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تحریمها بیقانونی جامعه بینالمللی را نشان میدهد

«واکسن کرونا» چراغ سبز مذاکره ایران -آمریکا
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در مورد واردات واکسن کرونا اظهار کرد :با شرایط فعلی که ترامپ ایجاد کرده احتما ًال در واردات

واکسن کرونا به مشکل برخواهیم خورد ،به نظر نمیرسد که این شرایط تداوم داشته باشد .یکی از حرکتهای بشردوستانهای که آقای بایدن برای
نشان دادن چراغ سبز مذاکرات میتواند انجام دهد رفع مشکل ایران برای واردات واکسن کرونا است.

اعطای وام  ۲۲۰میلیون
تومانی برای نوسازی

به شماره افتاد

هفت استان

رکابزن برتر ایران
در حاشیه!

صفحه 4
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هنرکارت» و

حر ف اول

بودجه

و حواشی تکراری
عبدالباسط انصاری

مذهبی-فرهنگیحاکمیتی.
نهادهای
ِ
مســئله مهمی کــه در میان دعواها گم میشــود و
سالها اســت از آن غفلت شده ســاختار اجرایی و

بروکراســی بیمار کشور اســت که در فصل بودجه
ریزی نمود آن مشــخص میشود ،اما به قدر کافی

بــه آن پرداختــه نمیشــود .عجیبتریــن نکته در
همیــن جا اســت .چرا که بــه جای علت ،به ســراغ
معلول میرویم .به جای برنامه ریزی اساسی برای

بازنگــری و اصــاح ســاختار بروکراتیــک و اجرایی
کشور ،صرفا به اعداد و ارقام بودجه میپردازیم.

معضــل بودجهریــزی ،معلول بیماری ســاختاری

نهادها اســت .تعدد نهادها و سازمانهای دولتی
و حاکمیتی ،تعداد بسیار باال و نامتعارف کارمندان
کشــور ،تناقــض و تضــاد کارکرد برخــی نهادهای
دولتی با هم ،وجــود بخشهای جانبــی و ادارات
تابعه پرتعــداد و کم اثر در دولــت و ...علل اصلی

معضالت بودجهریزی در کشور است .متاسفانه هر

ساله در کشــور ما دعوای بودجه ،صرفا به بودجه

چند نهاد مذهبی ،صداوســیما و میــزان افزایش
حقوق کارمندان محدود میشود.

پایان کرونا ،روز حسرتمان نشود!

عصرایــران -ایــن روزهــا در کنــار تمــام

ارتبــاط دارد؟ پارتی گرفتــن دراوج کرونا

آن روبرو هســتیم ،کرونا هم شــده اســت

حاال کــه خوشــبختانه ســفرها بــه خاطر

بایــد با این ویروس زبان نفهم ،بســوزیم

دوباره شــاهد بســتن بار و بندیل و زدن

مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی کــه بــا
قوزبــاالی قــوز .فعال تــا نیامدن واکســن

چه معنایی میتواند داشته باشد؟

محدودیتها تعطیل شــده است و گرنه
به دل جاده بودیم.

کرونا باعث شده است از بین بیمار شدن

تــا حــاال شــنیدهاید کســی بــه خاطر یک

انتخــاب کنیــم .بیایید راههایــی که کرونا

اما شــنیدهایم کــه خانوادهای بــه خاطر

پیش پای ما گذاشــته اســت را با هم مرور
کنیم.

راههای کرونا گرفتن و مردن
ُ
مهمانــی رفتــن ،عروســی گرفتــن ،ختــم

ســال مهمانــی نرفتــن ،مــرده باشــد؟

مهمانی رفتن ،به دیار باقی شــتافتهاند.
شــنیدهایم کــه دامــاد بعد از عروســی به
جای عروس با مرگ هم بستر شده است.

بلــه ،حوصلــه ســر مــیرود ،دلمــان
بــرای اعضــای خانواده و دوســتان تنگ

برگــزار کردن ،در متــرو و اتوبوس فاصله

میشــود و هزار مســئله دیگــر اما ارزش

نکــردن ،بــاز بــودن ادارات و مشــاغل

داستانهاست.

گــذاری اجتماعی و ماســک زدن را رعایت
باظرفیت کامل و ...

راههای کرونا نگرفتن و نمردن

مهمانــی نرفتــن ،عروســی نگرفتن ،ختم

زندگی و زنده مانــدن ،بیش از همه این

کرونــا دیــر یا زود شــرش را کــم میکند و
ما میمانیم و بازگشــت به زندگی عادی.

بازگشــت به زمانی که میتوانیم به راحتی

همدیگــر را در آغوش بگیریــم و از زندگی

برگزار نکــردن ،در مترو و اتوبوس فاصله

جمعی لذت ببریم.

بودن ادارات و مشاغل با ظرفیت زیر 50

نزدیکانمان را بخوریــم و با خود بگوییم

گذاری و ماســک زدن را رعایــت کردن ،باز
درصد و ...

اینکه مجبور هســتیم برای کسب درآمد از

نیایــد آن زمــان و مــا حســرت نبــودن
کاش بــه آن مهمانــی نرفته بــودم .کاش

آن روز پدر بزرگ و مادر بزرگ را به شــمال

خانه بیرون برویم تا خرج زندگی را تامین

نبرده بودم.

بایــد از یــک جا برســد .نمیشــود هم در

اســت و برای عــدهای روزهای حســرت.

کنیم ،حرفی نیســت .باالخره خرج زندگی

خانه ماند و هم شــکم سیر داشت .واقعا

پســا کرونا بــرای برخی روزهای شــادی
بیاییــد کاری نکینــم کــه فردا پشــیمان

پدر و مادرانی که در شــرایط کرونایی دل

شویم.

پیشبینی شــده از مالیات ،یا فرار مالیاتی ســنگین

نشــوند ،جهادگــر هســتند و بایــد از آنها

صبر در خانه ماندن و حفظ پروتکلهای

دعواها گم میشــود تا سال بعد و زمان بودجهریزی

اما مهمانــی نرفتن و مهمانــی گرفتن که

شــک نکنید که کرونا تمام خواهد شــد و

چه منطقی ادارات تابعه سازمانها ،بعضا به اندازه

میگویند عروســی نگیرید ،ممکن اســت

بسیار زیاد کارمندان دولت ،عدم تحقق درآمدهای

به خیابانها میزنند تا شرمنده خانواده

هــزاران میلیاردی برخی اصناف و مشــاغل در میان

تقدیر کرد.

و بحثهای تکراری و مالل آور .چرا کسی نمیپرسد با

دیگر بــه نان خانواده ارتباط ندارد .اینکه

ســالهایی خواهند آمد کــه خاطرات آن

سازمان مرکزی ،کارمند دارد؟ ...
ادامه در صفحه دو

مهمانها کرونا بگیرند به معیشت مردم

خاطرات روزهای کرونا!

شماره تماس021- 66 56 77 67-9 :
0912 183 8537

رئیس فراکســیون کارگری مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکــه پیش بینی ما بــرای افزایش حقوق
کارگری  ۴۰درصد اســت ،گفت :درســت اســت در
بودجه خیلی نمیشــود بر روی حقوق کارگری بحث
کرد و شــورای عالی کار بــرای موضوع باید تصمیم
بگیرد اما وظیفه ما است که شرایط را گوشزد کنیم
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طرحهایکارمندی
یاتلهتئاتر
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مســائل اساســی همچــون تعــدد نهادهــا ،تعداد

روزنامه سرخاب در شمالغرب کشور
نماینده فعال میپذیرد

پیشنهاد افزایش
 ۴۰درصدی مزد کارگران

«دانشگاه»ی که قرار بود باشد ،هم نزدیک شود

و بیمار نشــدنُ ،مــردن و نمــردن یکی را

حقــوق کارمنــدان و بودجــه عمرانــی تــا بودجه

2

تلــه تئاتر اســت تــا از این طریــق این رســانه به

تکراری را شاهد هستیم .از بی نظمی دولت تا ارقام
شــرکتهای دولتی ،تا جدال بر سر میزان افزایش

مواجــه میشــویم گفــت :بودجه  ۱۴۰۰با کســری

کمک بــه تئاتر همکاری با تلویزیــون برای تولید

ســالها اســت در فصل ارائه بودجــه به مجلس،

غیرواقعی ،تا دعوا بر سر بودج ه عمومی و بودجه

میدهــد که در تأمیــن منابع با مشــکالت جدی

کارمندی اســت و در حال حاضر بهترین راه برای

و بسازیم.

حــرف و حدیثهــا و نقــد و جدالهای مشــابه و

انتقاد از اینکه اطالعات بودجه این را به ما نشان

کــه در دوران کرونا برای تئاتر ارائه شــده بیشــتر

عکس :ایرنا
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عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اســامی با

هــادی مرزبان معتقد اســت ،بعضی طرحهایی

دغدغههای اهالی هنر
در اوضاع کرونایی

صفحه 2

نفس رسانههای مکتوب

3

بودجه ۱۴۰۰
با کسری مواجه میشود

مواجه میشود

تیر خالص گرانی بر پیکره مطبوعات و نشر

خانههای فرسوده

تیتر وار

در عصر کرونا صبر یک اصل مهم اســت.
بهداشتی تا پایان شب سیاه کرونا.

را برای نســلهای بعد تعریــف میکنیم.

سازمان جذب آگهیها

شماره تماس041-35553538 :
0939 304 3510

پایگاه خبری-تحلیلی

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

عضو اصولگرای کمیسیون امنیت ملی :آمریکا تضمین دهد که دیگر از برجام خارج نمی شود

کفتارها میخواهند

پیشنهادچینبرایمذاکرهفراترازبرجامقابلبررسیاست

ایران را تضعیف کنند

انتخاب -یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست

دســته از وظایفی که در برجام متعهد شــده بودند را

ایران و چین ســابقه طوالنی و خوبی در همکاریهای

اول از همه باید به برجام برگشــته و ســپس تعهدات

ایران وضع کردند که این مســاله هم مجددا در تضاد

ســازوکار دقیقی برای این مســاله اندیشــیده شــود.

خارجی در مجلس شورای اسالمی ،گفت :آمریکاییها

سید ابوالفضل هاشمی

مغفــول مانــده خودشــان را انجام بدهند و ســپس

هنوز تکلیف آقای جو بایدن مشــخص نشــده که آیا رئیس جمهوری واقعی

آمریکا است یا نه میبینیم شرط و شروط برای بازگشت به برجام هر روز چون
علف هرز قدعلــم میکند .از تیم بایدن جالب تر اروپاییها هســتند که این

روزها شــرط و شــروط میگذارند و وزیر خارجه آلمان تقاضــا کرده که توافق

جدیدی به امضا برسد که در آن بحث موشکی ایران نیز لحاظ شود.

همه اینها به کنار برخی عربها هم تقاضا دارند که در مذاکرات آتی مشارکت

داشــته باشــند ،آنها که آرمان فلســطین را به بــاد دادند و میخــی بر تابوت
ناسیونالیســتی عربی کوبیدهاند امروز چون دایههــای مهربان تر از مادر به
گونه ای صحبت میکنند که گویی قرار حتمی است تا مذاکراتی برگزار شود و

ایران بنا است روی برنامههای دفاعی خود و روابط با هم پیمانان در منطقه

چانه زنــی کند و آنها بایــد تالش کنند از ایــن قافله عقب نماننــد .اگر ایران
میخواســت در این باره مذاکره کند قطعا در دوران ریاست جمهوری ترامپ

این کار را انجام میداد و این قدر صبر نمیکرد.

به فــرض حتی ایران حاضر باشــد که در ایــن باره صحبت کنــد ،آن وقت چه

تضمینی وجود دارد که توافق به دســت آمده بعدی اجرایی شــود؟ از طرفی
اروپاییهایی که توان دفاع از توافق نامه امضاء شده را نداشتند و عربهایی

که در حــل فصل اوضاع قطر ،بحرین ،عراق ،ســوریه و  ...درمانده اند؛ کجای

ماجرا هســتند که به دنبال سهم خواهی هســتند؟ مگر همان برجام که چند
ســال پیش امضا شد اجرا شــد تا ایرانی ها برجام  ۲و  ۳را بپذیرند؟ بد نیست

وزیر خارجه آلمان توضح بفرمایند طی دو سه سال پیش آلمان کجای معادله

بــود و علیرغــم اینکه به عنــوان ضامن برجــام در این گفتگو ها شــرکت کرده

بــود چرا هیچ قدمی بــرای اجرای آن بر نداشــت؟ آیا طرحهــای کاذب  SPVو

تضمیــن بدهند که از برجام خارج نشــده و بدعهدی
نخواهند کرد و بعدا ایران در صورت تامین منافع ملی
و ملت خودش با آنان درباره موضوعات بعدی خارج

از برجام اگر نیازی بود مذاکره خواهد کرد.

محمود عباس زاده با اشــاره به اظهــارات اخیر وزارت
امورخارجه چین و پیشــنهاد بازگشــت سریع و بدون

قید شــرط آمریکا به برجــام واجرای کامــل آن و البته

انجــام مذاکراتــی ورای بحث برجــام در جهت تقویت
صلــح در خاورمیانــه ،گفــت :اول از هرچیــزی باید به

این نکته اشــاره کنم که درباره ایــران و اقداماتی که در
آینده انجام میدهد ،تشــخیص اینکــه چه اقداماتی

باید انجام بدهد یا ندهد ،با خودش است .مجلس و

دولت و تمام ارکان حکومت به تعبیری نماینده اراده
ملت هســتند و آنــان باید برای هــر اقدامی در جهت
منافع ملی و ملت تصمیمگیری کنند.

نیز رعایت نکردند و حتی تحریمهای جدیدی را علیه
با تعهدات آنان بود.

نماینده مشــکین شــهر در مجلس شــورای اسالمی،

مردم ایران همیشــه در طــول تاریخ پرچمــدار صلح

مردم ایران به آنان بیشتر از گذشته شود و آمریکاییها

افزود :ایران همیشــه برای صلح هزینه داده اســت و
بودند .کما اینکه دین و شریعت ما نیز بر صلح تاکید

دارد و واقعیت این اســت که صلح و دوستی ریشه در

تاریخ و تمدن و دین ایران و مردم این سرزمین دارد.

با تعهدات آنها بود .افزون بر اینکه ،آمریکاییها ،آن

ایــن عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجه
در مجلس شــورای اســامی بــا بیان اینکه بســیاری از

ولی باید یک ســازوکاری پیشنهاد شود که امکان تکرار

به برجام برگشــته و ســپس تعهدات مغفــول مانده

آمریکاییهــا به برجــام برگردند ،اتفاق خوبی اســت

این اتفاقات یعنی عدم تعهد آمریکا و خروج یکطرفه

آنان از برجام وجود نداشته باشد .این سازوکار باید به
گونهای تنظیم شــود که اگر یک طرفی از جمله آمریکا

از برجــام خارج شــد یا نســبت به تعهداتش سســتی

کرد ،پاسخگو شــود و خسارات ناشی از اشتباهاتش را

بپردازد تا مبادا روزی دوباره هوس تکرار این اقدامات

به پیشــنهاد دوســتان چینی درباره بازگشت سریع و

که از برجام خارج شــدند که این خــروج آنان در تضاد

باید به فکر ترمیم این بیاعتمادیها باشند.

مدیرکل اســبق سیاســی وزارت کشــور ادامــه داد :اگر

چین برای بازگشــت ســریع آمریکا به برجــام ،تصریح

اشــکالی هم ندارد .البته این خود آمریکاییها بودند

شــوند .خروج آنان از برجام باعث شــد تا بیاعتمادی

مسائل را میتوانستند طرفین مذاکره در بستر برجام

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه در

بدون قید و شــرط آمریکا به برجام دارد که اتفاقا هیچ

آمریکاییهــا باید به این ســوال پاســخ بدهند که چه

تضمینی وجود تا روزی مجددا نخواهند از برجام خارج

را داشته باشد.

مجلس شورای اســامی ادامه داد :بحث بعدی اشاره

متقابل با هم دارند و این فرصت خوبی اســت که یک

حل کننــد ،اظهار کــرد :آمریکاییهــا اول از همه باید

خودشان را انجام بدهند و سپس تضمین بدهند که

از برجام خارج نشــده و بدعهدی نخواهند کرد و بعدا

ایران در صورت تامین منافــع ملی و ملت خودش با
آنان درباره موضوعات بدی خــارج از برجام اگر نیازی
بود مذاکره خواهد کرد .وی در پایان خاطرنشان کرد:

ایران مذاکره خواهد کرد ،مشروط بر اینکه این مذاکره

متقابــل و برابر باشــد .مذاکره با محاکمه و مشــاعره

عبــاسزاده با اشــاره بــه پیشــنهاد وزارت امورخارجه

تفاوت دارد .مذاکره باید جنبه برد -برد داشــته باشد

کرد :دوســتان چینی ما که تجربه خوبی هم در عرصه

پیشنهاد چینیها قابل بررسی است و امیدواریم این

سیاســت خارجه دارند ،میتوانند پیشنهاد خودشان

را برای این ســازوکار بدهند که اگر عهدشــکنی رخ داد،
هزینه این عدم تعهد و رفتار غیرمتعارف گرفته شــود.

و زمینــه تامیــن اهــداف طرفیــن را هم فراهــم کند.
پیشنهاد همان طوری که خودشان گفتند به پایداری

و تامین صلح در منطقه خاورمیانه کمک کند.

اجرا نکنید و گرنه راههای زیادی برای همکاری با ایران داشتند.

کشــورهای عــرب هــم بد نیســت توضیــح دهند کــه وقتــی دههــا میلیارد

تســلیحات را بــرای مقابلــه با ایــران خریــداری کردهانــد بر چه اساســی به
دنبال محدودســازی برنامههای دفاعی ایران هســتند؟ اگر بنا باشــد بحث

و مذاکراتی مطرح شــود ابتدا باید بحث حجم باالی خرید تسلیحات توسط
کشــورهای عربی ،تســلیحات هســتهای اســرائیل و تهدیدهــای آن بر علیه

دیگــر کشــورهای منطقه ،عــدم تمکین بــه قوانیــن و مقررات بیــن المللی
توســط اسرائیل و عربهای حوزه خلیج فارس ،دخالت این کشورها در امور

دیگر کشــورهای منطقه ،کشــتار مردم بی گنــاه و اســتفاده متحدین آمریکا
از تســلیحات ممنوعــه بر علیه مــردم بی گنــاه ،توطئه چینی بــر علیه دیگر

کشــورهای منطقه و همکاری آمریکا و اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج
فارس در تشــکیل گروههای تروریســتی و حمایــت از آنها و ...بحث شــود و

سپس در خصوص تسلیحات دفاعی ایران گفتگو شود.

آیــا غیر از این اســت که اینها میخواهنــد از کانالهای سیاســی و نرم ایران را

ابتدا تضعیف کنند تا در نهایت بتوانند به آرزوی دیرینه خود ،یعنی اشغال و
تجزیه ایران برسند؟ برخی شاید به یاد داشته باشند که اینها چه قدر همین

ســر و صداهــا را بر علیه عراق راه انداختند و وقتی خیالشــان راحت شــد که
دیگر عراق هیچ تســلیحاتی برای دفاع از خود ندارد مانند شغال ریختند سر

عراق و چه بالهایی که بر سر عراق و مردم عراق نیاوردند؟ شاید برخی به یاد
نداشــته باشند اما شرایط در عراق به جایی رسیده بود که مردم دیگر طاقت
فشارهای اقتصادی و سیاســی و تبلیغاتی را نداشتند و حتی ارتش عراق آن
قدر روحیه خود را از دست داده بود که حاضر نبود با آمریکایی بجنگد .آیا به

میدهد که در تأمین منابع با مشــکالت جدی مواجه

فرهنگــی و اجتماعی ،پیشــنهادات را دریافت کنیم و

میشــود ،لذا با حساسیت بیشــتری دنبال میکنیم

تا با آسیب شناســی ،نقاط ضعف را رفع کرده و نقاط
قوت را تقویت کنیم.

وی بــا بیان اینکــه بودجــه  1400بودجهای اســت که

دولــت فعلــی در نیمه نخســت ســال آینده بــا این
بودجه ســر و کار دارد ،افزود :نیمه دوم ســال آینده،

دولــت جدیــد بــر ســر کار اســت و بررســی بودجه از
منظرهای مختلف اهمیت ویژهای مییابد.

نماینــده مــردم تبریــز ،اســکو و آذرشــهر در مجلس
شــورای اســامی ،با اشــاره به اینکه پیشــبینی ما این
اســت که بودجه با کســری پنهان مواجه خواهد شد،

همان ســناریوهایی که توســط آمریکاییهــا و اروپاییهــا و عربها بر علیه

آنها مطمئن هســتند ایران تهدیدی برای دیگران نیست ،هدف این است که
تا میتوانند ایران را تضعیف کنند تا معادله جنگ با ایران به نفع آنها بچربد

و بعد به ایران حمله کنند و هر کسی سهم خود را بردارد.

مشــکل اصلی ثروت خــدادادی و موقعیت ژئوپولیتیک ایران اســت که همه
به دنبال دســتیابی به آن میباشــند ،تا زمانی که طرف مقابل احساس کند

حمله بــه ایران برایش هزینه ســنگین خواهد داشــت قطع یقیــن از حمله

خــودداری خواهــد کــرد اما همیــن که احســاس کنــد دیگر با خیــال راحت
میتواند بــه ایران حمله کند آن وقت به ایران حمله خواهد کرد .آیا ماجرای

کشــتی ایرانی که به دســتور آمریکا و توسط انگلیســیها در دریای مدیترانه
توقیف شد را به یاد دارید ،هر چه قدر تالش شد که از کانال های دیپلماتیک

ماجرا حل و فصل شود طرف مقابل بهانه آورد و کشتی را توقیف نگه داشت
ولی همین که کشــتی انگلیســی توقیف شد ،به دســت و پا افتادند تا کشتی

ایرانی را آزاد کنند و ایران هم کشتی آنها را آزاد کند.

 1400پیشنهادات خود را ارسال نمایند ،چراکه تالش
گفت :اطالعات بودجه این را به ما نشــان میدهد که
در تأمین منابع با مشــکالت جدی مواجه میشویم و

این موضوع بســیار محتمل اســت .وی خاطر نشان

کــرد :در توزیــع بودجــه هــم در بخش هزینــه کرد و
اســتانها و وزارتخانههــا ،بــرش اســتانی بودجــه و

مسائل آذربایجان شرقی در بودجه مهم است و باید

در مجلس به صورت جدی چکش کاری شود.

عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اســامی با بیان

اینکه با کارشناســان حــوزه بودجه مشــورت میکنم

تا در زمینه اصالح ســاختار و توســعه ،روند مثبتی در

ایلنا -رییــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ســوییس

اظهار داشت :مشکل اساســی ما در خرید واکسن کرونا
انتقــال پول خواهد بــود که باید راهحل آن پیدا شــود و

انشــاءهللا تا  ۴۵روز دیگــر این اتفاق میافتــد .تا وقتی

واکســن کرونا در دســترس کشــورها قرار بگیرد سازوکار

مالی ایران نیز در این مورد باز خواهد شد.

شــریف نظام مافی در مورد تاثیر تحریمهــا و  FATFدر

به نقش کانال مالی ســوییس در انتقال پولهای بلوکه

داروهای مورد نیاز به خصوص واکسن کرونا را تهیه کند.
وی خاطرنشــان کرد FATF :مانع آزاد شــدن این پولها

بایدن کم کم دارد روشــن میشــود ،قرار نیســت هیچ تعهدی توســط آمریکا
اجرا گردد فقط همان خواســتههای قبلی ترامپ کادو پیچی شــده و با زبانی
دیپلماتیک بیان میشود بنابراین برای ما که ترامپ و بایدن فرقی ندارد ولی

خدا به داد کسانی برسد که چراغ به دست ،دنبال ترامپ خواهند گشت؟

الف

ارســال کنند که تیمی این پیشنهادات را بررسی کرده

و پیشــنهادات دارای قابلیت عملیاتــی را برای بهره
گیری در بودجه  1400به مجلس ارائه میکنیم.

