اصلیها» رها شــدهاند امــا حقوقبگیرانی که قدرت
خریدشانبهدلیلبیتدبیریهایحاکمبهشدتکاهش
پیدا کرده ،زیر تیغ دولت مجبور به دادن مالیات هستند؛
مالیاتیکهاز قضابیشتر صرفهمانپولدارهامیشود.

نشده است .همچنین اخذ مالیات از خانههای خالی نیز
در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده بود که باتوجه به
مشروط شدن اجرای این قانون به راهاندازی و بهرهبرداری
از سامانه امالک و اسکان و همچنین ناقص بودن طراحی
این سامانه از ســوی وزارت راه و شهرسازی ،تاکنون برآورد
دقیقی از تعداد خانههای خالی از سوی نهادهای ذی ربط
اعالم نشده است و بنابراین ،دولت نتوانسته ریالی از این
محل،کسبدرآمدکند.
از کجاکهسالبعدنیز دوبارهایننارساییهاوکاستیهای
نظام احصا تداوم نداشته باشد؟ چه تضمینی هست که
دولــت بتواند این ۲هزار میلیارد تومــان درآمد مالیاتی را
از محل خانههای خالی ،خانههــای لوکس و خودروهای
واقعادریافتدارد؟!
الکچری،
ً
چهچیزهاییبایدتغییر کند؟
با این حســاب ،در نظام مالیاتی معیوب ایران که نهادها
بعضــا غیرمولد و نــاکارا از مالیاتپــردازی و
و بنیادهــای
ً
پرداخــت ســهم بیتالمــال معاف هســتند ،بســیاری از
ثروتمنــدان غیرمولــد و ســودجو ،ثروتهای خــود را به
لطایفالحیل پنهان از حسابرســی نگاه میدارند و حتی
پایههــای مالیاتــی موجود ماننــد مالیات بــر خانههای

م.الف ۱۹۲:ـ ۹۹ـ ۳۰۸

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای کاظــم فرضیــان دارای شناســنامه شــماره  ۶۹۰به شــرح پرونــده به
کالســه ۹۹۰۰۶۴۸از ایــن مرجــع درخواســت گواهــی حصروراثــت نموده و
چنیــن توضیــح داده که شــادروان قهرمــان فرضیان بــه شناســنامه  ۹در
تاریــخ۱۳۹۹/۰۷/۳۰در اقامتگاه دائمی خود درگذشــته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر به اشخاص زیر می باشد:
فرزند دختر
 ۱۳۴۸/۷/۳قهرمان ورزقان
۱ـ راضیه فرضیان ۶۸۹
فرزند دختر
 ۱۳۵۰/۷/۱۰قهرمان ورزقان
ـ -۲رعنا فرضیان ۶۹۱
-۳کلثوم فرضیان  ۱۳۵۸/۲/۰۶ ۵۶۷۰۰۳۵۸۸۷قهرمان ورزقان فرزند دختر
 ۱۳۵۶/۶/۳۰قهرمان ورزقان فرزندپسر
 -۴موسی فرضیان ۷۸۵
فرزند پسر
 ۱۳۶۱/۵/۸قهرمان ورزقان
-۵عیسی فرضیان ۱۷
 ۱۳۴۹/۱۰/۹قهرمان ورزقان فرزند پسر
 -۶کاظم فرضیان ۶۹۰
همسر
 ۱۳۳۶/۷/۱۰عمران ورزقان
۶
 -۷زری آزادی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر این آگهی ظرف مدت یکماه به این مرجع تقدیم دارد و االگواهی صادر
خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف ورزقان

فراخوانمناقصهعمومی یکمرحلهایخریدخدماتمراقبتهایاولیهسالمتدرمناطقتحتپوششمعاونت
بهداشتیدانشکدهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیمراغهدرسال1399

الکچــری ،قابلیت احصــا ندارد ،به نظر میرســد دســت
کاهش
دولت فقط به مزدبگیرانی میرسد که روز به روز با
ِ
«دســتمزدهای واقعی خود» مواجه هســتند و به دلیل
عقب افتادن نرخ رشد دستمزد از نرخ تورم ،به زیر خط فقر
راندهمیشوند.
نادر مرادی در ارتباط با این نظام معیوب میگوید :همه ما
مزدبگیران ،موظف به پرداخت ده درصد مالیات بر ارزش
افزوده برای همه اقالم و کاالها هســتیم؛ از ســوی دیگر اگر
دستمزدمان از  ۴میلیون تومان فراتر برود ،باید ده درصد
مالیاتبر درآمدهمبپردازیم؛در اینشرایطدور از واقعیت
نیســت که ادعا کنیــم درآمــد دولت از کیســهی ما تامین
میشودوثروتمندانقسر درمیروند!
نظاممالیاتستانیایراننیازمندتغییراتساختاریاست؛
تفکــر حاکم بــر این نظام نیــز باید تغییر کند تــا بتوان به
بازتوزیععادالنهیثروتهایملیامیدوار شد.
مرتضــی افقــه در این رابطــه میگویــد :بودجههــای ما
عموما وابسته به نفت است و متاسفانه نفت هم به دلیل
ً
تحریمهــا ،قابلیت فــروش نــدارد بنابراین دولــت برای
درآمدزایی به هر وسیلهای چنگ میاندازد .الجرم بهترین
راه مالیات اســت اما مالیات از آنهایی که هم درآمد باالیی
دارند و هم کســب و کارشــان غیرمولد است .االن بسیاری
از صاحبــان ثروت از طریق داللی یا مشــارکت در بازارهای

م.الف5۱6:
تاریخانتشار۱۳۹۹/۹/۱۷:

این کارشــناس اقتصادی ،مشــکل اصلی را از تفکر حاکم
بر نظام مالیاتی میداند :شــاید کل نظام مالیاتی شامل
پایههــای مالیاتــی و ردیفبندیهــا چندان مشــکلدار
نباشندامانگرشحاکمبرمالیاتستانیبایدعوضشودتا
تمرکز وتوجهرابر آنهاییبگذارندکهثروتهایانبوهبدون
مشارکت در تولید دارند یعنی قبل از تغییر نظام مالیاتی،
باید تفکــر حاکم بر مالیاتســتانی به کلی عوض شــود.
بااینشرایط،امیدیبهبهبودمتغیرهایعدالتاجتماعی
از جملهبهبودوکاهشنرخضریبجینینیست؛دولتاز
حقوق مزدبگیران همپای
یک طرف اجازه نمیدهد مزد و
ِ
افزایش هزینهها و نرخ تورم افزایش یابد و از سوی دیگر ،با
اخذ مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم ،مزدبگیران را زیر
تیغ پرداختهای متعدد قرار میدهد؛ این در حالیســت
که گروهها و نهادهای ثروتمند و غیرمولد از پرداختهای
عادالنه فرار میکنند؛ این دست سیاستها ،هر سال خیل
عظیمــی را به جمعیت زیــر خط فقــر و دهکهای پایین
طبقاتی
درآمدی اضافه میکند بدون اینکه امکان تحرک
ِ
سالم و براســاس مهارت ،تخصص و ســابقهی کار را برای
اکثریتمردمفراهمسازد!
گزارش:نسرینهزارهمقدم

م.الف ۱۸۹:ـ ۹۹ـ ۳۰۸

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای قادر طهماسبی دارای شناســنامه شماره  ۱۲۴۱به شرح پرونده

به کالسه ۹۹۰۰۶۸۱از این مرجع درخواست گواهی حصروراثت نموده

و چنین توضیح داده که شادروان همتعلی طهماسبی به شناسنامه
۵۵۵در تاریــخ۱۳۹۹/۰۸/۱در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته

ورثــه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر به اشــخاص زیر می باشــد:

