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گرانی بازار یلدا؛ داغتر از تب کرونا
یکهتازی قیمتها ادامه دارد

کاهش سطح درآمد عمومی مردم و مشکالت مالی و افزایش قیمت انواع خوراکیها و تنقالت سبب شده تا در یلدای متفاوت امسال مردم عالوه بر دغدغه کرونا ،غصه
قیمتها را هم داشته باشند .این روزها بخشی از مشاغل تحت تأثیر قرار گرفته و معیشت و تأمین ارزاق برخی از خانوادهها به اما و اگر کشیده شده است لذا با این

قیمتهای سر به فلک زده بسیاری از این اقالم از سفرههای شب یلدا پر کشیده است .به نظر میرسد کمبود نظارتها در مراکز عرضه میوه ،شیرینیجات و آجیل سبب
شده تا هر یک از واحدهای صنفی عرضه کننده بنا به میل و تشخیص فردی مبادرت به قیمتگذاری کنند و این موضوع دغدغه مردم را افزایش داده است

روند درمان دختران

صفحه 3

شین آبادی

اسطورهاخالق،نخبه
فوتبال
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خطر کرونا در کمین
دورهمیهای یلدایی

دورهمیهــا هســتند .اگــر غفلتی باشــد تمام
دســتاوردها از بیــن مــیرود .مــردم نبایــد

دورهمیها را انجام دهند و شــب یلدا دور هم

در کتابهای درسی

مقصودبایرامی؛

«موافقــت رهبــری بــا بررســی مجــدد الیحــه یا
موضوعــی در مجمع تشــخیص مصلحت نظام
پدیــدهای جدید به شــمار مــیرود و هرگز چنین
ن رو به نظر
مسالهای ســابقه نداشته اســت .از ای 
میرسد که باید ســازوکار جدیدی برای بررسی آن
تعریفشود

نیمــی از مبتالیــان بیمارســتانی ناشــی از

اثر کدام مولفان

4

دستور رهبری
بیسابقـه اسـت

طی شــبهای منتهــی به یلدا مراقب باشــیم.
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تغییر کرده است؟

تیتر وار

جمع شوند
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شجاعیسکاندار
تراکتـورمیماند؟

تولیدکنندگان برخالف دالالن

کاپیتان تراکتور درحالــی همزمان هدایت این

در بحران مالی هستند

تیم را بر عهده گرفت که در فصل گذشــته بعد
از جدایی دنیزلی از تراکتور نیز خبرهایی مبنی

بر پیشــنهاد ســرمربیگری تراکتور به شــجاعی
وجود داشت

صفحه 3
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8

گام معلق اصالحات

حر ف اول
حاشیه نگاشتی بر صحبتهای اخیر اردوغان؛

ای کاش ما را رخصت
زیر و بمی بود

سید محمد ناصر تقوی

طی چهار دهه گذشــته انتخابات هميشــه مهم

عدم مشــاركت مــردم :بــا توجــه بــه انتخابات

اراده آنها در نظام جمهوري اســامي بوده است.

اســتقبالي كه مــردم( كمتــر از  50درصــد) از آن

ترين صحنــه تجلي حضور مردم و حاكم شــدن

احــزاب و جريانات سياســي نيز عمــده فعاليت

خــود را در ماههاي منتهي به انتخابات دارند .اگر
چه اين مسئله معضل و مشكل جدي است اما از
آن تاكنون گريزي نبوده و متاسفانه روال اين گونه
بوده اســت .شــايد از اين بابت ضرورت داشــته

باشد تدابيري انديشيده شــود كه تعداد احزاب

بــه دنبــال شــعرخوانی جنجالــی اردوغــان،

كه بيشــتر شبيه گعده هســتند در كشور كاهش

آذربایجان عزیز ایران از پهنه جغرافیایی کشــور،

حزبي در كشور بهتر و قوي تر شود.

تقوی در یادداشتی به همین مناسبت نوشت:

ششمين دوره انتخابات شوراها در  28خردادماه

رئیــس جمهور ترکیه و زمزمههای شــوم جدایی

يابند تا شايد با تجميع نيروهاي پراكنده ،ساختار

حجت االســام و المسلمین ســید محمد ناصر

انتخابــات رياســت جمهــوري  1400همزمــان با

حــاال که جناب اردوغان ســر حرف را بــاز کرده و

برگزار میشود .اگر چه بدليل كرونا و مالحظات

است چند نکته را به ایشان گوشزد کنند:

سياســي حداقل به صورت رسمي فعاليتهاي

راجع به ارس پریشــان گویی فرمــود ه اند خوب

سياســي و اقتصادي ،تاكنون احزاب و جريانات

اول آنکــه مشــاورین برایش یک دوره فشــرده

خود را آغاز نكرده اند اما جسته و گريخته اخباري

فقط آذربایجان که ارمنستان و تا مرزهای روسیه

نامزدها به گوش مي رسد.

زادگاه و زیســتگاه بومــی خانوادههــای ایرانــی

زيادي به عنــوان نامزدهاي احتمالــي نام برده

تاریخ دویست ســال پیش بگذارند تا بفهمد نه

درباره شــروع فعاليت ،يارگيــري و رايزني برخي

مجلس كه در اســفندماه  98برگزار شد و ميزان

طبيعتا بايد آن باشد
داشته اند پيش بيني اوليه
ً
احتماال
نيــز
آينده
ســال
كــه مــردم در انتخابات
ً
اســتقبالي در اين حد داشته باشــند .از آن جاكه
طرفــداران و پايــگاه راي اصولگرايــان هميشــه

بدليل دلبستگي به نظام در انتخابات مشاركت
مــي كننــد ريزشها و كاهش آرا بيشــتر شــامل

جناح اطالح طلب خواهد شد.

حاكميــت :مــراد و منظــور ابطحــي از حاكميت

احتماال بــه فرايند تائيد
مشــخص نيســت ولي
ً
صالحيتهــا اشــاره دارد .البتــه در انتخابــات
رياســت جمهــوري تاكنــون قريــب بــه اتفــاق

نامزدهــاي اصلی اصالح طلب تائيد شــده اند.

بنابرايــن دليلي نــدارد اگر اين بار نيــز نامزدي

راديكال معرفي نشود اتفاق خاصي رخ دهد.

البته اصالح طلبان هميشــه تالش داشته اند از

اين مســئله به عنوان راهي براي مظلوم نمايي،

ترغيب طرفــداران خود به حضــور در انتخابات

کال سرزمینهای آن سوی ارس
مثل داغســتان و ً

در حــال حاضــر در جبهــه اصولگرايــان ،افــراد

و اپوزيســيون نمايــي بــراي جــذب رايهــاي

است.

مي شــوند اما در نهايت بايد ديد ســازوكارهاي

كــه برخي احزاب راديكال اصالح طلب هميشــه

دوم آنکه خوب اســت آقای اردوغان تبارشناسی

اصولگرايــان بــه كدام نامــزد يا نامزدهــا اقبال

هم االن با نامهای باکویــی ،لنکرانی ،نخجوانی،

فعال معرفي نامزدي
اصولگرايان در حال حاضر ً

احتماال
را داشته باشــد و به علت عالیق اسالمی
ً
برایــش جالب خواهد بود که بــا اندک مطالع ه

امــا در جبهه اصــاح طلبان وضعيــت متفاوت

تشتت و چندقطبي پديد نيايد.

دانشمندان دو سده گذشــته از این خانوادهها

مجمــع روحانیــون مبــارز و رئیس دفتــر رئیس

محمد باقــر ایروانی ،مــا محمد شــیروانی ،مال

انتخاباتــی اصلی برای اصالحطلبان نام مي برد

اندکــی از خانوادههــای ســاکن ایــران فعلی که

قفقازی ایروانی ،قره باغی ،گنجوی و  ...هستند،

ای ،شــخصیتهای ایرانــی نخبــه ،حکمــا و

نشــان خواهــد داد .شــايد مهم تريــن دغدغه
باشــد كه درباره وي حداكثر اجماع بوجود آيد و

اســت .در ايــن بــاره محمدعلی ابطحــی ،عضو

مثل؛ مالعلــی نخجوانــی ،فاضــل لنکرانی ،مال

جمهــور در دولــت اصالحــات چهــار رقیــب

اســماعیل قــره باغــی ،ســید حســین بادکوب ه

كه شــامل عدم مشــارکت مخاطبان ،حاکمیت،

اردوبــادی ،مال فیض هللا مجتهد دربندی و  ...را

درونی جبهه اصالحات است.

و ســوم اینکــه باالخره بدانــد که اگر قرار باشــد

برد بيانگر آشــفتگي دروني اصــاح طلبان براي

ای ،میــرزا ابوتــراب باکویــی ،میــرزا محمد علی
بشناسد.

صرفا
اتفاقا
اتفاقی در حوالــی ارس رخ دهد ،آن
ً
ً
بازگشــت اطفال گســیخته از دامان مام ایران به

سرزمین آبا و اجدادی است و نه چیز دیگر! ...

ادامه در صفحه دو

روزنامه سرخاب در شمالغرب کشور
نماینده فعال میپذیرد

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

عملکــرد دولت مــورد حمایتشــان و آشــفتگی

خاكســتري بهره گيرنــد .به هميــن داليل بوده
تمايل داشته اند چهرههاي بسيار تندرو را براي

انتخابات نامزد نمايند .البته از ســوی دیگر ،آنها
در صحنه عمل و سر بزنگاه بسيار پراگماتيست

عمــل مــي كننــد .در ايــن بــاره كنارگذاشــتن
محمدرضــا عــارف و حمايت از حســن روحاني
اخيرا نيز تالش
در ســال  1392قابل ذكر اســت.
ً

بســياري جهت انتخــاب علي الريجاني توســط
برخــي گروههاي سياســي اصــاح طلب صورت
گرفته است.

عملكرد دولت روحاني :شايد مهم ترين مشكل
اصالح طلبان ،پاســخگويي بــه كارنامه ضعيف

دولــت يازدهم و دوازدهم اســت كــه مهم ترين

حامــي آن بوده اند .در واقع احــزاب و گروههاي

نگاهي به چهار عاملــی كه ابطحي از آنها نام مي

اصــاح طلــب تاكنــون جوابــي بــراي كارنامــه

انتخابات  1400اســت كه مشــخص نيســت چه

بيــن اشــارات هميشــگي آنهــا مبني بــر اين كه

ســرانجامي خواهد داشــت .درباره اين عوامل

مي توان توضيحات زير را ارائه داد:

«تقريبا هيــچ» روحاني ارائه نــداده اند .در اين

روحاني اصالح طلب نبوده ...

ادامه در صفحه دو

سازمان جذب آگهیها

شماره تماس041-35553538 :
0939 304 3510

پایگاه خبری-تحلیلی

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

عابدی:ترکیه میخواهد اتحادیهای از کشورهای ترک زبان ایجاد کند

نظر

محمد صدر:

دستور رهبری
بیسابقه است

مهسا مژدهی

اخبار

اردوغان ترکیه را به کدام سمت میبرد؟

واکنشظریفبهتحریم

یکجانبهترکیهازسویآمریکا

یک کارشــناس مســائل ترکیه به خبرآنالین گفت:

ایســنا -وزیــر خارجــه کشــورمان نســبت بــه تحریم

نــگاه اردوغــان نــگاه ایدئولوژیکی نیســت .ترکیه

«موافقت رهبری با بررسی مجدد الیحه یا موضوعی در مجمع تشخیص

مصلحت نظام پدیدهای جدید به شــمار میرود و هرگز چنین مسالهای

سابقه نداشــته است .از این رو به نظر میرســد که باید سازوکار جدیدی

برای بررســی آن تعریف شــود .بدین ترتیب باید گفت که در حال حاضر

دقیق مشخص نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام چه سازوکاری
را برای بررســی مجدد لوایــح در ارتباط با گروه ویژه اقــدام مالی در پیش
خواهــد گرفــت .آن چه تا آن زمان مهم اســت ،موافقت رهبری با بررســی
مجدد لوایح  FATFو بازگشت این لوایح به دستور کار مجمع است».

مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه در جلسه کمیسیون سیاسی مجمع
ایــن خبــر از طرف آقایان مطرح نشــده؛ منتها مشــخص اســت که اخبار
منتشر شده در رسانهها صحیح است.

رئیس جمهور ترکیه را به داشتن سیاست تهاجمی

در خبــر آنالین با رضا عابدی کارشــناس مســائل

و دوحــه نزدیک بــود اما فعــا عملکردی از

به نظر میرســد کــه ترکیــه یک بــار دیگر به

قبلی این کشــور تبیین میشــود و قطر هم

اســت .اردوغان در حالی که با اروپا در افتاده

نزدیک شدن دوباره با عربستان رابطه خود

به کدام سمت میبرد؟

ترکیه به گفتگو نشسته ایم:

سیاستهای گسترش طلبانه خود بازگشته

هم مرز محکــم کند .چرا او دوباره به این فکر
تهاجمی تر کند؟

این سیاســتی اســت که ترکیه از ســال  2002داشته

که مجمع تشــخیص مصلحت نظام چه ســازوکاری را برای بررسی مجدد

اســت .اما بــر اســاس سیاســتی کــه داوود اوغلو،

زمانهایی هم بوده که کمی عقب نشــینی داشته

برای این کشــور تنظیم کرده بود ،اردوغان نگاهی

توسعه طلبانه به سیاست خارجی دارد.

بازگشت این لوایح به دستور کار مجمع است .برای تعیین تکلیف مابقی

پیشــبینی میشــود کــه بیــن ترکیــه و امریــکای

میدانیــد که برخــی اعضای مجمــع از جملــه مخالفان تند و تیــز لوایح

دموکراتهــا خیلــی موضــع مثبتــی بــه اردوغان

این لوایح ،آیا نســبت به سرنوشــت این لوایح و تصویــب آنان امیدوارتر

شــده که اردوغــان در فراینــدی دموکراتیــک و در

طبیعتا چنین برداشــتی ایجاد میشــود کــه با توجه بــه موافقت رهبری

نگاه رئیــس جمهور ترکیــه به آزادیهــای مدنی و

نظــام این بار مثبتتر باشــد .البته نبایــد فراموش کرد که ایشــان فقط

چالش ایجاد میکند .رفتارهای اردوغان در داخل

ن هم پس از نامه آقای روحانی به ایشان و ذکر مطالبی از
ســوی رهبری ،آ 

که ایجاد کــرده ،چالش بر انگیز اســت .اما از دیگر

شــد ولی باید منتظر ماند و دید به کجا خواهد رسید؛ هر چند که شخصا

منطقــه ای بین آنکارا و واشــنگتن اســت که قطعا

بدین ترتیب ســوال آن است که مسئولیت سکوت دو ساله ایران در قبال

در مــورد بلند پروازیهــای اردوغان صحبت

واقعیت آن اســت که نمیتوانم پاسخ خاصی به این سوال بدهم اما باید

پیش خواهد رفت؟

موارد باید منتظر ماند.

 FATFبــه شــمار میرفتند .با توجه بــه موافقت رهبری با بررســی مجدد

هستید؟

بایدن تنشهــا و اختالفات شــدت بگیــرد .چون
ندارنــد .بایــدن حتــی در گفتگویی خواهــان این

یــک انتخابــات ،از قدرت کنــار بــرود .در واقع نوع

با بررســی مجدد این لوایح ،رویکرد اعضای مجمع تشــخیص مصلحت

اجتماعی به نوعی اســت که بیــن دموکراتها و او

دســتور بررســی را صــادر کردهاند اما همین که دســتور بررســی مجدد از

خود ترکیه به خاطر بازداشتها و فضای بسته ای

ســوی رییسجمهوری صادر شده ،احتماال رویکرد جدیدی حاکم خواهد

مسائلی که باید به آن اشاره کنم ،بلند پروازیهای

امیدوارم این بار لوایح  FATFبه نتیجه رسیده و تصویب شوند.
این لوایح و ضررهایی که به کشور تحمیل شد ،با کیست؟
گفت چیزی که عیان است ،چه حاجت به بیان است؟

نکتــه دیگر درباره موافقت رهبری اســت .بــا توجه بــه آییننامه داخلی
مجمع تشــخیص ،آیا این موافقت را باید مصداق حکم حکومتی در نظر
گرفت یا خیر؟

به عقیــده من این کــه از چه تعبیــری بــرای توصیف آن اســتفاده کنیم،

چندان مســاله مهمی نیست .تمام مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
نظام به اطالع رهبری میرســند .بنابراین ایشان ب ه طور کامل در جریان
مباحث هســتند .با این حال این که نام دســتور بررســی مجدد لوایح در

ارتباط با گــروه ویژه اقدام مالــی را چه بگذاریم و بگوییــم حکم حکومتی
هســت یا نیســت ،چندان مشــخص نیســت؛ چراکه نهتنها این مســاله

ســابقه ندارد بلکه هنوز ســازوکار بررســی مجدد آن در مجمع مشــخص

نشــده اما نکته عیان آن اســت که پس از دســتور ایشــان ،مجمع مجددا
لوایــح  FATFرا در دســتور کار خــود قرار داده و احتماال در اولین جلســه
خود ،به بررسی مجدد خواهد پرداخت.

وزارت خارجه آمریکا نیــز در بیانیهای اعالم کرد ،آمریکا

گرمــی رفــت .بین ایــن ســالها در ســال  2009تا

ن رو به نظر میرســد که باید ســازوکار جدیدی برای بررسی آن تعریف
ای 

تــا آن زمان مهم اســت ،موافقت رهبری با بررســی مجــدد لوایح  FATFو

تحریم کرد.
اردوغــان به نظر نیاز به متحدانی دارد .او با

اســت .اردوغان همواره بر همین اصل جلو رفته و

لوایــح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالــی در پیش خواهد گرفت .آن چه

ســه فرد دیگر مرتبط بــا اداره صنایع دفاعــی ترکیه را

روابط دو کشــور از ســال  1993به این طرف ،یعنی

در مرحلــه اول باید توجه داشــته باشــید کــه موافقت رهبری با بررســی

شــود .بدین ترتیب باید گفت که در حال حاضر دقیق مشــخص نیست

اداره صنایع دفاعی ترکیه و اسماعیل دمیر ،رئیس آن

با اروپائیهاســت ،در لیبی به دنبــال اعمال نفوذ

افتاده که سیاســت خارجی آنــکارا را مقداری

جدید به شــمار میرود و هرگز چنین مســالهای ســابقه نداشته است .از

خزانه داری آمریکا اعالم کرد ،واشنگتن عالوه بر تحریم

بــه روز تبدیل به چهــره ای عجیب تر در سیاســت

رونــد بررســی مجــدد لوایــح الحــاق دولــت جمهــوری اســامی بــه

مجــدد الیحه یا موضوعی در مجمع تشــخیص مصلحت نظام پدیدهای

به گــزارش ایســنا ،به نقــل از خبرگزاری رویتــرز ،وزارت

خــود در خاورمیانــه و قفقــاز اســت .اردوغــان روز

تالش دارد تا جای پای خود را در کشــورهای

کنوانسیونهای بینالمللی  CFTو پالرمو در مجمع چگونه خواهد بود؟

کرده و در کنار مردم و دولت این کشور میایستیم.

رئیــس جمهــور ترکیــه در حــال گســترش نفــوذ

ن طور نیســت که این خبــر را از داخل مجمع
مــن خبر را شــنیدهام اما ای 

ولی هنوز در مجمع تشــخیص مطرح نشــده اســت .نه در جلسه شورای

ما تحریمهــای اخیر آمریکا علیه ترکیــه را قویا محکوم

میشود .خیلی نباید درگیر شعارهای او شد.

متهم میکنند .اما او ترکیه را در ســالهای پیش رو

گفتوگوی خانم دکتر جنیدی و اخبار منتشــر شده در رسانهها فهمیدم

الملل بار دیگر خود را به منصه ظهور رساند.

صهیونیســتی وارد روابــط دیپلماتیــک تنگاتنگ

آقای صدر! خبر موافقت رهبری با بررســی مجدد لوایح  FATFاعالم شد.

تشــخیص مصلحــت نظــام بــه مــا داده باشــند .مــن خبــر را از طریق

اعتیــاد ایاالت متحــده به تحریم و تحقیــر حقوق بین

روســها ،ایرانیهــا ،قطریها و گاهی حتــی با رژیم

است و روابطش با قطر به مخاطره افتاده.ناظران

این خبر در مجمع تشخیص به اعضا اعالم شده است؟

محمد جواد ظریف در توییتی نوشت:

هر وقت منافع ترکیــه و اردوغان ایجــاب کرده ،با

گفتوگــوی روزنامــه «اعتماد» با محمــد صدر ،عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام را در ادامه میخوانید:

یکجانبه ترکیه از سوی آمریکا واکنش نشان داد.

همیشه در فضای سیاسی نوعی نگاه دالالنه دارد.

خاورمیانــه میشــود .او این روزهــا درگیر اختالف

مشکالتی ایجاد میکند.

شــد ،ایــن وضعیت به چــه ســمتی در آینده

بخشــی از این بلند پروازیها مربوط به شخصیت
خود اردوغان هم هســت که دوست دارد مطرح و

تیتر یک رســانهها هم باشــد .با توجه به مشکالت

اقتصــادی که ترکیــه دارد  .با تحریمها هم دســت
و پنجــه نرم میکند ،او به دنبال این اســت که نظر

ملــی گرایان این کشــور را بــه خود جلــب کند .در

ترکیه ما چند شــکاف داریم .یکی شــکاف ســنت و
مدرنیســم و دیگری کرد و ترک اســت کــه اردوغان
به دنبال پررنــگ کردن ملی گرایی تــرک در داخل
این کشــور اســت تا نگاهها از مشــکالت داخلی آن

اروپا در افتاده اســت .پیــش از این به تهران
خودش نشــان میدهد که خالف سیاســت

بعید نیســت که در آینده نزدیک و به دنبال
را با آنکارا کمتر کنــد .متحدان تازه اردوغان

چه کسانی خواهند بود؟

میرفــت ،روابط کمی ســرد شــد .اما به غیــر از آن

مستشــاران نظامی ترکیه حضور داشــتند و ســه
هزار شــرکت تــرک در آذربایجان فعال هســتند و

کار اقتصــادی انجــام میدهند .روابــط هم ابعاد
اقتصــادی دارد و هــم ابعــاد نظامــی .بخشــی از

هــر وقت منافع ترکیه و اردوغــان ایجاب کرده ،با

به نظر من با توجه به اتفاقاتی که برای آذربایجان

همیشه در فضای سیاسی نوعی نگاه دالالنه دارد.

روســها ،ایرانیهــا ،قطریها و گاهــی حتی با رژیم
صهیونیســتی وارد روابــط دیپلماتیــک تنگاتنگ
میشــود .خیلــی نباید درگیر شــعارهای او شــد.

اگر نگاه کنیم او مدام علیه صهیونیســتها شعار
میدهد اما میبینیم که ســازمان اطالعات امنیت

ترکیه با اســراییل دارد و ســرمایه گذاریها برقرار
اســت و کســی هم جلوی آنهــا را نمیگیــرد .حتی
برخــی اقدامــات اردوغان از جمله اقــدام اخیر در

باکــو ،همراهی و بــازی کــردن در تصمیمات رژیم

صهیونیســتی اســت که به دنبال اختالف و تنش

در منطقه میگردد.

کمکهای مستشاری و  ...ترکیه بوده است.

افتاد ،شــاهد نزدیکی بیشــتر روابط باشیم .عمال
اینکه ترکیه با مجوزی یک ســاله نیروی نظامی به

این کشور برده ،باعث گرایش بیشتر باکو به آنکارا
خواهیم شد.