خارجی میشــود تا بــا ایــران کار نکنند و همیشــه زمان
مقررات آن بپیوندیم .امــا تحریمها هیچ قانونی ندارد و
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ســوییس با اشاره

ادامه از صفحه یک

یــا اصال چــرا این همه بخــش و معاونــت و قوانین

و ...بــرای امــور خــرد و کالن اجرایی وجــود دارد؟ با

چه منطقی در تمام اســتانها ،تمام نهادها و وزارت
خانهها ،ادارات تابعه شلوغ ،عمدتا فشل و بودجه
خور دارند؟

چرا کســی از تعدد مراکز دانشــگاهی بودجه خور در
سراســر کشــور انتقاد نمیکنــد؟ آیا ایــن همه مرکز

مجلس قــرار گیرد ،اعضای شــورای نگهبان بایــد در مجلس
حاضر شــوند و نظر خــود را اظهار نمایند؛ بر همین اســاس
روز قبل یعنی سهشــنبه  ۱۱آذرماه ،بنده و یکی دیگر از اعضای

حقوقــدان به نمایندگی از شــورای نگهبان در هنگام بررســی

ایــن مصوبــه ،از ابتدا تا انتهــای تصویــب آن در صحن علنی
مجلس حضور داشتیم.

عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان دربــاره روند بررســی طرح

دوفوریتــی «اقــدام راهبردی بــرای لغو تحریمهــا و صیانت از
حقوق ملت ایران» ،افزود :در صحن گاهی مســائلی از ســوی
نماینــدگان محتــرم طرح و مــورد ســئوال قرار میگرفــت و ما

انصارهللا از دریافت نامه
محرمانه آمریکا خبر داد

ایسنا -رهبــر گروه "انصارهللا"یمن روز دوشنبه اعالم کرد که
ایــن گروه پیامی مخفیانــه را از آمریکا در مــورد صلح در یمن
دریافت کرده است.

محمــد علــی الحوثی ،یکــی از اعضای شــورای عالی سیاســی

یمن وابســته به "انصار هللا" در توئیتر نوشــت :آمریکایی ها
در پیامی از طریق واســطه هایشــان اعالم کردند صلح بدون

موافقت ما ممکن نیست حتی اگر عربستان به آن راضی باشد.

رهبر گــروه "انصارهللا" در توئیتی دیگــر  ،ایاالت متحده را به
تخریــب ارزش پول یمــن متهم کــرد و گفت :ســفیر آمریکا از

میزی که قــرار بود میز مذاکرات صلح باشــد در مقابل هیات

کویتی تهدید به نابودی ارز و سقوط ریال یمن کرد.

وی خاطــر نشــان کرد کــه این دلیــل محاصره یمن توســط
آمریکا است.

یمــن ســال ها اســت که شــاهد محاصــره و حمــات ائتالف
منصور هادی است.

پیشنهاد مجلس افزایش

به هرحال این کشــورها باید متعهد باشند که پولهای

ایران را با بهره آزاد کنند.

 ۴۰درصدی مزد کارگران است

احتماالدر وارداتواکسنکرونا
فعلیکهترامپایجادکرده
ً

پیشنهاد افزایش حقوق ۴۰درصدی کارگران از سوی مجلس

تداوم داشته باشد .یکی از حرکتهای بشردوستانهای که

علــی بابایــی کارنامی ،دربــاره الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۰بیان

آقای بایدن برای نشان دادن چراغ سبز مذاکرات میتواند

یک راه حل اقتصادی دارد .مــا میتوانیم  FATFرا قبول

وحشــت بانکها و شرکتها اســت تا با ایران کار نکنند.

اســتماع کنند ،اما وقتی طرح یا الیحهای فوری در دســتور کار

متجاوز ســعودی و آمریکایی به بهانه حمایت از دولت فراری

لیست سیاه  FATFبا ایران کار نمیکنند اما این موضوع

بانکهــای دیگر اظهار کنند که به علــت حضور ایران در

نقشی در بلوکه شدن پولهای ایران ندارد.

اســت .ولی در شرایط فعلی با تهدیدهای آقای ترامپ که
میرسد به مشکل بر میخوریم که البته این شرایط تا ۴۵

مافی در پاســخ بــه اینکه واکســن کرونا مشــمول تحریم

مافــی تصربح کرد :دولــت آقای بایــدن میتواند با یک

نمیشود ،گفت :دارو نباید مشمول تحریم شود همانطور

احتمــاال این
البتــه بعید اســت کــه این اتفــاق بیفتــد و
ً

تجارت خارجی بســته میشــود با اینکه در ظاهر تحریمی

دســتور یک روزه پولهای بلوکه شــده ایــران را آزاد کند

که غالت نباید مشمول تحریم شود اما وقتی همه راههای

موضوع مشمول مذاکرات خواهد شد .کشورهای ثالث

در دارو وجــود نــدارد اما در واقع در این حــوزه نیز تحریم

میلیاردهــا دالر پولهای ایران در این کشــورها به بهانه

وی خاطرنشان کرد :مشکل اساســی ما در خرید واکسن

به نوعی بیقانونی جامعه بین المللی را نشان میدهد.

گویند ســالی که نیکوست از بهارش پیداســت ،تکلیف ما ایرانی ها هم با آقای

پیشــنهادات اســت و تــا پایــان روز پنجشــنبه  20آذر

روز آینده رفع خواهد شد.

کــه صالح میدانــد و آن را اســتفاده کنــد FATF ،در این

ایران ،مطالبههایی داشــته باشــند که مطمئن هســتند ایران قبول نخواهد

فخریزاده ها را ترور کنند و بعد ها معلوم نیست چه کسی را ترور خواهند کرد.

فضای مجازی  0938-9027-938مســیرهای دریافت

البتــه اگر به طور کامل تحریمها برداشــته شــود باز هم

شــود .وی افــزود :هــدف اصلی تحریــم ایجــاد ترس و

الیحه یا طــرح قانونی در مجلس حاضر شــوند و مذاکرات را

در کانال مالی ســوئیس باشــد تــا ایران بتوانــد غالت و

طرف صورت را برگردانیم بسیار اشتباه است .آنقدر اشتباه است که اروپاییها

منطقه حمله کنند و حتی با دشــمنی های مستقیم و عیان سردار سلیمانی و

 info@motafakkerazad.irو شــماره تلفــن

مورد بحثی ندارد .بعد از آزادســازی پولهای بلوکه شده

موضوع تکنیــکال و اقتصادی اســت میتوانــد برطرف

بــه منظــور تســریع در کار میتوانند هنــگام مذاکــره درباره

بهمشکلبرخواهیمخورد،بهنظر نمیرسدکهاینشرایط

میدهد و زمانبندی میکند کــه ما بتوانیم به قوانین و

اســرائیلیها و آمریکاییها هم خــود را آزاد میبینند تا به هم پیمانان ایران در

دفتــر خــود عنــوان کــرد و ادامــه داد :آدرس ایمیل

متوجه شــرکتها و بانکها برای کار با ایران است به نظر

جهــت  FATFمکمــل تحریمها اســت اما از آنجــا که یک

نوشت :طبق اصل  ۹۷قانون اساسی ،اعضای شورای نگهبان

به دولت خبر داد.

شــد و این پولها میتواند در اختیــار بانک مرکزی ایران

تحریمهــای آمریکا بلوکه اســت این کشــورها نیز ســود

هســتند که خود را مجاز میدانند رویای گفتگوی افســانهای را داشته باشند و

بودجــه  1400را ایمیل و شــماره تلفن فضای مجازی

بلوکه شدن پولهای ایران اظهار داشت :تاثیر تحریمها

کنیم یا نکنیم اما تحریمها یک طرفه هســتند .از همین

راهبردی مجلس برای مقابله با تحریمها در شــورای نگهبان

وی در مــورد واردات واکســن کرونا اظهار کرد :با شــرایط

 FATFکاری با شــرکتها نــدارد و مربوط بــه بانکهای

کرد و می تواند ماجرا را پیچیده کند .و از آن بدتر عربهای حوزه خلیج فارس

متفکرآزاد ،مســیرهای ارائه پیشــنهادات برای الیحه

نیســت حق بانک مرکزی ایران است و میتواند هر طور

مشکل لیست سیاه  FATFوجود دارد اما  FATFهمیشه

حساب اینستاگرام خود در گزارشی از فرایند تایید طرح اقدام

ایلنا -رئیس فراکســیون کارگری مجلس شــورای اســامی از

نیز تــا حدی از این موقعیت سوءاســتفاده کردهاند .اگر

خــود را مجاز میدانند علیرغم همه بدعهدیهــا و نامردیهای خود در قبال

کارشناسی نخبگان به حوزه حکمرانی ارائه کنیم.

انجام دهد رفع مشــکل ایران برای واردات واکســن کرونا

در بلوکــه شــدن پولهای ایران بیشــتر از  FATFاســت.

رفع شد.

هــادی طحــان نظیف ،عضو حقــوقدان شــورای نگهبان در

احتماال
شــده ایــران بیان کــرد :با انتخــاب آقای بایــدن
ً
پولهای بلوکه شده ایران به صورت آرام آرام آزاد خواهد

متاسفانه امروزه جهان وحشی فقط این زبان را میفهمد؛ یعنی اگر به شما یک
ســیلی زد باید بالفاصله با مشت و لگد به آنها حمله کنید ،اینکه بخواهیم آن

میکنیم تراز جدیدی از نمایندگــی را با ورود نظرات

«واکسن کرونا» چراغ سبز مذاکره ایران – آمریکا

توضیح دهد چه بالیی سر لیبی آمد؟

که ایران در برابر زورگویی و زیاده خواهی آنها تهدیدی برای دیگران نیســت،

سابق درخواســت میکنیم با مطالعه الیحه بودجه

تحریمها بیقانونی جامعه بینالمللی را نشان میدهد

اگر گشــتی در اینترنت داشــته باشــید بــه راحتــی میتوانید مالحظــه کنید

جدیدی خواهند آورد ،چون هدفشان اطمینان یافتن از این نکته مهم است

نخبــگان ،دانشــگاهیان و مدیران اجرایــی فعلی و

اولین بودجهای اســت که در مجلس یازدهم بررسی

برنامههای هسته ای و موشکی و  ...خود را کنار بگذارد ،آیا نیاز است که کسی

سادهترین آدمها میدانند که ایران هر کاری انجام دهد آنها باز هم بهانههای

وی تصریــح کرد :در این فراخــوان عمومی ،از مردم،

بــرای آینده کشــور اســت اظهار داشــت :ایــن الیحه،

یاد دارید که همین سیاستها بر علیه لیبی اجرا شد و لیبی حاضر شد همه

عراق و لیبی اجرا شــد امروزه در حال پیاده شــدن بر علیه ایران است .امروز

پس از چکش کاری در الیحه بودجه درج کنیم.

بــر اینکه موضــوع بودجــه  1400موضوع بســیار مهم

یــک ابهام در این خصــوص مطرح و آن هم از ســوی مجلس

بررسی موضوع مصوبه بود ،برخی از این موارد را پیگیری کردیم.

عمومی فراخوان دادیم تا از همه طیفهای سیاسی،

روح ا ...متفکــر آزاد در گفتوگو با خبرنگاران ،با تاکید

هیــچ کدام از این موارد رای کافی برای مغایرت نیاورد و صرفا

خصوص اطالع پیدا کردیم که در شــورا نیز در حدی که نیازمند

نصر -عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اســامی

میشویم گفت :بودجه  ۱۴۰۰با کسری مواجه میشود.

ایــن مصوبه با برخی از اصول قانون اساســی بررســی شــد و

از هماهنگیهــای صورت گرفتــه با نهادهای مختلــف در این

بودجه لحاظ شــود ،ابراز داشت :این امر را به صورت

با انتقــاد از اینکه اطالعات بودجه این را به ما نشــان

بررسی مصوبه راهبردی مجلس در شورا گفت :موارد مغایرت

جلسه شــورای نگهبان تبیین میشــد .همچنین در این میان

فراخوان دریافت پیشنهادات نخبگان برای اصالح ساختار و توسعه در بودجه

دالر تســلیحات خریــداری میکننــد و به طور رســمی اعالم میکننــد که این

ایرنــا -عضو حقوقــدان شــورای نگهبان بــا تشــریح فرایند

مصوبه قرار داشــتیم و هنگام بررســی مصوبه نیز موارد الزم در

بودجه  ۱۴۰۰با کسری مواجه میشود

تعهدات خودشان عمل کنند و فقط بهانه تراشی میکردند که این تعهدات را

مجلس در شورای نگهبان

میکردیــم .بــه همین دلیــل در جریــان جزئیــات مربوط به

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

دریافته که اروپاییها هم مانند آمریکاییها از همان اول تصمیم نداشتند به

فرایندتاییدمصوبهجنجالی

نیز نظر کارشناســی و مشــورتی خــود در آن خصــوص مطرح

 INSTEXاجرا شدند؟ ممکن است برخی در نظرهای خود بگویند که به دلیل
فشــار آمریکاییها اجرا نشــد ،هر انسان ساده اندیشــی هم بعد از این مدت

اخبار

ش

آن را میبرنــد .بنابراین بلوکه شــدن پولهــای ایران در

کشــورهای مثل عراق ،کره جنوبی ،چین و غیره بخشــی
به خاطر تــرس از تحریمها و بخشــی بهانه اســت ،ولی

بودجه و حواشی تکراری
دانشــگاهی هزینهبــر و کم فایــده که از علــل رواج

مــدرک گرایی انــد ،مضرترند یا فالن نهــاد مذهبی

بــا بودجه چند میلیــارد تومانی؟ چرا کســی از عدم

شــفافیت بودجه شــرکتهای دولتی مطالبه گری
نمیکند؟ درحالی دولت ناله بودجه ســر میدهد،

صورت میگیرد.

کرونا انتقال پول خواهد بود که باید راهحل آن پیدا شود

و انشــاءهللا تــا  ۴۵روز دیگر این اتفــاق میافتد .من فکر

میکنم تا وقتی واکســن کرونا در دســترس کشــورها قرار

بگیرد سازوکار مالی ایران نیز در این مورد باز خواهد شد.

کرد :متاسفانه طبق بررسیهایی که انجام شده بودجه سال
آینده چندین ایراد اساســی دارد .نخســت اینکــه بودجه به
جای واقعی بودن تعهدی است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی گفت :به طور
مثال در بودجه سال  ۱۴۰۰گفته شده که ما روزانه چیزی حدود

 ۲میلیون و  ۵۰۰هزار بشــکه نفت خواهیم فروخت که باتوجه

به شرایط تحریمی کشور اجرایی شدن آن سخت است.

وی ادامه داد :پیش بینی ما این است که در بودجه سال ۱۴۰۰
ما بین  ۲۲۰تا  ۲۳۰هزار میلیارد ریال کسری داشته باشیم.

نماینده مردم ساری خاطر نشان کرد :مهمترین ایراد بودجه

ســال  ۱۴۰۰این اســت که دهکهای پایینی جامعه آنطور که

باید به آنها پرداخته نشده است .وی ادامه داد :اقشار آسیب

پذیــری مانند افراد تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی
قــرار گرفتهانــد برایشــان افزایش حقــوق  ۲۰درصدی دیده
شده است و یا افزایش حقوق کارگری شفاف نیست.

بابایــی کارنامــی با بیان اینکــه پیش بینی ما بــرای افزایش

حقوق کارگری  ۴۰درصد اســت ،گفت :درست است در بودجه

خیلی نمیشــود بــر روی حقــوق کارگری بحث کرد و شــورای
کــه بودجــه شــرکتهای دو ســوم بودجــه را در بــر

میگیرد و حســاب و کتاب شــفافی هم نــدارد ،و در
مقابل بودجه عمرانی و بهداشتی رقم مکفی نیست.
مادامــی کــه دعــوای بودجه در کشــور بــه ذره بین

انداختن روی بودجه چنــد نهاد فرهنگی و مذهبی

تقلیل مییابد و از معضالت اساسی سیستم اجرایی
و بروکراتیک غفلت میشــود ،این وضعیت فاجعه
بار در بودجه ریزی را شاهد خواهیم بود.

الف

عالی کار برای موضوع باید تصمیم بگیرد اما وظیفه ما اســت

که شرایط را گوشــزد کنیم .وی افزود :ایراد بعدی بودجه این
اســت که بودجــه تولید محور نیســت و به شــدت نگران این
موضوع هستیم.

بابایــی کارنامی تاکید کــرد :به هرحال توقــع جامعه کارگری

این اســت که دولت مســیر بودجه اش را از مسیر تولید عبور
دهد و امنیت شــغلی کارگران را در نظــر بگیرد ،بنابراین باید
به این امر اهتمام ورزید.
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رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
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مطرح کردن"دستکاری ژنتیکی با واکسن کرونا"
ساخته ذهنهای مریض است

ایســنا -رییس دانشگاه علوم پزشــکی تبریز گفت:
مطالب پخش شــده در فضای مجازی و شــایعاتی
مانند "دستکاری ژنتیکی با واکسن کرونا" ساخت ه و
پرداختهی ذهنهای مریض است.
محمد حســین صومی بــا بیان این مطلــب ،اظهار
کرد :پزشــکان ،اخــاق پزشــکی را به عنــوان اصلی
انکارناپذیر مورد توجه قرار میدهند و بعید اســت
چنین اتفاقی با استفاده از واکسن کرونا بیافتد.
وی بــا تاکید بــر اینکه باید به سیســتم بهداشــت و
درمــان کشــور اطمینان کنیــم ،ادامه داد :ســازمان
بهداشــت جهانی را به عنوان متولی ســامت قبول
داریم و سیاســتهای آن را در جهت تامین سالمت
مــردم میدانیم؛ امیدواریم واکســنی که در آینده به
دستمان میرسد به کاهش بیماری کمک کند.
وی بیان کرد:فعال واکسن فایزر کرونا در انگلستان
توزیــع شــده و برخــی شــرکتهای دیگــر هــم
واکسنهایشان را در آینده وارد بازار میکنند.
صومی گفت :با ســازمان بهداشــت جهانــی ارتباط
داریــم و تعهداتــی در آنجا ایجاد شــده و امیدواریم
زمینهی رســیدن واکســن به ایران تا چند ماه دیگر،
فراهم شــود؛ قطعا با واکســینه شــدن اولین گروه

شامل  ۲۰میلیون نفر ،انتشار ویروس کمتر میشود
و روزهای خوشی در انتظار مردم خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد :اســتفاده از فضای مجازی در
عصر کنونــی مزایا و معایب بســیاری دارد که اظهار

نظر در زمینههای مختلف یکی از آنها است.
وی بیــان کــرد :مــا نمیدانیــم فردی کــه در فضای
مجازی در مورد مســایل پزشکی اظهار نظر میکند،
بــا چه علمی ،چــه هدفی و با کدام پیــش زمینهای،

نظــر میدهد؛ طبیعی اســت که فــردی که هدفش
ایجاد وحشت در جامعه اســت ،حرفهایی میزند
که مردم را بترساند.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ادامه با
بیان اینکه تزریق واکســن آنفلوانزا به شــیوع فصلی
آن بیمــاری وابســته اســت ،اظهار کــرد :طبق پیش
بینیهایمان و همانطور که در جهان هم مشــاهده
شــد ،بــا رعایــت راههــای پیشــگیری از بیماریهای
ویروسی مانند استفاده از ماسک و نریختن ترشحات
دهان و بینی به زمین یا سطوح دیگر ،هنوز آنفلوانزا
در جامعه مشاهده نشده است.
وی افــزود :واکسیناســیون آنفلوانــزادر ســالهای
گذشــته در مرداد و شــهریور ماه انجام میشــد ،اما
امسال انجام نشد؛ اگر احتمال مشاهدهی ویروس
آنفلوانزا در بهمن ماه وجود داشــته باشــد ،به نفع
فرد اســت کــه اکنون واکســینه شــود ،در غیــر این
صورت ،زدن واکسن ارزشی ندارد.
وی ادامــه داد :توصیــه میکنیــم افــراد دارای
بیماریهــای زمینهای به ویژه بیماریهایی با نقص
سیستم ایمنی ،واکسن آنفلوانزا تزریق کنند ،چرا که
واکسن به تعداد محدودی وجود دارد.

نظر یک حقوقدان درباره دستورالعمل تمدید قراردادهای اجاره مسکن
ایســنا -یک وکیل دادگســتری در رابطه با دستورالعمل

با وضع مقــررات محدود کننده ،قواعــد مربوط به حوزه

کلیه قراردادهای اجاره ای که از هشــتم تیرماه سال جاری

دســتور تخلیه اماکن مســکونی تجاری نیســت مگر آنکه

اجــاره مســکن در دوران شــیوع ویروس کوویــد  ۱۹گفت:

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در بند نهم مصوبه

بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی نســبت بــه پایان

شــخصی داشــته باشــند و یا امالک مورد اجاره قبال یا در

کشــور و همچنیــن تحریمهــای ظالمانــه و بــا لحــاظ

توافق موجر و مســتأجر و تمایل مستأجر به ادامه رابطه

ســتاد ملــی مبــارزه در خصــوص تمدیــد قراردادهــای
دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا از حدود صالحیت

صرفــا حق وضع
این ســتاد خارج اســت و مرجــع مزبور،
ً

مقرراتــی در خصوص اقدامات ضــروری درباره مقابله با
ویروس کرونــا از جمله اعــام تعطیلیها و ســایر تدابیر
محدود کننده را داشته است.

حقوق عمومی را به حوزه حقوق خصوصی تسری دهد.

ســتاد ملی مقابله بــا کرونا بــر مبنای شــرایط اقتصادی

ضرورت حمایت از اقشــار آســیبپذیر این دستورالعمل
در خصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن به
تصویب رســیده است ،گفت :هرچند ستاد ملی مقابله با

سیدمهدی حجتی با بیان اینکه قراردادهای اجاره اماکن

کرونا در زیرمجموعه شــورای عالی امنیــت ملی قرار دارد؛

مستأجر سال  ۱۳۷۶و قانون مدنی است گفت :اصل آزادی

اجرایــی مانند اعــام تعطیلی ها یا ایجــاد محدودیت در

مســکونی تابع اصــل آزادی اراده و قانــون روابط موجر و
قراردادها حاکی از آن اســت که نمی توان اراده اشــخاص
در تنظیــم قراردادهــای خصوصــی را با تحمیــل مقررات
محدود کننده آن هم توســط مراجعی که صالحیتی برای

قانونگذاری ندارند محدود کرد .اجرای این اصل در حوزه
حقوق خصوصی معنی پیدا می کنــد و دولت نمی تواند

صرفــا ناظر بــر امور
لیکــن حدود اختیــارات ایــن مرجع
ً

تــردد و رفت و آمد اســت و نمیتوان اختیــارات حاصل از
اصل  ۱۷۶قانون اساســی در خصوص شورای عالی امنیت

منقضی شده باشند تا ســه ماه پس از اعالم رسمی وزارت

شــیوع کرونا و اتمام شــرایط اضطــراری ،در صــورت عدم
اســتیجاری به صورت خــودکار برای مدت یک ســال دیگر

تمدید شــده و در شــهر تهــران  ۲۵درصد ،در ســایر کالن

شهرها  ۲۰درصد و در سایر شهرها ۱۵ ،درصد به رقم اجاره
بها افزوده می گردد و موافقت مالک ،در این زمینه شــرط

نیست.

ایرنا  -معاون سیاســی امنیتی اســتانداری و رییس ستاد

انتخابات آذربایجان شــرقی گفــت :داوطلبان انتخابات

شوراهای اسالمی در اســتان باید اقدام به پیش ثبت نام
الکترونیکی کنند.