۱ـام کلثوم طهماسبی  ۵۶۷۹۵۳۴۱۷۷ ۴۴۱۲ورزقان دخترمتوفی
 ۵۶۷۹۹۱۰۶۴۰ورزقان دختر متوفی

ـ -۲شفیقه طهماسبی ۱۹

-۳صمد طهماسبی -

۵۶۷۰۰۱۵۶۰۶

-۴نازیال طهماسبی -

۵۶۷۰۰۰۲۵۱۲

 -۵زهرا طهماسبی ۲۳۶

۱۵۰۲۸۰۳۳۷۲
۵۶۷۹۱۱۰۰۶۷

ورزقان پسرمتوفی

۵۶۷۹۸۷۳۴۲۷

ورزقان پسرمتوفی

-۶لعیا طهماسبی ۱۲۴۲
-۸قادر طهماسبی ۱۲۴۱

۵۶۷۹۱۱۰۰۷۵

 -۹نادر طهماسبی ۶۰
-۱۰آمنه زارعی ۶۹۶

ورزقان

دخترمتوفی

ورزقان دختر متوفی

۵۶۷۹۱۱۰۰۸۳

-۷احد طهماسبی ۱۲۴۰

ورزقان

پسرمتوفی

۵۶۷۹۱۰۴۵۹۸

ورزقان دختر متوفی
ورزقان پسرمتوفی

ورزقان

همسر متوفی

اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک
نوبــت آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه

از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف مــدت

یکمــاه بــه این مرجــع تقدیــم دارد و االگواهی صادر خواهد شــد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف ورزقان

دانشــکده علــوم پزشــکی مراغــه در نظر دارد مناقصــه خرید خدمات مراقبــت های اولیه ســالمت را به شــماره  ۲۰۹۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۱۳را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت برگزار
نمایــد  .کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکــت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس
آگهی مفقودی
 www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شــرکت در
برگ سبز سواری پژو ۴۰۵مدل ۱۳۸۶به شماره شهربانی
مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت  ۸صبح روز دوشنبه از تاریخ  ۹۹/۰۹/۱۷می باشد
شــبای
شــماره
و
۴۰۰۱۱۱۱۵۰۷۳۷۹۵۳۱
حســاب
شــماره
به
واریز
يا
ماه)
ســه
حداقل
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصه به مبلغ  ۳.۴۷۳.۷۲۰.۵۰۰ریال به صورت ضمانت نامه بانكي( با اعتبار
۹۳۱-۳۵ن۱۲شــماره موتور۱۲۴۸۶۲۲۴۸۰۴و شــماره شاســی
 IR۶۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۱۵۰۷۳۷۹۵۳۱نزد بانک مرکزی بنام حساب تمرکز وجوه سپرده دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه
 ۴۰۳۲۷۸۲۶مفقود گردیده ازدرجه اعتبار ساقط است.
.۱برآورد مبلغ معامله ۶۹.۴۷۴.۴۱۰.۰۰۰ :ریال می باشد.
تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ :میانه
(شناسه ملی / ۱۴۰۰۶۶۶۵۱۸۰ :کد اقتصادی) ۴۱۱۴۱۷۳۶۴۵۶۴ :
.۳مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت۰۹:۰۰روز یکشنبه مورخه ۹۹/۰۹/۲۳
.۴مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  :ساعت  ۰۹:۰۰روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۱۰/۰۳
سرخاب
.۵زمان و محل بازگشایی پاکت ها :ساعت  ۱۰صبح روز چهارشنبه مورخ  ۹۹/۱۰/۰۳در محل سالن کنفرانس ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه
کهن محلهای است رد تبرزی
.۶مهلت اعتبار پیشنهادات :ساعت  ۱۳روز شنبه ۹۹/۱۰/۱۳
هک خزینه ادب ،رعافن و هنر اریانی است
.۷هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
.۸اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس  :مراغه –خیابان معلم شمالی جنب اداره راهنمایی رانندگی
ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه و تلفن۰۴۱-۳۷۲۵۶۹۱۳ :کد پستی ۵۵۱۶۷-۷۳۱۱۱
.۹اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  - :مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام  ۸۸۹۶۹۷۳۷ :و ۸۵۱۹۳۷۶۸
دانشکدهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیمراغه
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اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

گزارش

حاج رضایی :فرهنگ استفاده از کانال هواداری را نداریم

باید مثل عطارنیشابوری مصیبتنامه فوتبال ایران را بنویسیم

فارس -کارشــناس فوتبــال ایران گفت :تکنولــوژی کانال

که در آن زمان شــاید مبلغش زیر یک میلیون تومان بود،

فضای مجازی کاری انجام نداده ایم که انتظار نتیجه گیری

خود در آلمان به سر می برد ،هنوز به ایران برنگشته است.

به هر حال وقتی چیزی را نکاشــتهایم چه توقعی برای درو

در ایران فرهنگ استفاده از آن را نداریم.

امیر حــاج رضایــی ،درباره فضــای موجــود در کانالهای

داریــم .االن هم بــرای مقابله با بداخالقــی های مربوط به

را ایجــاد کــرده اســت ،اظهار داشــت :بــا تکنولــوژی هیچ

داریم.

هــواداری فوتبــال ایــران که تشــنجها و مشــکالت زیادی

وی افزود :بســیاری از اصحاب پاکدل رســانه که فوتبال را

مشــکلی ندارم ،اما باید قبول کنیم فرهنگ اســتفاده از آن

دوســت دارند و دنبال چیزی هم نیســتند همراه با برخی

در کشــورمان وجود ندارد .اگر بخشــی از جامعــه ما از ابزار

فوتبالیها این نارســاییها را میگویند اما گوش شنوایی

تکنولوژی بد اســتفاده کرده و ضــد اخالقی به وجود آمده

وجود ندارد .ماجرای ویلموتــس و غرامتی که باید به وی

اســت ،به فرهنگ اســتفاده از آن بازمیگردد .فرهنگ هم

پرداخت میشــد به کجا رســید؟ در عمل هیــچ اتفاقی رخ

ارتباط مســتقیم با شــرایط معیشــتی ،محیطــی و زندگی

نداده و آقایان همچنان آزادانه مشغول فعالیت هستند.

آدمها دارد.

وی افزود :با اســتفاده درســت از تکنولوژی ،افراد حتی اگر

ایــن ماجرا هم ماننــد خیلی از مــوارد دیگر در گــرد و غبار

همدیگــر احترام بگذارنــد .برخی مواقع مــردم در خیابان

کارشــناس فوتبــال کشــورمان اضافه کــرد :زمانــی عطار

روزگار و مرور ایام فراموش میشود.

دیــدگاه های مختلفی با هم داشــته باشــند میتــوان به

نیشــابوری کتابی به نام مصیبتنامه نوشــت .اکنون هم

بــه من میگویند با توجــه به اینکه در فــان برنامه درباره

تیــم قرمز صحبــت کرده اید بــه همین دلیــل طرفدار آن
تیم هســتید در حالی که این برداشــت غلط بود .بارها با

این مسائل مواجه شدم و گاهی کار به فحاشیهای رکیک
رسید.

کارشــناس فوتبال اضافه کرد :آلــوده کردن فضا در کانال
های هــواداری به معنــی آلوده بــودن تکنولوژی نیســت
بلکه بحث فرهنگی است و باید تعقیبکنندگان و افرادی

که با این فضا ســروکار دارند به یک آگاهی برســند که این
نوع ادبیات موجود در فضای مجازی خیلی زشــت اســت.
درســت نیســت افراد باوجود دیدگاههای مختلف به هم

اهانت کنند ،زیرا گاهی مواقع نظر مخالف سبب میشود

فردی که مورد انتقاد قرار گرفته از آن نظر استفاده کند .اما

کشیده شدن کار به جای دیگر درست نیست.