خواهد بود؟ با چه کسانی متحد میشود؟

خواهد داشــت .انکارا بر اســاس منافع و شــرایط

خــود بــه ســمت همــکاری و رقابــت بــا ایــران و

عربســتان و قطر و امارات به پیش میرود .گاهی

به این کشور نزدیک میشود و گاهی به یک کشور
را حفــظ میکنــد .جریــان اردوغان با کشــورهای

آن هم به خاطــر موضوع اخوان اســت  .اردوغان

به تحرکات اخیر اردوغــان بپردازیم .او در باکو به

از نظــر سیاســی به این گــروه نزدیک اســت پس

و بعــد در تمــاس تلفنی چــاوش اوغلو بــا وزارت

و عربســتان خواهیم بود .در مصــر هم همینطور

خارجــه کشــورمان ،گفتــه شــد که منظــور رئیس

جمهور ترکیه چیزی که برداشت شده نبوده و این

اتفاق سهوی افتاده است.

بــه نظــر مــن ایــن اتفــاق ســهوی نبــود و قطعا

سیاســتمداران در ســطح رئیــس جمهــور
حرفهایش را بدون هماهنگی مشــاورانش نمی

زنــد .ایــن ادامه همــان سیاســت پان تورانیســم
اســت که در دولت آقــای اردوغان هــم به صورت
جدی دنبال شــده و ترکیه میخواهد اتحادیه ای

از کشــورهای ترک زبان ایجاد کند .این آرمانها و

آرزوها با چالشها و مشکالتی هم مواجه هست.

برخی از کشــورهایی که آنهــا میخواهند وارد این
برنامه کنند ،چنین دغدغه ای ندارند .اردوغان از

مواضع این چنینی قبال هم داشته است.

تالش اردوغان در این فضا قابل تحلیل

آذربایجان نداشــت .اما بعد از جنگ قره باغ

را چطور میبینید؟

شاهد تنشهایی بابت اخوان بین آنکارا و امارات

پیش میرود .اردوغان بارها علیه السیســی که با
کودتا علیه مرســی اخوانی بر سر کار آمده موضع
گرفته .این چالشها جســته و گریخته ادامه پیدا

هفته گذشــته ما در مجمع تشــخیص مصلحت نظام پس از مدتها که
اما این که جلســه آینده مجمع چه زمانی خواهد بود ،مشخص نیست و

نيز چــاره كار آنها نخواهد شــد و بيشــتر از آن كه يك

گفتیــد «مدت طوالنی» .مگر چه مدت جلســات شــورای مجمع تعطیل

جلو است.

تــا آنجا کــه ب ه خاطــر دارم ،حدود یــک ماه و نیــم بود که شــورای مجمع

سياســي اصالح طلــب و اصولگــرا اشــتراك دارند

بــا توجه به تغییر ترکیب مجلس ،به نظر شــما رییــس مجلس و رییس

خواهنــد داد .در حــال حاضــر نيــز از نامزدهــاي

شــورای مجمع جلسه نداشت ،جلسهای را بهصورت مجازی برگزار کردیم
ما منتظر اعالم آقایان هستیم.

بود؟

تشخیص مصلحت نظام جلسهای برگزار نکرده بود.

کمیســیون امنیت ملی چه واکنشی به بررســی مجدد این لوایح خواهند
داشت؟

خواهد کرد.

در مورد ایران چطور پیش میرود؟

تهــران و آنکارا مجبور به همکاری اند .دلیلش هم
منافع مشــترک و وابســتگیهای دو کشور است.

ترکیــه اگــر بخواهــد تجــارت بــا آســیای مرکزی و

افغانستان و شــبه قاره داشته باشد ،به ایران نیاز

چه اقدامی انجام دهند.
هستید؟

بلــه! ما بارها و بارها خواســتار تصویب این لوایح شــدهایم و همچنان

نیز خواســتار تحقق این مســاله هســتیم؛ چراکه فکر میکنیــم اگر این
لوایح به تصویب مجمع تشــخیص مصلحت نظام نرسد ،روابط بانکی

و تجــاری جمهــوری اســامی ایران بــا جهان با مشــکالت بســیار جدی

مواجه خواهد شــد .باید بدانیــم که عدم تصویب ایــن لوایح در ایران
کمکی اســت به تحریمهای ایاالت متحده آمریکا .واشنگتن امروز تالش
میکنــد تمام روابط تجــاری ،مالی و اقتصــادی ایران با جهــان را قطع
کنــد .از این رو ما نباید با عــدم تصویب لوایح  FATFدر این مســیر به

آنان کمک کنیم».

ایسنا

حســابهای بانکــی و محدودیــت ویــزا بــرای دکتــر
اسماعیل دمیر رئیس اداره و افسران دیگر میشود.

ایــن وزارتخانــه افــزود :آمریــکا در ســطوح عالــی و

مناســبتهای مختلف به ترکیه توضیح داد که خرید
اس ۴۰۰-امنیــت تکنولوژی و افــراد نظامی آمریکا را در

معرض خطر قرار میدهــد و مبالغ زیادی را به بخش
نظامی روسیه واریز میکند و روسیه به نیروهای مسلح

ترکیه و صنایع دفاعی آن دسترسی پیدا میکند.

ایــن وزارتخانه تاکید کرد :با وجود آن ،ترکیه در مســیر

خرید و آزمایش اس ۴۰۰-گام برداشــت و از دســتیابی

به سیســتمهای جایگزین مطابق با تکنولوژی ناتو در

ایــن تصمیم ترکیه منجر به تعلیق دســتیابی و حذف

 "Fighterشد.

شجاعی عضو کمیسیون اصل نود مجلس:

سربازی اجباری را بیمبنا و

غیر مفید بلکه مضر میدانم
عصرایران -یک عضو کمیســیون اصــل نود مجلس
شورای اسالمی سربازی اجباری را "بیمبنا و غیر مفید"

توصیف و بر ضرورت اصالح قانون در این زمینه تاکید

کرد.

حســن شــجاعی در صفحه شــخصی خــود در توییتر
نوشت« :آموزش نظامی عمومی را ضروری میشمارم،

میدانم .چــرا دو ســال از بهترین ســالهای جوانی و
زندگــی بایــد در خدمت حکومــت قرار گیــرد؟ اصالح

قانون ضروری اســت.البته تا اصــاح قانون تخلف از
تکلیف قانونی نباید صورت بپذیرد».

دارد .روابــط ما با ترکیه معموال به ســمت تقابل و

تخاصــم شــدید پیش نمــی رود .ما هم بــه ترکیه

نیــاز داریم .این کشــور پل اقتصــادی و تجاری ما
به جهان غرب اســت و این نیاز اقتصادی و تجاری

و انــرژی دو طرفه اســت .بــه نظر ایــن اختالفات
مقطعی به مرور کم رنگ میشــود و طرفین سعی

خواهنــد کرد که با نــگاه بهتر و حــرکات دقیق تر

به ســمت تعامل پیــش بروند .اما ایــن را در نظر
داشته باشید تهران و آنکارا رقیب هم هستند ولی

مخالفتمجلس

با حذف شرط سنی کاندیداهای
ریاستجمهوری

ایرنا -نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با پیشنهاد

حــذف شــرط ســنی داوطلبــان انتخابــات ریاســت
جمهوری مخالفت کردند.

مشخص از اصالح طلبي اشاره داشت.

نماینــدگان در جلســه علنــی مجلــس و در جریــان

گام معلق اصالحات

در نهايــت بايــد گفت هر دو جنــاح اصالح طلب و

بررسی شــرایط اختصاصی و عمومی نامزدها در طرح

اجتماعي به عنوان كانديداهاي احتمالي نام برده

باشــند چرا كه شــرايط اقتصادي مناسبي بر كشور

پیشنهاد حذف شرط سنی داوطلبان مخالفت کردند.

نامزدهــاي فــراوان :در ايــن مقوله هــر دو جريان

به مــواردی کــه ابطحی اشــاره کــرده برخــي دیگر

عنوان حاميان جدي دولت روحاني در ســال 1392

و سیاســی .ایرانیاالصــل و تابع ایران .مدیــر و مدبر.

و بايــد ديد چــه راه حلــي بــراي اين مســئله ارائه

مــي كنند كــه از آن جملــه مي تــوان بــه آلودگي و

خود را جدا نمايند كه اگر گفته نشــود نشــدني اما

جمهوری اســامی ایران و مذهب رسمی کشور شرایط

الف

داوطلبــان ریاســت جمهــوری جهــت احــراز شــرایط

پاسخ كننده باشد نوع مســئوليت گريزي و فرار رو به

اصــاح طلب بســياري در رســانهها و شــبكههاي

مي شود.

از اصــاح طلبــان ،مولفههــاي ديگري نيــز اضافه
دنياطلبي برخي چهرههاي شاخص اصالح طلب،

عــدم تربيــت نيروهاي جــوان و نداشــتن تعريف

اصولگرا شــايد كار ســختي براي اقناع مردم داشته
حكمفرما نيست و در اين بين كار اصالح طلبان به
و (1396هــر چند اين ماههاي آخــر تالش دارند راه

بسيار سخت است) مشكل تر خواهد بود.

اصالح موادی از قانون انتخابات ریاســت جمهوری ،با
بر اســاس بند الــف ماده  ۱ایــن طرح ،رجــال مذهبی
حسن ســابقه ،امانت و تقوا .مؤمن و معتقد به مبانی
اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری است.

اختصاصــی موضــوع بند «الــف» باید واجد شــرایط

اطالعی از واکنش مجلس ندارم .آنها خودشــان میدانند که میخواهند

و به عنوان پرســش پایانی ،شــما هنوز هم خواســتار تصویب این لوایح

آمریــکا بــه اداره صنایع دفاعــی ترکیــه و بلوکه کردن

اما ســربازی اجبــاری را بیمبنا و غیر مفیــد بلکه مضر

بررسی مجدد این لوایح ،چه زمانی برگزار خواهد شد؟

ادامه از صفحه یک

این تحریمها شامل ممنوعیت هرگونه مجوز صادرات

به نظــر من سیاســتهای تهاجمــی ترکیه تداوم

نگاههای گاه بســیار عجیب را در سیاست خارجی

تازگی شــعری را خواند که ایران را خشــمگین کرد

سامانههای دفاع هوایی اس ۴۰۰-روسیه اعمال کرد.

آن از مشارکت جهانی در تولید "Joint Strike ۳۵-F

عربی خلیج فارس و امارات اختالفات جدی دارد.

خود اعمال میکند.

اداره صنایــع دفاعــی ترکیــه ( )SSBبــه دلیــل خرید

پاســخگویی به نیازهای دفاعیاش شــانه خالی کرد و

نــگاه ترکیه این گونه اســت و دوســت و دشــمن

دائمــی نــدارد و بنا بر ضــرورت و مصالــح ،تغییر

طبــق ماده " ۲۳۱قانــون کاتســا" تحریمهایی را علیه

آینــده سیاســی ترکیــه در خاورمیانه چطور

دیگر و حالت نوسانی که در سالهای اخیر داشته

این دو به شدت نزدیک شده اند .این روابط

اولین جلسه مجمع تشــخیص مصلحت نظام پس از موافقت رهبری با

 2012که دیپلماســی بین ارمنســتان و ترکیه پیش

نــگاه اردوغان نــگاه ایدئولوژیکی نیســت .ترکیه

برگردانده شــده و همزمان بخــش ملی گرا هم به

است

بعــد از شکســت باکــو در جنگ قره باغ به ســمت

موفقیتهــای باکو در ماجــرای اخیر هم به خاطر

اردوغان در سالهای اخیر روابط چندانی با

سمت اردوغان بیایند.

ش

ادامه از صفحه یک
اما سخنی هم با خودمان:

اردوغان؛ رئیسجمهور متوهم و نمکنشناس!

عمومی ذیل باشــند :داشتن مدرک تحصیلی حداقل

کارشناسیارشــد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم،

تحقیقــات و فنــاوری یــا وزارت بهداشــت و درمــان و
آموزش پزشــکی و یا مرکز مدیریــت حوزههای علمیه،

ای کاش بــه جــای ایــن همــه تفرقــه و ســر و کله

ای کاش ایــن همه ســال ،چند دانشــنامه و کار در

ن توصیه قرآنی " والتنازعوا
ای کاش با جدی گرفت 

حداقل سن  ۴۰سال تمام و حداکثر سن  ۷۰سال تمام

کلمه" در سیاســتهای ملی و منطق ه ای داشتیم

ســرزمینی ،چه در ســوی آذربایجان و چه در جانب

مخرب داخلی میشستیم.