علیار راســتگو ،بــا تاکید بــر اینکه ارایه گواهی عدم ســوء

تحویل آن اقدام نماید.

وی در پایــان گفــت :بــه عالوه مســتاجرینی کــه در دوره
قــرارداد اجاره بر اســاس این مجوز ،به تشــخیص دادگاه
مثال اجــاره بها
صالح بــه تعهــدات خود عمــل نکننــد و ً

اختالف و مراجع قضایی برای جلوگیری از صدور دستور و

حجتی گفــت :در ایــن دســتورالعمل ،با اصالحــات اخیر

نام کنند

ظرف  ۲ماه از تاریخ انتقال ســند رسمی نسبت به تخلیه و

همچنین مستأجرینی را که با افزایش درصدهای اعالمی

دستورالعمل توأم با ابالغ بخشــنامه ای به شوراهای حل

صرف انقضاء مدت اجاره در شــرایط فعلی ،مجوز صدور

آذربایجانشرقی پیش ثبت

قرار گرفته باشــند که در این صورت مســتاجر میبایست

ایــن وکیــل دادگســتری گفــت :اجــرای مقــررات ایــن

ملــی در امــر مقرراتگذاری را قابل تســری به ســتاد ملی

داوطلبان انتخابات شورا در

مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله

پرداخــت نکننــد و موجب تضییــع حقوق موجر شــوند

حکم تخلیه در مورد آن دسته از اماکن مسکونی استیجاری

مقابله با کرونا دانست.

موجر یا بســتگان درجه اول وی ،به ملک اســتیجاری نیاز

اســت که مشــمول این مصوبه هســتند و بدین ترتیب،

مشــمول این دســتورالعمل نخواهند شــد .این مصوبه
در دســتورالعمل ســتاد مبارزه با کرونا مخالف باشند در

بر نمی گیرد و اماکن مســکونی این د سته از مستأجرین

قابل تخلیه است.

استقرار  1004واحد صنعتی در شهرکهای خصوصی آذربایجانشرقی

اشتغال  60هزار نفر در شهرکهای صنعتی

تســنیم -معاون فنی شــرکت شــهرکهای صنعتی

رتبه سوم کشوری قرار گرفتهایم.

در شــهرکها و نواحی صنعتی اســتان  60هزار نفر به

دولتی تعداد  ۶شــهرک صنعتی غیردولتی در استان

آذربایجانشــرقی ،گفت :در واحدهای فعال مســتقر

صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند.

وی ادامــه داد :عــاوه بر وجود شــهرکهای صنعتی

زمیــن صنعتــی واگذار کنیــم و اگــر نتوانیــم حداقل

بــه مرحله بهرهبرداری رســیده که عمدتا نیز شــهرک

محقق کنیم ،امکان و اجازه واگذاری به سرمایهگذاران

ســهراب فیــضزاده بــه تشــریح آخریــن وضعیــت

تخصصی هســتند و دو شــهرک صنعتــی غیردولتی

کرد :در اســتان  ۵۶شــهرک و ناحیــه صنعتی مصوب

زیرساخت هســتند که بهزودی به مرحله بهرهبرداری

شــهرکها و نواحی صنعتی اســتان پرداخت و اظهار
دولتــی وجــود دارد کــه از این تعــداد  ۵۳شــهرک و

نیــز پروانه تاســیس دریافت کــرد ه و درحال تکمیل
خواهند رسید.

پیشــینه برای ثبت نام در انتخابات شوراها الزامی است،

ناحیه صنعتی دارای زمین و ســه مــورد نیز در مرحله

پیشینه ،توصیه می شود داوطلبان احتمالی اخذ گواهی

وی افــزود :از تعــداد  ۵۳شــهرک و ناحیــه صنعتــی

فیــضزاده بــا بیان اینکــه  10مــورد شــهرک صنعتی

خدمت ،ترافیک ایجاد نشــده و تهدیدی متوجه سالمتی

مرحله بهرهبرداری رســیدهاند که تا حد قابل قبولی

شــهرکهای خصوصــی حــدود یکهــزار و  4واحــد

وی بــا اشــاره بــه زمانبنــدی انتخابــات ششــمین دوره

صنعتی نیز تخصصی است.

افــزود :بــا توجه بــه اعتبــار  ۳ماهــه گواهی عدم ســوء

مکانیابی است.

را بــه روزهــای آخــر موکول نکننــد تــا در مراکــز ارایه این

دارای زمیــن اســتان  ۴۸شــهرک و ناحیــه صنعتی به

آنان و مردم نشود.

زیرســاختهای آنهــا تکمیــل شــده و هفت شــهرک

شــوراهای اســامی شــهر و روســتا ،اظهــار داشــت :ثبت

فیضزاده با بیان اینکه دو مرکز فناوری کسب و کار در

چهارشنبه  ۲۰اسفند ماه ســال جاری و در سطح روستاها

مستقر شده اســت ،ابراز داشــت :یک شهرک فناوری

آغاز و به مدت یک هفته ادامه می یابد.

پشــتیبانی نرمافزاری از واحدهای صنعتی را دارد و در

باال بودن تقاضا مجبوریم با وجود کمبود زیر ساخت

امکانــات و زیرســاختهای شــهرکهای صنعتــی را
به ما داده نمیشود.

رتبــه اول کشــوری شــهرک صنعتــی ســرمایهگذاری
خارجی

معــاون فنــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی

استقرار  1004واحد صنعتی در شهرکهای

آذربایجانشــرقی در بخــش دیگــری از صحبتهای

از افتخارات اســتان آذربایجانشــرقی دانست و بیان
فعالتریــن و تمیزترین شــهرکهای صنعتی کشــور

خصوصی استان

غیــر دولتــی در دســت اقــدام داریــم ،اعالم کــرد :در
صنعتی مستقر شده اســت که از میان آنها  ۸۱۵واحد

به بهرهبرداری رسیده و در حدود  60هزار نفر اشتغال

مستقیم ایجاد شده است.

خود شــهرک صنعتی ســرمایهگذاری خارجــی را یکی
داشت :این شهرک یکی از شهرکهای بینظیر و جزو

اســت و استانهای دیگر تالش میکنند از این شهرک
الگوبرداری کنند.

وی بــا بیــان اینکــه شــهرک ســرمایهگذاری خارجــی

نام از داوطلبان انتخابات شــوراها در ســطح شــهر از روز

شهرکهای صنعتی شهید ســلیمی و فناوری خودرو

معــاون فنــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی

آذربایجانشــرقی رتبــه اول برترین شــهرک صنعتی

و تیره های عشایری از روز دوشنبه  ۱۶فروردین سال ۱۴۰۰

تخصصی خودرو در استان اســتقرار یافته که وظیفه

غیر دولتی رتبه دوم کشــوری را داریم که امیدواریم با

ابــراز کــرد :در ایــن شــهرک واحدهای تولیــدی برای

رییس ســتاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت :بر اساس

زمینه قطعات خودرو فعالیت میکند.

هنگام ثبت نام باید گواهی عدم سوء پیشینه خود را که از

آذربایجانشــرقی ادامــه داد :در  ۴۸شــهرک و ناحیه

تبصره  ۳ماده  ۳۰قانون انتخابات شوراها ،داوطلبان در
تاریخ صدور آن بیش از  ۳ماه نگذشته باشد ،ارایه کنند.

راســتگو ،ادامــه داد :داوطلبــان بایــد پــس از دریافــت
گواهی عدم ســوء پیشــینه و پیش ثبت نــام الکترونیکی
برای نهایی ســازی آن به فرمانداری یا بخشداری مربوطه
مراجعه کنند.

وی یــادآوری کــرد :داوطلبــان شــوراهای اســامی شــهر
ی تواننــد از طریق
و روســتا و نیــز تیره های عشــایری مــ 

مراجعــه به دفاتر خدمات قضایی یــا دفاتر پلیس  ۱۰+و

یا ســامانه جامع خدمــات الکترونیک قضایــی به آدرس

 www. adliran.irنسبت به دریافت گواهی عدم سوء
پیشینه خود اقدام کنند.

آذربایجان شرقی با چهار میلیون جمعیت دارای  ۶۲شهر
و بیش از  ۲هزار و  ۶۰۰روستاست.

آذربایجانشرقی ،اذعان داشت :از لحاظ شهرکهای

بهرهبــرداری رســیدن واحدهایی که در دســت اقدام
میباشــند بتوانیــم رتبــه اول کشــوری را بــه دســت

معــاون فنــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی

بیاوریم.

صنعتی که به مرحله بهرهبرداری رســیدهاند 4 ،هزار

صنعتی استان

کشــور را طی ســالهای گذشته به دســت آورد است،

توســعه یــا تکمیــل ظرفیــت خــود نیــاز شــدید به
زیرساخت برق دارند.

فیضزاده یادآور شــد :یکی دیگر از شهرکها صنعتی

وضعیت زیرســاختهای انرژی در شهرکها و نواحی

بســیار خوب اســتان شــهرک صنعتی ســردار سپهبد

و  620فقره قرارداد واگذاری زمین صورت گرفته است

وی بــه وضعیت زیرســاختهای شــهرکها و نواحی

و در مسیر آزادراه تبریز _ سهند واقع شده است.

و  576قرارداد به مرحله بهرهبرداری رسیده و در حال

و  150لیتر بر ثانیه نیاز آبی در فاز عملیاتی شــهرکها

نواحی صنعتی

 ۷۹۸لیتر بر ثانیه آب تامین شــده است و  ۳۵۲لیتر بر

تولیــدی در شــهرکها و نواحی صنعتــی میتوان به

که به سرمایهگذاران واگذار شده و از این تعداد  2هزار
تولید است.

این مســوول خاطرنشــان کــرد :در واحدهای فعال

صنعتی استان نیز اشاره و اضافه کرد :حدود یکهزار

و نواحی صنعتی اســتان وجود دارد کــه از این مقدار

شهید حاج قاسم سلیمانی است که در کنار شهر تبریز
مزایــای اســتقرار واحدهــای تولیدی در شــهرکها و

این مســوول اعالم کرد :از مزایای اســتقرار واحدهای

مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان تعداد 60

ثانیه کمبود آب در شهرکها و نواحی صنعتی استان

هستند.

فیــضزاده افزود :در زمینه بــرق  ۸۰۴مگاوات نیاز فاز

معــاون فنــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی

دارد که از این مقدار  ۴۴۳مگا وات تامین شده است و

واحدهــای تولیــدی در شــهرکها و نواحــی صنعتی

هزار و  366نفر به صورت مســتقیم مشغول فعالیت

وجود دارد.

رتبه سوم شهرکها و نواحی صنعتی استان در

عملیاتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان وجود

معــاون فنــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی

 361مگاوات کمبود برق بهصورت فوری وجود دارد.

عمومی و شاخصهای کشوری با فاصله بسیار کم در

صنعتی در ســال جهش تولید نیســتیم ولی به علت

شاخصهای کشوری

آذربایجانشــرقی ،تصریــح کــرد :از لحــاظ وضعیت

این مسوول متذکر شد :جوابگوی استقرار واحدهای

معافیت مالیاتی که در قانون پیشبینی شده اشاره
کرد.

آذربایجانشرقی ،افزود :یکی دیگر از امتیازات استقرار

بحث صدور مجوزهای ســاخت و ســاز است که کامال

رایگان بوده و برای پروانه ساخت و پایان کار هزینهای
اخذ نمیشود.

اخبار

ش

نظارت کامل دادستانی

بر ورود و خروج اموال کشت
و صنعت مغان

فارس -دادستان مرکز استان اردبیل گفت :دادستانی بر ورود
و خــروج اموال شــرکت کشــت و صنعت مغــان و حفظ حقوق
عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال نظارت کامل دارد.
ســیدعبدهللا طباطبایــی در جریان بازدید ســرزده از شــرکت
کشــت و صنعت مغــان اظهار کــرد :دســتگاه قضایی اســتان
اردبیل پیگیر استقرار هرچه سریعتر هیات مدیره و مدیرعامل
جدید شــرکت کشت و صنعت مغان بوده و دادستانی بر ورود
و خروج اموال شرکت و حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع
بیت المال نظارت کامل دارد.
وی ضمــن شــنیدن درد و دلهــای کارگــران افــزود :دســتگاه
قضایــی پیگیــر تامیــن امنیت شــغلی کارگــران پــس از ابطال
واگذاری و پرداخت زود هنگام حقوق آنها بود.

دادســتان مرکز اســتان اردبیل ادامه داد :این شــرکت وابسته
به شــخص نبوده و دارای شــخصیت حقوقی اســت و همیشه
بایــد همه بخشهــای آن پویا بماند که البته بــا پای کار آمدن
همه عوامل دخیل در این خصوص ،تا به امروز امورات شرکت
بــا نظارت و پیگیریهای الزم به نحو احســن پیش برده شــده
است.
امورات کشت و صنعت مغان نباید به تاخیر بیفتد
طباطبایــی بیــان کرد :امــورات شــرکت و تکالیــف آن نباید به
بهانههای مختلف به تاخیر بیفتد و روند جاری شــرکت باید رو
به رشد و با افزایش تولید همراه باشد.
وی با اشاره به اهمیت کشت بهموقع پاییزه و تامین نهادههای
آن که نزدیک به  ۹۵درصد آن محقق شــده است ،تصریح کرد:
باید مدیــران شــرکت امانتدارهای امینی برای اموال شــرکت
باشند.
دادستان مرکز استان اردبیل گفت :باید از ظرفیت کارخانه قند
در تمام فصول ســال استفاده شود و همچنین با برنامه دقیق
بــرای تولید روغن ،حجــم عظیمی از نیاز امروز کشــور را در این
مجموعه تامین کرد.
گفتنی است؛ دادستان مرکز اســتان اردبیل از ظرفیت تولیدی
کارخانه قند ،انبارهای شــکر و شیر خشــک و کارخانه لبنیات و
سایر واحدهای تولیدی کشت و صنعت مغان بازدید نمود.

اطالعیه مهم بانک مرکزی

در خصوص قانون جدید چک
خبرآنالیــن -بانک مرکزی براســاس مفاد قانــون صدور چک
بــا هماهنگــی وزارت صمت و اســتانداریهای سراســر کشــور،
رفــع محدودیتهای ناشــی از چک برگشــتی بــرای بنگاههای
اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد.
بانک مرکزی براســاس مفــاد قانون صدور چک بــا هماهنگی
وزارت صنعت  ،معدن و تجارت و اســتانداریهای سراسر کشور
روند رفع محدودیت مشــموالن آییننامه شماره  ۷۲۲۰۸مورخ
 ۱۲شــهریور مــاه  ۱۳۹۸هیئت وزیــران موضوع تبصــره  ۱ماده ۵
مکرر قانون صدور چک را اجرایی کرد.
براســاس تبصــره  ۱مــاده  ۵مکــرر قانــون صــدور چــک رفــع
محدودیت بندهای الف (عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور
کارتبانکی جدید) ،ج (عدم پرداخت هرگونه تســهیالت بانکی
یا صــدور ضمانتنامههــای ارزی یا ریالی) ود (عدم گشــایش
اعتبار اســنادی ارزی یا ریالی) در خصوص بنگاههای اقتصادی
کــه دارای چک برگشــتی هســتند باتوجه به شــرایط ،اوضاعو
احــوال اقتصادی موجــب اخــال در امنیت اقتصادی اســتان
مربوط شود ،به تشخیص شورای تأمین استان موارد یاد شده
به مدت یک سال به حالت تعلیق درمیآید.
باتوجه بــه موارد فــوق و در راســتای اجرای مــاده  ۶آییننامه
اجرایــی تبصره فوقالذکر بانک مرکــزی پس از وصول مصوبه
شــورا ،نســبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصــادی به مدت
یک سال در سامانههای مربوط اقدام میکند.
بــر ایــن اســاس مدیریــت کل اعتبــارات طــی بخشــنامه
شــماره  ۹۸.۲۹۲۷۵۹مــورخ  ۲۹آبــان مــاه  ۱۳۹۸موضــوع رفــع
محدودیتهای فوقالذکر و اسامی مشموالن را از طریق درگاه
خدمــات الکترونیک این بانــک بــه آدرس Portal.pbn.net
به منظور رفع محرومیت ناشــی از چک برگشــتی برای دریافت
تسهیالت به شبکه بانکی کشور اعالم کرد.
همچنیــن رفع محدودیت ناشــی از چک برگشــتی برای صدور
ضمانتنامه و گشــایش اعتبار اســنادی در «ســامانه سپام» و
افتتاح حســاب در «ســامانه سیاح» برای مشــموالن آییننامه
رأسا توسط بانک مرکزی انجام میشود.
مزبور ً
گفتنــی اســت مشــموالن آییننامــه مــورد اشــاره همچنــان از
دریافت دستهچک محروم خواهند بود.
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سیاست کروناپالسهنر  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

تیر خالص گرانی بر پیکره مطبوعات و نشر

مریم رسولی

نفس رسانههای مکتوب به شماره افتاد

چاپ نشــریه رول ،باید به مراکز استانهای پرترافیک

مراجعــه کنند که این امر با توجه به مشــکالت موجود

گران شــدن کاغذ  ،زینک و ســایر مواد اولیه برای چاپ

در سیســتم اینترنتی و حمل و نقل ،تــدوام کار را برای

از نشــریات دارای مجــوز اســتان به حیات خــود ادامه

معروفی نوسان قیمت زینک و کاغذ را مورد اشاره قرار

نشــریات مکتوب ،سبب شــده امروزه فقط  50درصد

نشریات سخت تر میکند.

دهند و از ســوی دیگر عدم توازن نرخ چاپ در اســتان

داد و افزود :وزارت ارشــاد ســهمیه کاغذ برای رسانهها

و تفــاوت قیمت چاپ نشــریه در آذربایجــان غربی با

در نظر گرفته که این ســهمیه برای رســانههای محلی

سایر استانها ،سبب شــده تا رسانههای مکتوب استان

از  300کیلو تجاوز نمــی کند و این میزان کاغذ ،معادل

از گردونه چاپ خارج شوند.

نیاز  2تا سه شماره از نشریه است.

ســه ســال اســت که بحــران کاغذ دامــن رســانههای

وی با بیان اینکه برخی مســووالن از ایجاد درآمد پایدار

قیمت کاغذ در کشــور اعالم شد ،نشــریات مکتوب نیز

باید پرســید کدام مدیر مســول در شــرایط اقتصادی

مکتــوب را گرفتــه اســت ،از آذر  96وقتــی گران شــدن

برای نشریات ســخن به میان میآورند ،اظهار داشت:

با مشــکل کمبود کاغذ مواجه شدند؛ به طوریکه رهبر

موجــود میتوانــد درآمــد پایدار بــرای رســانه متصور

معظم انقالب در ســی و دومین نمایشگاه بینالمللی

شود؟

کتاب تهــران دســتور پیگیری کمبود کاغذ و مشــکالت

ســردبیر هفتــه نامه کوشــا با بیــان اینکــه در برهه ای

پیش روی صنعت چاپ را دادند.

از زمان مجوز نشــریات بــه صورت فله ای و براســاس

هر چند اقدامات دســت و پا شکسته ای توسط دولت

سیاســتهای غلــط وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی

نشــریات باز نکــرد و تمام این افزایــش قیمتها خود

امروز در اســتان بیش از  30نشــریه به ماده  16معرفی

انجام شــد ولی هیــچ یک از این اقدامات گــره ای از کار

واگذار شــد ،گفت :همین سیاستهای غلط سبب شد

را در خروجــی مطبوعــات نشــان داد و همچنان مواد

شوند.

اولیــه صنعت چاپ ســیر صعــودی دارد بــه طوری که

معروفی خاطرنشان کرد :در حوزه سخت افزاری و نرم

گرهــی را که روزی میشــد با دســت باز کــرد ،چنان کور

نیستند از آگهیهای دولتی محروم میشوند و از سوی

اقالم در نظر گرفته شــده اســت و عالوه بر این  120هزار

رســول بابــازاده صراحتا اعالم کــرد :اگــر اتحادیه این

در کنــار تمــام تهدیدهــای ناشــی از چند برابر شــدن

نیســت و پایه کشــاورزی دارد بخــش خصوصی توان

مجیــد محبــی تصریــح کــرد :در صورتی کــه چاپخانه

و ارشــاد اســامی دریافــت و در اختیــار لیتوگرافــی و

گســترش رســانههای مجازی ســبب شــد تا نشــریات

نمی توانند از طریق آگهی سرپا بایستند.

نسبت به طرح شکایت به اتحادیه اقدام کنند.

اســتفاده از این زینکهــا نظارت کند و ما مســوولیت

حاصــل از تــک فروشــی نیــز عاید رســانهها نشــود و

آذربایجــان غربی با اشــاره بــه عدم توانایی رســانهها

ســوء اســتفاده بســیاری از چاپخانــه داران و

عنوان کرد و گفت 60 :تا  80درصد نشــریاتی که بر روی

نظــارت کافی تشــکلهای صنفــی صنعت چــاپ ،بی

برمی گــردد و این آمار نشــان میدهد که رســانههای

کردهاند که امروز به دشواری با دندان باز شود.

دیگربــه دلیل ســاختار اقتصادی اســتان کــه صنعتی

تومان برای چاپخانه باقی میماند.

قیمت مواد اولیه چاپ ،کاهش تقاضای بازار به دلیل

درج آگهی در نشــریات را ندارد و عمال نشریات استانی

مکتوب ریــزش مخاطب داشــته باشــند و عمال درآمد

معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی

وی با بیان اینکه کار چاپ ،به عنوان کار خدماتی تلقی

در مخاطــب شناســی را از دیگــر آفتهــای مطبوعات

است ،تصریح کرد :هر ســاله در اتحادیه قیمت گذاری

نشریات بیش از پیش خود را در خطر ببینند.

لیتوگرافیهــای آذربایجــان غربــی در غفلــت و عــدم

کیوسکهای مطبوعاتی استان میرود به مراکز توزیع

توجهــی تشــکلهای صنفی رســانهای وعــدم نظارت

استان عایدی از تک فروشی ندارند.

زده  ،به طوری که طی ســالهای اخیر با عدم توازن در

وزارت ارشــاد مبنــی بــر عــدم حمایــت از رســانههای

شده ایم و نشریاتی که تا سال  96در داخل استان و به

افزود :با وجود اینکه چندین رســانه جدیدالتاســیس

به یکباره با قیمت فزاینده و نجومی مواجه شدند.

خوبی دارند با حذف حمایتهای دولت از رسانههای

ای خــاف این عمل کند ،الزم اســت مدیران رســانهها

میشــود و قیمــت گــذاری در ایــن زمینه نیــز اختیاری

زینکها را به قیمت بسیار نازل از طریق وزارت فرهنگ
چاپخانــه قــرار داده ،باید خــود اتحادیه نیــز بر نحوه

نظارت بر این زینکها را نداریم.

وی بــا بیان اینکه از قیمت چاپ نشــریات در اســتان و

سایر استانها اطالعی ندارم ،افزود :اگر شاهد نوسان

داریم و لیســت قیمتهــا را به اصناف اعــام میکنیم

قیمت در بازار چاپ نشــریات هســتیم ،بایــد اتحادیه

گــذاری در کمیســیون عالی نظارت ثبت نمی شــود به

اســتان صورتجلســه ای تشــکیل و در اختیار معاونت

ولی مشکل اساسی از این ناشی میشود که این قیمت
طوری که قیمت مصوب در این خصوص نداریم.

چاپخانــه داران و معاونــت فرهنگــی اداره کل ارشــاد
فرهنگــی قرار دهــد تا بــه وضعیت موجود رســیدگی

سایر دســتگاههای متولی ،تیشــه به ریشه مطبوعات

ســیاح با انتقاد از رویه پیــش روی معاونت مطبوعاتی

رییس اتحادیه چاپخانه داران آذربایجان غربی افزود:

کنیم.