حــاج رضایی عنــوان کرد :یک چاقــو کارکــرد فراوانی دارد

و اســتفادههای مختلــف و زیادی از آن میشــود .بدترین
کارکــرد آن هــم به قتل رســاندن ،وارد کــردن جراحت و...
اســت .خوبیاش هم اســتفاده از چاقو در زندگــی روزمره

بــرای کارهای عادی خواهد بود .فضای مجازی هم همین
حالــت را دارد .تــا زمانــی که دربــاره آن به آگاهی نرســیم،

نمیتوانیم استفاده درستی از آن داشته باشیم.

وی ادامه داد :هیچ گاه نمیتوان فضای مجازی را پالوده و

پاک کرد ،هیچ جای دنیا هم چنین موضوعی وجود ندارد
اما متأســفانه در کشــورمان این فضا تهوعآور شده است.
گاهی توهینهایی به افراد مختلف و خانوادهشان صورت
میگیــرد که به هیــچ وجه مســتحق آن نیســت .از طرفی

حالتی هم به وجود میآید که افراد برای اظهارنظر درباره

فوتبال دست به خودسانسوری زده و با خود میگویند اگر
فالن مطلب را بگویم احتمــال دارد به من فحش بدهند.
این موضوع سبب دور شدن ما از حقیقت فوتبال خواهد

شد.

پیشکسوت فوتبال ایران خاطرنشان کرد :مدتی قبل یکی

از اهالی رســانه از من دربــاره تیمهای لیگ برتر این فصل

ســؤال پرســید که به وی جــواب دادم جوانگرایــی در بین
مربیان ،اتفاق نویی در فوتبال ایران است .برخی باشگاهها

هم سرمربیانی را انتخاب کردند که به تازگی فوتبال را کنار

گذاشته اســت .این موضوع هم نکات مثبت و منفی دارد.
اگر انتخاب مربیان با دانش و آگاهی صورت گرفته باشــد
به سود فوتبال است .همه مربیان هم قطعا نمیتوانند به

این سمت حرکت کنند و شاید تنها چند نفر به مربی خوب

تبدیل شوند ،اما مدیران هم باید در باره انتخاب این افراد

فوتبــال زندگی کــردهام .اکنــون هم به پیری رســیدهام اما

جوان ،تحت تاثیر فضــای مجازی قرار نگرفته و آنها را از کار

کشــورمان ندیــدم .فــردی کــه میخواهد مجموعــهای را

صبور باشــند و پــس از  4هفته با نتیجــه نگرفتن مربیان
برکنار نکنند .تمام این مسائل نیاز به آگاهی دارد.

بایــد فردی در فوتبــال پیدا شــود و مصیبتنامه فوتبال

ایران را بنویسد .مطمئنا نمیتواند به شیوه عطار بنویسد

هیــچگاه مدیرانی به ضعیفــی مدیران فعلــی در فوتبال

امــا باید ایــن کتاب به نــگارش دربیایــد .از هــر طرفی به

مدیریــت کنــد ،اگــر توانایــی اداره آن را نداشــته باشــد با

هیــچ راه نجاتی برای آن نیســت .برای بهبودی شــرایط به

حاج رضایی ادامه داد :هر چه هم باشــگاه بزرگتر باشد،

کارآمــد با نیتــی پاک و عاشــق بــه کار در فوتبال اســت تا

زیر ذرهبین قرار میگیرد .مدیر برای این که بگوید ناتوان

حــاج رضایی عنــوان کرد :مدیــری که تحــت تأثیر فضای

حــاج رضایــی افــزود :بایــد دیدگاهها گســترده شــود و

زدن درســت نمیشــود .بــرای درک واضــح تــر موضــوع

بزرگنمایی این ضعف مدیریتی بیشــتر میشود و بیشتر

بتوانند امور آن را پیش ببرند.

نیســتم ،سعی میکند مسائل را به ســمت و سوی دیگری

مجازی قــرار میگیــرد و جواب همتــای خــود را در فضای

نجات دادن خود تالش زیــادی میکند .پس از تغییر هم

موضــوع را نمیپســندم کــه مدیر فضــای مجــازی را ابزار

افشــاگری کرده و از هر تریبونی برای پاسخگویی استفاده

میگویــم به مخالف منصــف خود عالقــه دارم زیرا به من

ایم.

دیگران را روی آب بریزد و دیالوگهای بدی برقرار شــود از

باید یک مثــال بزنم .برای رســیدن به ورزشــگاه آزادی اگر

ماشــین شــخصی داشــته باشــید ،وقتی اتومبیل خود را

در پارکینــگ پــارک میکنید ،بایــد فاصله زیــادی را هم تا
رسیدن به ورزشگاه پیاده طی کنید .اگر هم فردی ماشین
نداشــته باشد وضعیت بدتر می شود .باید فرد با وسایل
ارزانقیمتــی ماننــد متــرو خود را بــه چندیــن کیلومتری

ورزشــگاه برســاند و با خــوردن یک ســاندویچ بیکیفیت
آماده تماشــای بازی شــود .این فرد پس از شنیدن اولین

ســوت به ضرر تیمش تحــت تاثیر این مرارت ها و شــاید
ناکامیهای زندگی شــخصی اش شــروع بــه اهانت علیه

مهر -احسان حدادی که از  ۲۰مهر ماه برای جراحی خارپاشنه
احســان حدادی بعد از برگــزاری مجمع انتخاباتی ریاســت
فدراســیون و انتخاب هاشــم صیامی ،در تاریــخ  ۲۰مهر ماه

راهی آلمان شــد تا خارپاشنه خود را عمل کند اما طبق گفته
مســئوالن فدراســیون دوومیدانــی به دلیل فراهــم نبودن
شرایط ،جراحی او  ۱۰روز به تعویق افتاد .با این حال حدادی
اواسط آبان عمل خود را انجام داد.

ایــن ورزشــکار بعــد از انجام عمــل در گفتوگویی بــا روابط

عمومی فدراسیون دوومیدانی مدعی شد که "عمل سختی
داشتم و پزشکان هنگام انجام عمل متوجه وجود استخوان
های زائد در پشــت آشیلم شــدند و برای آنکه این قسمت را
عمل کنند مجبور به پاره کردن آشیل شدند" .عمل جراحی
خارپاشــنه به عملی بســیار ســاده معروف اســت کــه البته

حدادی مدعی شده که جراحی پیچیده ای داشته است!

فوتبال کشــورمان نگاه میکنیم مانند جزیرهای شــده که

مشکالت و سختیهای زیادی مواجه میشود.

فرهنگســازی الزم هم صورت بگیرد .فرهنگ هم با حرف

احسان حدادی در

آلمان برای خارپاشنه!

چگونــه بــرای انجــام دادن کار فرهنگی ترغیب می شــود.

های مجازی برای حمایت هواداران از تیم ها بد نیست اما

اقامت  ۵۶روزه

عواملی نیاز داریم .راهکار ابتدایی هم استفاده از مدیرانی

هم ببــرد و از حقیقــت دور خواهد شــد .در ایــن راه برای

مجازی میدهد ،شــخصیت درست و حســابی ندارد .این

و علیــه برخی از بازیکنان یا مربی تیم خود خود شــروع با

کنــد و از طریق آن بخواهد دیگران را خراب کند .همیشــه

خواهد کرد .این موضوع را در هفته های اخیر بارها دیده

کمک میکند ،اما اگر قرار باشد مدیر در فضای مجازی پته

وی افــزود :میخواهم بگویم چرا زمانی که آن فرد ســر کار

مربی و شــاگردانی که زیر نظرش هستند ،توقع می رود به

برکنار می شــود بــه دلیل اینکــه منافعش با ســرمربی یا

وی افزود :ادبیات جاری فوتبال ایران را میبینید ،عملکرد

موردانتقــاد قرار گرفــت که به جــای صرف هزینه گــزاف در

دیگری برای طرح صحبت های خود استفاده می کند.افراد

که اشتباهی وارد شد ه و اشتباهی منصوب شدهاند .افراد

با هزینه کمتری انجام دهد .در گذشته ورزشکاران عنواندارتر

میدانند ماجرا چیست.