جســمی و روانی کافی ،جهت ایفای مسئولیت ریاست

بینالملــل پیگیــر حقــوق قابــل اســتیفای خود

انجام میدادیم.

ای کاش برای این موارد هم اولویت قائل بودیم،

خود را نبســته بودیــم و توان برخــورد قاطع با

زدنهای سخیف سیاسی داخلی ،اندکی "وحدت

خــور فرهنگی بــرای نشــان دادن فکتهــای اتحاد

و ضمــن اتحــاد ملــی ،از طــرق قانونــی و حقوق

تاجیکســتان و شــرق خزر بــه زبانهــای مختلف

بودیم.

ای کاش پرچــم و ملیــت خــود را قبــل از بــه آتش

کشیدن پرچمهای دیگر ،حرمت مینهادیم،

فتفشــلوا و تذهــب ریحکــم" دســت از منازعــات

در هنــگام ثبت نــام ،برخــورداری از ســامت و توانایی

ای کاش خود را زیر بار مشکالت سیاسی و اجتماعی

جمهــوری ،داشــتن کارت پایــان خدمت یــا معافیت

ای کاش اینقــدر با ســوء تدبیرها دســت و بال

و خالصه

انتخاباتی ،جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،

قیــل و قــال زغنهــای زیاده خــواه سیاســی را

ن نی به شرح عشق بازی مان دمی بود
چو 

داشتیم.

و تفرقهها خفه نکرده بودیم،

دائــم قانونی ،عــدم محکومیت به جرائــم اقتصادی و

رخصت زیر و بمی بود
ای کاش ما را
ِ

اقــدام بر ضدنظــام جمهوری اســامی ایــران ،ارتداد،

جماران

خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی
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بیعدالتی در تعیین دستمزد کارگری

تسنیم -دبیر اجرایی خانه کارگری با بیان اینکه دستمزد

و حقــوق ماهانه کارگری ،برای  ۱۰روز زندگی اســت گفت:

هر ساله دستمزد کارگران در الیحه بودجه بر اساس تورم
اعالمی بانک مرکزی لحاظ میشــود ولی بر اساس الیحه
بودجه اجرا نمیشود.

جامعه کارگری وضعیت دستمزد و حقوق آنان است.

به منظــور وضعیت دســتمزد کارگــران در الیحه بودجه

 1400در گفتوگویــی با دبیر اجرایی خانه کارگر این مهم

مورد بررسی قرار گرفته است.

و کارفرماهــا مورد توجه قــرار میگیرد و دیگــر آیتمها از
سبدهای هزینهای کارگران در نظر گرفته نمیشود.

کار در وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعی بــرای افزایش

منفی است و این دیدگاه قابل قبول نیست.

نماینده دولــت ،کارگر ،کارفرما حضــور دارند ولی  3نفر

دســتمزد بیشــترین کارآیی دارند تأکید کرد :کارگران در

جمله شرایط مسکن ،تســهیالت رفاهی و دیگر موارد در
میرجهانمردی با اشــاره به اینکه اگر اجاره مسکن برای

حقــوق کارگــران اقدام میکنــد گفت :در این جلســه که

مســکن واقعی تفــاوت دارد گفت :هر ســاله دســتمزد

نمایندگان کارگران نسبت به شش نفر طرف دیگر کمتر

سیدموســی میرجهانمــردی بــا بیــان اینکه مشــکالت

دســتمزد کارگران پرداخت و اظهار داشــت :از سال 1389

کارگــران در الیحه بودجه بر اســاس تــورم اعالمی بانک

تاکنون اجــرای افزایش حقوق کارگران طبــق تورمی که

دولت اعالم میکند بر اســاس قانون کار ،اجرا نشــده و
متأسفانه ســال به سال و با توجه به مشکالت اقتصادی

مرکــزی لحــاظ میشــود و در اجــرای آن بــا رفتارهــای

ضدنقیض مواجه هستیم و در واقع دستمزد کارگران بر
اساس الیحه بودجه اعمال نمیشود.

اســت و اولویت با طرف مقابل که دارای اعضای بیشــتر

است میباشد و خواستههای کارگران تصویب نمیشود.
وی ،بــا اشــاره بــه نــرخ حداقــل دســتمزد بــه عقیــده

انجمنهــای کارگری افــزود :مــا تابع قانون هســتیم و

وی از اجرایی نشــدن دســتمزد کارگران بر اساس الیحه

باید موارد قانونی اعمال و اجرا شــود و دستمزد کارگران

وی با بیان اینکه اکنــون جامعه کارگری زیر خط فقر قرار

دولت این افزایــش حقوق مورد پذیــرش قرار میدهد

نه بر اســاس نظرات و نظرات افراد پرداخت شــود ولی

بــه این مهم اعتــراف دارند ،دســتمزد و حقــوق ماهانه

اجرا آن ندارند.

و تحریمها ســبب شــده جامعــه کارگری از حــق قانونی

خودشان عقب بماند.

دارنــد تصریح کــرد :همه مســئوالن و دســتاندرکاران

بودجــه و تــورم پیش بینی شــده خبــر داد و بیــان کرد:
ولی اجرا نمیشــود و در واقع کارگران پیشــتوانهای برای

باید بر اســاس تورم تعیین شــده از ســوی بانکمرکزی
متأسفانه رعایت نمیشود.

دبیــر اجرایــی خانه کارگــر بیان کــرد :در الیحــه بودجه

گرفته نمیشــود و شاخصها بر اساس شرایط کارگاهها

پایمال میشــود و از بین مــیرود و چیزی که بر اســاس

همه شــاخصها و جنبهها برای حقــوق کارگران در نظر

فارس -رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانی
افزایــش قیمــت لبنیات در طــی ماههای اخیر شــده،
واسطهگریهای موجود در سطح بازار است.

عیســی شــاهیزارع در اردبیــل اظهــار کــرد :یکــی از

مالی به سر میبرند و افزایش قیمت آنچنانی از سوی

تولیدکنندگان شیر اتفاق نیافتاده است.

وی افزود :این محصول نیز همانند ســایر محصوالت

تولیدی در شــرایط اقتصادی کنونی کشور با افزایش
قیمت مواجه شــده و اما حلقه واســطه و بازار و طمع
آن ســبب افزایش بیرویه قیمت اســت ،این در حالی

امنیت شــغلی ،تأمیــن معیشــت و پرداخت بــه موقع

حقــوق از جملــه مطالبــات جامعــه کارگری محســوب
میشود که این مثلث ،دغدغه جامعه کارگری را روزافزون
کرده است.

بر اســاس آمارهــای موجود بخش عمدهای از اشــتغال

استان بوشهر به جامعه کارگری تعلق دارد و وجود و بروز

کارگران مانند حقوقبگیران باید مورد توجه قرار بگیرند
توقع بیشتر از این ندارند چون میخواهند زندگی کنند

و معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اردبیل
و داللــی در بــازار بــوده ،اما شــبکه ســالم به جــای آن

مغفول مانده است.

جایگــذاری نشــده و بــرای مثــال تعاونــی روســتایی
تشــکیل شــد ،در حالیکــه وظیفه آن خریــد تولیدات

در حال حاضر صنعــت دامداری در اســتان اردبیل به

کمال حســین پور با اشــاره بــه اینکه هر زمانــی اولیا و

خود دختــران بخواهنــد باوجــود کرونا درمــان آنها
ادامه خواهد یافــت ،تصریح کــرد :در  ۱۳آذر ماه جاری

در دیداری که با اولیا وخود دختران شــین آبادی انجام

گرفــت وضعیت تحصیلــی ،آموزشــی و درمانــی آنها
بررسی شد.

نماینده مردم سردشــت و پیرانشهر در مجلس شورای
اســامی اظهار کــرد :درمان ایــن دختــران در ۳بخش

معاینات  ،جراحی ولیزر درمانی در بیمارستان فاطمیه
تهران صورت میگیرد.

در صورت تشــخیص پزشــک معالــج و خواســته اولیا،

ولــی آنچنان اقدامی مناســب در این خصوص انجام

شــاهی زارع با اشاره به لزوم توجه به دامداریها گفت:

شده است.

گفته شد شــیوع کرونا و خطرات احتمالی آن است ولی

رفع مشــکالت از ریشه نداشته باشــیم نمیتوان آینده

بیان کــرد :ایــن فاصله قیمتــی بهدلیــل رانتخواری

شــیوع ویروس کرونا و خطــرات احتمالی آن فعال قطع

حسین پور یاد آور شد :علت قطع درمان همانطور که

اســت کــه تولیدکننــده همچنــان در بحــران به ســر

نگرفتــه و اکنــون نقش ایــن تعاونی در حــوزه لبنیات

آباد همچنان ادامه دارد اما متاسفانه این روند به علت

بسیار مهم و اثرگذار است.

کشاورزان و بســتهبندی و توزیع مناسب بود تا حقوق

میبرد.

شورای اسالمی گفت :درمان دختران حادثه دیده شین

که حمایت و رفع مشــکالت و چالشهای آنها در جامعه

صورت سنتی و برای رفع معیشت تولیدکنندگان انجام

هر دو طرف تولید کننده و مصرف کننده تامین شــود

ایسنا -نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس

محوری در تحوالت اقتصــادی ،تولیدی و اجتماعی دارد

تولیدکنندگان برخالف دالالن در بحران مالی هستند

مشــکالت در بازار که ســبب افزایش قیمــت لبنیات در
طی ماههای اخیر شــده ،واســطهگریهای موجود در

زحمکتش شود.

واسطهگری یکی از دالیل افزایش قیمت لبنیات

اســتان اردبیل گفت :یکی از مشــکالت در بازار که سبب

سطح بازار اســت و تولیدکنندگان همچنان در بحران

ایفــا میکننــد که الزم اســت توجه ویــژهای به این قشــر

و دســتمزد کارگران را عامل تــورم میدانند تصریح کرد:

ارائــه میدهد ولی در مجلس شــورای اســامی نماینده

جامعــه کارگری وجود ندارد و حــق کارگران در این حوزه

همه ســطوح جامعه نقــش مهمی در تولیــد و اقتصاد

کارگــران بــه عنــوان ســرمایههای مهــم جامعــه نقش

این دیدگاه آنان اســت که مورد قبول و پذیرش نیست،

را به سختی تأمین میکنند.

میرجهانمــردی بــا بیان اینکــه کارگران بــا پایینترین

دبیر اجرایی خانه کارگر اســتان بوشــهر در پاسخ به این

دبیر اجرایی خانه کارگر افزود :هر چند نماینده کارگران

در جلســات شــورای عالی کار حضور دارند و نظر خود را

مشــخصا جواب
دســتمزد کارگران رشد داشــته است؟
ً

هر گونه مشکلی در اشتغال و معیشت این قشر ،اشتغال

ســوال که برخی از کارشناســان افزایش مناســب حقوق

کارگری ،برای  10روز زندگی اســت و معیشت زندگی خود

دختران شین آبادی

قانون باید به کارگر داده شود مورد توجه قرار نمیگیرد.
میرجهانمردی با اشــاره به اینکه هر ســاله شورای عالی

ش

قطع شدن روند درمان

و آیــا این چند ســالیکه تــورم افزایش یافتــه ،حقوق و

کارگــران در حقوق آنان لحاظ میشــود خیلــی با اجاره

جامعــه کارگــری زیــاد اســت بــه عقبافتادگی ســاالنه

اخبار

این حقوق برای  ۱۰روز زندگی است

تحقــق عدالــت اجتماعــی در الیحــه بودجــه یکــی از

ضروریات اســت کــه در این راســتا یکــی از دغدغههای

اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

میگیرد ،تا زمانیکه در داخل استان نگاه ویژهای برای

روشــنی بــرای توســعه واحدهای تولیــدی محصوالت

لبنــی در اســتان اردبیــل متصــور شــد و متاســفانه
بدقولیهای مســؤوالن در سالهای گذشته سبب فرار
سرمایهگذاران از استان در این حوزه شده است.