قیمت تمام شده نشــریات در آذربایجان غربی مواجه

جدیدالتاســیس ،ایــن رویه را ناخوشــایند اعالم کرد و

شــرقی) به مراتب ارزان تر از آذربایجان غربی است چرا

آذربایجــان غربــی تصریح کــرد :در صــورت تهیه این

قیمــت نازلتری به روی دکههــای مطبوعاتی میرفتند

اســتان نظــم در انتشــار داشــته و محتــوای تولیــدی

از میــان تمــام مشــکالت ،نبود اتحــاد رویــه در قیمت

جدیدالتاســیس ،پــس از مدتــی بــا مشــکل مواجــه

اســتان آذربایجــان غربی ســبب شــد تــا تیرخالص بر

نظــم در انتشــار را بــرای حمایتهای دولتــی در نظر

اســتعالم قیمــت تمام شــده نشــریات ،از لیتوگرافی و

وی ثابــت مانــدن تعرفــه آگهــی ادارات را از دیگــر

لیتوگرافیها قرار داده شــد و در مواردی شاهد تخلف

قیمت رپرتاژها را در  10ســال اخیر افزایش نداده اند و

برخورد شد.

قیمت تمام شده چاپ در اســتان همجوار( آذربایجان
که در ســایر استانها توانسته اند با جذب هر چه بیشتر

گــزارش ،وضعیــت ،بررســی و تــاش میشــود برنامه

آذربایجان غربی نتوانسته ایم به این وضعیت برسیم.

یکپارچه پیش رویم.

مشــتری ،قیمت تمــام شــده را پایین بیاورنــد ولی در

محبی با بیان اینکه ســال گذشــته در مرحله نخســت

تهیــه و در اختیــار لیتوگرافیها قرار دهیــم ،اعالم کرد:

عملکرد آن ارتباط چندانی با اداره کل فرهنگ و ارشاد

اعالمــی از ســوی چاپخانههــا و لیتوگرافیهــای

پیکــر مطبوعــات اســتان زده شــود بــه طــوری کــه با

بگیرند نه مدت زمان اخذ مجوز را.

چاپخانههــای اســتان به خوبی آشــفته بــازار صنعت

معضــات عنــوان کــرد و گفت :برخــی ادارات اســتان

بــا بررســی میدانــی ،این اختــاف قیمت حتی به ســه

از سوی دیگر دستگاههای اجرایی با دور زدن قانون به

موضوع زمانی بغرنج تر میشــود که در حالت مقایسه

از طریق سامانه مربوطه به نشریات ،آگهیها را دستی

برابر قیمت استانهای همجوار است به طوری که نرخ

میرساند و این امر ماهیت توزیع متوازن آگهیها بین

 2میلیون تا  3میلیون تومان و باالتر و در اســتانهای

معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی

محبــی اعالم کــرد :از واحــد نظــارت اداره کل صنعت،

چاپخانههای استان را مشکل جدی مطبوعات عنوان

اســتفاده از ایــن زینکهــا نظــارت کند و بایــد منتظر

برابر در بین چاپخانههای داخل استانی نیز میرسد و

جای تجمیع آگهیها در اداره ارشــاد و واگذاری آگهیها

ای ،قیمت تمام شده چاپ نشریات در استان ،چندین

وبا قیمت بســیار پایین در چند نشریه خاص به چاپ

هر دور چاپ نشــریه با شــمارگان  1000تایی در استان

نشریات استانی را زیر سوال میبرد.

همجــوار این نــرخ از  800هــزار تومان تا یــک میلیون

با اشــاره به نبود نرخ ثابت برای چاپ نشریات توسط

تمام این مشــکالت دســت به دســت هــم داد تا امروز

کرد و اظهار داشــت :باید نهادهای نظارتی نســبت به

بیافتد و مشمول ماده  16قانون مطبوعات(عدم نظم

نشریات مکتوب بیش از این دچار مشکل نشوند.

داشــتند برای ادامه حیــات موقت خود خــود تعدیل

رســانههای مکتــوب از وضعیــت موجود بــه معاونت

تبلیغات شدند.

خاطرنشــان کرد :مدیران رســانه به جــای تالش برای

تومان است.

واحــدی در ایــن زمینه تدویــن و طبق سیاســتهای
بابازاده با بیان اینکه اتحادیه چاپخانه داران همچون

میشــوند و ضــرورت دارد معاونــت مطبوعاتی صرفا

چاپ استان نمایان میشود.

معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی

توانســتیم زینک دولتــی به میــزان  3میلیــارد تومان
هر زینک به قیمت  11هــزار تومان خریداری و در اختیار

لیتوگرافیهــا بودیــم کــه بــا لیتوگرافیهــای متخلف

ســایر اتحادیهها یک تشــکل و انجمن صنفی اســت و

اســامی ندارد ،گفت :ضــرورت دارد اتحادیه چاپخانه
داران ناظــر و جوابگــوی زینکهــای خریــداری شــده

باشد.

وی بــه حمایتهــای دولــت از نشــریات اشــاره کرد و

وی بــا انتقــاد از روند واگــذاری زینک بــا قیمت دولتی

اظهار داشــت :واگذاری ســهمیه کاغــذ و یارانه دولتی

وزارت ارشــاد بیــن چاپخانههــا زینک یارانــه ای توزیع

معاون مطبوعاتی این اداره کل موجود است.

توســط وزارت ارشــاد ،به چاپخانهها ،گفــت :زمانی که

میکند به دلیل عــدم هماهنگی و عدم اطالع از میزان

زینک واگذار شده به هر چاپخانه ،نمی توانیم نظارتی
بر روند استفاده این زینکها داشته باشیم.

معدن و تجارت استان درخواســت کرده ایم تا بر روند
نظارتهای این سازمان باشیم.

از جملــه ایــن حمایتها بوده و لیســت حمایتها در
این در حالی اســت که ســردبیر یکی از هفته نامههای
باســابقه و فعــال آذربایجــان غربــی از عــدم دریافت

یارانــه در ســال خبــری داده و گفت :با وجــود نظم در
انتشار و سابقه  21سال ،امسال هفته نامه کوشا موفق

به دریافت یارانه دولتی نشده است.

با روند فعلی ،مرگ خاموش مطبوعات را

حیــات نیمــی از رســانههای مکتوب اســتان بــه خطر

تــک نرخی کردن قیمت چاپ نشــریات اقــدام کنند تا

در انتشــار) شوند و اندک رسانه ای که تاب آوری باالیی

ســیاح بــا بیــان اینکــه تاکنــون هیــچ یــک از مدیــران

بــرای نشــریات محاســبه کنند ،اظهار داشــت :ســال

داشــت :حــوزه چــاپ و مکتــوب در ســه ســال اخیر با

نیــرو کرده و یا دســت به دامــن تســهیالت بانکی و یا

مطبوعاتی گالیه ای نکرده اند تا پیگیر موضوع شویم،

کردیم تا لیســت زینکهایی که اســتفاده کرده بودند

چاپ بــه فضای مجــازی و ترویــج شــبکه اجتماعی بر

بهبود شــرایط موجــود در اســتان ،چاپ نشــریه را به

وی با بیان اینکــه لیتوگرافی یا چاپخانههایی که زینک

شاهد خواهیم بود

دولتی دریافــت کرده اند نباید زینــک را به قیمت آزاد

گذشــته از تمــام لیتوگرافیهــای اســتان درخواســت

را در اختیــار اتحادیه قرار دهند ولی متاســفانه در این
خصوص راستی آزمایی نشد.

فقط  50درصد نشریات آذربایجان غربی در

ســایر اســتانهای همجوار میبرنــد که با تــداوم این

معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی

اســتان را نیــز شــاهد خواهیــم بــود و ضــرورت دارد

دارای مجوز هســتند کــه از این تعداد فقط  60نشــریه

متولی مســتقیم نظارت بر چاپخانههای اســتان است

انگشت شــماری از نشریات مکتوب استان چاپ منظم

ســریعا نســبت به تک نرخــی کــردن هزینههای چاپ

امید ســیاح به دالیل رکود نشریات استان اشاره کرد و

وی اعالم کــرد :در حال حاضر هر یــک از چاپخانههای

نســبت به تهیه زینک و کاغذ یارانــه ای اقدام کرده اند

عــدم تخصیــص یارانه بــرای نشــریات بــا مجوزهای

برای نشــریه ای که تیــراژ ثابتــی دارد در چاپخانههای

میکند.

آگهی در چند ســال اخیر و ضعف رسانهها در مخاطب

باال بودن کیفیــت چاپ در اســتانهای همجوار ،قیمت

غربی است.

آذربایجان غربی است.

حال انتشار هستند

روند ،طی سالهای آینده زوال و نابودی چاپخانههای

در ایــن خصــوص گفــت 117 :نشــریه چاپی در اســتان

معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی که

در حال انتشــار بوده و از بین این نشــریات نیز تعداد

بــا اتحادیه چاپخانه داران جلســه ای تشــکیل داده و

دارند.

نشریات اقدام کنند.

افزود :پایین بودن زیرســاختهای اقتصادی استان،

اســتان نرخ مخصوص خود را داشته و عمال نرخ ثابتی

جدید ،باال بودن هزینه چاپ ،ثابت ماندن تعرفههای

اســتان متفاوت بوده و این در حالی است که عالوه بر

شناسی ،عمده دالیل رکود نشریات استان آذربایجان

نیز در ســایر اســتانها بــه مراتــب پایین تر از اســتان

وی بــا بیــان اینکــه آگهیهــا حیــات و ممــات اقتصاد
رســانهها را تامین میکننــد ،تصریح کــرد :آگهیها به

اعالم کرد :اداره کل ارشــاد اســامی اســتان نظارتی بر
چاپخانهها ندارد و همکاری ایــن اداره کل با چاپخانه
داران نیز بسیاری ضعیف است.

رییس اتحادیه چاپخانــه داران آذربایجان غربی اعالم

کــرد :عالوه بر این شــاهد هســتیم در ســایر اســتانها

نشریات با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

ولی اداره ارشــاد اســتان در ایــن زمینــه ضعیف عمل

اداره کل ارشاد آذربایجان غربی مسوول
نظارت بر زینکهای توزیعی نیست

معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
آذربایجــان غربی کــه از خرید و توزیع زینــک با قیمت

تزریق میشــود که نوع دولتی آگهیهــا به دلیل رغبت

رییــس اتحادیه چاپخانــه داران آذربایجــان غربی نیز

ســوی روزنامههای سراســری هدایت میشــود و عمال

تومان برای  4زینک اعالم شــده و در این قیمت گذاری

بیشــتر مدیــران دســتگاههای اجرایــی ،بــه ســمت و

رســانههای استان که همه (به جز  2مورد) کثیراالنتشار

تمام هزینهها از جمله هزینه مرکب ،حق کارگر و سایر

زیرساختی اســت و باید وزارت ارشاد تدابیر اساسی در

زمینه رسانههای مکتوب ،تصریح کرد :با وجود سابقه

نیــز بایــد در ایــن خصــوص نظــارت داشــته باشــد،

داران و قــرار دادن این زینکها به قیمت  11هزار تومان

گفــت :قیمــت ارائــه شــده در دور اول چــاپ  300هزار

میگــردد ولــی مشــکل اصلی حــوزه مکتوب اســتان،

محبی با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی

اداره کل ارشاد آذربایجان غربی نظارتی بر

دو صــورت دولتــی و بخــش خصوصــی به رســانهها

مشکالت زیادی درگیر شــده که بخشی از کمبود حوزه

این زمینه اتخاذ کند.

یارانه ای خبر نداشــت ،پس از کســب اطالع از خرید 3

چاپخانهها ندارد

عبداالســام معروفی ،ســردبیر هفته نامه کوشا اظهار

میلیارد تومانی زینگ دولتی توســط اتحادیه چاپخانه
در اختیــار لیتوگرافــی و چاپخانههــای اســتان ،گفت:

مــا مســوول نظارت بــر نحوه اســتفاده ایــن زینکها
نیستیم.

وی با اشــاره به ســابقه  170ســاله آذربایجــان غربی در

دیرینه اســتان در حوزه رســانههای مکتوب ،هنوز یک

دستگاه چاپ رول در استان وجود ندارد.

ســردبیر هفته نامه کوشا افزود :نشــریات استان برای

افزاری با مشکالت اساسی مواجه هستیم و باید وزارت
ارشــاد در این زمینه ســاختار نظام مندی ارائه کند و از
ســوی دیگر ضرورت دارد نظام صنفی رســانه در کشور

تشــکیل شــود و تا زمانی که ارگان مشــخص در حوزه

رسانه نداشــته باشیم نمی توان در این حوزه اقدامات

موثری انجام داد.
وی رســانههای مکتوب را ســند ماندگار تاریخ استان
عنوان کرد و گفت :با توجه به تاثیرگذاری رسانههای
مکتــوب بــه عنوان ســند مانــدگار تاریخ اســتان و با
توجه به اینکه فضای مجازی نمی تواند جای رســانه

مکتوب را بگیرد ،باید مشــکالت این بخش رفع شود
چــرا که اگــر با رونــد فعلــی پیش رویــم در ســالیان
نــه چنــدان دور مرگ خامــوش مطبوعات را شــاهد
خواهیم بود.

امیدی برای بهبود شرایط موجود نیست

مدیرمسوول هفته نامه دنیز گفت :رسانههای مکتوب

در آذربایجان غربی در ســه ســال گذشــته با معضالت
عدیده و کمرشکنی مواجه بودند و بسیاری از نشریات

در دو ســال اخیر تعطیل شــده و نتوانتســتند از پس
هزینههای سنگین و گرانی کاغد ،چاپ بر بیایند.

مصطفــی قلیــزاده علیــار مشــکالت نشــریات را آزار
دهنده عنوان کرد و اظهار داشــت :با وضعیت موجود
امیدی برای بهبود وضعیت نیست.

وی با بیان اینکه در شــرایط کنونی ،نشریات از گردونه
حیــات و اســتمرار فعالیــت ســاقط میشــوند ،افزود:

عمده مشکل نشریات استان ،مشکالت مالی است.

مدیر مســوول هفته نامه دنیز با بیان اینکه در گذشته

از رســانههای مکتــوب حمایتهایی میشــد ،تصریح

کرد :در حال حاضر این کمکها به حداقل میزان خود

رســیده است در حالی که روز به روز هزینه چاپ و سایر
هزینهها باال میرود.

قلیزاده علیار اعالم کرد :در تهاجم رســانههای مجازی

و شــبکههای اجتماعــی ،اگــر حمایتــی از مطبوعــات
و رســانههای کاغــذی بــه عنــوان ســند مانــگار تاریخ
مطبوعات اســتان نشود ،نشریات مکتوب نیز تعطیل
میشوند.

وی بــا بیان اینکه مــا مدیران رســانهها برخالف برخی

مدیــران نگاه بازاری به نشــریات نداریــم ،گفت :اگر به

چشــم بازاری نــگاه کنیم نشــریات درآمدزایی خواهند
داشــت ولــی بــرای دفــاع از ارزشهــا و مصالــح ملی
ضرورت دارد دولت نیز از رسانهها حمایت کند.

مدیر مسوول هفته نامه دنیز افزود :نگاه ما به رسانه،

نگاه رسالت مدار اســت چرا که در مقابل رسانه ،تاریخ
اســتان و مردم تعهد داریم و حتی اگــر در عصر حاضر
رســانههای مکتــوب خریــدار مادی نداشــته باشــند،
همچنان به کار خود ادامه خواهیم داد.

فارس
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فیلترینگ تلگرام از ضرورت تا احتیاط

فاطمه قلی پور گنجه لو
دلیــل واقعی فیلترینــگ تلگــرام اندکی مبهم

به نظر میرســد ،چرا که مطالبــی که در تلگرام
قابل رد و بدل هســتند در ســایر اپلیکیشنها
مربوطه کــه دســتور فیلترینــگ تلگــرام را نیز

واقعــا دلیل واقعــی فیلترینگ تلگــرام اندکی

پوشــیده به نظر میرســد ،چرا کــه مطالبی که
در اپلیکیشــن تلگــرام قابــل رد و بــدل کردن

هستند ،در سایر اپلیکیشنها مانند واتساپ،
اینســتاگرام و ...نیــز قابــل رد و بــدل کــردن

هســتند و هیچ تفاوتی باهم ندارنــد؛ با توجه

به اینکــه حتــی قاضــی مربوطه ،بیژن قاســم

فیلترینــگ تلگــرام را صادر کرده بــود ،به جرم

فســاد به  10ســال حبس تعزیری محکوم شده
است!

آمارها گویای این مطلب اســت کــه فیلترینگ
تلگرام نتوانســت مانعی برای دسترسی به این
اپلیکیشن شود و حتی بعد از فیلترینگ تلگرام،

نه تنهــا کاهشــی در میــزان کاربــران آن ایجاد
نشــد بلکه کاربران با تجربه ســایر شــبکههای
اجتماعــی از جملــه اپلیکیشــنهای ایرانی ،به

این نتیجه رســیدند تلگرام همتایی ندارد و باز

دوباره به این اپلیکیشــن روی آوردند و تلگرام
به عنوان محبوبترین شبکه اجتماعی در بین

کاربران ایرانی شناخته شده است.

حتی رســانههای رســمی ایــران نیز بــا در نظر

گرفتن خواســته مردم در زمینــه دریافت اخبار

و اطالعات ،بعــد از فیلترینگ تلگرام همچنان
در ایــن اپلیکیشــن حضــور دارنــد و بــه رفــع
نیــاز مخاطبان خــود از طریق تلگــرام مبادرت

میورزند.

بی معنی بودن فیلترینگ تلگرام

روانشناســی بالینــی ،با بیان اینکــه فیلترینگ
تلگرام هیــچ معنایی ندارد ،خاطرنشــان کرد:
واتســاپ و تلگرام هیــچ فرقی باهــم ندارند و

امکان طــرح مطالبى كه در تلگرام منتشــر مى

شود ،در واتساپ یا اینستاگرام نیز وجود دارد،
دلیــل واقعی ایــن فیلترینگ چه بوده اســت،

اندکی پوشیده به نظر میرسد.

وی افزود :اگر مســئولین مرتبــط فکر میکنند

فیلترینــگ تلگــرام باعــث کاهــش آســیبها

میشــود ،بایــد متذکــر شــد که نــه تنهــا این
مسئله باعث کاهش آسیبها نمی شود ،بلکه

میــزان آن را نیز افزایــش داده و تاثیر معکوس
دارد ،حال اين آســيب چه اجتماعى باشــد چه

سياسى!

وی فیلترینــگ تلگرام را کاری بیهوده دانســت
و خاطرنشــان کــرد :کامــا مشــخص بــود که

فییلترینــگ تلگرام اقدامی بــدون مطالعه و از
روی هیجــان بوده اســت و شــاید تصور فردى

كه دســتور فيلترينگ تلگرام را صادر كرد بر آن
بود در فضای سیاســی آن مقطع ،با فیلترینگ
تلگــرام از انتقــال بعضــی خبرهــا ممانعت به

عمــل آیــد ،امــا در حــال حاضــر و در شــرایط

ســواد رســانهای خانوادههــا و آمــوزش نحوه

حضور و استفاده از فضای مجازی قابل کنترل
باشد.

افزایش سواد رسانه ای

آقازاده اولین و اصلی ترین اقدام برای مواجهه

کنونــی جامعه کامــا بی معنــی و دور از تفكر و

با موضــوع فیلترشــکن و کاهش آســیبهای

الحــال! امروز آمــوزش و پــرورش در جامعه ما

فعــال بــودن آن در واقع نــام کاربری ،شــماره

رســانه ای ،ســواد دیجیتــال و ارتقــاء ســطح

میکنند و بعد ســرور  VPNآنرا به بانک ارســال

عنــوان کــرد و اذعان داشــت :والدیــن در حد

رمزنــگاری نکنــد ،بایــد احتمال هر نوع ســوء

و اجــازه ندهند شــکاف دیجیتالــی بین آنها

دسترســی ســودجویان به اطالعات در چنین

باشد ،اگر سواد فرزندان در استفاده از اینترنت

بينــش واقع گرايانه اســت و آن فرد نيز معلوم

در مخاطره اســت و مســئولين امر اگــر در اين

مورد اقدامات ســريع و موثرى انجــام ندهند،
متاسفانه با آسيبهاى جبران ناپذيرى مواجه

خواهيم بود.

فیلترشکنها و بلوغ زودرس

این کارشناس روانشناسی بالینی با بیان اینکه

به دلیل ضعیف بودن بســتر کشــور مجبور به

افــزود :حتــی دانــش آمــوزان بــرای برگــزاری
کالسها و ارســال فایلهای آموزشی که امکان

ارســال آنهــا از طریق واتســاپ و یا ســایر نرم

افزارها امکان پذیر نیست ،مجبور به استفاده از
تلگرام هستند ،به همین دلیل و برای استفاده

از تلگــرام مجبــور به نصب فیلترشــکن بر روی

گوشیهای خود میشوند.

کــودکان و نوجوانان در جامعه مــا افزوده مى
شود.

فیلترینگ تلگرام ،دسترسی راحت به
سایتهای مستهجن

مبتنی بر  VPNمیباشــد و ایــن خود تحریمی
میتوانــد تبعــات زیانباری بر اقتصاد کشــور و

جامعه داشته باشد.

دسترسی به حریم خصوصی افراد از

وی اظهار داشــت :میزان آســیبی که فیلترینگ

"نــادر آقــازاده" ،مدیــر عامل شــرکت دانش

طریق فیلترشکنها

فرهنگى و يا نفع اقتصادى به برخى رســانهها

برخــی شــبکههای اجتماعــی از جملــه تلگرام

امکان دسترســی بــه حریم خصوصــی افراد از

تلگرام به جامعه وارد میکند ،از توجیه آســيب

بســیار باالترســت؛ بهتر اســت در ایــن فضا که
گوشی موبایل در دســترس همگان قرار گرفته

اســت ،فیلترینــگ تلگــرام برداشــته شــود تــا
حداقــل خانوادهها از عدم نصب فیلترشــکن

بر روی گوشــی کودکان خود و بــه تبع آن ورود
آنان به ســایتهای ناخواسته جلوگیری کنند،

اســتفاده از تلگرام ،همه والدین ناچار هستند

بــا نصب فیلترشــکن بــر روی گوشــی کودکان

بنیان ســتاک ،نیــز با بیــان اینکه فیلتر شــدن
باعــث فراگیرتــر شــدن اســتفاده عمومــی از

عمدتــا ناشــنانس و رایــگان
فیلترشــکنهای
ً
شــده اســت ،تصریــح کــرد :از تاثیــرات منفی

ایــن اتفــاق میتوان به انتشــار بیــش از پیش
بدافزارها و رفع محدودیت دسترســی به دیگر

ســایتهای غیرمجــاز و غیراخالقی اشــاره کرد
کــه هزینههــای اجتماعــی و اقتصــادی باالیی

مدیــر عامل شــرکت دانــش بنیان ســتاک به

طریق فیلترشکنها اشاره کرد و اذعان داشت:
بدافزار بودن خاصیت فیلترشــکنهای مبتنی

بر  VPNنیست و این موضوع میتواند در مورد

همه اپلیکیشــنها و نرم افزارها صادق باشد،
یک اپلیکیشــن ســاده و بــه ظاهر کم ریســک
مثل دفتر یادداشــت هم میتواند یک بدافزار

حرفه ای و خطرناک باشــد و اینکه مردم عادی

جذب کانالهــای مجازی زرد میشــوند ،علت

حتما از فیلترشکنهای شناخته
استفاده کنیم
ً

اجتماعی اســت که کودکان را بیشتر از کاربران

دسترســی به اینترنت به آنهــا ندهیم و موقع

وی شــبکههای اجتماعــی مبتنــی بــر موبایل

شکن را خاموش نماییم.