در این حالــت راحت می گویند از پــس کار برنمیآییم ،اما

این در حالی اســت که حــدادی قبل از اعــزام مورد معاینات
متعــدد توســط فدراســیون پزشــکی ورزشــی قــرار گرفت و
پزشکان با عکســبرداری های مختلف شــرایط پاشنه پای او

را بررســی کردند اما مشــخص نیســت چرا آن زمــان حرف از

استخوان های زائد و سختی عمل زده نشده بود.

بود ،با وجود بحران دســت به افشاگری نمی زد .اما وقتی

چه شکل و شیوهای صحبت کنند.

بازیکن در تضاد قرار می گیرد از فضای مجازی و هر رسانه

بســیاری از آدمهای فوتبال را دوســت نــدارم به دلیل این

بزرگتر از من این مسیر طوالنی را در فوتبال طی کردهاند و

باید شهامت داشته و حیثیت خود را دوست داشته باشند.

از او نظیر حسن یزدانی جراحی های بسیار سخت تری را زیر

تحلیلگر فوتبال کشــورمان تصریح کرد :بایــد در فوتبال

مدیر غیرتوانمند توجهی به این مســائل نــدارد و با خود

بــود اما حــدادی در اقدامی عجیب از پزشــکان داخلی برای

کاری انجــام بدهید.فــردی کــه در فوتبــال میخواهــد از

باشــگاهی کــه  40میلیــون هــوادار دارد بنشــینم .برخــی

در گوشــه و کنار اخباری میشنویم که نمیتوانم صحت آن

این کارشــناس فوتبال افزود :به ایــن اعتقاد ندارم که یک

تضمیــن بدهند و این حرف که ژزشــک باید تضمین بدهد

هیچ سیستمی نیستم .پول فراوان در فوتبال اکثریت را به

خوبی باشــد بلکه مدیری که توانمند باشــد و کادر خوبی

با این حال احســان حدادی به آلمان رفت و جراحی کرد اما

پولی دربیاورند از حضور در این رشــته ذوقزده میشوند.

خوانده بــودم یکی از مدیــران فوتبالی از بودجه باشــگاه

کارشــناس فوتبــال ایران در بــاره تحت تأثیر قــرار گرفتن

را برای فوتبال کشور ایجاد میکند.

موضوع صحت داشــته باشد دردآور اســت و آدم میماند

که بسیاری از مواقع سبب انتشار مطالبی نادرست در این

داور یــا تیم حریــف میکند .وی افزود :قصــد تطهیر این
افراد را ندارم و نمیخواهم آنها را پاک و منزه جلوه بدهم،

اما فرهنگ با شــرایط زندگی و مالی ارتباط مستقیم دارد.

قبل از شــروع شــیوع ویروس کرونا برای خریدن کتاب به
اطراف دانشگاه تهران رفتم .یک فرد جوان وارد فروشگاه
شد و کتابهایی را انتخاب کرد .وقتی میخواست هزینه

از ســوی دیگــر ایــن ورزشــکار قبــل از اعزام بــه آلمــان بارها

شــرایط شیوع کرونا و افزایش قیمت ارز ،این عمل را در ایران

نظر پزشــکان داخلی انجام داد که عمل موفقیت آمیزی هم

آن کتابهــا را پرداخت کند ،به دلیل محدودیت مالی دو

عاشــق باشــید ،اگر در فوتبال کاســب باشــید نمیتوانید

میگوید دوست دارم به هر طریقی روی صندلی مدیریت

که با کتاب ســروکار دارد ،با چنین مشکالتی مواجه است،

راههای نامشــروع کاسبی کند ،نمیتواند به درد آن برسد.

چهرههای فوتبال هم به این جریان کمک میکنند.

را تأیید کنم ،زیرا فقط اطالعات رســانهای دارم و نزدیک به

مدیر در فدراســیون و باشــگاه ها باید حتما فوتبالیست

هوس میاندازد و برای این که در این شرایط بد اقتصادی

را به خدمت بگیرد برای مدیریت مشــکلی ندارد .در جایی

این مسائل زنجیروار به هم وصل است و فضای نامناسبی

 20میلیــون تومان برای خود کت و شــلوار خریده ،اگر این

حاج رضایی خاطرنشان کرد :راهکارهایی هم که مسئوالن

چگونه امکان دارد مدیری که خودش فوتبالی بوده چنین

با طوالنی شدن اقامت او در آلمان مشخص نیست که آنها را

اخالقمدارتریــن بازیکن زمین یک گوشــی موبایل هدیه

پول و دنبال رســیدن به آن هســتند اما فــردی که مدعی

متحمــل پرداخــت هزینههــای اضافه شــود یــا اینکه خود

که قراردادی با مبلغ ســنگین داشت ،با دریافت گوشی ای

انجام دهد.

کتاب را از ســبد خرید خــود حذف کرد .قشــر فرهنگی ما
در ایــن حالــت از افرادی که ســواد و اطالعــات آن چنانی

هــم ندارند چــه انتظاری وجــود دارد .محکــوم کردن یک
طرفــه افراد در فضای مجــازی نمیتواند مــا را به راه حل

و رســتگاری برســاند .باید ابتدا پیش زمینههــا را حل کرد
و ســپس ســراغ کاهش مشــکالت موجود در ایــن فضا و
کانالهای هواداری رفت.

مدیران ،بازیکنــان و مربیان فوتبال ایران از فضای مجازی
فضا میشــود ،توضیح داد :قضیه خیلی ســاده و روشــن

است .سالیان درازی در فوتبال ایران به جز برخی استثناها
از ســوءمدیریت لطمه خوردهایم 76 .سالم است و با این

موفقیت آمیز بودن عملش تضمین خواست که برخی این

موضوع را مطرح کردند اگر ورزشکاری برای مدال آوری اش در
المپیک تضمین داده ،پزشــکان هم باید برای عمل جراحی

چندانمنطقینیست.

با وجود گذشــت نزدیک به دوماه هنوز به ایران برنگشــته و
مشخص نیست دوره نقاهت او تا کی طول میکشد .ضمن

اینکه پیش از این فدراســیون پزشکی ورزشی اعالم کرده بود
هزینههای هتلینگ و جراحی حدادی را پرداخت می کند اما

اتخاذ میکننــد به هیچ وجه درســت نیســت .روزگاری به

کاری انجــام بدهــد .اکثریــت  99درصدی مدیــران طالب

هم پرداخت میکند یا فدراسیون دوومیدانی باید به تنهایی

میدادند ،آیا این تدبیر و تمهید فرهنگی اســت؟ بازیکنی

اخالقمداری و مدیریت در فوتبال است ،نباید چنین کاری

حدادی پرداخت خواهد کرد که البته بعید بنظر می رسد.

افزایش پیدا کرده اســت و در صورت تصویب

معمای حل نشده بین صدا و سیما و وزارت ورزش

درآمد "تبلیغات پخش مسابقات ورزشی" و چند پرسش میلیاردی!

ایســنا -موضوع درآمــد حاصــل از تبلیغات

مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشــی از پخش

مربوطه) و  ۷۰درصد در اختیار سازمان صدا و

بودجه ســال  ۹۹و چه در الیحه بودجه  ۱۴۰۰به

 ١٤٠١٨٤نزد خزانه دای کل کشــور واریز نمایند.

الیحه ۱۴۰۰

ناشی از پخش مسابقات ورزشی چه در قانون
مسئله ای قابل تامل برای ورزش کشور تبدیل
شده است و هیچ جواب مشخص و روشنی نیز
از سوی متولیان امر به آن داده نمی شود!