بیمارستان آمادگی پذیرش و ادامه روند درمان را دارد.

وی ادامــه داد :درآینده نزدیک با بهترشــدن وضعیت

کرونــا درمــان مجددشــان ادامــه خواهدیافــت و

حمایتهــای الزم بیــش ازگذشــته جهــت درمانشــان

صــورت میگیرد و هیچ مســئول و اشــخاص حقیقی و
حقوقــی در زمینــه درمان دختران شــین آبــادی نباید
کوچکترین کوتاهی بکنند.

گفتنــی اســت؛ آتشســوزی در مدرســه دخترانــه
روستای شــینآباد (از توابع پیرانشــهر) یکی از سلسله

اعظم محبی

آتشســوزیها به دلیل نقص تجهیزات گرمایشــی در

گرانی بازار یلدا؛ داغتر از تب کرونا

کاهش ســطح درآمد عمومی مردم و مشــکالت مالی و
افزایش قیمت انواع خوراکیها و تنقالت ســبب شده تا
در یلدای متفاوت امســال مردم عالوه بر دغدغه کرونا،

مــدارس ایران در روز چهارشــنبه ۱۵ ،آذر  ۱۳۹۱اســت .در
این حادثه  ۲۹دانشآموز دختر دچار ســوختگی شدند

کــه دو نفر از آنهــا بر اثر شــدت جراحــات وارده فوت
کردند .همچنین انگشــتان ســه تن از دانشآموزان به

یکهتازی قیمتها ادامه دارد

غصه قیمتها را هم داشته باشند.

شــب یلدا فرا رســید ،طوالنیترین شب ســال؛ شبی که

دلیل شدت سوختگی و عدم قبول پیوند قطع شد.

نظر قیمــت گذاری ،گفت :برای برخی از اقالم در ســطح

نزد ایرانیان جایــگاه ویژهای داشــته و از دیرباز تاکنون

کشــور تصمیمگیری شده اما خشکبار و آجیل جزو گروه

مردم آن را با آداب و آئینهای خاصی برگزار میکنند.

ســه هستند که هر واحد صنفی قیمتی را پیشنهاد داده

از زمانهای دور مردم در این شــب ِگرد هم جمع شــده

و در انجمن حمایت از مصرف کننده و بازرســی آنالیز و

و ســفرههای رنگین با انواع آجیل ،خشــکبار ،میوههای

تصویب میشود که نوع خدمات ،کیفیت ،مکان ،و غیره

رنگارنگ و شیرینیهای خانگی میگستراندند.

هم در تعیین قیمت نقش دارد.

امســال به توصیه درمانگران ،برپایی دورهمیها برای

وی افــزود :قیمت میوه هم بر اســاس عرضــه و تقاضا

جلوگیری از شــیوع بیشــتر کرونــا منع شــده و مردم به

بوده و نــرخ ثابت ندارد و با توجه به افزایش تقاضا ،در

شکل متفاوت شب یلدا را گرامی خواهند داشت.

امــا جدای از اینکه کرونا برگزاری این ســنت باســتانی را

برخی از مواقع شاهد افزایش قیمتها هستیم.

شب یلدا هم حاکی از این است که با این جهش قیمت،

و گفــت :در زمانهــای خــاص مانند شــب عیــد و یلدا

کوچک و مختصر کرده اما نگاه به قیمت اقالم مورد نیاز

مردم توان خرید این محصوالت را ندارند.

تداوم آلودگی هوای تبریز
برای سومین روز متوالی

هوای تبریز برای تمامی گروههای
سنی ناسالم شد

طلوعیــان از نظــارت روزانــه در ســطح بــازار خبــر داد

ترجمــان صبح -مدیــر روابــط عمومــی اداره کل

نظارتها بیشتر میشود.

کیفیــت هــوای تبریــز در ســومین روز متوالــی در

محیــط زیســت آذربایجان شــرقی گفت :شــاخص

این روزها بخشــی از مشــاغل تحت تأثیر قــرار گرفته و

امسال خرید مستمر نداشتیم

کشــیده شــده اســت لذا با این قیمتهای سر به فلک

شــب یلدا بیشــتر دورهمی تــک خانوادهای بــوده لذا

کــرد :میانگین شــاخص کیفیــت هوای تبریــز امروز

فرامرز نجاتی افزود :نرخ شیرینی با توجه به نام قنادی

وی افــزود :در وضعیتــی کــه هــوا ناســالم اســت،

مثال شــیرینی تر درجه یک ،کیلویی  ۴۱و کیک یزدی هم

ریــوی ،زنان باردار و شــیرده ،ســالمندان و کودکان

درصد پایینتر است.

خودداری کنند.

معیشــت و تأمین ارزاق برخــی از خانوادهها به اما و اگر

زده بســیاری از ایــن اقــام از ســفرههای شــب یلــدا پر
کشیده است.

به نظر میرســد کمبود نظارتها در مراکز عرضه میوه،
شیرینیجات و آجیل سبب شده تا هر یک از واحدهای
صنفــی عرضــه کننده بنــا به میــل و تشــخیص فردی

مبــادرت به قیمتگــذاری کنند و ایــن موضوع دغدغه

مردم را افزایش داده است.

در حالــی کــه به ســبب تبعات روانــی و روحی ناشــی از

ابتالء یا مرگ و میر کرونا برگزاری دورهمیهای محدود
بــا رعایت پروتکلهــا زمینهســاز امید و نشــاط در بین
مردم بود اما این گرانیهای افسارگســیخته تیر خالص

را بر آرزوهای خانوارهای ایرانی وارد کرده است.
کسی آجیل نمیخرد

یکــی از فروشــندگان آجیــل گفــت :طی یک ســال اخیر
به دالیــل مختلفی فروش صنف ما به حداقل رســیده
به طوری که بســیاری از همکاران به مشــاغل دیگر روی
آوردهاند.

حســن لطفی زاده افزود :سال گذشــته در آستانه عید

نوروز شــاهد کاهش چشــمگیر فروش آجیل بودیم که
این امر ناشــی از محدود شدن مراســم به دلیل شرایط
کرونا بود.

لطفی زاده ادامه داد :در ســال جاری هم تمرکز ما برای

جبران کسادی کسب و کار ،در شب یلدا بود که به سبب
استمرار کرونا این رؤیای ما هم به واقعیت نپیوست.

وی با بیان اینکه توان خرید مردم کاهش یافته و کسی
آجیل نمیخرد ،گفــت :به دلیل همین محدودیتها و

مشــکالت اقتصادی تاریخ انقضای برخــی از اقالم رو به

پایان است و فروشندگان متضرر شدهاند.

حذف بسیاری از اقالم شب یلدا

یک شــهروند گفت :با توجه به اینکه بر اثر کرونا سه تن
شب نداریم.

از اقوام خود را از دست دادهایم برنامه خاصی برای این

کریــم ایــزدی افزود :حــدود  ۱۱ماه اســت کــه اضافه کار

هم به ما تعلــق نگرفته و درآمد ما بــا توجه به افزایش
قیمتها ،تغییری نکرده است.

وضعیت ناسالم قرار دارد.

رئیــس اتحادیه قنــادان گفت :با توجه به شــیوع کرونا

داود قاســم زاده در گفتوگــو بــا خبرنــگاران اظهار

مصرف مانند سالهای گذشته نیست.

دوشنبه ،برابر با  ۱۵۳پی پی ام و ناسالم است.

و درجــه آن بــه اصناف اعالم شــده اســت که بــه عنوان

توصیه میشــود افراد مبتال بــه بیماریهای قلبی یا

وی بیان کــرد :وقتی برای خرید یک کیلوگرم تخمه کدو

 ۲۷هــزار تومان بوده و درجــه دو این محصوالت هم ۲۰

از فعالیــت طوالنــی و ســنگین در خــارج از منــزل

به خرید پسته و یا خشکبار دیگر نمیرسد.

وی توضیــح داد :قیمــت آجیــل را هــم بــازار تهــران و

قاســم زاده صرفه جویــی در مصرف انــرژی ،پرهیز

تغییراتی در قیمت ایجاد میشود.

زمانی و مکانی ســفرهای درون شــهری و استفاده از

باید  ۱۲۰هزار تومان هزینه کنیم دیگر توان اقتصادی ما

مریم کوهســتانی افزود :خانواده چهار نفره ما تصمیم

ایــزدی گفت :در تأمیــن ارزاق یومیه خانــواده خود هم

بنکداران بزرگ مشــخص میکنند و با تصمیمگیری آنها

گرانیهای هفتههای اخیر ســبب شــده تا این شب هم

نداریم.

نجاتــی با بیــان اینکه اجنــاس خارجی ماننــد فندق،

حمــل و نقل عمومی و عمل به توصیههای زیســت

افزود :آجیل مصرف یومیه نداشــته و فروشندهها آن

دانست.

دارد.

زیســت آذربایجان شــرقی با اشــاره به پیــش بینی

دورهمی کوچک را فراهم آورد که
داشت تا مقدمات یک
ِ
تحت تأثیر این امر قرار بگیرد.

ماندهایم و با این شــرایط توان خرید اقالم شــب یلدا را
یکی از توزیع کنندگان تخمه و آجیل هم گفت :در ســال

بادام و بادام هندی تغییرات قیمتی از قبل داشتهاند،

محیطــی را از راههــای موثر در کاهــش آلودگی هوا

شــاهد افزایش قیمتها بوده و به عنوان مثال قیمت

را جزئــی آورده و عرضه میکنند چون قیمت ســنگینی

مدیــر روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط

وی با اشــاره بــه اینکه هم اکنون مــردم خرید را محدود

هواشناســی مبنــی بــر ادامه پایــداری جــوی گفت:

قیمت پســته با توجــه به انواع و کیفیــت مختلف از ۱۴۰

این هفته دور از انتظار نیست.

فندق  ۱۲۴هــزار تومان و بادام هنــدی  ۲۹۵هزار تومان

۱۰۰هــوای ســالم ،از  ۱۰۰الی  ۱۵۰هوای ناســالم برای

یقینــا تمرکــز بر نظــارت بــر بــازار و عرضه اقــام مورد
ً

نیز بیانگر ناســالم بودن هوا بــرای تمامی گروهها و

رئیس ســازمان صمــت در خصــوص نظارتها گفت:

گذاری مناســب فرصتــی را در اختیار مردم قــرار داده تا

آلودگی هوا را نشان میدهد.

برای آن تصمیم میگیرد.

کرونا را فراموش کنند.

وی گفــت :بــا حقوق یــک کارمند ســاده ،امــکان خرید

جــاری بــه دالیل مختلــف از جملــه افزایــش قیمت ارز

ندارد اما با حذف برخی از اقالم مورد نیاز تالش میکنیم

یک کیلوگرم تخمــه آفتابگردان آجیلی از  ۳۰هزار تومان

چند صد هزار تومانی آجیل و خشــکبار و تنقالت وجود
خاطره خوبی را در این شب بسازیم.

ازترددهــای غیــر ضــروری درون شــهری ،مدیریت

به  ۶۰هزار تومان افزایش یافت.

کوهســتانی اظهار کرد :معمولیترین پسته موجود در

محســن دیلمــی افــزود :در ســال گذشــته بــه ســبب

کرده یــا آن را بــه روزهای آخــر موکول کردهانــد ،گفت:

تداوم و افزایش غلظت آالیندههای جوی تا اواسط

کاال را از سبد خانوادهها حذف کرده است.

شهر توزیع شد اما امسال گرانی و کم رغبتی مردم سبب

هــزار تومان تا  ۲۷۰هــزار تومان متفاوت بــوده و قیمت

شــاخص آلودگــی از  ۰تــا  ۵۰هــوای پــاک ،از  ۵۰تــا

بازار حدود  ۲۰۰هزار تومان بوده که گرانیهای اخیر این

اطمینــان از کشــش بازار چندیــن تن آجیل در ســطح

وی بیــان کــرد :قیمت میوههای شــب یلدا مثــل انار و

شــده تا فروشــگاههای عرضه آجیــل تمایــل چندانی

داشــته به نحــوی که برای یــک کیلو انار  ۲۰هــزار تومان

استقبال مردم و موکول به لحظات پایانی کنند.