اطالعاتــی و رســانه ای ایــن شــبکهها عمدتــا

اگر مجبور هســتیم به هر دلیلی از فیلترشــکن

این اتفاق هرچه باشــد معلول آن آســیبهای

شــده اســتفاده کنیــم و دسترســی بیــش از

بزرگسال درگیر خود میکند.

دسترســی بــه وب ســایتهای داخلــی فیلتر

نظیر تلگرام ،اینستاگرام ،واتســاپ و  ...را جزء

بلــه ،خیلیهــا در جامعه موافــق این موضوع

میکننــد و در ایــن فضا احتمال هر نوع ســوء

مدیر عامل شرکت دانش بنیان ستاک با بیان

ایران هســتند و حتما باید به شــیوه صحیح با

انداخت و اذعان داشــت :اگر به دنبال پاســخ

دیده و آشــنا شوند ،خاطرنشان کرد :البته من

شوید.

این نتیجه ختم بشود که نباید کودکان به این

اجتماعــی تلگــرام اگرچه هزینههــای فرهنگی

آنها از این بســتر دور نگه داشته شوند ،چراکه

میکند ولی گویا منافــع اقتصادی برخیها به

اقتصاد دیجیتال مهمترین پیشران توسعه در

کرده است و این احتمال وجود دارد که مافیای

وی افــزود :فرصتهــا فضــای مجــازی در

کشور شود.

ولی به نظر من و خیلی از فعاالن حوزه فناوری
اطالعــات ،حتمــا ایــن مقابله باید با یکســری

مالحظات ویژه انجام شود.

اســتفاده ای وجود دارد و این همان موضوعی

است که باید نگران آن باشیم.
آقــازاده بــا بیــان اینکــه فیلترشــکنها بــرای
انجــام وظیفــه ذاتی خــود فقط و فقــط باید به

خوانــد و اذعان داشــت :همچنین این فشــار

وب ســایتهای تجاری ،علمی و دانشــگاهی،

اکثــر ســرویسهای بیــن المللــی اینترنت که

بــا محدودیــت تحریــم روبــرو هســتیم ،اکثــر
پزشــکی ،پرداخــت آنالیــن ،مدیریــت بانکــی،

خدمات مالــی و اقتصادی و ...ایــران را تحریم

نمــوده اند و در حــال حاضر تنهــا راه دور زدن
تحریمها اســتفاده از همین فیلترشــکنهای

فیلترشــکنها هیــچ دسترســی غیــر از اینترنت

قطعــا میخواهند کار دیگــری انجام
بخواهنــد
ً

دهند و در آن صورت کاربر نباید آن را نصب کند.

وی افــزود :همین طور پیشــنهاد میشــود در

مواقعــی که میخواهند وارد وب ســایتهایی

مهــم و حســاس مثــل اینترنت بانک یــا درگاه

بانکی بشــوند که در آن مجبور به ورود شــماره

و ابزار ارتباطی در اختیار عموم مردم و از جمله

برمیداشتم

به اعتقــاد همه کارشناســان ،این رســانههای

اطالعات نیز در این خصوص اظهار نظر کرده

چراکــه نیــاز بــه دیــده شــدن ،تائید شــدن و

من خارج است و اگر دســت من بود رفع فیلتر

ایــن اتفاق قطعــا و قطعــا اعتیاد را بــه دنبال

ایجاد مشکل در سرعت شبکه شده اند؛ اگر رفع

معرض این اعتیاد هستند.

انجام میدادم.

اینکه کودکان آینده ســازان جامعــه و اقتصاد

رفع فیلتر آن را به میدان دادســتان کل کشــور

این فضــا ،فرصتهــا و تهدیــدات آن آموزش

این ابهامها هستید از دادستان کل کشور جویا

اعتقــاد دارم که اطالع از این آســیبها نباید به

گزارش ما حکایت از آن دارد ،فیلترینگ شــبکه

رســانهها دسترسی داشته باشــند و حتما باید

و اجتماعی بســیار زیــادی برای کشــور تحمل

ما در دوره انقالب چهــارم صنعتی قرار داریم و

ویژه ســازندگان وی پی ان و پروکســی را ســکه

دنیا به حساب میآید.

چنیــن حــوزه ای مانع از رفــع فیلتر تلگــرام در

ایــن روزهــای کرونایــی ،بــا برقــراری تماس و

فریاد سقف کهنه بر سر سکنه چهار دیواریهای شهر
ایسنا -فرســودگی بافتهای قدیمی و حاشیه ارومیه
یکی از مهمترین معضلهای مربوط به فضای شــهری
ارومیه اســت .با ورود بــه کوچههای قدیمــی ونگاهی
اجمالــی بــه خانههای مناطــق دارای بافت فرســوده
زنگ خطری که بیخ گوش ســاکنان این محالت اســت
و جان هزاران جمعیت ســاکت دراین محالت را تهدید
میکنــد را میتــوان بــا تمام وجــود حس کــرد .بافت
قدیمی نشان دهنده فرهنگ شهر است ولی به دلیل
نبود دسترســی به خدمات شهری همچون بهداشت و
آســیب پذیری در برابر زلزله و آتش ســوزی یک تهدید
به حساب میآیند.
طبق گفته شهرداری ارومیه بیشتر بافتهای فرسوده
در منطقه چهار شهر قرار دارند.
سالهاســت طرح بازآفرینی شــهری در جهت نوسازی
و بازســازی بافتهای فرسوده درارومیه تصویب شده
ولی آنگونه که انتظارمی رود عملیاتی نشده و ساکنان
مناطق بافتهای فرســوده در انتظار اقدامی اساسی
در این زمینه هستند.
دریافــت تســهیالت بانکی برای نوســازی ســاختمان
سخت است
عباسی یک شــهروند ارومیه ای که در خانه ای با بافت
فرسوده به همراه خانواده زندگی میکند افزود :کارگر
اســت و توانایــی مالی بــرای تخریب و ســاخت مجدد
خانه خود را ندارد.

خودشان را کنترل کنند و بعد فرزندانشان را.

آذری جهرمی دلیــل اصلی فیلتر تلگرام و عدم

نصب کننده بــه این اطالعات دسترســی پیدا

وی بلــوغ زودرس را پیــش آگهــی بــد بــرای

روز به روز بر میزان افســردگی و آمار خودکشی

بــا افتــادن در جریــان تنــد و لجــام گســیخته

مدیر عامل شــرکت دانش بنیان ستاک افزود:

اجتماعــی پرمخاطــب مراجعــه میکننــد و

آقــازاده در خصوص نظر برخی افــراد مبنی بر

شــرکتهای بزرگ مثــل گوگل عرضــه میکند

مى دهد که طبق بررســیهای صــورت گرفته ،

خاطرنشــان کــرد :والدیــن بهتــر اســت اول

در اســتفاده از اینترنت و غرق شــدن در فضای

میخواهنــد و در اکثــر مواقــع با پاســخ مثبت

بــه لیســت مخاطبــان را از نصب کننــده خود

نبایــد از کاربــر بگیرند و اگر مجــوز چنین کاری را

به سمت افســردگی و خودکشی را نيز افزايش

مخصوصا
م بــازی
و نداشــتن همصحبت و ه 
ً
عمومــا به شــبکههای
در ایــن ایــام کرونایــی،
ً

مجــازی بایــد حواسشــان بــه زمــان باشــد،

دلیل مشــغله کاری والدین و تنهایی کودکان

خواهــد داشــت و کــودکان بیــش از همــه در

اپلیکیشنها دسترســیهای غیرمتعارف نظیر

وی ادامــه داد :مثــا مــا بــرای دسترســی بــه

روانی احتمال ســوق دادن کــودکان و نوجوان

کنجــکاو هســتند و در اکثــر خانوادههــا نیز به

وی با بیــان اینکه چــه والدین و چــه فرزندان

آنــان تنها ،احساســاتی ،بیتجربه و به شــدت

نشوند!

فیلتر تلگرام دســت مــن بود ،حتما ایــن کار را

باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم.

نصب میکنند به امید دسترســی به تلگرام و یا

اینترنت دسترســی داشته باشــند ،تصریح کرد:

آســیبهای روحی و روانی کودکان و نوجوانان

برخــی ابزارهای کنترلی مطلــع نکنند تا کنترل

بین المللی ایجاد نماید که در شــرایط تحریم

آســيبهاى اجتماعى در ســنين پايين ،روابط

خانواده افزایش خواهد یافت.

مجــازی دانســت و خاطرنشــان کــرد :اغلــب

آسیبپذیرترین کاربران اینترنت و فضایهای

خواهند کرد و چه بسا هرگز والدین را از وجود

دسترســی به موقعیــت مکانی و یا دسترســی

هســتند کــه فیلترشــکنها باید فیلتر شــوند

بنابرایــن نگرانیها و بار روانــی منفى در درون

آقــازاده کــودکان و نوجوانــان را جــزء

برگزیده بودن را در ما انسانها برآورده و لذت

فرامــوش کرد کــه مســدود کــردن پورتهای

مدرس دورههــای مهارتهای زندگــی با بیان

کافــی را در برخــورد با ايــن مشــكالت ندارند،

مجازی نظارت داشــته باشــند و برعکس ،این

فرزنــدان خواهند بود که والدیــن را راهنمایی

میکردم .وی معتقد است :فیلترشکنها باعث

گســترش اســتفاده از ایــن فیلترشــکنهای

فیلتر کردن خود فیلتر شــکنها اظهار داشت:

مان باشــیم و چون خانوادهها آگاهی و دانش

هرگــز نمــی توانند بــر عملکــرد وی در فضای

گاهــا خیلــی از ایــن
وی ادامــه داد :چراکــه
ً

ویپیان میتواند اختــال زیادی در ارتباطات

خــارج از عرف در ســنين پاييــن و ...در جامعه

از والدین بیشــتر باشــد پس یقیــن بدانند که

اجتماعی بــا درصد باالیی اعتیاد آور هســتند،

ناخواســته و بــدون اطالع شــخص اســتفاده

اینکه باید منتظر افزایــش بلوغهای زودرس،

شرایطی مثل آب خوردن است.

و گفته است :رفع فیلتر تلگرام از حوزه اختیارات

کریــم زاد شــریفی ادامــه داد :وقتــی ایــن

هستند ،باز میشوند.

اســتفاده آتــی دور از انتظــار نباشــد ،چــون

و فرزندانشــان حداقــل در ابتدای مســیر زیاد

کودکان قرار میگیرند دانســت و تصریح کرد:

ناشــناس را دو چنــدان میکنــد ولــی نبایــد

مســتهجن و يــا نامناســب بــا ســن كــودكان

میکنــد و اگر  VPNامــن نباشــد و اطالعات را

امکان خــود را با تکنولوژیهای روز همراه کنند

این گزارش میافزاید؛ وزیر ارتباطات و فناوری

میتواند به دنبال داشته باشد.

پس از فیلتر شــدن شــبکه اجتماعی تلگرام به

هر رسانه دیگر خطرناک است.

کننده ،سایتها و صفحاتی که دارای محتویات

فرهنــگ کاربــری اینترنــت و فضــای مجــازی

مهمترین اپلیکیشــنهایی که به عنوان رسانه

وی افــزود :همیــن موضــوع الــزام مقابلــه با

فیلترشــکنها بــه گوشــی نصــب میشــوند

حســاب و یا رمز خود را به ســرور  VPNارســال

دست من بود ،فیلتر تلگرام را
ِ

هر ریســمانی چنگ میزنند و هر اپلیکیشنی را

خود موافقت نمایند.

فیلترشــکن را خاموش کنند؛ چــون در صورت

فضای مجازی بــرای کودکان را افزایش ســواد

تاثیر تلگرام و فضای مجازی بر کودکان

اســتفاده از برنامههایی مانند تلگرام هستیم،

چــرا که در شــرایط فعلی و به خاطــر آموزش و

"ســهیال کریم زاد شــریفی" ،کارشناســی ارشــد

است و آســیبهای آن نیز میتواند با باال بردن

کارت و رمز و اطالعات شــخصی مهم هســتند،

زاده ســنگرودی ،بازپرس دادســرای فرهنگو
رســانه ،که در  10اردیبهشت ســال  1397دستور

آموزشهای مجازی برای همه مشــخص شده

اثرات مخرب فیلترشکن ها بر کالبد فرهنگ جامعه

نیز قابل ارســال میباشــند و حال آنکه قاضی
صادر کرده بود ،در زندان به سر میبرد!

کروناپالساندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

وی مشــکالت مالــی را عمــده دلیــل
خــود و همســایهها بــرای عدم بازســازی
خانههایشــان عنوان کرد و گفت :دریافت
تسهیالت بانکی برای نوسازی سخت است
و ســخت تــراز آن بــاز پرداخت تســهیالت
است.
عباســی اظهار کرد :تاکنــون هیچ حمایتی
از هیــچ نهــادی برای بازســازی ونوســازی
خانههای فرسوده قدیمی دریافت نکرده
و اگر حمایتی هم باشد خبر ندارد.
محمد زاده یکی دیگر از شهروندان ارومیه
ای افــزود :اکثــر مردم ایــن منطقــه کارگر
روزمزد هستند و با این گرانیهای مصالح
ســاختمانی کســی توانایی مالــی برای نوســازی خانه
خود ندارد.
وی اظهارکــرد :ســاخت خانــه نیازمند مجوز اســت که
مجوز هــم هرچند میگوینــد رایگان اســت ولی بازهم
پول میگیرند.
محمد زاده خاطرنشــان کــرد :اگر دولــت وام کم بهره
بدهد و شــهرداری خودش نیز کمک کند بیشتر مردم
این منطقه میتوانند خانههای بازسازی کنند.
بافت فرسوده در ارومیه در حال افزایش است
حجت االســام ذاکر نماینده مــردم ارومیه در مجلس
شورای اسالمی افزود :متاسفانه آذربایجان غربی ۳۰۰۰

هکتار بافت فرسوده و سکونت گاه غیر رسمی دارد که
یک امر غیر قابل قبول برای استان است.
وی با اشــاره بــه اینکه ارومیه جــز شــهرهایی با بافت
فرســوده باال در استان اســت ،یاد آور شد :متاسفانه با
وجود تصویب قوانین و برنامههای کاربردی در جهت
نوسازی و بازســازی بافتهای فرسوده ،بجای کاهش
بافتهای فرســوده و غیر رســمی در اســتان و ارومیه
همچنان شاهد افزایش این سکونت گاهها هستیم.
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای اســامی
اظهــار کــرد :عدم پیــش بینی مهندســی شــده  ،عدم
اجرای دقیق ســاختار مهندسی و عدم توسعه صحیح

و اصولی شــهر علت اصلی افزایش این
سکونتگاهها شده است.
وی یاد آور شد :کارساز نبودن نظارتها
و وجود بده و بســتان در ســاخت و ساز
نتیجه اش توســعه خــارج از اســتاندارد
معماری و شــهری ارومیه شــده که نگران
کننده است.
حجــت االســام ذاکــر بــا تاکید بــر اینکه
سیاســتهای دولت در توســعه شــهری
و بافتهــای فرســوده باید تغییــر کند،
خاطر نشــان کــرد :اگــر دولت بــه جای
تخصیــص بودجــه در مســکن ملــی به
احیــای بافتهــای قدیمــی و فرســوده
بودجه تخصیص میداد شــاید وضعیت بهتر میشد
واز توسعه فنی شهر نیز جلوگیری میشد.
 ۴۱۷هکتار بافت فرسوده مصوب در ارومیه وجود دارد
علیــزاده امام زاده عضو شــورای شــهر ارومیــه افزود:
ارومیه دارای  ۴۱۷هکتار بافت فرسوده مصوب است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق قانــون وظایــف و
مســئولیتهایی بــر عهــده اداره کل راه وشهرســازی،
شــهرداری ،ســازمان نظام مهندســی ســاختمان برای
اجرای آیین نامههای مقاوم ســازی ســازههای شــهری
تدوین شــدده گذارده اند ،یاد آور شــد :در ســالهای
اخیر و با ضروری شــدن مقاوم سازی سازههای شهری

نصر

بــا نظــارت شــهرداری و واحدهــای فنی و شهرســازی
بر ســاخت و ســازهای شــهری ،آیین نامههای اجرایی
درخصوص مقاوم ســازی ســازههای شــهری به خوبی
اجرایی میشود.
علیزاده یاد آورشــد :براســاس ضوابط طرح تفضیلی
و ضوابــط مصوب بافت فرســوده چنانچه اشــخاص
حقیقی و حقوقی درخواســت تجدید بنا در بافتهای
فرســوده کنند درجهت تشویق آنها مشمول ۴۰درصد
مازاد تراکم و عوارض پروانه ساختمانی برای مسکونی
و  ۹۰درصد برای عوارض تجاری خواهند بود.
وی با اشــاره به اینکه تجمیع هرپالک عالوه بر ضوابط
مذکــور ۱۰درصــد تشــویقی و تجمیع بیــش از ۳پالک
نیز شــامل  ۵۰درصد مشــمول تجــاری طبقه همکف
میشود ،افزود :نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده
در راســتای بهبــود منظــر شــهری  ،کاهــش خطرهای
ناشــی از حــوادث طبیعی  ،آتش ســوزی دارای اهمیت
است.
اهمیت نوســازی بافتهای فرســوده یکــی از گامهای
اساســی توســعه هرشــهر بوده کــه نیازمند مشــارکت
مردم و مسئولین است.
هرچنــد پرداخــت تســهیالت بــه ســاکنان بافتهای
فرســوده از راهکارهای اساســی برای ســاماندهی این
مناطق است ولی به دلیل توانایی مالی پایین ساکنان
ایــن مناطق قدرت بــاز پرداخت تســهیالت راندارند و
همین مانعی برای دریافت تســهیالت و همکاری برای
نوسازی شده است.
مســئوالن مربوطه بایــد به ایــن نکته آگاه باشــند که
اگر اقدامی کارســازو اساسی در ســاماندهی بافتهای
فرســوده ارومیــه انجــام نشــود در صــورت بــروز یک
حادثه ،فاجعه ای جبران ناپذیر رخ خواهد داد.
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گزارش

بودجه پرحاشیه
در یک نگاه

الف -الیحه بودجه ۱۴۰۰از همین ابتدا و از زمان تحویل حاشــیههای فراوانی با خود به همراه داشته

مهران عقلمند

محصوالت هســتیم و در این بین خامه پاستوریزه

در بین محصوالت لبنی با تورم ۸۷.۱درصدی نسبت

عسل و لبنیات استان موافق بوده و وی بر این باور

قیمتی در ایــن نوع محصول قــرار دارد و پس از آن

به ســر میبرند و افزایش قیمت آنچنانی از ســوی

این شــهروند اردبیلی بیان کــرد :افزایش بی رویه

قیمت ماهانــه و گاها هفتگی محصــوالت لبنی در

نیز کــره پاســتوریزه با تــورم  ۷۵.۳درصدی ،شــیر

تورم ۴۲.۱درصدی ،پنیر ایرانی پاستوریزه تورم۳۸.۷

لبنیات عنوان کرد :این محصول نیز همانند ســایر

ماه ســال جاری نســبت به ماه مشــابه ســال قبل

کشــور با افزایش قیمــت مواجه شــده و اما حلقه

مردم شده است.

اگر چه دولت الیحه را در وقت تعیین شــده و معمول تقدیم مجلس شــورای اسامی کرد اما انتظار

اقام خوراکی اســت که برای حفظ ســامتی جامعه

بود چنین اتفاقی رخ می داد گویی آغاز اولین پرده از یک چالش جدید و جدی بین دولت و مجلس

اهمیتــی که شــیر و لبنیات در ســبد غذایــی مردم

در سالیان گذشته عرف بر این بود که رئیس جمهور ضمن بیان گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و

منطقی برای مصرف سرانه را بین  ۱۶۰تا  ۱۷۰کیلوگرم

رعایتپروتکلهایبهداشتیمصوبهستادکرونااز حضور در جلساتمجلسامتناعکردهاست.

کشور ما کمتر از  ۱۱۰کیلوگرم است.

خریــد و کوچکتر شــدن بیش از پیش ســفرههای
لبنیات به علت ارزش باالی غذایی یکی از مهمترین

می رود راه بسیار سختی برای تصویب آن در بهارستان داشته باشد .شیوه تقدیم الیحه که اولین بار

باید در ســبد خوراکی مردم قرار گیــرد و با توجه به

شورایاسامیدر هفتههایآیندهباشد.

دارد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عدد

پاســتوریزه تورم  ۴۱.۹درصدی ،ماســت پاستوریزه

درصدی و دوغ پاستوریزه ۳۷.۳درصدی را در آبان

داشتهاند.

تولید  ۲۲۷هزار و  ۵۷۰تن شیر در استان
اردبیل

نکات مهم الیحه بودجه14۰۰

به خصوص اقشــار کمدرآمد و دهکهای پایینتر

آخرین الیحه بودجه دولت دوازدهم با سقف ۲هزار  ۴۳۵هزار میلیارد تومان تهیه شده است .منابع

تورم ماهانه محصوالت لبنی

جامعهخواهیمبود.

و مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه سال ،۱۴۰۰رشدی ۴۷درصدی نسبت به قانون بودجه سال
 ۱۳۹۹داشته است .درآمدها رشد ۱۰درصدی داشته اند و به ۳۱۷هزار میلیارد تومان رسیده اند.
جزئیاتافزایشمالیاتهادر سالآینده

و حذف آن از سفره مردم

کشاورزی استان اردبیل ساالنه نزدیک  ۲۲۷هزار تن

خصوص انجام نگرفتــه و اکنون نقش این تعاونی

شده توسط سازمان حمایت ،به مردم عرضه کنند.

شاملمواردیهمچونمالیاتبر اشخاصحقوقی،درآمد،ثروت،وارداتوکاالهاوخدماتمیباشد.
تملک دارایی های سرمایه ای

ماههای گذشــته شــاهد رشــد قیمت در این اقام

در ماه¬هــای گذشــته نرخگــذاری نهایی و رســمی
قیمت مواجه شــدند امــا در آبان مــاه نیز همانند

افزایشسهمدولتاز صندوقتوسعهملی.مطابقبرنامهششمتوسعه،سهمصندوقاز درآمدهای

ماه قبل در سالجاری داشتهاند و این درحالیست

منابعــی که دولت از محــل نفت پیش بینی کرده حــدود  ۳۴۴هزار میلیارد تومان اســت که بیانگر

نسبت به دوماه قبل (شهریور ماه) افزایش قیمت

اوال بر این تصور بوده که تحریم
از این بابت باید گفت دولت تصوری به شــدت خوشبینانه داشته و ً

افزایش  ۸۷درصدی قیمت خامه پاستوریزه

در این باره حسن روحانی ،رئیس جمهور هفته گذشته در جلسه هیات دولت گفته بود« :برای سال

شهریور ماه با افزایش قیمت  ۴۰.۳درصدی مواجه

در  ۲شــیفت قبل و بعدازظهر با افرادی که از عرضه
نمایند و همچنین گرانفروشــان به شدت برخورد

شدت صعودی بوده و به صورت ماهانه و گاها نیز

مردم تخلفات را گزارش دهند

و صنعت مغان و شــرکت کشــت و صنعــت پارس

از اقــام و محصــوالت هســتیم و همین امر ســبب

اردبیل اظهار کرد :کاالهایی اساســی از جمله مواد

فعالیت میپردازنــد و مابقی واحدهــای دامداری

شده است.

زیر هزار راســی هســتند که مجموع تولیدات شــیر
در اســتان اردبیــل به  ۲۲۷هــزار و  ۵۷۰تن در ســال
میرسد.