هرچنــد در الیحه بودجــه ســال  ،۱۳۹۹عنوان

مســابقات ورزشــی را به ردیف درآمدی شماره

وجوه واریزی به نسبت مساوی از محل ردیف
 ٥٣٠٠٠٠-٤٩منــدرج در جــدول شــماره ()٩
این قانــون در اختیــار وزارت ورزش و جوانان

(برای کمــک به فدراســیون هــای مربوطه) و

شــده بود درآمــد حاصل از تبلیغات ناشــی از

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

برآورد شــد کــه باید به نســبت مســاوی بین

تبلیغات ناشــی از پخش مســابقات ورزشــی

پخش مســابقات ورزشــی  ۵۰میلیــارد تومان

وزارت ورزش و جوانان و ســازمان صدا و سیما

تقســیم شــود ،اما در نهایت پــس از تصویب

قانون بودجه سال  ۹۹اعالم شد که این درآمد
باید به نســبت  ۳۰بــه  ۷۰بیــن وزارت ورزش و

قرار میگیــرد .در این الیحه ،درآمــد حاصل از
موضوع بند(پ) ماده  ۹۲قانون برنامه ششم

توسعه در ردیف ملی  ۵۰میلیارد تومان برآورد

شده بود.

قانون بودجه ۹۹

سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار میگیرد.

بــر اســاس الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰درآمد

در ردیف ملی  ۱۵۰میلیارد تومان برآورد شــده

اســت که باید منتظر تصویــب آن در مجلس

فدراســیون هــا یــا همان رشــته های ورزشــی

چند پرسش

صورت گرفته چیست و به هر یک از فدراسیون

شورای اسالمی ماند.

حاصل از تبلیغات ناشــی از پخش مسابقات

با توجه بــه اینکه درآمــد حاصــل از تبلیغات

باید به نســبت  ۳۰بــه  ۷۰بیــن وزارت ورزش و

بودجــه ســال  ۹۹معــادل  ۵۰میلیــارد تومان

سایر رشته های ورزشی از این درآمدها چگونه

ورزشــی  ۱۵۰میلیــارد تومــان بــرآورد شــد که

ناشــی از پخش مســابقات ورزشــی در قانون

جوانان و ســازمان صدا و ســیما تقسیم شود،

مربوطه به نسبت مساوی  ۵۰درصدی در نظر

به ســازمان صدا و ســیما اختصاص می یابد،

است و مشخص نیست نحوه توزیع درآمدها

به استناد بند «پ» ماده  ۹۲قانون برنامه پنج

تومان خواهد بود .اولین مسئله ای که وجود

 -دیگــر نکته بســیار مهم در خصــوص میزان

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

کنون یعنی پس از گذشــت حــدود  ۹ماه ،چه

این درحالی که در الیحه بودجه سال  ۹۹مبلغ

گرفته شد.

ساله ششم توســعه ،وزارت ورزش و جوانان و

درصد بــه وزارت ورزش و جوانــان و  ۷۰درصد

بنابراین سهم وزارت ورزش معادل  ۱۵میلیارد
دارد ایــن اســت کــه از ابتدای ســال جــاری تا

جوانان و ســازمان صدا و ســیما تقسیم شود.

در نهایت اما پس از تصویب الیحه ،بر اســاس

درآمــد به  ۱۵۰میلیارد تومــان افزایش یافت و

استناد بند (پ) ماده ( )۹۲قانون برنامه ششم

 ۱۴۰۱۸۴نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

شده اســت؟ موضوعی که تا کنون در مورد آن

نســبت  ۳۰به  ۷۰مربوطه ثابــت ماند ،هرچند

در خصــوص این الیحه بایــد منتظر تصویب

نهایی از سوی مجلس شورای اسالمی و تبدیل
آن به قانون باشیم.

الیحه بودجه ۹۹

توســعه ،وزارت ورزش و جوانــان و ســازمان
صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف

شــدند درآمدهــای تبلیغاتی ناشــی از پخش
مســابقات ورزشــی را به ردیف درآمدی شماره
ل کشور واریز نمایند.
 ۱۴۰۱۸۴نزد خزانهداری ک 

مســابقات ورزشــی را به ردیف درآمدی شماره

وجوه واریزی به نسبت مساوی از محل ردیف

درآمدهــای واقعــی ســازمان صــدا و ســیما از

تبلیغات ناشــی از پخش مســابقات ورزشــی
اســت ،اینکه به صورت ســاالنه و در یک ســال

مالی ،ســازمان صدا و ســیما چه میزان پول از
این مسیر کســب می کند؟ این درآمد مالی در
ســال  ۹۸چقدر بوده اســت؟ در ســال  ۹۹چه

ورزش و جوانــان (بــرای کمک به فدراســیون

وزارت ورزش و جوانان و ســازمان صدا و ســیما

رســانی صــورت نگرفته اســت و مبلــغ واقعی

قانــون به نســبت  ۳۰درصد در اختیــار وزارت
هــای مربوطه) و  ۷۰درصد در اختیار ســازمان

ششــم توســعه ،وزارت ورزش و جوانــان و

نسبت ســی درصد  ۳۰درصد در اختیار وزارت

ناشــی از پخــش مســابقات ورزشــی موضوع

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

چگونه خواهد بود.

 ۵۳۰۰۰۰ - ۴۹منــدرج در جدول شــماره  ۹این

در الیحــه بودجه  ۹۹آمــده بود که به اســتناد

ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیونهای

توضیحی داده نشده است.

در ارتباط با آن شــفاف ســازی صــورت نگرفته

 -دومین پرسش این است که به چه علت سهم

وجــوه واریــزی از محــل ردیــف ۵۳۰۰۰۰-۴۹

بنــد (پ) مــاده ( )٩٢قانون برنامه پنج ســاله

یافتــه ،محقق و به حســاب وزارت ورزش واریز

تقسیم بندی می شود؟ مسئله ای که تا کنون

میزان خواهد بود؟

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار می

منــدرج در جــدول شــماره ( )۹ایــن قانون به

ســهم فوتبــال ،کشــتی ،بســکتبال ،والیبال و

در نظر گرفته شــده اســت و از ایــن میزان ۳۰

مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشــی از پخش

در الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰نیز بــرآورد این

مختلــف اســت ،اینکه مبنــای تقســیم بندی

ها چه میزان تخصیص می یابد؟ به طور مثال

میــزان از رقم  ۱۵میلیــارد تومانــی اختصاص

قانون بودجه ســال  ۱۳۹۹مشخص شد که به

 -دیگر پرسشــی که وجود دارد مربوط به سهم

گیرد .در ایــن الیحه ،درآمد حاصل از تبلیغات

بند(پ) ماده  ۹۲قانون برنامه ششــم توسعه

برابــر و  ۵۰درصــدی در نظر گرفته شــده برای
از محــل درآمدهــای تبلیغات ناشــی از پخش
مسابقات ورزشــی در الیحه بودجه سال  ۹۹به
سهم  ۳۰در مقابل  ۷۰درصدی در قانون بودجه

ســال  ۹۹تغییر پیــدا کرد و الیحه بودجه ســال
 ۱۴۰۰نیز بر همین منوال نگاشته شده است؟

مســئله ای که تا کنون در مــورد آن هیچ اطالع
بدست آمده از سوی صدا و سیما در این رابطه
در هیچ سالی مشخص نیست.

بــا توجــه بــه اینکــه میــزان درآمد حاصــل از

تبلیغات ناشی از پخش مســابقات ورزشی در
الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۰از  ۵۰بــه  ۱۵۰میلیارد

از ســوی مجلس شــورای اسالمی ســهم وزارت

ورزش و جوانــان از  ۱۵بــه  ۴۵میلیــارد تومان

افزایش یافته می باید ،در ابتدای امر پرداخت

این مبالغ به وزارت ورزش در زمان مناســب با

توجه به گرفتاری های اقتصادی و چالش های
مالی فدراســیون های ورزشی از اهمیت بسیار

باالیی برخوردار است .بنابراین در شرایطی که
پرداخت های مالی مربوط به تبلیغات ناشــی

از پخش مســابقات ورزشــی به ســازمان صدا
و ســیما به روز بــوده ،باید پرداخــت مطالب

ورزش کشــور نیــز به صــورت مســتمر و به روز
انجام شود.