هندوانه هم نسبت به سال گذشته جهش چند برابری
باید هزینه کرد.

در تأمین ارزاق یومیه خانواده خود ماندهایم

برای ســفارش کاال نداشــته و ســفارش دهی را منوط به
نظارتها افزایش یافت

یکــی دیگر از شــهروندان گفــت :بنده یک کارگر ســاده

آجیل و خشــکبار نرخ مصــوب نداشــته و واحد صنفی

آن هم صرف هزینه اجاره مسکن میشود.

حســین طلوعیان با اشاره به سطح بندی محصوالت از

بوده و حقــوق محدودی دارم که بخش قابل توجهی از

است.

اســتفاده مــردم در مراکز فروشــگاهی معتبــر با قیمت

گروههای حســاس بوده و همچنیــن از  ۱۵۰الی ۲۰۰

شــاخص آلودگی بیش از  ۲۰۰نیــز وضعیت بحرانی

بتوانند بــا برگزاری یک دورهمی کوچــک خاطرات تلخ

پیش از این اداره کل هواشناســی آذربایجان شرقی

مهر

هــوای تبریز تــا اواســط هفتــه جــاری دور از انتظار

اعــام کرده بود کــه افزایــش غلظــت آالیندهها در
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گزارشی از تغییرات در کتابهای درسی؛

اثر کدام مولفان در کتابهای درسی تغییر کرده است؟

ایبنــا -مدتــی اســت کــه راه و بــیراه خبــر اعمــال تغییر،

میآمــوزد ،همچــون میهن ماســت ،حرف اصلــی من هم

شــاعران در کتابهــای درســی را میشــنویم ،تغییراتی که

این شعر را برای بچهها میخوانم ،بیت آخر آن را هم اضافه

دســتکاری یا حذف و اضافه در متن نویســندگان یا شــعر
همگــی بــدون اجازه و کســب تکلیف از صاحــب اثر انجام

شــده و اغلب در ســالهای بعد هم اصالح نشده و سبب
کدورت خاطر مولفان شده است.

ن را حذف کردهاند .ولی خود من هروقت
همین بوده که آ 

میکنم .مــن بارها این مشــکل را با مســئوالن مربوطه در

آموزش و پرورش مطرح کردهام و گفتهام که اصل مضمون

این شــعر در بیت آخر اســت چرا آن را حــذف کردهاید ،اما

ابراهیمی شــاهد :دســتکاری در شــعر و داســتان

کجسلیقگی و اشتباه است

جعفر ابراهیمی شــاهد ،نیز از دیگر شاعران و نویسندگان
اتفــاق برای من هــم افتاده و بخشــی از شــعرم را در کتاب

ندارم .ولی تا زمانی که این شــعرها چاپ میشــد ،حذف و

دبســتان و خبر تغییر متن داستان «ســفرنامه اصفهان»

شــعبانی در ادامــه توضیح میدهد :حرف من این اســت

میخواهنــد تغییری در متن کتابها ایجاد کنند نخســت

شــعر در قالب چهارپاره ســروده شــده و چهار یــا پنج بند

از ســری داســتانهای «قصههای مجید» نوشته هوشنگ

مــرادی کرمانی اخیرا مطرح شــده اســت ،اما این مســاله
سالهاســت کــه در آثار نویســندگان و شــاعران دیگر هم

دیده میشــود و شــاهد اعمال تغییر یا حذفیاتی هستیم

که مورد تایید مولفان نیست.

شعبانی :جان کالم شعرم را حذف کردهاند

باید به شــاعر یا نویســنده اثر اطالع دهند ،شاید صاحب

دارد .مــن همیشــه معتقد بودم این شــعر بــرای پایه اول

ب درســی نیز میگوید :شــعر
او درباره ســایر آثارش در کتا 

کــرده بودم .تــا اینکه چند ســال بعد این شــعر را در کتاب

صــورت پراکنده البهالی متنی اســتفاده کردهاند که متن از

فقط دو بند آن را چاپ کردند و بقیه

صحبــت کنید ،درحالی که اصال ربطی به کار شــما ندارد .از

سلیقهای نباشد.

دیگــری هم دارم به نــام «آریوبــرزن» که دو بنــد از آن را به

دبستان مناسبتر اســت و این موضوع را هم بارها مطرح

موضوع وضــو گرفتــن و نمازخواندن مطرح شــود؟ مثل

فارسی پایه اول دبستان چاپ کردند اما نه بصورت کامل،

بروید اما ناگهان ســر از کفاشــی دربیاورد و درباره کفاشی

من نیســت ،اما در انتهای متن نام مــرا آوردهاند .امیدوارم

ســویی مجید شخصیتی بینالمللی اســت و همه مردم او

شــده را درکنــار آن بیاورنــد .کال در کتابهــای درســی بــه

و بیجا ،بگویــد «نماز خواندم» و ایــن کار را به رخ دیگران

بیشــتر به جنبه زبانآمــوزی و جنبههای دیگــری که مورد

مــرادی کرمانــی همچنیــن خاطرنشــان میکنــد :مــن

به بهانه زبانآموزی درســت نیســت متن دیگران را بدون

دســت میبرنــد؟ اگر متن مــن را همینطور وقتی کســی

شعبانی در ادامه با اشاره به شعر دیگرش در کتاب درسی،

یا کم کردن از یک ســاختمان حساب شــده و ساخته شده

که در کتاب ســوم دبستان چاپ شده اســت .از آنجایی که

که هست نمیپســندند ،آن را کال کنار بگذارند و به شخص

این شــعر را هم به صورت کامل چاپ کننــد و متن افزوده

را میشناســند ،اصال اهل خودنمایی نیست که مرتب ،جا

جنبههــای هنری شــعر و داســتان کمتر توجــه میکنند و

بکشد.

نظرشان است توجه میکنند که البته ایرادی هم ندارد .اما

نویســنده زندهای هســتم؛ چــرا بــدون اجــازه در آثار من

نام «ای ایــران» که با «زیبــا زیبا زیبایی »...آغاز میشــود.

کار به کلیت شــعر آســیب زده و آن را ناقص و ناتمام کرده
اســت .صورت کامل شــعر که ســالها هم در کتاب درسی
چاپ میشده به این شکل است:

آن را بعدهــا ویرایــش کــرده و در کتابی چاپ کــردم ،بهتر
عمدهای پیش نیامده اما در یکی از بندهای این شــعر هم

ویراســتار محترم دســت برده و دوبار کلمه «ناگهان» را در

آن بند گنجانده اســت در حالی که این کار نوعی بیذوقی

و ضعف تالیف بهشمار میآید.

او همچنیــن یــادآوری میکنــد :از منظــر زبانآمــوزی

کارشناســان کتابهــای درســی ایــن حــق را دارنــد کــه از

متنهایی

کج ســلیقگیهایی که اعمال میشود از سوی افرادی است

«زیبا زیبا زیبایی

کــه تخصصی در زمینه ادبیات کودک ندارند و اینکه چیزی

میهن خوب مایی

اســتفاده کنند که در ارتبــاط با محتوای آموزشــی کتابها

هم کوه و جنگل داری

اعمــال هرگونه دســتکاری در متن بهتر اســت با مولف اثر

هم باغ و بستان داری

خود مولف در صورت لزوم ،بهتر میتواند در متنش تغییر

من یک دنیا خاکت را

ویژه از سوی آموزش و پرورش کار درستی نیست.

خاک پاکت را
من این ِ

قابل توجه است ،این اســت که ما در کل کتابهای درسی

ای ایران!

ای ایران!
هم دریا

هم صحرا

دارم دوست

را حذف میکنند یا اضافه میکنند کار صحیحی نیست

باشــد ،این مســاله از نظر علمی اشــکال ندارد امــا قبل از
مشــورت کنند و بدون اطالع تغییری ایجــاد نکنند ،قطعا
ایجاد کند .این کارها از نظر فرهنگی و اخالقی و حقوقی به
به گفته شــعبانی ،نکته دیگری هم که در کتابهای درسی

این شــعر سالهاســت در کتاب فارسی اول دبستان

در کنــار آمــوزش زبان فارســی ،دســتور زبان عربــی را هم

نمیدانم چرا چند ســالی اســت که بیت آخر آن را که حرف

زبان فارســی را به درســتی یــاد بگیرند .این اشــکال بزرگی

چاپ میشــود و از آن دهها ســرود هم ساخته شده است.
اصلی من هم بوده ،در کتاب درســی حذف کردهاند؟! این
کار به کلیت شــعر آســیب زده و آن را ناقص و ناتمام کرده
است

دارم دوست

هر جای تو قشنگ است
سرتاسر

تو مهربانی با ما

چون مادر»

این شــاعر پیشکســوت میافزاید :من در بیت آخر ،میهن

را بــه مادر تشــبیه کردهام ،از آنجــا که مادر به مــا مهربانی
هنرآنالین -شهره لرستانی گفت :طبیعی است که تلویزیون

اصــوال تمایلی بــه باال بردن
با تئاتر عناد داشــته باشــد چون
ً

آگاهی مردم و ارتقای سطح فکری جامعه ندارد.

شــهره لرســتانی کارگردان و بازیگــر تئاتر و تلویزیــون درباره

توجه بــه تولید تلهتئاتر از ســوی تلویزیون گفت :متاســفانه

دنیا را هدایت کنند و همه چیز را تغییر بدهند .این دست

این است که شــما میخواهید برای انجام کار اداری بیرون

اثر پیشــنهادهای بهتــری بدهد و نیاز به اعمــال تغییرات

بود از منبع معتبری اســتفاده میکردند هــر چند که ایراد

اصلی من هم بوده ،در کتاب درســی حذف کردهاند؟! این

وقتی به جایی میرســند ،احســاس میکنند که میتوانند

راهنمایی خیلی ســاده اســت و برای پایه ســوم یــا چهارم

اســدهللا شعبانی ،شــاعر و نویسنده پیشکســوت ادبیات

نمیدانم چرا چند ســالی اســت که بیت آخر آن را که حرف

شــاعر حماقتهایی اســت که مدیــران انجــام میدهند،

تــا آثار تاریخی آنجــا را ببیند ،چه لزومــی دارد در این میان

منبع مورد اســتفاده این شــعر احتماال نشــریه بوده و من

چاپ میشــود و از آن دهها ســرود هم ساخته شده است.

نظــر من دســتبردن در متن یک نویســنده یا شــعر یک

اول راهنمایی چاپ شــده بود با نام «آبــی بیپایان» .این

تغییــری در متــن ایجاد میکنــد درحقیقــت اضافه کردن

بیان میکند :شــعر دیگری هم دارم به نام «قایق کاغذی»

ایــن شــعر سالهاســت در کتــاب فارســی اول دبســتان

این نویســنده و شاعر پیشکســوت در ادامه میافزاید :به

حاضر در کتاب فارســی اول دبســتان چاپ شده است .اما

اجازه تغییر بدهند.

کــودک و نوجوان در این باره میگوید :من شــعری دارم به

اضافهای در آنها صورت نگرفته است.

درسی حذف کردهاند .شعری دارم به نام «دریا» که درحال
اوایل انقالب یعنی دهه  60این شــعر در کتاب فارسی پایه

که تصمیم گیرندگان دفتر تالیف کتابهای درســی وقتی

اینها را هم از کتاب درســی برداشــتهاند اما دقیقا اطالعی

ادبیــات کودک و نوجــوان نیــز در این بــاره میگوید :این

هرچنــد که ماجرای تغییر در داســتان «قلــب کوچک را به

چه کســی بدهیم» نوشــته نادر ابراهیمــی در کتاب هفتم

شعر بیشتر در کتابهای درسی چاپ نشده با عنوانهای

«انــار»« ،زردآلــو» و «ســفره شــام» کــه شــنیدهام برخی از

پاســخی نگرفتــم و امیــدوارم در چاپهای بعــدی اصالح
شود.