تصریح کــرد :در حال حاضــر  ۲۰واحــد لبنیاتی با

تن انواع محصوالت لبنی و با اشتغالزایی  ۲۰۰نفری

به صورت هفتگی شــاهد افزایــش قیمت در برخی

ســردرگمی فروشندگان و هم چنین مصرف کننده

واسطهگریها

شیر پاستوریزه نیز تورم  ۴و  ۳.۸درصدی نسبت به

کــه در ماه گذشــته نیز(مهــر ماه) ایــن محصوالت

اســتان اردبیل نیز در مورد این موضوع عنوان کرد:

فردین صفــوی ،رئیــس اتحادیه عســل و لبنیات

یکی از مشــکات در بــازار که ســبب افزایش قیمت

لبنیات در طی ماههای اخیر شده ،واسطهگریهای

موجود در سطح بازار است.

وی افزود :یکی دیگر از دالیل این موضوع وضعیت

رئیــس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت اســتان

غذایی ،شــوینده ،مواد لبنی ،مصالح ساختمانی،

الستیک ،خودرو و لوازم خانگی از مهمترین اهداف

وی افــزود :گویــی برخــی از کاالهــا هماننــد انواع

نظارتی ویــژه برخورد با گرانفروشــان و محتکران

هرماه شاهد افزایش قیمت و تورم در آنها هستیم

صادقی افزود :از شهروندان تقاضا داریم در هنگام

محصوالت لبنی اصا فکر کاهش قیمت را ندارند و

همچنین کاهش فروش و در آمد خواربارفروشیها

است.

خرید به قیمتهای نصب شــده روی کاال یا اتیکت

توجه فرمایند و در صورتیکه موارد ذکر شده رعایت
نشده باشد برای اینکه بتوانیم کنترل بیشتر داشته

این خواروبار فروش اردبیلی عنــوان کرد :افزایش

و خدمات بهتری ارائه دهیم سامانه  ۱۲۴بصورت ۲۴

کاالها سوددهی را کاما با مشکل مواجه کرده و این

گــزارش مردمی ،بازرســان ما در اســرع وقت جهت

قیمت اقام خوراکی و تورم افسارگســیخته برخی از
در حالیست که مسؤوالن امر نیز نظارت خاصی در

از دالیل افزایش قیمت لبنیات است

داشتند.

وی تصریح کرد :بازرســان ســازمان صمــت هر روز

بیرویــه و لحظــهای قیمت اقــام خوراکــی گفت:

همچــون کره پاســتوریزه تــورم  ۱۱.۲درصــدی ،کره

درآمدهاینفتیدولت ۱۹۹هزار و ۲۷۲میلیاردتومانپیشبینیشدهاست.اتکایالیحهبودجهدولت

دارند را با قیمت واقعی و ســود منطقی مشــخص

خواهندکرد.

یک خواروبار فــروش اردبیلی در خصوص افزایش

در استان اردبیل مشغول به فعالیت هستند.

پاســتوریزه تورم  ۷.۵درصدی ،ماســت پاستوریزه

قوانیــن نظــام صنفــی و نرخهای مصــوب بوده و

مسؤوالن نظارت بیشتری به بازار داشته باشند

متاســفانه قیمت اقام خوراکی در ماههای اخیر به

فعالیت  ۲۰واحد لبنیاتی در اردبیل

صدور رای قانونی ارجاع میشود.

کاال خودداری کرده یا به بهانه نوســانات ارز احتکار

بهطوریکــه طبق آخرین آمار اعام شــده از ســوی

تــورم  ۷.۴درصدی ،دوغ تورم  ۴.۵درصدی و پنیر و

های نفتی برداشته می شوند و از سوی دیگر فضا برای فروش اوراق نفتی مهیا خواهد شد.

در حوزه لبنیات مغفول مانده است.

ظرفیت جذب  ۹۰هزارتن شیر خام و تولید  ۵۰هزار

درصدیداشتهاست.

نسبت به سال ۱۳۹۹بوده است.

فعالیتهستند.

تامین شــود ولی آنچنــان اقدامی مناســب در این

نیز شده است.

مرکز آمــار ایــران ،برخــی از انواع محصــوالت لبنی

وابســتگی  ۴۱درصدی بودجه به نفت اســت و رقمی بسیار بیشتر از وابســتگی ده درصدی است که

کنار دامداریهای ســنتی در ســطح استان در حال

کشــاورزان و بســتهبندی و توزیــع مناســب بود تا

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیل

تملک دارایی ســرمایهای یا همان هزینه های عمرانی حدود  ۱۲درصد از کل مصارف عمومی دولت

نفتی می باید ۳۸درصد باشد اما در الیحه بودجه ۲۰درصد تعیین شده است.

صنعتــی بــا ظرفیــت  ۱۵هــزار و  ۲۱۵راس مولد در

جایگــذاری نشــده و برای مثال تعاونی روســتایی

و همیــن امر ســبب کاهش قــدرت خرید مــردم و

لبنیبودهایم.

بــه نفت را می توان در دو مورد دیگر نیز مشــاهده کرد :فروش  ۷۰هزار میلیــارد تومان اوراق نفتی و

در حــال حاضــر تعــداد  ۱۰۷واحد گاوداری شــیری

داشتهاند اما همچنان در نوار افزایشی قرار دارند و

برای انواع محصوالت لبنی انجام یافته و با افزایش

وابستگیالیحهبودجهبهنفت

گاوداری شیری صنعتی در استان اردبیل بیان کرد:

بــه ترتیب دارای ظرفیــت  ۵هزار و  ۲هزار راســی به

میزاندرآمدهایمالیاتیبا ۵۲هزار میلیاردتومانافزایش۲۴۷،هزار میلیاردتومانپیشبینیشده

را تشــکیل میدهد که حدود  ۱۰۴هزار میلیارد تومان می شود و نســبت به قانون سال  ۱۳۹۹رشد ۱۸

خلیــل نیکشــاد بــا اشــاره بــه فعالیــت  ۱۰۷واحد

برخی از اقام همانند انــواع محصوالت لبنی که در

خیال کاهش و یا ثبات قیمــت ندارند ،در حالیکه

اســت .مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را نسبت به دیگر مالیات ها داشته است .این درآمدها

در حالــی رخ داده کــه اســتان اردبیل خــود یکی از

وی افزود :تعداد  ۲واحد گاوداری در شــرکت کشت

ماههای گذشــته در چندین مرتبــه افزایش قیمت

وی گفت :ایــن فاصله قیمتی بهدلیــل رانتخواری

بازرسان سازمان ،در اسرع وقت پس از تکمیل برگ

همچنان در بحران به سر میبرد.

اردبیل ادامه داد :شــکایات مردمــی و گزارشهای

حقــوق هر دو طرف تولید کننــده و مصرف کننده

کمیسیونهایتخصصیارائهدهند.

این ماده غذایی مهم و حذف آن از سفرههای مردم

قیمت اســت و این در حالی اســت که تولیدکننده

گرانفروشــی نکنند و کاالهایی که از قبل در اختیار

معیارهای بهداشــتی و جهانی بوده و در سالهای

دهند.اینکمیسیوننیزمیتواندطی۱۵روزالیحهرابررسینمایدکهالبتهاینمدتقابلتمدیداست.

نوسانات ارزی

رئیــس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت اســتان

مناطق مســتعد ایران در تولید انواع لبنیات و شیر

شیر در استان اردبیل تولید میشود.

حوزه به تبع شــاهد کاهش بیــش از پیش مصرف

مردم شود.

برخورد با احتکار و عدم عرضه کاال به بهانه

تشکیل شد ،در حالیکه وظیفه آن خرید تولیدات

مطابقماده ۲۱۶آییننامهداخلیمجلسشورایاسامی،الیحهبودجهبعداز ارائهبهمجلس،چاپ

کمیسیون های تخصصی می باید طی ۱۵روز الیحه را بررسی و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه

که این امر می تواند عامل به خطر افتادن سامتی

صادقــی بیان کــرد :واحدهــای صنفی بایــد تابع

آمارها نشانگر آن اســت که در حالت عادی مصرف

اخیر نیز بــا توجه به افزایش قیمت و تــورم در این

واســطه و بــازار و طمع آن ســبب افزایــش بیرویه

ماده غذایی مهم از سبد غذایی و سفره مردم شده

افزایش بیرویه قیمت لبنیات در ماههای گذشــته

خام بــوده بهطوریکه طبق گفته مســؤوالن جهاد

و میان نمایندگان توزیع می شود .نمایندگان ده روز فرصت دارند پیشنهادات خود را درباره الیحه به

محصــوالت تولیدی در شــرایط اقتصــادی کنونی

قیمت لبنیات در طی ماههای اخیر سبب حذف این

و داللی در بازار بوده و اما شــبکه ســالم به جای آن

اهداف بودجه ،آن را تقدیم مجلس شورای اسامی می کرد اما در چند ماه اخیر حسن روحانی بدلیل

ســرانه کشــور در حــوزه شــیر و لبنیــات پایینتر از

شــاهی زارع با اشــاره بــه چرایــی افزایــش قیمت

اقداماتی اساسی برای کنترل بازار انجام دهند.

گزارش بازرســی به تعزیرات حکومتی اســتان برای

پیشــنهاد داده در حالیکه هم اکنــون این عدد در

کلیات

اســت که تولیدکنندگان همچنــان در بحران مالی

تولیدکنندگانشیر اتفاقنیافتادهاست.

خصــوص اقــام خوراکی و بــه خصــوص افزایش

و کمدرآمــد جامعــه آورده اســت و امیدواریــم کــه
مســؤوالن بــا درک صحیــح از وضعیــت موجــود

تــورم افسارگســیخته در طــی ماههــای اخیــر در

الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۰در غیــاب رئیس جمهور و رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی توســط

درباره الیحه بودجه می توان به موارد زیر اشاره داشت:

اردبیل نیــز در این خصوص با نظر رئیس اتحادیه

به ماه مشــابه ســال قبل در صدر جــدول افزایش

است .در حال حاضر با توجه به ساختار و منابع درآمدی الیحه پیشنهادی احتمال رد کلیات آن قوت

حسینعلیامیری،معاونپارلمانیرئیسجمهور تقدیمعلینیکزاد،نائبرئیساولمجلسشد.

تورم افسارگسیخته بازار لبنیات

حذف محصوالت لبنی از سفره مردم

سایه عدم نظارت کافی بر بازار ،سبب کاهش قدرت

گرفتهاست.

 اندیشه سالمت آگهیشهرورزش نقدتحلیل

این خصوص انجام نمیدهند و همچنان شــاهد

افزایشقیمتهاهستیم.

ساعته پاســخگوی مردم عزیز هست تا با دریافت

بررسی به واحد مراجعه و اقدامات قانونی را انجام

دهند.

افزایــش قیمــت اقــام خوراکــی در طــی ماههای

گذشته تا به حدی بوده که اغلب مردم به خصوص

قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است

یکــی از شــهروندان اردبیلی با اشــاره بــه افزایش

بیرویه و لحظهای قیمت اقام خوراکی به خصوص

انــواع محصوالت لبنی در ماههای اخیر عنوان کرد:

اقشــار کمدرآمد جامعــه مجبور به حــذف برخی از

اقام از سبد خوراکی خود شدهاند و این امر با ادامه
روند کنونی موجــود در بازار بهدلیــل عدم نظارت

کافی بر بازار و واســطهگریها سبب کوچکتر شدن

بــرای مثال کــره پاســتوریزه در مهرماه نســبت به

اقتصــادی حاکم بر جامعــه و تحریمهای ظالمانه

متاسفانه قیمت برخی از اقام خوراکی به خصوص

بیش از پیش سفرههای مردم میشود.

آینده،فروشبیشاز دومیلیونبشکهنفتومیعاناتراپیشبینیکردیم؛ایندومیلیونو ۳۰۰هزار

بــود و تورم در آبان ماه نســبت به مهرماه نشــانگر

افزایش نرخ ارز بوده که همین امر نیز سبب افزایش

مییابد و همین امر ســبب شــده که قــدرت خرید

افسارگسیخته در بازار لبنیات و سایر اقام خوراکی

مژگان خانلو ،ســخنگوی ســتاد بودجه نیز اعــام کرد «میزان فــروش نفت در الیحــه ۱۴۰۰بالغ بر ۲

به عنوان یکی از اصلیترین کاالهای اساســی مورد

پیشفروشنفتمیشود».

در کنار آن با نگاهی به تورم محصوالت لبنی نسبت

بشکهدر بازار بینالمللییابازار داخلیقابلفروشاست».
میلیون و ۳۰۰هزار بشــکه در روز در نظر گرفته شــده است .فروش این میزان نفت شامل صادرات و

یارانهنقدیومعیشتی

مطابق تبصره  ۱۴الیحه بودجه،یارانه نقدی و معیشتی در سال  ۱۴۰۰تغییر نکرده است .البته وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف شــده که ســه دهک ثروتمند را از فهرست یارانه بگیران شناسایی
نماید تا بعد از آن حذف شوند.
حقوقومزایایکارمندان

حقوق و مزایای کارمندان در الیحه سال  ۱۴۰۰افزایش  ۲۵درصدی داشته است .در واقع حقوق آنها با

افسارگسیختگی و عدم مهار و کنترل قیمت لبنیات
نیاز مردم است.

به ماه مشــابه سال قبل نیز شــاهد تورم باالی این

علیه کشور و افزایش نرخ مواد اولیه مورد نیاز در اثر
قیمت تمام شده لبنیات شده است.

محصوالت لبنی به صورت لحظهای و هفتگی تغییر

مردم به شدت کاهش یابد.

واســطهگریها و عدم نظــارت کافی بر بازار اســت

وی افــزود :افزایش قیمت کاالهای اساســی و اقام

انتظار میرود که مسؤوالن امر با توجه ویژه و جدی

ســایر اقــام و مســکن و اجارهبها فشــار مضاعفی

اســت در راســتای ثبات در بــازار و کاهش قیمتها

تولیدکنندگان لبنیات برخالف دالالن در بحران

خوراکــی در ماههــای اخیر در کنــار افزایش قیمت

رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی اســتان

بــر خانوادههــا بهخصــوص اقشــار آســیب پذیر

مالیهستند

از ایــنرو بــا توجه به آنکــه از دالیل اصلــی افزایش

به این موضوع مهم که با ســامتی مــردم در ارتباط

اقدامات اساسی و عاجلی انجام دهند.

م.الف ۱۹۶:ـ ۹۹ـ ۳۰۸

م.الف ۱۹۵:ـ ۹۹ـ ۳۰۸

م.الف ۱۹۷:ـ ۹۹ـ ۳۰۸

سازمان ثبت و اسناد و اماک کشور

سازمان ثبت و اسناد و اماک کشور

سازمان ثبت و اسناد و اماک کشور

قوه قضائیه

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ورزقان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

قوه قضائیه

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ورزقان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

قوه قضائیه

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ورزقان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

رشد ۸۳درصدینسبتبهسال ۱۳۹۹به ۲۰۸هزار میلیاردتومانرسیدهاست.حقوقبازنشستگاننیز

نظر به اینکه ششــدانگ چهار قطعه باغ تحــت پاکهای  -۱۰۰-۹۹نظر به اینکه ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی تحت پاک نظر به اینکه ششدانگ یک قطعه باغ تحت پاک  ۲۳۷۳فرعی

ســقف مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیردولتی در سال آینده ۴۸میلیون تومان در سال( ۴میلیون

رود  ،باســتناد رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت باستناد رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی رای هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

شدهاست.

ثبت اســناد واماک ورزقان بنام رضا حســین رضائــی میوه رود اســناد واماک ورزقان بنام صمد عزتی فرزند امامویردی تایید واماک ورزقان بنام ابوالفضل جلیــل زاده فرزند عنایت تایید

با افزایش ۴۵درصدی به ۱۸۹هزار میلیارد تومان رسیده است.
تومان در ماه) در نظرگرفته شده است .همچنین حداقل حقوق ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین

پیش بینی دریافت مالیات از خانه و ماشین های لوکس

 ۱۰۲-۱۰۱فرعــی از پاک  ۷اصلی بخش ۲۷تبریز واقع درقریه میوه  ۲۳۷۵فرعی از پاک  ۳۹اصلی بخش ۲۳تبریز واقع درورزقان  ،از پــاک  ۳۹اصلی بخــش ۲۳تبریز واقــع درورزقان  ،باســتناد

ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد
فرزند حســین تایید مالکیت شده و تحدید حدود آن تاکنون به مالکیت شده و تحدید حدود آن تاکنون به عمل نیامده است ،مالکیت شده و تحدید حدود آن تاکنون به عمل نیامده است،
عمل نیامده اســت ،لذا باســتناد تبصره ماده  ۱۳قانون تعیین لذا باســتناد تبصــره ماده  ۱۳قانــون تعییــن تکلیف وضعیت لذا باســتناد تبصــره ماده  ۱۳قانــون تعییــن تکلیف وضعیت

در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی شده که از خانه های الکچری ۷۰۷میلیارد تومان و از خانه های

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳آئین ثبتــی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رســمی و مــاده ۱۳

میلیارد تومان اســت .در قانون بودجه سال ۱۳۹۹نیز حدود ۲هزار میلیارد تومان مالیات از خانه ها

روزپنج شنبه مورخه  ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ساعت  ۱۰صبح شروع و به عمل مورخه  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ســاعت  ۱۰صبح شــروع و بــه عمل خواهد مورخه  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ســاعت  ۱۰صبح شــروع و بــه عمل خواهد

هیات دولت در حال تدوین است.

کــه در موعــد مقرر در محل وقــوع ملک حاضر تــا طبق مقررات موعــد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا طبق مقررات نســبت موعــد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا طبق مقررات نســبت

خالی  ۲۰۰میلیارد تومان مالیات اخذ شــود .میزان مالیات از خودروهای گران قیمت نیز حدود ۹۰۹

و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه اجرایی آن تحدیــد حدود پــاک فوق در نامــه اجرایــی آن تحدیــد حدود پاک فــوق در روزچهار شــنبه آئیــن نامــه اجرایــی آن تحدید حــدود پاک فوق در روز شــنبه

و خودروهای لوکس پیش بینی شده بود اما مسئله مهم این است که آیین نامه این موضوع هنوز در

خواهد آمد؛ لذا بدین وســیله به مالکین مجاور اخطار میشــود آمد؛ لذا بدین وســیله به مالکین مجاور اخطار میشــود که در آمد؛ لذا بدین وســیله به مالکین مجاور اخطار میشــود که در

در نهایتبایدگفتآخرینالیحهدولتتدبیر وامیدباانتقادتنداقتصادددانانوکارشناسانمواجه

نســبت به تحدید حدود پاک فوق اقدام شــود و مدت اعتراض بــه تحدید حدود پــاک فوق اقدام شــود و مدت اعتــراض به بــه تحدید حدود پــاک فوق اقدام شــود و مدت اعتــراض به

نکته مهم تر آن که یکی از دغدغه های رهبر معظم انقاب اســامی اصاح ساختار بودجه بوده که در

صــورت مجلس تحدبد حــدود می باشــد ونیز برابــر ماده  ۸۶صــورت مجلــس تحدبد حدود می باشــد ونیز برابــر ماده  ۸۶صــورت مجلــس تحدبد حدود می باشــد ونیز برابــر ماده ۸۶

گرفتناینمسئلهودر امتدادبودجهسالهایگذشتهبدوندر نظر گرفتنشرایطواقعیکشور تهیه

تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســتی به مرجع ذیصاح تاریخ تســلیم اعتــراض به مرجــع ثبتی دادخواســتی به مرجع تاریخ تســلیم اعتــراض به مرجــع ثبتی دادخواســتی به مرجع

شده و به شدت به تحوالت خارجی وابسته شده است.

به این آگهی برابر ماده  ۲۰قانون ثبت تاســی روز از تاریخ تنظیم ایــن آگهی برابــر ماده  ۲۰قانون ثبت تاســی روز از تاریخ تنظیم ایــن آگهی برابــر ماده  ۲۰قانون ثبت تاســی روز از تاریخ تنظیم

ســخنرانی های مختلف بارها بر این موضوع تاکید داشــته اما الیحه بودجه سال ۱۴۰۰بدون در نظر

آئیــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ آئیــن نامه قانــون ثبت معتــرض باید ظــرف مدت یــک ماه از آئیــن نامه قانــون ثبت معتــرض باید ظــرف مدت یــک ماه از

وتنظیمشدهاست.

قضائی تقدیم نماید؛ در غیراین صورت متقاضی ثبت با نماینده ذیصاح قضائی تقدیم نماید؛ در غیراین صورت متقاضی ثبت ذیصاح قضائی تقدیم نماید؛ در غیراین صورت متقاضی ثبت

آگهی مفقودی

برگ ســبز سواری سمند مدل ۱۳۸۸به شماره شهربانی ۲۶۹-۲۵د۷۴شماره
موتــور۱۴۷۸۸۰۰۵۳۸۶و شــماره شاســی  ۲۵۶۶۳۲مفقود گردیــده ازدرجه
اعتبار ساقط است.
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۹/۱۹ :

میانه

قانونــی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم با نماینــده قانونی وی می توانــد بــه دادگاه مربوطه مراجعه با نماینــده قانونی وی می توانــد بــه دادگاه مربوطه مراجعه

تقدیــم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید در و گواهــی عدم تقدیــم دادخواســت را دریافت و بــه اداره ثبت و گواهــی عدم تقدیــم دادخواســت را دریافت و بــه اداره ثبت
این صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض معترض ،عملیات تســلیم نماید در این صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض تســلیم نماید در این صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.

تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۹/۱۹ :

علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

معتــرض ،عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد .معتــرض ،عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۹/۱۹ :

علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۹/۱۹ :

علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان
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عقیل صدیق

اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

گزارش

هفته پنجم لیگ برتر همه مدعیان
امتیاز دادند

صــورت برگــزاری تــور از این اســتان نیز ورزشــکارانی در

تورآذربایجان حضور داشته باشند.

دوچرخــه ســواری در اردبیل ورزش جدیــد و نو بنیادی

رییــس هیــات دوچرخه ســواری اســتان با بیــان اینکه

ورزشــی مــورد توجــه اردبیلــی بــوده اســت امــا نبــود

است ،خاطرنشــان کرد :تا به امروز تمام هزینهها طبق

نیســت و حداقــل از دهه  ۳۰شمســی و در قالب رشــته

هزینههای شــرکت در قهرمانی کشــور برعهــده هیات

بنگاههای اقتصادی قوی در اســتان این رشــته ورزشی

فاکتورهــای ارائــه شــده پرداخت شــده اســت ولی در

را هــم به ماننــد دیگر رشــتهها دچار مشــکالت و بعضا

خصوص تامین هزینههای اردو به دلیل مشکالت مالی

حاشیه کرده است.

نتواســته ایم پرداخت کنیــم به طوری کــه امیدواریم با

در چند روز گذشــته مصاحبه انتقادی یکی از ورزشکاران

رایزنیهای الزم نیز بتوانیم این مشکل را بر طرف کنیم.

اســتان بــار دیگر نــگاه را بــه ســمت دوچرخه ســواری

رســانه ای یــک ورزشــکار پیشکســوت گفت :مــا از همه

پیشکســوت نســبت به سیاســتهای هیات دوچرخه

رییس هیات دوچرخه سواری استان در خصوص انتقاد

برگردانده است .در کنار این مصاحبه انتقادی ،دلهای

پیشکســوتان خواســته ایم در جهت پیشــرفت ورزش

ورزشــکاران این رشــته از نبود حمایتهای کافی و نگاه

دوچرخه سواری اســتان با قبول مسؤلیتهای اجرایی

از باال به پایین مســؤلین ورزشــی اســتان به ورزشکاران

کمک حال ما باشند اما متاسفانه برخی از این دوستان

دوچرخــه ســواری آزار دیده و به بــاور این ورزشــکاران،
استانی که  ۷رکابزن در تیمهای لیگ برتری دارد شایسته
نیست که تیمی در لیگ نداشته باشد.