موضــوع دیگری که به طور حتم باید از ســوی

متولیــان امر مدنظر قــرار گیرد این اســت که
بــرآورد درآمدهــا حاصــل از تبلیغات ناشــی

از پخــش مســابقات ورزشــی باید بر اســاس
واقعیت در نظر گرفته شــود تــا اینگونه بتوان

سهم واقعی ورزش کشور را پرداخت کرد ،اینکه
آیا رقم واقعی به دســت آمده از این مســیر در
ســال  ۹۹معادل  ۵۰و در سال  ۱۴۰۰معادل ۱۵۰

میلیارد تومان اســت؟ مســئله ای که نیازمند
تامــل و واکاوی هرچه بیشــتر اســت و باید در

ایــن زمینــه تدابیــر الزم در راســتای پرداخــت
واقعــی حقوق هر یک از بخش ها اندیشــیده

شــود چرا کــه ورزش ایــران بیش از هــر زمان

دیگری با بحران مالی روبرو اســت و اگر نتواند
درآمدهــای الزم را از ایــن طریق نیز به دســت

آورد ،مسیر چالش برانگیزی را در آینده تجربه

خواهد کرد؛ مســیری که به فروپاشی فعالیت

های بخش خصوصــی در این وادی منجر می
شود.

سخن روز
روزانهم
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میثاق نامه اخالق حرفهای روزنامهنگاران در سایت روزنامه سرخاب  رتبه نشریه در طرح رتبهبندی نشریات :چهار

هنر

فرهنگ

نگاهی به وضعیت فروش آثار هنری در عرصه بین الملل

استقبال اهالی هنر و مردم اردبیل از
مریم رضائی

«پشت چلهخانه شیخ صفی»

سنت به تجدد رخ
در واقع ،قصه اصلی ،در دوره گذار جامعه از ّ

کریم عظیمــی ،کارگــردان مطــرح اردبیلی ،نماهنگ «پشــت

حاجیمحمدحســینی» تولید کرد و در فضای مجازی به اکران

وی اضافه کرد :این اثر ،داستان دیدار اتفاقی عباسقلی ،جوانی

عمومگذاشت.

بعدها به ســبب عالقهاش به نویسندگی و ادبیات ،تحصیالت

ماهنیها و رسوم خاص مردم اردبیل در میانه سالهای  ۱۳۱۰تا

در دورههــای «ادبیات خالق» حضوری فعال داشــت ،تا اینکه

عمری به قداســت تاریخ دارد و بقعه شیخ صفی از آثار کمنظیر

توصیف موقعیت و فضاسازی ذهنی باالیی برخوردار است.
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و معماری ،جذابیت بازدیدکنندگان را در پی داشته و ترکیبی از
تخیل و واقعیت را القا میکند.

وی دربــاره نقــش کارگاههــای

داستاننویســی در این موفقیت

تصریــح کــرد :كارگاه «ادبيــات
خــاق» در ســال  ۱۳۹۰بــا ایــده

است.

حاجی محمد حسینی در اینباره

اجرای شیوههای متفاوت آموزش

چلهخانه شــیخ صفی» با مقدمه

نقد ادبی ،پژوهش ،نویســندگی

در شــاخههای شــعر ،داســتان،

به خبرنگار ایبنا گفت :رمان «پشت

و ترجمــه ،بــا تأكيد بــر خالقيت

«وحیدضیائی»ازسوی«انتشارات

هنرجــو و كشــف اســتعداد در

هزاره ققنوس» در تهران منتشر و

سمت و سوی نوشتن ،با طراحی

نخســتین بار در اردیبهشت  ۹۸در

و تدریس «وحیــد ضیائی» اجرا

نمایشــگاه کتاب تهــران رونمایی

شد و اکنون پس از برگزاری بیش

شــد و در مــدت کوتاهــی نیــز بــا

از  ۵۰۰جلســه ۲۳ ،عنــوان کتاب

را راهی بازار نشــر کرده اســت؛ نکته بارز خروجی این کارگاهها،

وی افزود :عالوه بر پیشنهاد ترجمه اثر به زبانهای انگلیسی و

این است که بیشتر این آثار از نویسندگانی بوده که هیچ سابقه

منتخب ایران بود؛ ضمن اینکه مورد توجه هنرمندان ایران نیز

«پشت چلهخانه شیخ صفی» نیز از آن دستهای بود که با چنین

ترکی ،این اثر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز جزو کتابهای
قــرار گرفت ،از جملــه اینکه به لطف «داوود حجــازی» در بین

آثار نخستین اپلیکیشن کتابهای صوتی ترکی و فارسی ایران

ادبی نداشتهاند اما کارشان قابل دفاع است و به نظر میرسد

اقبالی روبهرو شد.

کریــم عظیمــی کارگــردان نماهنگ «پشــت چلهخانه شــیخ

صفی» ،فیلمهــای «پروانههــا در برف میمیرنــد»« ،خطوط

وویسس)قرار گرفت.
(اپلیکیشن َ
همچنین به گفته نویســنده این اثر ،پــس از اینکه این رمان به

فرضــی»« ،خانــهام ابریســت» و « »۹۹۹۹۹۹۹۹۹را در کارنامــه

بر آن شــد تا نماهنگــی از این رمان بســازد؛ این اتفــاق افتاد و

در چندین جشنواره ملی و بینالمللی ،جوایز متعددی چون

چاپ دوم رســید« ،کریــم عظیمی» کارگردان مطــرح اردبیلی،
نماهنــگ مربوطه به همین نــام (عنوان کتــاب)هماکنون در

هنری خــود دارد که اثر اخیر بــود ( ،)۹۹۹۹۹۹۹۹۹ضمن حضور
جایزه بهترین فیلم کوتاه جشــنواره بینالمللی فیلم طالیی

صفحات مجازی از جمله اینستاگرام و آپارات در دسترس عموم

لندن ،جایزه بهترین فیلم تجربی جشنواره بینالمللی اطراف

نویسنده «پشت چلهخانه شیخ صفی» اظهار کرد :این رمان،

فینیکس فرانسه و… را از آن خود کرده است.

قرار دارد.

داستان عشقی رئال از خاطره یکی از خویشاوندان دور است و

آثار هنری است؛ اکثریت مجموعهداران و خریداران آثار هنری

به شوق خرید با ریال و فروش با دالر وارد تجارت هنر شدند و
در این رهگذر در کنار سرمایهگذاری روی نامهای تثبیت شده،

گوشهچشــمی به نامهای جوان داشتند ،اما با توقف ارائه آثار

بــه حراجهای خارجی بــه طبع این روند هم تحرک گذشــته را

ندارد .در ادامه همین ســیر نزولی ،بختــک کرونا روی زمین و

دوران صفوی اســت که به لحاظ جاذبههای تاریخی  -فرهنگی

نماهنگی نیز از آن شــاخته شــده

نسخهایرسید.

اثر گذاشــت ،همین کاسته شدن از انگیزههای سرمایهگذاران

حاجی محمدحسینی ادامه داد :محله شیخ صفی در اردبیل،

شــده است و هم نســخه صوتی و

استقبال مخاطبان به فروش۲۰۰۰

تاثیر تحریم ها بر هنر ایران ،که مســتقیم به سفره هنرمندان

 ۱۳۳۰روایت میشود؛ عشقی که همه محله را تا پشت چلهخانه

وی در کنار آموزشهای دانشگاهی ،به فعالیت هنری ،از جمله

با نوشــتن رمان «پشــت چلهخانه شــیخ صفی» نشــان داد از

شمارشان کمرنگ شده است؛ در واقع خسارت بزرگ تر پدیده

آن دوره است که با زبانی صمیمی آمیخته به فرهنگ فولکلور و

شیخصفیدربرمیگیرد.