بهنظــر من نمیتوانند در شــعر دســت ببرند ،مگــر اینکه

فقــط بیتــی از آن را حذف کننــد .بهرحال از من دو ســه تا

آموزش میدهیم و بچهها بههیچ وجه نمیتوانند دســتور
اســت که ساختار نظام آموزشی کشــور به هیچ وجه زیر بار

اصالح آن نمیرود .چون میترســند اگر دستور زبان عربی

را از کتابهای درســی حذف کننــد ،زبان کتابهای دینی و
قرآن برای بچهها ناشناخته بماند که ترس بیجایی است.
چــون وقتــی بچههــا در دوره دبســتان زبان فارســی را به

درســتی یاد بگیرند در دوره متوســطه به راحتی میتوانند

دستور زبان عربی را به عنوان زبان دوم بیاموزند .مهم این
اســت که نباید دستور زبان فارسی را که یک زبان پسوندی

پیشوندی است با دســتور زبان عربی که یک زبان زایشیاست آمیخته شــود .این دو زبان از بنیاد با هم متفاوتند و

بهتر است جداگانه آموزش داده شوند.

است که آن را زشت میکند
اگــر میخواهید کســی را از چیزی زده کنیــد از آن چیز زیاد

دیگری سفارش بدهند مطلبی مطابق نظرشان برایشان

که بســتنی دوست دارد ،زیاد بســتنی بدهید و بیموقع و

بــار در ایران تجدید چاپ شــده و به زبانهــای زیادی هم

شــعر را حذف کردند ،بــدون اینکه با من مشــورت کنند و

شــده و همه مردم دنیا از همه ادیان با آن آشــنایی دارند و

به او بدهید و بیجــا و بیموقع بدهید .مثال اگر به بچهای

بیجا به او بستنی بدهید؛ از بستنی زده میشود

اول دبســتان سخت اســت و اصال مناسب نیســت .شاید

تغییری که بهجا ،به موقع و بهاندازه نباشد ،به ضد

کار درســتی نبوده .این اتفاق دو ســه ســال پیش افتاده و
خالق «خوشــا به حالت ای روستایی» در ادامه میافزاید:

و بیموقــع بدهید .مثال اگر به بچهای که بســتنی دوســت

کل شــعر همین اســت .این کج ســلیقگیهایی که اعمال

بدهیــد؛ از بســتنی زده میشــود .ایــن یک فرمول ســاده

ادبیات کــودک ندارنــد و اینکه چیزی را حــذف میکنند یا

«ســفرنامه اصفهــان» هم مجیــد میخواهــد از کرمان به

درواقع مخاطب که از اصل شــعر خبــر ندارد و فکر میکند
میشــود از ســوی افــرادی اســت کــه تخصصــی در زمینه

اســت و در مورد هر موضوعی صدق میکند .در داســتان

اضافه میکنند کار صحیحی نیست.

اصفهان برود و آثــار تاریخی را ببیند اگر میخواســت نماز

نمیپسندند ،کال آن را کنار بگذارند

هوشنگ مرادی کرمانی نیز درباره تغییراتی که در داستان

بخواند به مسجد میرفت نه به اصفهان! و این تغییری که
ایجاد کردهاند کامال بیجا و بیموقع بوده است .از سویی

باید اندازه را نگه داشت تا به ضد تبلیغ تبدیل نشود.

میگفتهانــد که مــا هرطــور کــه بخواهیم حــرف میزنیم.

در همــه جــای دنیــا هــم در نهایــت موعظهگــر نیازمنــد
هنرمنــد میشــود .اما بطور کلــی در همه جــا ،مخصوصا
در حکومتهایــی که بــار ایدئولوژیک دارنــد این بحثها
مطرح میشود.

رحماندوســت یادآوری میکند :بهرحــال باید به این نکته

توجه داشــت که وقتــی هنرمندی اثــری را میآفریند حتما
دوســت دارد ،هدایــت بیشــتری در آن اثر ایجــاد کند .اما
دیگر اثر ،بیشــتر از این کشش ندارد .و وقتی کسی تغییری
در متن ایجاد میکنــد درحقیقت اضافه کردن یا کم کردن

از یک ســاختمان حساب شده و ساخته شده است که آن را

زشت میکند.

شعباننژاد :دست بردن در آثار هنری بینهایت
ظالمانه است

افســانه شــعباننژاد ،شــاعر و نویسنده نام آشــنای حوزه

کودک و نوجوان ،هم میگوید :این اتفاق در کتاب درســی
بــرای من نیفتــاده ولی یک ســال کتاب «صــدای صنوبر»

را داده بــودم به مجلــهای تا به صورت داســتان دنبالهدار

چاپ کنند ،بعد از مدتی متوجه شــدم پایان داســتان را کال
تغییــر داده و عوض کرده بودند کــه اعتراض کردم به این

مساله اما آن مجله دیگر چاپ شده بود .بهنظر من دست

مجیــد اعمــال کردهانــد ،میگویــد :کار اشــتباهی انجــام

بردن در یک اثر هنری بسیار کار اشتباهیست و بینهایت

دادهانــد .اصــل کلی وجــود دارد و آن این اســت که وقتی

ظالمانه است.

میخواهند کســی را بــه کاری عــادت دهند ،بایــد بدانند

چقدر و در چه زمانی این کار را انجام دهند .براین اســاس

حرف آخر:

تغییــری که از ســوی آمــوزش و پــرورش در متن داســتان

مباحثــی که مطرح شــد ،نظرات جمعــی از صاحبنظران

«ســفرنامه اصفهان» ایجاد شــده که نماز خواندن مجید

و پیشکســوتان حــوزه ادبیــات کودک و نوجوان اســت که

اســت هم جای بدی استفاده شــده و هم تکرار شده است.

سالها در این حوزه قلم زدهاند و آثارشان بارها در مجامع

من بارها و بارها در قصههــای مجید درباره نماز خواندن

ملــی و بینالمللی برنده و برگزیده شــده اســت و همگی

بیبــی نوشــتهام و جای مناســبش هــم پیدا کــردهام و به

روی ایــن مســاله متفقالقولاند که کار آمــوزش و پرورش

اندازه به این مســاله پرداختهام تا تاثیر مناســب را داشته
باشد.

آنطــور کــه مــا میخواهیــم حــرف بــزن ،هنرمنــدان هم

کسی را از چیزی زده کنید از آن چیز زیاد به او بدهید و بیجا
دارد ،زیاد بســتنی بدهید و بیموقع و بیجا به او بســتنی

مرادی کرمانی :اگر آثارم را همانگونه که هست

بوده ،معلم و موعظهگر همیشــه بــه هنرمند میگفتهاند

تبلیغ تبدیل میشود

این نویسنده پیشکسوت یادآوری میکند ،اگر میخواهید

بدون اطالع من بوده است.

جنگ همیشــگی است که بین هنرمند و معلم و موعظهگر

مانند انگلیســی ،هلندی ،کردی ،ترکی ،صربی و  ...ترجمه

اجازه بگیرند و در ســالهای بعد هــم آن را اصالح نکردند.

حذفیاتشــان به این دلیل بوده که آن را سادهتر کنند اما

ظالمانه است

بنویســد و آن را چاپ کنند .لزومی ندارد داستانی را که 35

شخصیت «مجید» را میشناسند ،تغییر دهند.

درحالیکــه این شــعر االن کامال ناقص شــده و بــرای پایه

بردن در یک اثر هنری بسیار کار اشتباهیست و بینهایت

رحماندوســت :دســتکاری در متن نویسندگان یا

خالق «خمره» در ادامه توضیح میدهد :در این داســتان

شعر شاعران حماقت است

اســت که نماز خواندن بر او واجب شــود ،از سویی فضای

خاطره کودکان و نوجوانان دیروز و امروز پاک نمیشــود،

«مجید» پسربچهای است که هنوز به سن تکلیف نرسیده

مصطفی رحماندوســت ،نیز که شعر «انار» او هرگز از یاد و

داســتان به گونهای است که او میخواهد به اصفهان برود

در این بــاره میگوید :ایــن اتفاق برای مــن نیفتاده چون

مبنی بر دســتکاری در متون نویســندگان و شــعر شاعران
بدون اطالع و اجازه مولف نهتنها از نظر اخالقی و حقوقی
اشتباه است ،نوعی کجســلیقگی نیز محسوب میشود که

نه تنها مســئوالن این نهاد دولتی را به هدفشــان نزدیک

نمیکند ،بلکه نوعی ضدتبلیغ نیز محسوب میشود.

شهره لرستانی :صدا وسیمای ایران با تئاتر فاصله دارد

مدتهاســت نتوانســتم فعالیــت فرهنگی داشــته باشــم به

درباره این اثر گفت" :آرامش از نوعی دیگر" نوشته تام استپارد

کارگردانــی و بازیگــری با آثــار بزرگ دنیــا و آثــار معاصر مطرح

اما این شرایط نشات گرفته از مدیریت کالن صداوسیماست و

اصال تلویزیون نداریم .وظیفه تلویزیون سرگرمی
معتقدم ما ً

خوب مثل اکبر زنجانپور ،شــقایق فراهانی،هادی مرزبان و ...

ســاخته اینگونه اســت که با تئاتر فاصله دارد .کارکرد نخســت

رسانه تغییر کند .نخســتین وظیفه این رسانه در تمامی دنیا

نامش تنها صدا و ســیما است و رسانهای است که تنها عده به

ضمــن اینکه تهیهکننــده این تلهتئاتــر علی اصغــر آزادان ،از

تنها بــه عنوان بازیگر بــوده و من هیچگاه بــه تمامی ،تنها به

مسعود فروتن بود که کارگردانی تلویزونی را برعهده داشت و

او در ادامــه افــزود :مــن زمانی در یک رســانه خواهــم بود که

لرســتانی دربــاره توجــه تلویزیــون بــه تولیــد تلهتئاتــر بــه

اصوال تمایلی
است که تلویزیون با تئاتر عناد داشته باشد چون
ً

طرحهــای مــن ،هشــت ســال از ســوی ایــن رســانه پذیرفته

تعطیل اســت ،اظهار کرد :در واقع صداوسیما متعلق به همه

شــهره لرســتانی پیشــنهاد خود را به مســئوالن صدا و سیما

میشــود ،ســالیانه تکرار میشــود و از کاری به کار دیگر اغلب،

او در ادامــه اضافــه کــرد :در همــه جــای دنیا نقش و رســالت

تکــراری ،بــیارزش و بیمحتــوا هســتیم و اینگونــه اســت که

ایجاد تنوع است ،به کلی جلوی هر رنگ و بوی تازه و هر نگرش

هســتند که هنرمند تئاتر را با آثارش چه در زمینه نویســندگی،

آن ارتباط برقرار میکند .از این وضعیت بسیار متاسف هستم

خصوص در تلویزیون که باید جایگاه اصلی من باشد .چراکه

است و من در این اثر ،سعادت آن را داشتم با چند بازیگر بسیار

مردم ،اطالعرســانی و آگاهی اســت اما آنچه که اکنــون داریم،

همکاری داشته باشم .مضمون این اثر بسیار قابل توجه است

خصوصی اجازه کار در آن را دارند و اگر هم زمانی مرا خواســته

عنوان بازیگر آنجا حضور نخواهم داشت.

مســتقیم میآمیزد و با تماشــاگر ارتباط برقرار میکند و همواره
میتواند ســطح آگاهــی تودههــا را بهتــر از هر هنــر دیگری به

خصوص بهتر از سینما که عامهپســند است باال ببرد و طبیعی

من از این همکاری بسیار خوشحال شدم.

با اندیشــ ه خــود در آن حضور داشــته باشــم و وقتــی تمامی

نمیشــود و اجــازه تهیهکنندگــی و کارگردانــی در آن ندارم ،به

هنرمنــدان نیســت و متعلق بــه تعــداد کمی از آنهاســت .در

کارگــردان تلهتئاتر "آرامــش از نوعی دیگر" که هفته گذشــته

این رســانه را دارند ،کارگردانهای کمی با آن همکاری میکنند

از شــبکه چهارســیما پخش شد ،در بخشــی از صحبتهایش

تئاتر نســبت به دیگر رســانهها ،آگاهیرسانی و باال بردن سطح

فرهنگ در جامعه اســت چرا که تئاتــر ،ادبیات را با هنر نمایش

تهیهکنندگان بسیار با ارزش است و عضو بسیار مهم این گروه

خصوص در این شــرایط که فضای فعالیــت هنرمندان تئاتر

نظرم نمیآید که من عضوی از آن باشم.