نه تنها قبول مسولیت نمی کنند بلکه از ارائه برنامه و یا

میکشــم به دلیل بــی توجهی به ورزشــکاران دو چرخه

چرخهای دوچرخه سواران اردبیلی در کدام

ســواری سه سال است که پا رو پلههای اداره کل ورزش و

محمــد رضــا ادهمــی در ایــن بــاره میگویــد :ورزش

سه سال است با هزینههای شخصی خود

حساب میآید اما واقعیت مسئله این است که در سطح

شرکت میکنم

مسیر میچرخند ؟

دوچرخــه ســواری اگرچه یــک ورزش مفرح و شــادی به

حرفهای با وضعیت اقتصادی که االن شاهد آن هستیم،

این رشــته ورزشــی جزو رشــتههای گرانقیمت بحساب
میآید و مشــکل ورزشکاران اردبیلی هم دقیقا از همین

جا شروع میشود.

جوانان نگذاشتهام.

ورزشــی در اســتان با آن درگیــر هســتند و دلیل اصلی

عدم تیم داری ما نیز مربوط به نداشتن بودجه کافی در

هیات است .

مذاکرات خوب و موفقی داشــتیم و این شــرکتها قول

ادهمی به مسابقات قهرمانی کشوری اشاره کرد وگفت:
قهرمانی کشــوری با نام اردبیل شــرکت میکنم؛ انتظار

همچنان پیگیر قضیه هستیم .

به لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه شدند و تا امروز نیز

میلیــون تومــان اســت و تامین ایــن هزینه بــرای یک

عضــو تیم پیســت پشــگامان یــزد ادامــه داد :از هیات

کاپیتــان دوچرخه ســواری اردبیل با بیان اینکه اســتان

هرچند به لحاظ پشــتیبانی ســخت افزاری تــا جایی که

صورت رســمی ثبت شود (یعنی اگر اردبیل بخواهد در

مســتعد بیشــتری دارد ،ادامه میدهد :متاسفانه نبود

میگذارنــد امــا به لحــاظ حمایتهــای مالی چیــزی از

ورزشکار بسیار سخت است.

اردبیــل بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی ورزشــکاران

حمایتهای مالی از سوی هیات دوچرخه سورای باعث
مهاجرت ورزشــکاران این رشــته به دیگر استانها شده
است و االن  ۷بازیکن اردبیلی در تیمهای سایر استانها

رکاب میزننــد در حالی کــه اگر اردبیل یک تیم داشــت
همه ورزشکاران میتوانستند تحت نام اردبیل برای این
استان افتخار آفرینی کنند .

دوچرخه ســواری اســتان انتظار ورزشــکاران زیاد است
امکانات و تجهیزات داشــته باشند در اختیار ورزشکاران

هیات ندیدهایم با وجود اینکه انتظار پاداش نداریم اما
حداقــل هزینههای اردوها و یا مســابقات اگر پرداخت

شود میتوانیم در کورس باقی بمانیم .

باید قبل از پایان ســال میالدی منتج به آغاز آن تور به
ســال آتی تیمی در تور داشته باشد باید باشگاهی را تا
پایان سال میالدی جاری ثبت رسمی کند و بعد بتواند

در تور شرکت کند و عمال در سالهای قبل و همچنین

امســال این اتفاق نیفتاده بود و ما نتوانســتیم در تور
حضور پیدا کنیم.

ســواری عالقه مندی اردبیلیها به این رشــته را نشان را

میدهد کــه امیدواریم با همدلــی و حمایتهای مالی

بخش خصوصی جایگاه این رشــته را در استان و کشور
بیــش از بیــش ارتقا دهیم و اگــر انتقادی هــم داریم که

از حضور در هیات گره گشایی از کار وزرشکاران بوده ولی

چشــم نگاه کننــد و حداقل شــرایط را برای ورزشــکاران

معصومــه صمدیــان محــور اصلــی انتقادهــا را نبــود

و مذاکــرات مــا ،هیچکــدام از ورزشــکاران تاییدیــه فنی

هیــات دوچرخه ســواری نبــوده بلکه همــه هیاتهای

دوچرخــه ســوران اردبیلــی در ســالجاری امیدواریم در

توان و حداقل امکانات برای این شــهر و اســتان زحمت

و روند افزایشــی ورزشکاران ســازمان یافته در دو چرخه

میزبــان با تاییــد فنی ســرمربی تیم ملــی میتوانند در

عضو تیــم هیات دوچرخــه ســواری زنجان ادامــه داد:

فراهم کنند و طوری نباشــد ،من ورزشــکار که با تمامی

ســواری بخصوص رشــتههای جاده و کوهستانی است

اســتان اردبیــل ،بــه لحــاظ برخــورداری از طبیعــت

از ورزشکاران هم انتظار داریم مشکالت خود را مانند یک

انتظارما از مســؤلین استان این است که به همه به یک

دارای اســتعداد و پتانســیل فراوانی در رشــته دوچرخه

در ادامه رییس هیات دوچرخه سواری استان اردبیل با

قالــب تیم ملی ب در تور شــرکت کنند که متاســفانه در

خانواده در داخل خود هیات و با گفتمان حل کنند.

اعتبارات الزم دانســت و گفت :کمبود اعتبارات مختص

آخرین ســال برگــزاری تور قبــل از کرونا علیرغــم اصرار
ســرمربی را نتوانســتند بگیرند .اما با توجه به رشد فنی

برنامه باشد.

کوهســتانی و جغرافیایــی منحصر به فــردش ،به باور
بســیاری از اســتعداد یابهای ورزشــی ،پتانسیلهای
خوبی در بســیاری از رشتههای ورزشی دارد که دو چرخه

سواری یکی از آنها است.

ایسنا

ت بازیکنان در شروع لیگ فوتبال ایران  ،چرا و چگونه؟
افزایش مصدومی 
مجید روانستان

روش برانکو در حل مشکل بازیکنان

تیمها سودی نمیبرند زیرا تماشاگر به ورزشگاه نمیرود

بازیکنان با استفاده از مواد نیروزا به خود ضربه میزنند.

ایرناپالس-مصدومیتدر فوتبالچندانغیرعادیودور

و تــاج را دارد ،اضافه میکند« :یکبــار از برانکو زمانی که

فوتبال ،نیازمند تمرینات مخصوص و ویژه

مجرد بیشــتر در معرض آســیبدیدگی قرار دارند چون

تیم منجر به اتفاقات ناخوشایند و حتی افت محسوس

بازیکنان چکار میکنید؟ گفت با توجه به مشکالتی که هر

که نیازمند تمرینات مخصــوص و ویژه در مقاطع زمانی

از ذهن نیست ،اما گاه مصدومیت بازیکنان کلیدی یک
کیفیــت بازیهــای آن تیم یا حذف از یــک تورنمنت مهم

هللاوردی کــه تجربه بــازی در تیمهای بــرق تهران ،پاس

سرمربیپرسپولیسبود،پرسیدمشمابرایرفعمشکالت
یک از آنها دارند برایشــان نســخه میپیچم .کسی به این

میشود .یکی از موضوعهای مهم این روزهای فوتبال ما

موضوع آگاهی داشــته باشد نمیآید برای همه بازیکنان

وقتــی شــما بــا بازیکنــی کــه کارنامــه مســتعدی در

مربیان ما باید از آن آگاهی داشــته باشــند و براساس آن

مصدومیت بازیکنان در آغاز لیگ بیستم است.

یک نوع حرف بزند .اینها مســائل بسیار مهمی است که

و سود آن نصیب صداوسیما میشود».

حتی در این مورد منجر به مرگ هم داشــتهایم .بازیکنان

مشخص زمانی ،مهمترین عامل برای رسیدن به اهداف

مورد انتظار اســت که این نیز به دانش و آگاهی و تجربه

کافی نیــاز دارد .در زمــان تمرینات ،مربی بدنســاز باید

صالحنیــا در مورد اینکه چرا میزان مصدومیتها در این

همچنان فکــر میکنند که بازیکنان با دویــدن در تپهها

عضالنی ،التهاب زردپی ،رگ به رگ شــدن و مینیسک که

خــود دارد .امــا چــرا بازیکنان لیــگ برتری ما ایــن روزها

بدنساز داشته باشد به فدراسیون فوتبال ارتباط دارد .در

افراد متخصص و کار آزموده زیادی داریم

دلیل دارد .البتــه فوتبال ،پرآســیبترین ورزش در دنیا

دچار مصدومیت میشوند؟ این اتفاق میتواند به نوع

این رابطه گفــت« :مصدومیت بازیکنان در فوتبال چند

محســوب میشــود .چــون برخوردها شــدید و درگیری
فیزیکی در آن بســیار زیاد اســت .حتی اگر در هنگام بازی

بدنسازی تیم باشد ،یا به سهلانگاری بازیکن برمیگردد

حضور داشته باشد تا بازیکنان را آماده حضور در میدان
کند .البته کرونا باعث شــده تا ورزشــکاران در هر صورت
پیامدهای برنامهریزی غلط فدراسیون فوتبال

«مصدومیــت بازیکنــان بیــش از آنکــه ربطی بــه مربی
واقع باید گفت این موضوع به برنامهریزی سازمان لیگ،
هم بی ارتباط نیست زیرا زمان بدنسازی تیمها بین سه تا

و شــاید هم اجبار برگزاری بازیها از ســوی سازمان لیگ

چهار هفته است ،اما وقتی برنامه مسابقات جلو و عقب

ورزشگاههای کشور ،پای بازیکن در فرورفتگیهای زمین

صالحنیا:دیدارهایلیگبیستمچنگیبهدلنمیزند

فنی دچار سردرگمی میشــوند .از طرفی بازیکنان هم تا

پیشکسوت باشگاه پرســپولیس ادامه میدهد « :مساله

پرســپولیس و اســتقالل در این رابطه گفت« :تا به امروز

بازیکنانحرفهایرفتار نمیکنند

نگاهکنیدهر پنجانگشتمثلهمنیستند؛فوتبالیستها

است .در واقع شیوع کرونا همه ورزشها را تحتالشعاع

کامال حرفــهای رفتار نمیکنند .آنها به
دریافت میکنند،
ً

کسی هم به شما ضربه هم نزند ،به دلیل زمین ناهموار
دچار مصدومیتمیشود».

بســیار مهم هم دیگر اینکه اگر به انگشتهای هر دست را
نیــز ،هم قــد و وزن نبــوده و از نظر بدنی همه آنهــا دارای
قدرت و سرعت متفاوتی هستند .بنابراین بازیکنان را باید

نسبتبهتواناییهایشانتمرینبدهند»..

باعثاینآسیبدیدگیهامیشود.

ولــیهللا صالحنیــا مربــی بدنســاز اســبق تیمهــای
هیچیــک از دیدارهــای لیگ بیســتم چنگی بــه دل نزده

خود قــرار داده و این موضوع را در همه تیمهای دنیا نیز

میبینید و شــاهدید که تیمها دیگر آن بازهای زیبایی را

انتظار داشتید ،ارائه نمیدهند .حتی از نظر درآمدی نیز

میشــود ،نظم تیمها به هــم میریزد و بازیکنــان و کادر
حدودی در زود مصدوم شدن خود نقش دارند».

و  ...آماده میشــوند ،اما واقعیت اینســت بدنسازی یک

تیم با علم و دانش روز دنیا عجین شــده و اگر به درستی

اجرا شود ،بدون تردید باشگاه سود خواهد برد 7 .سالی
که در پرســپولیس بودم این تیم با کمترین مصدومیت
حریفانش در همان نیمه نخست کار را تمام میکرد».

وی افــزود« :در  8ســالی کــه بــا اســتقاللیها کار کــردم،

همانگونــه بود و به افتخــارات بزرگــی از جمله قهرمانی
در جام باشگاههای آســیا دست یافتیم .اکنون که تیمها
کلی هزینه میکنند ،بهتر اســت مربی بدنســازی را برای

تیم خود جذب کنند که به علم و دانش روز آشــنا باشد و

حتی بداند که پس از مسابقه چگونه بازیکنان را ریکاوری
کند .مــا افراد متخصــص و کار آزموده زیــادی داریم ،اما

صالحنیــا یادآور شــد« :بازیکنــان ما بر خــاف پولی که

خودمــان را قبول نداریم و در بســیاری از رشــتهها به هم

لحــاظ تغذیه ،خــواب و  ...هیچکدام را بــه خوبی رعایت

اســت که علم و دانش کافی دارند .اگر فدراسیون هم به

نمیکنند .شــما ببینید رونالدو مصدوم شــد ،اما خیلی

زود برگشــت چون همه نکات را رعایــت میکند .برخی از

جردن باروز :دلم برای کشتی گرفتن در ایران تنگ شده است

کم لطفی میکنیم که باعث خانهنشــینی مربیانی شده

برنامهریزیهای خــود توجه کند ،آنگاه ســودش به تیم
ملی فوتبال ما میرسد».

 .باروز پس از زلزله کرمانشــاه که به کشــته شدن تعداد

زیادی از هموطنان ما انجامید و بســیاری از آن ها را بی
خانمــان کرد ،در پیامی با انتشــار تصویر پرچم ایران به

ایرنا -نابغه آمریکایی کشــتی جهــان و دارنده  ۵طالی

کرمانشــاه روبرو شــد .باروز و دیگر ملی پوشــان آمریکا

جاییکــه حتــی نماینــده اتحادیه جهانی کشــتی نیز به

کرمانشاه در جریان رقابت های جام جهانی  ،۲۰۱۷گفت:

قدردانــی کردنــد و کشــتی دوســتان ایرانــی را بهترین

جــردن باروز و دیگر کشــتی گیــران آمریکا نیــز برخورد

حــال بــا گذشــت  ۴ســال از رقابت هــای جــام جهانی

جــردن باروز دارنــده  ۵طالی جهــان و المپیک زمانیکه

شــدت اســتقبال مردم کشتی دوست کرمانشــاه از این

امان آن ها داشتند ،تشویق کشتی گیران آمریکایی و در

نظیر تماشاگران کرمانشاهی حاضر در سالن ،نوشت:

با اســتقبال بی نظیر و بســیار گــرم مردم ایران و شــهر

های بســته ســالن امام خمینــی کرمانشــاه ماندند تا

کشتی گیران دیگر کشورها را نیز به خود جلب کرد

باورنکردنی ترین طرفداران کشتی در جهان.

جهان و المپیک با انتشار فیلم استقبال بی نظیر مردم
دلم برای رقابت در ایران تنگ شده است.

به همراه تیم ملی کشــتی آزاد آمریکا به ایران ســفر کرد

تماشاگران جهان دانستند.

رقابت ها به حدی بود که بســیاری از مردم پشــت درب

کرد اما باوجود همین شکست به لطف توقف استقالل و صنعت

نفت و برگزار نشدن دیدار پرسپولیس و نساجی ،همچنان در صدر
جدول باقی ماند.

در این هفته رســول خطیبی بالیی بر سر تیم سابقش آورد که آن را

به انتهای جدول فرستاد .شاگردان خطیبی هرچقدر در بازیهای
قبلــی گل نزده بودنــد در این بازی گلزنی کردند تــا به لطف این

پیروزی از انتهای جدول فاصله گرفته و ماشین سازی با جوانترین
سرمربی تاریخ این مسابقات با یک امتیاز و ۱۰گل خورده به تنهایی

در انتهای جدول قرار بگیرد.

پیکان که این روزهــا با تارتار خوب نتیجه میگیــرد ،در ادامه روند
رو به جلو توانســت در سیرجان صدرنشین کنونی فوتبال ایران را

شکت داده خودش هم به رده چهارم صعود کند.

فــوالد و تراکتور در یک بازی جنجالی بــدون اینکه گلی مقابل هم

به ثمر برســانند به بازی خود پایان دادند که این سومین تساوی
تراکتــور و چهارمین تســاوی فوالدیها بود .در ایــن بازی بار دیگر
شــاهد جنجال نیمکتها بودیم و عجیب که بــاز هم یک پای این

جنجال نیمکت فوالد بود .نیمکتی که در این فصل بیش از ســایر
نیمکتهاتنشداشتهاست.

نفت مســجد ســلیمان را باید پدیده این هفته دانســت و عنوان

بهترین تیم را به آن داد .شــاگردان مجتبی حســینی توانســتند با

شایستگی تیم خوب ســپاهان را با نتیجه  ۳بر یک شکست دهند
تا نخســتین پیروزی ایــن فصل خــود را در یکی از حســاسترین

دیدارهای نیم فصل شان به دست آورند.

در هفتــه پنجم تیم خوب شــهرخودرو در فوالد شــهر به دیدار تیم

کرونا زده و بحران زده ذوب آهن رفت و موفق شد به پیروزی دو بر

یک برسد تا این نتیجه شاگردان رحمتی را به کورس مدعیان اضافه
و شــاگردان رضایی را به سمت انتهای جدول راهنمایی کند .ذوب

سختی و با مشقت زیاد موفق شد وارد سالن شود.

بسیار خوبی با تماشــاگران در سالن و تشویق های بی

راس آن ها جردن باروز به حدی بود که توجه بسیاری از

آهن حاال در رده چهاردهم جدول قرار دارد و تنها مس رفسنجان و

ســایپا و مس رفســنجان هم در دیداری کم حاشــیه و کم اتفاق به

پوش تقسیم شود .این دومین امتیاز مس رفسنجان بود و جالب
اینکــه این تیم هــر دو امتیــاز خــود را در دیدارهای خــارج از خانه

بــه دســت آورده و همچنان در حســرت امتیاز خانگی میســوزد.

همانطور که در حسرت گل زدن در لیگ قرار دارد.

در حالــی در پایان هفته پنجم گل گهر با  ۱۰امتیــاز در صدر جدول
قرار دارد که کماکان تنها تیمی اســت که امتیازاتش دو رقمی شده

است .فاصله امتیازی بین تیمها بســیار کم است و بعد از گل گهر

عمال
 ۱۰امتیــازی ۴ ،تیــم  ۸امتیازی و  ۵تیم  ۷امتیازی قــرار دارند که ً
رو کاغذ در هفته ششــم شــانس رســیدن به صدر جدول را دارند.
در مجموع نیز فاصل صدر تا قعر جدول  ۹امتیاز اســت و این آمار
نشان میدهد این جدول تثبیت نشده و جای تغییرات زیادی در
هفتههای آینده دارد.

در این هفته ۱۶گل در  ۷بازی ثبت شد که نرخ گلزنی نسبت به هفته
قبل رشد  ۱۰۰درصدی داشته است .در هفته چهارم  ۹گل در  ۸بازی
به ثمر رسید و در هفته پنجم  ۱۶گل در  ۷بازی.

حامد پاکدل و سعید باقرپسند دو مهاجم تیم آلومینیوم اراک تنها

بازیکنانی بودند که در این هفته بیشــتر از یک گل زدند تا هر کدام
با زدن  ۲گل ،بیشترین ســهم را در پیروزی پر گل آلومینیوم داشته

باشــند .دیدار آلومینیوم اراک و ماشــین ســازی تبریز بــا رد و بدل
شدن  ۵گل ،پر گل ترین بازی هفته بود.

پیکان و شهرخودرو دو تیمی بودند که در هفته پنجم خارج از خانه
قطعا نتیجه پیکان قابل مالحظه تر بود چرا که آنها
پیروز شدند که
ً

صــورت قلب ،به زبان فارســی بــا مردم کرمانشــاه ابراز

پــس از این ســفر بارهــا از میهمان نــوازی مــردم ایران

گل گهر صدرنشــین ،اولین شکســت خود در این فصل را تجربه

فصل باال رفته ،گفت« :برخی از مربیان به صورت ســنتی

مربــی بدنســاز ســابق تیــم ملــی خاطرنشــان کــرد:

هللاوردی :تمرین براساس توانمندی بازیکنان

در هفتههای پیش رو را ایجاد کرده است.

مســاوی بدون گل رضایت دادند تا امتیــازات بین دو تیم نارنجی

به قهرمانیهای متوالی دســت یافــت و در بازی مقابل

جــواد هللاوردی بازیکن اســبق تیــم ملی کشــورمان در

کم شود و فشردگی در باالی جدول رده بندی بستر هرگونه تغییر

معینــی اســت .اجــرای هرکــدام از تمرینهــا در مقاطع

مصدومیتهایــی رخ میدهــد کــه در آن بازیکن مقصر

برای همه فوتبالیســتها پیش میآینــد ،دالیل خاص

اتفاقات رقم افتاده در این هفته باعث شد تا فاصله امتیازی بسیار

بدنسازی یک تیم با علم و دانش روز دنیا عجین شده

بعضی آســیبدیدگیهای رایج مانند کشیدگی عضله،

نیست.

اضافهشوند.

ماشین سازی را پایینتر از خود میبیند.

یک نوع ترس در خود حس کنند».

گرفتگــی عضلــه ،جدائی عضلــه از محل پیونــد ،پارگی

پیــکان به لطف پیروزی در این هفته توانســتند به جمع مدعیان

وی ادامه داد« :فوتبال؛ یکــی از ورزشهای گروهی بوده

خستگیمیشود».

مصدوم شــدن دارد قــرارداد امضا میکنیــد ،در صورت

مصدومیت ،طبق قــرارداد با او رفتار میشــود اما گاهی

دیدارشــان به تعویق افتاد امتیاز از دســت دادند و شــهرخودرو و

باید خودشــان غذا تهیــه کنند و ایــن دوندگیها باعث

تمرینبدهند».

آسیبدیدگی شایع در فوتبال

شــد و در ایــن روز همه مدعیان به جز پرســپولیس و نســاجی که

استان اردبیل به لحاظ برخوداری از طبیعت کوهستانی

رئیس هیات دوچرخه سواری استان ادامه داد :در موارد

اشاره به انتقادات برخی ورزشکاران اظهار کرد :هدف ما

هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر با انجام  ۷بازی پشــت سر گذاشته

برخی کمبودهای ورزشکاران را جبران کنیم .

قطعا هســت خواهشــمندیم انتقادها با ارائه راهکار و

دیگر شرکت در تور چنین اســت ورزشکاران استانهای

همه تیمهای مدعی بود.

مالــی نتوانســته ایم تمــام خواســتههای ورزشــکاران را

اشــاره کرد وگفت :طبــق قوانین فدراســیون جهانی،
هــر تیمــی بخواهد در تــور بیــن المللی شــرکت کند

نســاجی سایر دیدارها برگزار شد و نکته بارز این هفته امتیاز دادن

صمدیان ادامــه داد :هرچند بعضا به دلیل مشــکالت

صمدیان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان افزود:

وی ادامــه داد :بــرای داشــتن یــک دوچرخــه خوب که

مهر -در هفته پنجــم رقابتهای لیگ برتر جز دیدار پرســپولیس -

شهری به این شهرستان بوده است.

صمدیان به دلیل اصلی نبود دوچرخه سوار اردبیلی

در تور بین المللی آذربایجان علیرغم میزبانی اردبیل

در روز ترکیدن بغض اراک

تمام قد از او حمایت کنیم چنان که بیشــترین توجه ما

بــرآورده کنیم ولی با مســاعدت اداره کل توانســته ایم

مــا را بپردازنــد در حالــی کــه در دیگــر اســتانها چنین

بتوانــی با آن در مســابقات کشــوری رکاب زد بــاالی ۱۰۰

ســایر شــهرهای اســتان قائل نیســتیم و هر ورزشکاری

به لحاظ اســتعداد و افتخار آفرینی ورزشکاران مشگین

همکاری داده بودند اما با شیوع کرونا خود آن شرکتها

شرایطی را نمی توانی ببینی.

میبینیــم و تبعیضــی بیــن ورزشــکاران مرکز اســتان و

وی بــا اشــاره به مذاکراتــش با چند شــرکت خصوصی

در مسابقات قهرمانی کشوری با نام اردبیل

داریم مسؤالن ورزش استان و هیات حداقل هزینههای

وی ادامــه داد  :مــا همــه ورزشــکاران را در یــک چشــم

برای اســتان افتخار آفرین باشــد وظیفه خود میدانیم

در رابطــه با اسپانســری و تیم داری برای اســتان گفت:

سه سال است با هزینههای شخصی خود در مسابقات

پیشنهاد هم دریغ میکنند.