نقاشــی و نویســندگی پرداخت و پس از ورود به دانشــگاه نیز

متولد شــدند و خریداران نوظهوری با خــود آوردند که امروز

هنرمند از خانوادهای اشرافی ،با دختری به نام مارال از محالت

«ساناز حاجی محمدحسینی» متولد سال ۱۳۶۰در شهر اردبیل

تکمیلی خود را در رشته ادبیات بینالملل ادامه داد.

ترازهای یک بازار پررونق برساند را کوچکتر از همیشه کرد.

بســیاری از گالریها با همیــن انگیزههای مالــی بینالمللی

خواستهخودبگذرند.

فقیرنشین و عشق آنها در بستر تاریخی و سنتهای رایج مردم

است که رشته مدیریت را برای تحصیل آکادمیک انتخاب کرد اما

حجــم معامالت هنری که در یک دهه اخیــر میرفت خود را به

میدهد؛ بر این اساس ،روزگاری را روایت میکند که قداست پدر

و مادر ســبب میشود فرزندان حرمت والدین را نگه داشته و از

چلهخانه شیخ صفی» را بر اساس کتابی بههمین نام از «ساناز

از اینجا رانده و از آنجا مانده؛ حکایت هنر ایران است

آلمــان ،تندیس طالیی بهتریــن فیلم جشــنواره بینالمللی
ایبنا

ایسنا -یک روزنامهنگار و کارشناس فرهنگ و هنر می گوید که

«کاش هنر ایران خیلی شــفاف و مستقیم تحریم میشد ،زیرا
شــاید به رگ غیرت ســه دولت اخیر برمی خورد و برای بهبود

وضعیــت هنر قدمی برمــی داشــتند؛ از اینجا رانــده و از آنجا

مانده حکایت هنر ایران شده است که به هر بخش آن ،تئاتر،
موسیقی ،کتاب یا سینما مینگری افسردگی میگیری.

حســین هاشم پور ـ روزنامهنگار و کارشناس فرهنگ و هنر ـ در

یادداشــتی درباره وضعیت فروش آثار هنری ایران در عرصه
های بین المللی عنوان کرده اســت که «بسته شدن مبادالت

بینالمللــی به روی بــازار داخلی هنــر ایران ،عــاوه بر اینکه

فرایند ارزی را به طور کامل متوقف کرده است ،حجم معامالت
هنری که در یک دهه اخیر میرفت خود را به ترازهای یک بازار

پررونق برساند را کوچکتر از همیشه کرد».
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

«این روزها پیاپی خبرهایی منتشــر میشــود از فروشهای
فوقالعاده هنر ایران در حراج خانههای کریســتیز ،ساتبیز

و بونامز؛ اما این خبرها بدین نکته اشــاره نمیکند که هیچ
یک از این آثــار از ایران به دبی و اروپــا انتقال نمییابد و ۱۰۰
درصــد آثاری کــه در این حراجیهــا ارائه میشــوند از خارج

ایران تامین میشود.

بله ،با این وجود که در هیچ یک از تحریمها ،نامی از هنر ایران

آورده نشــده و به اصطالح هنر مشمول تحریمها نیست ،اما
حراجیهــا به جهت مخاطرات تبادل پول بــا ایرانیان ،به کل

قید دریافــت اثر از ایران را زدهاند و تنهــا از صاحبان آثاری کار
پذیرش میکنند که مقیم خارج کشور باشند.

صاحب شماره حساب معتبر در بانکهای خارجی هستند.

برخی از صاحبان آثار میگویند این روندی اســت که از حوالی
ژوئن  ۲۰۱۰دوره رئیسجمهوری اوباما آغاز شده و حتی در سه
سال نخست برجام ( پیش از خروج آمریکا) به جهت اختالالت

در سیستم سوئیفت بانکی ،نتوانســت گشایشی در آن ایجاد

کند .آنها یادآوری میکنند با جدی شــدن تحریمها در همان
ســالها دریافت برخی مطالبات هنرمندان و صاحبان آثار با
تاخیر چندین ماهه مواجه میشــد و از این رو مدتها اســت

صاحبان آثار و هنرمندان مقیم ایران ،عطای فروش در خارج

کشــور را به لقایش بخشــیدهاند .به طبع در سه سال اخیر با
شــدت یافتن تحریمهــای رئیس جمهور ترامــپ ،دیگر هرگز
اثری از ایران نتوانســت به میز حراجیهای بینالمللی عرضه

شود و آنچه این ســالها در اروپا و دبی عرضه میشود از خارج
ایران بهخصــوص صاحبان آثار ایرانی در کانــادا ،آمریکا و دو
شــهر پاریس و لندن تامین میشــود .این در حالی اســت که
تا پیش از  ۲۰۱۰حراجیهای بینالمللی مســتقیم به حســاب

صاحبان آثار هنری در تهران و ســایر شهرهای ایران پول واریز
میکردند.

اما شمار دیگری از مبادلهکنندگان آثار هنری میگویند اوضاع

مبادالت تجاری هنری در سه سال اخیر به یک کوچه بنبست
شبیه است که همه درهای معامله را مسدود کرده است؛ آنها
یــادآوری میکنند حتی تحریمهــای دوره اوباما کــه با اجماع

جهانی همراه بود ،شــرایطی مانند امروز را پیش نیاورده بود

و همچنان میشــد بــا زیرکیهایی اثر هنری خریــد و فروش

کرد و اگــر صاحب اثر ایرانی ،حســاب معتبری در کشــورهای

مولفــه در ایــران نبــودن صاحب اثــر ،چنان بــرای حراجیها

غربی میداشت میتوانســت معامله انجام دهد؛ امری که در

میخواهند از طریق نشــانی پســتی یا حتی قبــض آب و برق

بسته شدن مبادالت بینالمللی به روی بازار داخلی هنر ایران،

تعیینکننــده اســت کــه آنهــا از ارائهدهنــدگان آثــار ایرانــی
ثابــت کنند در کشــور دیگری غیــر از ایــران ســکونت دارند و

هنر

سالهای اخیر کامال غیرممکن است.

عالوه بر اینکه فرایند ارزی را به طور کامل متوقف کرده اســت،

آســمان ،عالم و آدم افتاد و همه را نیســت و نابــود کرد و بازار
نورس هنر ایران که میرفت تاللو و درخششــی یابد به آفتاب

لب بوم دچار شده است.

از این رو اســت کــه معتقــدم کاش هنر ایران خیلی شــفاف و

مستقیم تحریم میشد ،زیرا شاید به رگ غیرت سه دولت اخیر
بر می خورد و برای بهبود وضعیت هنر قدمی بر می داشتند؛

از اینجــا رانــده و از آنجا مانده حکایت هنر ایران شــده اســت

که به هر بخش آن ،تئاتر ،موســیقی ،کتاب یا سینما مینگری
افسردگی میگیری.

به این شرایط سخت و پیچیده این نکته را هم عالوه فرمایید

که اگر رئیس جمهور جــو بایدن ،تصمیم بگیرد با حذف همه

تحریمهــا به برجــام بازگردد ،بــازار هنر ممکن اســت از منظر
اتمســفر روانی تکانه مثبتی را شاهد باشد ،اما سایه سهمگین
 FATFکــه حراجیهای دنیای هنر بــه صراحت اعالم میکنند

بدان بســیار حســاس هســتند اجــازه نخواهــد داد بــه این
ســادگیها صاحبان آثار هنری مقیم ایــران به بازارهای هنری
بین المللی بازگردند ...

بــرای ســومین بــار در سلســله مطلبــی که بــرای ســوگواری
وضعیــت بغرنج هنر امروز ایران مینویســم یادآوری میکنم:

" گله ،مختص این روزهای تحریم آلود و کرونازده نیســت که
دولت برای برآوردن نیاز اولیه زندگی ایرانیان درمانده اســت،

گله اساسی مربوط به روزهایی است که قیمت نفت سه رقمی

بود یا هنوز قیمت دالر پنج رقمی نشده بود و می شد آب رفته
را به جوی هنر بازگرداند و برخی معتقدند آگاهانه جلوی این

کار گرفته شــد؛ نمونه بارزش بودجه اسفبار دولت و مجلس

برای هنر که شــش دهم درصد بودجه کل کشور است؛ یعنی

ســهم هنر حتی یک درصد کل بودجه کشور نیست و تازه این
شــش دهم درصــد را اهالی فرهنگ و هنر با بســیار نهادها و
کسان دیگر هم شریکاند که اتفاقا این روزها بحثش حسابی

در جامعه هنری داغ است».