سقوط ماشین به قعر

همدردی کرد.

کرمانشــاه ،جردن بــاروز با انتشــار فیلم اســتقبال بی
دلم برای روزهای رقابت در ایران تنگ شــده است ،برای

توانستند صدرنشین مسابقات را با نتیجه ۲بر یک شکست دهند.

خالصه نتایج هفته پنجم لیگ برتر به شرح زیر است؛
نساجی  -پرسپولیس؛ لغو شد

نفت مسجد سلیمان  - ۳سپاهان یک

ذوب آهن اصفهان صفر  -شهرخودرو ۲
تراکتور صفر  -فوالد صفر

سایپا صفر  -مس رفسنجان صفر

گل گهر سیرجان یک  -پیکان تهران ۲

آلومینیوم اراک  - ۴ماشین سازی تبریز یک

استقالل تهران یک  -صنعت نفت آبادان یک

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

«هنرکارت» و دغدغههای اهالی هنر در اوضاع کرونایی

ایرناپــاس -در نظــر گرفتن کمکهزینــه بیکاری

برای هنرمنــدان ،اقدامی مثبت در توجه به جایگاه
هنرمند در کشور اســت که میتواند با اطالعرسانی

دقیــق ،تکرار در طول ســال و ســهولت دسترســی
تکمیل شود.

ضرورت توجه به هنرمندان مسن کمدرآمد

مرحلــه ســوم ثبتنــام هنــرکارت ،اوایــل مهرماه

انجام شــده ،نســبت بــه ثبــت درخواســت صدور

هنرکارت اقدام کرد ه بودند.

آینده در کشور انجام میشود.

شود.

است.

علــی عیســی َنمی از شــاهدان عینــی و خبرنگار

حاضــر در فاجعــ ه بمباران هوایی اندیمشــک با

اشــاره به حمله هوایی  ۵۴فروند از هواپیماهای

عــراق روایــت میکنــد :مــن علــی عیســی َنمی
متولد  ۱۳۳۹در شهرســتان اندیمشــک هســتم.
کار خبــر را بــا روزنامــه کیهــان پیــش از شــروع
جنگ تحمیلــی آغاز کردم .میتوانــم بگویم که از

نخســتین خبرنگار پس از پیروزی انقالب اسالمی

مراجعه به شعب بانک آینده خبر داد.

به گفتــه او ،بیش از  ۶۲هزار نفر از اعضا در ســامانه

هنرکارت ثبت نام کردهاند که برای بیش از  ۵۰هزار
نفر از آنها از سوی بانک حساب باز شدهاست .برای

حدود  ۴۰هزار نفر این کمکهزینه واریز و برای بقیه
نیز در روزهای آینده انجام خواهدشد.

آسیب جدی فعاالن حوزه نشر از همهگیری کرونا

در شهرســتانهای اندیمشــک و دزفول به شمار

در دوران جنــگ تحمیلی اخبــار مرتبط با این دو

استفاده کنند؟

حمله عراق را داشــتم .چهارم آذرماه  ۱۳۶۵وقتی

فرهنگ و ارشــاد اســامی و صندوق اعتبــاری هنر،

حدود یک ساعت و  ۴۵دقیقه به طول انجامید،

حوزه نشر در چند ماه اخیر آسیبهای جدی دیده

در نظر گرفتهشــده توســط صندوق اعتبــاری هنر

شهرستان را مخابره میکردم و هر لحظه آمادگی

مهــدی رجبــی نویســنده گفت :ایــن اقــدام وزارت

 ۵۴فرونــد هواپیمــای دشــمن در عملیاتــی که

ایده خوبی بود اما باید توجه داشت که فعالیت در

مراکــز حســاس اندیمشــک را مورد هجــوم قرار

است و این مبلغ تا چه اندازه میتواند برای فعاالن

به این نیت کــه از این فاجعه ،خبری مخابره کنم

نویســندگان ،ناشــران و کتابفروشــان از گروهــی

صــدام آنچنــان غیرانســانی و دلخــراش بود که

مشــکالت متعــددی مواجه شــدند .ایــن در حالی

دیگــری کــه در محل بــود به کمــک مجروحان و

شــدن رفتوآمدها را زمان مناســبی برای باال رفتن

حدود  ۲۰۰نفر در محلی که ما حضور داشــتیم به

رجبــی در اینبــاره توضیــح داد :پیــش از کرونــا،

دادند.

این حوزه راهگشا باشد؟

در محل بمبــاران حضــور یافتم .حملــه هوایی

هســتند کــه در همهگیــری بیمــاری کوویــد ۱۹-بــا

کار خبــر را فرامــوش کــردم و ماننــد هر انســان

است که بسیاری ،شــروع دوران قرنطینه و محدود

حمــل پیکرهای شــهدا پرداختــم .در این حمله

سرانه مطالعه فرض کردهبودند.

شــهادت رســیدند و  ۵۰۰نفر هم مجروح شدند.

دسترسی آســان به کتابهای الکترونیک و عوامل

بدنهــای تکه تکه شــده مجروحان و شــهدا را از
البهالی شاخههای درختان جمع کردیم.

حدود یــک ســاعت از حضورم در محل گذشــته

بود .آخرین هواپیماها در حال بازگشــت بودند

که بمبی به زمین اصابت کرد .بعد از آن نمیدانم
چه شــد .موج انفجار من را گرفت و متوجه شدم
پایــم مجروح شــده اســت .بعد از ایــن قضیه به

بیمارستان شهید کالنتری آن زمان اعزام شدم.

وقتی عراق دســت به چنین جنایتــی زد خبرنگار

معیشــتی خوبــی ندارنــد؛ وظیفــه ماســت کــه به

هزار تومان ارسال شــد ،اما بعد از چند روز که اعضا

هنرمنــدان تا چه انــدازه توانســتند از ایــن امکان

میآیم.

انســانهای با آبرویی که سن باالیی دارند و شرایط

پســت این کارت و واریــز مبلغ یک میلیــون و ۵۰۰

وجه کمــک هزینــه بیــکاری دوران کرونــا از طریق

دیگر ،موجب کاهش تیراژ شده و تیراژ کتاب به ۵۰۰
نسخه رســیدهبود و فقط در یک یا دو دوره تجدید
چاپ میشد.

مشــکالت آنها بپردازیم .ســادهترین راه این اســت

او ادامــه داد :در شــرایط بحرانی ،اضطــراب و تورم
اقتصــادی ،طبیعــی اســت که مــردم خریــد کتاب

را در اولویــت خــود قــرار ندهند .با اینکــه به نظرم
اشــتباه اســت ،اما هنوز برای تهیه و مطالعه کتاب

در شــرایط بحران ،فرهنگســازی نشــد ه است آن

به طور کلی مردم بیش از گذشته به مطالعه توجه

این در حالی اســت که حمید بابایی از نویسندگان

باید نویسندگی شغل رسمی باشد

فرهنگــی غدیــر در زمینه حملــه چهــارم آذرماه

کارهای فرهنگی خوبی در شهرستان اندیمشک

انجــام داده اســت و تاکنــون خاطــرات و تاریخ
شــفاهی بازماندگان آن حادثه را جمعآوری کرده

اســت اما ،متاســفانه با وجود اینکه این بمباران
پس از جنگ جهانی دوم بیســابقه بوده اســت

رســانهها خیلی کم بــه آن پرداختهاند و ضرورت

دارد کــه این حملــه هوایی به ثبت ملی برســد.
این یکی از مطالبات جانبازان ،ایثارگران و اقشار

مختلف مردم مقاوم اندیمشک است.

همچنیــن تاکنون یــک یادمان خــوب و در خور

شأن شــهدا و جانبازان اندیمشک ساخته نشده
اســت .البتــه ،یک یادمــان در قســمتی از شــهر

وجــود دارد کــه در آن بخــش ،تــردد بســیار کم
است و تقریبا کسی آن را نمیبیند .بنابراین باید

یادمان بهتری در شهر نصب شود.

من گرفتند .بعدازظهر مبلغ یک میلیون و  ۴۵۰هزار

و همچنیــن نویســندگی به عنوان شــغلی رســمی
شــناخته شــود .او ادامــه داد :در ایــن صــورت

فرمهــای بیمه میتوانــد تغییر کنند و بــرای مثال
برای نویســندگان وا م با درصد سود پایین در نظر

بگیرنــد .اقداماتی مانند ارائه کمــک به هنرمندان

در شــرایط کنونی باید چندبار در سال تکرار شود تا
بتواند تاثیر بیشتری داشتهباشد.

این نویســنده با بیان اینکه بســیاری از فعالیتها
هنوز هــم گنگ هســتند ،بیان کــرد :باید وضعیت

بیمه صندوق اعتباری هنر مشخص باشد .ابتدای
ســال حق بیمــه  ۱۲مــاه را پرداخت کــردم اما اعالم

کردند که ســه ماه آن بخشــیده شــد ه اســت ،االن

نمیدانم از کجا باید این پول را پس بگیرم.

برای هنرمندانی که هفت ماه اســت درآمد ندارند،

باقیمانــده را میتوانم از کارت برداشــت کنم .او با

بخــت ســیاه اهــل هنــر ســبز میشــود» از صائب
تبریزی ،ادامه داد :ایــن بیت بازگو کننده وضعیت
افرادی است که در ایران کار هنری میکنند.

به جز یک درصدی که از این راه درآمد خوبی دارند،
دیگران نباید روی هیچ کمک دولتی حساب کنند و
باید دنبال کاری جز هنر باشــند؛ برای مثال من در

مدرســه درس میدهم .امرار معاش نویســنده در
جهان ســوم از راه هنر نیســت و نباید باشــد .مبلغ

در نظر گرفتهشــده پاســخگوی نیازهای این روزها
نیســت ،اما هنرمند میتواند هزینــه چند ماه حق

بیمه خود را پرداخت کند .مدیریت جدید صندوق

اعتباری هنر ،کارهای درســت و خوبی انجام داده و
این حرکت قابل احترام است.

تئاتر

مهر -هادی مرزبان معتقد اســت ،بعضی طرحهایی که
در دوران کرونــا برای تئاتر ارائه شــده بیشــتر کارمندی
اســت و در حال حاضــر بهترین راه برای کمــک به تئاتر
همــکاری بــا تلویزیون بــرای تولید تله تئاتر اســت تا از
ایــن طریق این رســانه بــه «دانشــگاه»ی که قــرار بود
باشد ،هم نزدیک شود.
اخیــرا اداره کل هنرهــای نمایشــی در اطالعیهای اعالم
کرده ،از آثاری که فرایند تولید آنها در بهمن و اســفند
 98و فروردیــن ،مهر و آبان  99انجام شــده بــود ،اما به
اجرا نرســیدند و حاال امکان باز تولیــد آنها در یک بازه
زمانی حداکثــر  15روزه برای یک اجرا وضبط تصویری و
پخش در فضای مجازی امکانپذیر اســت تا ســقف 30
میلیون تومان حمایت میکند.
پیرامون این طرح نظرها و ســوالهای مختلفی مطرح
اســت از جملــه دربــاره بســتر پخش ایــن آثــار ،تامین
امنیت برای کپی نشدن آنها و نیز نحوه حمایت.
هادی مرزبــان که اگر کرونایی در کار نبــود احتماال تا به
حال نمایش «دکتر نون» خود را روی صحنه برده بود،
فعال ادامه دارد
در این باره گفت :با توجه به اینکه کرونا ً
و نمیتوانیــم خوشبیــن باشــیم که مثال یــک ماه دیگر
تمام میشود براین باورم که به جد باید کاری انجام داد
ولی من از جمله کســانی هســتم که تاکید دارم کار تئاتر
را در ایــن مقطع به صورت تلهتئاتــر پیش ببریم ،چون

داشتهباشند.

پونه اوشــیدری نقاش اســت و در طــرح مربوط به

هنرکارت ثبتنام نکرده زیرا دوستانش که ثبتنام
کردند از دشوار بودن این روند گفتهاند.

او گفــت :با توجه بــه اقداماتی که بــرای هنرمندان
کشورهایی مانند آلمان و فرانسه انجام شدهاست
اگر افراد بیمه و شــهروند رســمی کشــور باشــند و

مشــخص باشــد که کار ثابت ندارنــد ،میتوانند از
دولت درخواســت کمک کنند و به صورت ماهیانه

مبلــغ ناچیزی دریافت کنند ،در حــدی که نیازهای
اساســی خود را برطــرف کنند نه اینکــه اجارهخانه

پرداخت کننــد .اما این مســاله در ایران غیرممکن
است.

ایــن نقاش با بیان اینکه برخــی از هنرمندان بعد از

همهگیری کرونا به بیماری کووید ۱۹-مبتال شــدند و

از ادامــه ایــن فعالیــت بکشــند و از راههــای دیگر،

کــه در روزهــای عــادی هــم گالریها محــل تجمع
تعداد زیادی از مــردم نبود و با رعایت پروتکلهای

بهداشــتی این گــروه میتواننــد بــه فعالیت خود

ادامه دهند.

زیرساختهای الزم برای کسبوکار مجازی
مهیا شود

کرونا و محدودیتهای ناشــی از آن موجب سخت

شــدن ادامه بســیاری از فعالیتهای هنری شــده

است.

آرش محمودی نویسنده نیز گفت :دولت در مقابل
شهروندان مسئولیتهایی دارد که باید انجام دهد.

اینکه چقدر برنامهها قابلیت اجرایی داشتهباشد و

نتیجه دهد ،به مسائل مختلفی بستگی دارد .طرح
هنرکارت ،ایــده خوبی اســت؛ دولــت میخواهد از

هنرمندان حمایت کند .در طول چند ســال گذشته

سیل ،زلزله و در نهایت همهگیری بیماری کووید۱۹-
را داشتیم .باید دسترســی به این امکانات صندوق

اعتباری هنر را سادهسازی کنند تا هنرمندان بتوانند
از آن استفاده کنند.

او ادامه داد :همه جهان درگیر این بیماری هستند؛

انجــام اقدامــات درســت ضروری اســت امــا هیچ
کشــوری نمیتواند راهکاری اساســی ارائه دهد .در

ایــران اگر دولت به ایجاد زیرســختهای کســب و
کار اینترنتی و باالبردن ســرعت اینترنت اقدام کند،
میتواند به پشتســر گذاشــتن این دوران سخت

توان پرداخت اجارهخانه یا تامین نیازهای اساسی

کمــک کند ،تا در دورانی که مــردم مجبور به ماندن

انجمن نقاشــان به صورت غیررسمی و شخصی با

اقدامات انجام شــده در طرح هنرکارت که از طرف

را نداشــتند ،ادامــه داد :در یــک پویــش ،اعضــای
فروش کتاب و آثار هنــری ،برای هنرمندان نیازمند

یا بیمار کمک جمعآوری کردند.

بســیاری از کشــورها و نهادهــای غیردولتی چنین
اقداماتــی انجــام میدهنــد امــا در ایــران انجمن

نقاشان یا انجمن مجسمهسازان نهادهای وابسته

و قدرتمندی نیســتند و نمیتوانند ایــن کار را تکرار

کنند .اگــر صندوق هنــر بتواند این امــکان را برای

هنرمنــدان چندبــار درســال تکــرار کنــد ،مفیدتــر

در خانه هستند بتوانند به امرار معاش بپردازند.

صندوق اعتباری هنر اجرا میشود ،میتواند کمکی
هر چند کوچک در دوران سخت همهگیری بیماری

باشــد .گاهی هنرمندان با توجه به تجربههایی که

در طرحهای کمکی گذشته داشتند ،از شروع و ارائه
چنین درخواستی صرفنظر میکنند ،این در حالی
اســت که اگر اطالعرســانی دقیق دربــاره چگونگی

انجام مراحل ثبتنام و دریافت مبلغ انجام شــود،
شاید بسیاری از مشکالت سادهتر حل شود.

منظر

طرحهای کارمندی یا تلهتئاتر؛ کدام نجاتبخش است؟

به چاپ رسید.

کرد.

شــعبه بانک آینده رفتم ،فرم پرکردم و شماره شبا از

خواندن بیت «روزی که برف ســرخ ببارد زآســمان/

رســیدگی بــه مشــکالت هنرمندان تشــکیل شــود

گزارش بدهم و همان روز در صفحه نخست آنها

خوشــبختانه پــس از پایــان جنــگ ،موسســه

درباره شــیوه برداشــت این کمک هزینــه گفت :به

رجبی تاکیــد دارد که بایــد اتحادیــ ه و صنفی برای

را بــرای روزنامههــای کیهان و جمهوری اســامی

چنین وقایعی خللی در اراده آنها وارد نخواهد

میدهنــد رونــد طوالنی پیش رو داشــته باشــند.

تومان را برای من ریختند و گفتند که  ۵۰هزار تومان

دادند .به واســطه دوســتانم توانســتم این خبر

به فرمان امام خمینی(ره) و امامشــان هســتند،

بانک بگیرم

همهگیریهایــی که پیــش از ایــن اتفــاق افتاده و

میکنند.

تا عــزت و احتــرام آنهــا حفــظ شــود و راه درآمدی

صندوق هنر این امکان را تکرار کند

طــرح هنرکارت را برداشــت نکردهاند زیــرا احتمال

شــیوه مواجهه با آن ،اطالعات به دست آورد .البته

که از افراد ســن باال به عنوان مشــاور استفاده کنند

دولت میشود ،انجام شود.

سعدی و کتابهای جامعهشناسی میتوان درباره

از پرســنل بیمارســتان تلفنی در اختیــار من قرار

ســال دفاع مقدس ثابت کردنــد؛ همواره گوش

برای مســکن هنرمندان مانند آنچه برای کارمندان

برخی از هنرمندان ،مبلغ در نظر گرفتهشده توسط

کتاب پیدا کرد .با خواندن رمان و داستان ،گلستان

فکر افتادم که از بیمارســتان خبــر را مخابره کنم.

 ۱۳۶۵را تشییع و با حضور باشکوهشان در هشت

بهتر و طرحهای دیگری در نظر گرفتهشود .اقدامی

هم در حالی که پاســخ به پرســشها را میتوان در

کســی از جزئیات ایــن حمله آگاه نشــود .به این

در اندیمشــک پیکرهای شــهدای چهــارم آذرماه

و همه پساندازشــان را خرج کردهاند ،برنامهریزی

توانستم مبلغ در نظر گرفتهشده را از

بســیار کــم بــود و تصور میکــردم ممکن اســت

پس از این بمباران و جنایت صدام ،مردم مقاوم

روی چشــممان از آنها نگهــداری کنیم .بایــد از آنها

برای تامین معاش اقدام کنند .این در حالی اســت

از اینکــه بزرگان فــوت کنند باید حال آنها پرســیده

ثبتنــام کــرده بودنــد ،پیامــی مبنــی بر صــدور و

هنرمنــد انگیزه ادامــه فعالیــت باقینمیماند .به

کار کننــد و امرار معــاش داشتهباشــند .تعداد این

چشمداشــتی بــه این افراد رســیدگی شــود .پیش

در آبانماه برای افــرادی که برای دریافت هنرکارت

بهداشــتی ،گالریها مــدت زمــان طوالنی تعطیل

همین دلیل ممکن اســت برخی هنرمندان دست

حمایت معیشــتی بدون منت شــود و بدون هیچ

صنــدوق اعتبــاری هنر اســت که با همــکاری بانک

خادمالمله مدیرعامل هنرکارت از امکان برداشــت

بیشــتر به هنرمندان مسن شــد که مستمری کمی

بودهانــد ،بیــان کــرد :در چنیــن شــرایطی ،بــرای

افراد زیاد نیســت و قابل شناســایی هستند؛ باید

هنــر کارت پــروژه ارائه خدمــات بانکی بــه اعضای

نتوانستند هنرکارت خود را دریافت کنند .مصطفی

بابایــی با تاکید بــر اهمیت بیمه تامیــن اجتماعی

دریافت میکنند .او گفت :افراد مســن نمیتوانند

بیمه تامین اجتماعی براســاس اطالعرســانیهای

خواهدبود.

اوشیدری با بیان اینکه به دلیل رعایت پروتکلهای

و بیمــه تکمیلی بــرای هنرمندان ،خواســتار توجه

هنرمندان دارای نشان درجه یک هنری و مشموالن

به مقاومت مردم این شهرستان پرداخته نشده

نیمه شب شرعی۲۳:۳۰:۰۱ :

هنر

برای دریافت این کارت ثبتنام کردند .پیش از آن،

اندیمشــک در تاریخ ،اما ،تا کنون آنطور که باید،

اذان مغرب۱۷:۲۵:۴۵ :
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امســال برگزار شــد و اعضای صندوق اعتباری هنر

ایسنا -با وجود بیسابقه بودن حمله هوایی به

غروب آفتاب۱۷:۰۴:۴۹ :

اجــرا در فضــای مجازی آن هــم با حمایــت  ۳۰میلیونی
برای هر گروهی امکان پذیر نیست.
وی افزود :البته من با اصل موضوع موافق هستم ولی از
نظر مالی باید شــرایط بهتری تامین بشود و االن به نظر
میرسد این طرح بیشــتر برای گروههایی مناسب باشد
که در ایــن دوران ،هم بتوانند یک منبع مالی پیدا کنند و
هم به لحاظ اجرا شرایط پیچیدهای نداشته باشند.
ایــن کارگــردان ادامه داد :همچنیــن زمانی ارائــه تئاتر
در فضــای مجــازی خیلــی خوب بــود که ابتــدا نمایش
روی صحنه اجرا میشــد ،تماشــاچی خود را میداشــت
و بعــد وارد چنیــن پروســهای میشــدیم کــه عــاوه بر
مســائل اقتصادی یک مانــدگاری هم برای اثر داشــت.
گرچه در این مدت ســراغ برخی کارهــای من آمدهاند تا
بــرای پخش در فضای مجازی و شــاید همان ماندگاری
بخرنــد ،ولــی راهش این نیســت کــه فکر کننــد حاال که
ســالنهای تئاتر تعطیل شــده و مرغ هم بــه فالن قدر
رســیده ،کارهای مــا را با هــر قیمتی میتواننــد بخرند.
البتــه آنچه گفتم برای آثار اجرا شــده بــود ،ولی اگر قرار
باشــد نمایش جدیدی را اجــرا و آن را در فضای مجازی
ارائــه کنیــم شــرایط ســختتر اســت چــون بعــدا حتی
نمیتوان آن را دوباره روی صحنه برد.
مرزبــان کــه ســابقه تولید تلــه تئاترهــای زیــادی را در
تلوزیــون دارد ،گفــت :اگر دوســتان دل میســوزانند تا
بعداهــا در تاریخ ننویســند که قبــل از کرونــا هنری به
نــام تئاتر وجــود داشــت ،بهترین راهش این اســت که
تلویزیــون پا جلو بگذارد و شــرایط همکاری با اداره کل
هنرهای نمایشــی فراهم شــود تا از این طریق حمایت
مالــی بهتــری رخ دهــد .در حال حاضــر با پــول یکی از
این ســریالهای تلویزیــون  ۱۵تا  ۲۰تلــه تئاتر میتوان
ســاخت ،ولی به این شــرط که باور داشــته باشند تئاتر
در ایــن مملکت کارســاز اســت .یادمان باشــد قرار بود
تلویزیون دانشــگاه باشــد و باید پرســید تلویزیون در
رشتههای هنری چه دانشگاهی بوده؟

نجاتفالمینگو
عکس :مهر -ایمان حامی خواه

دو پرنــده فالمینگــو که توانایی پرواز نداشــتند از ســوی ســازمان محیط زیســت همدان به
دامپزشکی تحویل داده شد تا پس از تیمار به آغوش طبیعت بازگردانده شوند.