منظر

خاطرات خوشنویسی حبیبهللا فضائلی برای کتابها

مهــر -فرزنــد زندهیــاد حبیــبهللا فضائلی خوشــنویس

در یکقاب ببینید؛ قطعا مجذوب میشــوید و زمینه ایجاد

تجدیدچــاپ ســهعنوان از کتابهــای پــدرش ،بــه بیــان

به همیــن جهت هنــر خوشنویســی هنر بســیار موثــر و با

ســهکتاب «اطلس خــط»« ،تعلیم خط» و «بوســتان هنر

انقالب اســامی اینهنر گســترش زیــادی پیدا کــرد و مورد

انتشــارات ســروش تجدیدچاپ و با ارائهای جدیــد به بازار

امتیاز را داشــت که همیشــه همنشــین ومانوس با مفاهیم

ارتباط با آنمضامین را پیدا می کنید.

فقیــد کتابهای «اطلس خط » و «تعلیم خط» در آســتانه

اهمیتی بوده و هنوز هم هست .خوشبختانه پس از پیروزی

خاطراتی درباره وی پرداخت.

توجه تعــداد زیادی هنرآمــوز قرار گرفــت .در ادامه هم این

خط» با خــط زندهیاد حبیبهللا فضائلی بهزودی توســط

ارزشی ،ادبی اسالمی و ایرانی ما قرار گیرد و این خود شرافت

نشــر عرضه میشوند .بین اینســهکتاب« ،اطلس خط» و

و فضیلتی برای هنر خوشنویسی محسوب میشود.

«تعلیــم خــط» دو دائرةالمعارف بزرگ خــط و مرجع حوزه

* یکــی از انگیزههــای پدرتــان بــرای تدویــن اطلس خط،

تاریخ خط ،تعلیم و پژوهش هستند.

زندهیــاد فضائلی ازجمله نادر خوشنویســانی بــود که می

توانســتند انــواع خطــوط ثلث ،نســتعلیق ،کوفی ،نســخ،
شکسته و  ...را در حد استادی بنویسند .مجموعههای «مرد
آفریــن روزگار؛ زندگی نامه حضرت زینــب (س)»« ،اصحاب

رس»« ،تفســیر آیه نور و کتابت گنجینه اســرار» ،از دیگر آثار

مرحوم فضائلی هستند.

کردهانــد .امــروز تا چهحــد میتوان بــا تکیه بــر اینهنر به

اطالعاتی در اینزمینه دارید؟

با پیشــرفت تکنولوژی وعلم امروز شاهد صنعت چاپ ،نرم

رســید .اقدامی که ابتدا از ســوی ترکیهایها شروع شد و آنها

این امکانات با چنین دانشــی برای بشــر وجود نداشت ،راه

دغدغهای که نســبت به پاســداری از خط پارسی داشتند ،با

انتقال فرهنگ ،دین و سایر مفاهیم امید بود؟

افزارهــای گوناگــون و  ...هســتیم .خالف ســالهای دور که

«اطلــس خــط» ،کتابی پژوهشــی اســت کــه بــه تاریخچه

انتقال علم ،دانش و هر هنر دیگری از نســلی به نسل دیگر

شده اســت .اینکتاب برایاولین بار پیش از انقالب اسالمی

دســتی بود .در همــان کتابها خط خوش و خوشنویســی

خطوط اســامی پرداخته و بــه زبانهای دیگــر هم ترجمه
به چاپ رســید و جایزه بهترین کتاب ســال را نیز از آن خود

کرد« .اطلس خط» به چاپ چهارم رسیده و بناست سروش
چاپ پنجمش را بهزودی منتشــر کند« .تعلیم خط» هم به

تعلیم انواع خط ،فنون ،شــیوه های نوشــتن انواع خطوط،
معرفی وســایل مربــوط به خوشنویســی شــامل مرکبات،
دوات ،قلم و  ...اختصاص دارد که بناست چاپ پانزدهمش

توســط سروش عرضه شود .کتاب «بوســتان هنر خط» نیز
شــامل تعدادی از قطعــات خط زندهیاد فضائلــی در انواع

خطوط شامل شکسته ،نستعلیق ،ثلث ،کوفی و  ...است که

چاپ پنجم آن بهزودی منتشر میشود.

و از جامعــهای به جامعه دیگــر تنهــا از راه کتابت بهصورت
امتیــاز ویــژهای محســوب میشــد ،چــون باعث ســهولت

انتقــال مفاهیم و دانش می شــد .در غیر ایــن صورت افراد

بهدلیل دشــواری خط ،از خواندن صرف نظر میکردند و یا

با مشقت با محتوا ارتباط میگرفتند .بنابراین خوشنویسی
از اینجهت ،در انتقال دانش بشــری نقش بهسزایی داشته

است.

خــط التیــن را جایگزین خط ترکــی کردند .مرحــوم ابوی با

صرف زمان حدود  ۲۰سال ،کتاب اطلس خط را تهیه کردند.

بــا توجه به اینکــه امکانات پژوهشــی و تحقیقاتی آندوران

به مانند امروز نبود ،ایشــان برای پیدا کردن مستندات الزم

و تحقیقات ،کار پر مشــقتی را در پیش داشتند .نکته جالب

دربــاره دو کتــاب تعلیم خــط و اطلس خــط ،کتابت آنها
توسط ایشان هست که این دو کتاب حروفچینی نشدهاند و

تماما به دست ایشان نوشته شدهاند؛ پس در واقع عالوه بر
یک اثر پژوهشی ،اثری هنری نیزمحسوب می شوند .ایشان

بــه قصــد کار هنری کتابــت نمیکردنــد ،اما به هــر صورت

از زاویــهای دیگر ،اگر مفاهیم بلنــد و مضامین عمیقی که در
خط خــوش ،ترکیبی جذاب و چشــم نواز ارائه شــود ،رغبتی

هنر خوشنویسی تاثیری داشته است؟

حوزه دینــی و ادبی ما وجــود دارد بهصــورت هنرمندانه با

دو چندان نســبت بــه محتوا و مضمــون در مخاطب ایجاد

تجدیدچاپ سه کتاب یادشده از زندهیاد فضائلی ،بهانهای

* آقای فضائلی هنر خوشنویسی یکی از ابزار انتقال مفاهیم

یکحدیــث یــا روایتــی از معصومین و یــا شــعری از جناب

دینی و فرهنگی است و پدر شما از این ابزار به خوبی استفده

بله .زمزمه داســتان تغییر خط از زمان پهلوی اول به گوش

آفریننده یک اثر هنری هم شدند.

میشــود .پس هنر خوشنویســی در ارائه جذاب آموزههای

شد تا با مهدی فضائلی فرزند وی گفتگویی داشته باشیم.

زمزمه تغییر خط فارســی در دوران پیش از انقالب بود .شما

دینی و ادبی ما بســیار نقش مهمی دارد .همین امروز شما

حافظ ،سعدی یا دیگر شــاعران بزرگ را با هنر خوشنویسی

* بهنظرتان پیشــرفت روزافزون رایانه در رشد و یا عدم رشد
از دو جنبــه میتــوان بــه اینموضــوع پرداخــت .از نگاهی
میتوان امکان اســتفاده عمومی از ایــن نرمافزارها را مثبت

انگاشت ،اما از نگاهی دیگر ،اینموضوع جنبه هنری نداشته
و ممکن اســت انگیزه برخــی از افراد برای ســرمایه گذاری و

شاگردی را در اینزمینه تضعیف کند.
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