میکنند اما واقعیت این اســت در صدا وســیما ایران رسم خود

صورتیکه دقت شود ،نویسندگان محدودی اجازه فعالیت در
و اینگونه نیســت که هر شخصی طرح و ایدهای دارد بتواند در

به باال بردن آگاهی مردم و ارتقای سطح فکری جامعه ندارد.

صداوسیما فعالیت داشته باشد.

تلویزیون باال بردن ســطح آگاهی مخاطب است و تلویزیونها

اینگونه عنــوان کرد :ما همواره در این رســانه شــاهد کارهای
تلویزیــون مخاطب خود را از دســت داده و به ندرت کســی با

با تغییر افراد ،دچار تحول نمیشــود بلکه باید نگرش به این
این اســت که مردم را پای خود میخکوب کند و شــاهد هستیم

تمام عناصــر میخکوب کردنــد بیننده در صداوســیما حذف

شده است.

لرســتانی ضمن بیــان اینکه نبــود ارتباط مردم بــا تلویزیون

حاصل بیبرنامگی موجود اســت ،گفت :هنرمندانی که زبان

معموال اجازه
گرمــی دارند و میتوانند در دل مردم نفوذ کنند،
ً
اندیشیدن و برنامهسازی را در آنجا ندارند و کارهایی که پخش
همه داســتانها شــبیه یکدیگر هســتند .رســانهای که کارش

جدید را گرفته .تعداد محدودی کار نیز مسیری را طی میکنند

و الجرم مثل شیر بییال و کوپال به نمایش در میآیند.
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کروناپالساندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

ژن خوب و نورچشمی در تزریق واکسن کرونا نداریم

گزارش

حقوق بشر
و پساکرونا

حریرچی :خودمان جلوی دوربین واکسن کرونا را میزنیم

باشگاه خبرنگاران جوان -شب یلدا میتواند زحمات

امارات واکســن چینی را تزریق میکننــد و ما باید ببینیم

دســتورالعملهای بهداشــتی در دورهمــی خانوادگی و

واکســن مورد تایید ســازمان جهانی بهداشــت را تامین

شــیوه واکنش دولتها به شــیوع کوید  19آزمون و محک

نوشــت :حریرچی گفت :ژن خوب و نورچشمی در تزریق

ژن خوب و نورچشمی در تزریق واکسن کرونا نداریم

حقــوق بشــری و ظرفیتهــای آنهــا برای پاســخ بــه این

کرونا را میزنیم.

واکسن باید عادالنه توزیع شود و ژن خوب و نورچشمی

یکــی و دو ماهــه گذشــته ما را خدشــه دار کنــد و رعایت

کدام واکســن موثر و کم عارضه تر است و قول میدهیم

رستوران شوخی و مسخره است

کنیم.

واکســن کرونا نداریم و خودمان جلوی دوربین واکسن

معاون کل وزارت بهداشــت گفت :باید توجه داشــت که

ایــرج حریرچــی معــاون کل وزارت بهداشــت ،درمان و

در تزریــق واکســن کرونا نداریــم و طبق دســتورالعمل

به خوبی اجرا شــد و برنامه بسیار وســیعی شامل طرح

افراد آسیب پذیر در اولویت قرار دارند و در حوزه سالمت

آموزش پزشکی گفت :در دو هفته گذشته دستورالعملها

اولویت بندی صورت میگیرد و کادر بهداشت و درمان و

شــهید ســلیمانی با همــکاری نهادهای مختلــف مانند

مبانی عدالت در دسترسی باید عملی شود.

بسیج ،ســپاه ،وزارت ارتباطات و وزارت کشور اجرایی شد

وی با بیان اینکه خودمان جلوی دوربین واکســن کرونا

و طرح ممنوعیت تردد نتایج بسیار خوبی داشته است و

را میزنیم ،گفت :مســئوالن و رئیس ستاد فرمان اجرایی

میزان مرگ و میر روزانه به حدود  ۲۰۰نفر رســیده است و
امیدواریم وضعیت ادامه پیدا کند.

اجتماعــی خوبی ایجاد شــده اســت و صنــوف و نیروی
انتظامی همکاری خوبی دارند و اینکه  ۹۵درصد مردم از
ماسک استفاده کنند.

حریرچــی گفــت :رنگ بندیهای ســتاد ملــی مقابله با

کرونا در ســه رنگ زرد ،نارنجی و قرمز خالصه شده است
و توصیههای بهداشــتی مانند توصیههای اخالقی کهنه
نمیشود و تاثیرش از واکسنهای مدعی در دنیا بیشتر
اســت و علی رغم آمدن واکســن کرونــا در دنیا همچنان

توصیه ما اســتفاده از ماســک ،شستو شــوی دستها،
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تجمع کمتر اســت و اگر
واکســن هم بیایید این توصیهها کمرنگ نمیشــود و از
بین نخواهد رفت.

وی افــزود :برخی توصیههــا پس از شــیوع کرونا مانند

استفاده از دستکش غلط بود و تغییر کرد یا دیگر توصیه
به ضدعفونی خیابانها توصیه نمی شود و مردم باید تا

اطالع ثانوی نکات بهداشتی تاکید شده را رعایت کنند.
حضور در دورهمی خانوادگی و رستوران شوخی است

حریرچی بــا بیــان اینکه بــرای دورهمیهای شــب یلدا
بســیار هراس داریم ،گفت :شــب یلدا میتواند زحمات

حقوق بشــری متعددی کــم و بیش برای همــه دولتها

مطــرح شــد :مســایلی همچــون تبعیــض علیه افــراد و

گروههــا ،تعرض بــه حریم خصوصی ،زندگی شــخصی و
خانوادگی افراد ،سانســور و کنترل اطالعات درباره کوید

 ،19منــع آمد و شــدهای آزادانــه ،محدود شــدن خروج از

کشــور یا بازگشت به وطن ،محروم شــدن از مراقبتهای
بهداشــتی ،درمانهای اجباری ،قرنطینــه ،بیکاری و فقر،

داشــت اگر اعتماد نباشد هیچ کدام از این اقدامات موثر

چالشهایی است که برای دولتها ظاهر شده است.

تعــرض به آزادی تجارت و حقوق مالکیت ،تنها بخشــی از

نخواهــد بود و  ۴هزار منافــق در آلبانی داریم که مطلب

سیاست دولتها در پاسخ به این چالشها به دو صورت

مراقبت کنند چرا که سنت شب یلدا در شهرهای کوچک

ادعا خواهند کرد که این مسئوالن واکسن خارجی یا آب

عمومــی» و «رعایت حقوق بشــر» سیاســت «هــم این و

قهــوه خانهها و تاالرهــای پذیرایــی درباره برگــزاری زیر

حریرچــی تاکید کــرد :دربــاره آینده ویــروس کرونا این

علیــه مردم ایــران میزنند و با وجود همــه اینها برخی

و رســتوران شوخی و مســخره است؛ در شــب یلدا مردم

بیشــتر مورد توجه است .به کافی شــاپها ،رستورانها،

تزریق کرده اند.

زمینی شب یلدا هشدار میدهیم که با آنها برخورد قاطع

اشتباه اســت که با تزریق واکسن ویروس از بین خواهد

و همه اینها شانس ابتال را افزایش میدهد.

کویــد 19و آغاز واکنشهای دولتی برای مهار آن ،مســایل

امــام خمینی (ره) اعــام کردند مــا برای تزریق واکســن

یکــی و دو ماهــه گذشــته ما را خدشــه دار کنــد و رعایت

میخواهند تخمه بشکنند حرف بزنند و حافظ بخوانند

ویــروس همه گیر شــده اســت .بالفاصله پس از شــیوع

کار اجباری برخی افراد ،نقض اصول دادرســی منصفانه،

از فرمانداران و دهیاران درخواســت میکنیم که بیشــتر

دســتورالعملهای بهداشــتی در دورهمــی خانوادگــی

خوبــی بــرای بررســی میــزان پایبنــدی آنها بــه تعهدات

کرونــای ایرانــی پیش قــدم خواهیم شــد و بایــد توجه

وی افــزود :همــکاری جمعی خوبی شــکل گرفته اســت

و همــه در حوزه ســامت پای کار آمده اند و همبســتگی

باقر انصاری

بــوده اســت :برخــی دولتها در مــورد تأمین «ســامت
هــم آن» را اتخــاذ کرده و مهــار کویــد  19را در عین رعایت

تعهدات حقوق بشری سرلوحه اقدامات خود قرار دادند

و برخــی دیگر ،سیاســت «مقابله با کوید  19بــه هر بها» را

دنبال کردند .کشــورهای دســته نخســت ،برای پاسخ به

وی افزود :در کشوری مانند انگلیس بیشترین سن ابتال

خواهیم کرد.

رفت ما هنــوز نمیدانیم بعد از ابتال چقــدر ایمنی ایجاد

تســت کرونا میگیرند تا این گروه ســنی در کریســمس

بدترین نوع آپارتاید و تحریم بر ایران اعمال شده

و برخــی کشــورهای اطــراف مــا واکســن رایــگان تزریق

حریرچی درباره تامین واکســن کرونــا گفت :برای تولید

معاون کل وزارت بهداشــت گفت :بسته به نوع واکسن

میکننــد و ســرمایه گذاریهای بســیاری صــورت گرفته

در امریــکا  ۲۵درصد و در روســیه  ۴۵درصــد مردم اعالم

نسبت به تعلیق برخی از تعهدات حقوق بشری که رعایت

شــدیم و واکســنهای ما را در فــرودگاه بلوکــه کردند و

واکســنها مانند فایزر برای انتقال نیاز بــه دمای منفی

اقــدام کردنــد .دولتهای دســته دوم ،هر اقدامــی را که

اعمال شــده اســت و ما برای خرید هم اقدام کرده ایم و

نگه میدارند و ما شــرایط نقــل و انتقال این واکســن را

مغایریــت یا عدم مغایرات آنها با تعهدات حقوق بشــری

حریرچــی گفت :آمریکا برای کمتر از یک ششــم جمعیت

تامین نیرو نگرانی وجود ندارد و نیرو به اندازه کافی برای

حقوق بشری خود دانستند.

در نوجوانان  ۱۱تا  ۱۵ســال اســت و از این گروه ســنی  ۲بار

پدربزرگهــا و مادربزرگهــا را مبتال نکنند و در فرانســه
و انگلیس در شــب کریسمس قرار اســت منع آمد و شد

اعــام کنند؛ پیشــنهاد ما منع آمــد و شــد دو روز  ۲۹و ۳۰
آذر ماه اســت البته به شــرطی که مردم به پیشــواز شب
یلدا نروند و مردم پنج شــنبه و جمعه شــب یلدا نگیرند
و پیشــنهاد اصلی منع آمد و شــد از روز پنج شنبه تا شب

یلداســت و این پیشــنهاد به کمیته امنیتــی و اجتماعی
ستاد مقابله با کرونا داده شده است.

حریرچــی گفت :مردم شــب یلدا را مجــازی کنند چرا که

دورهمیها در شــب یلــدا میتوانند بیماری را شــعله ور

کند و شــب خاطره انگیز را به شــبی ســیاه تبدیل کند و

است

میشــود و باید ایمنــی واکســن و عــوارص آن را ببینیم
نخواهند کرد.

داخــل واکســن کرونــا دانشــمندان ایرانــی با ایثــار کار

تزریقی شــرایط واکسیناســیون فــرق میکنــد ،از طرفی

است ،باید توجه داشت ما درگیر انتقال واکسن آنفلوانزا

کرده اند که واکسن تزریق نخواهند کرد ،از طرفی برخی

بدترین نــوع آپارتاید و تحریــم از طرف ترامــپ بر ایران

 ۷۰درجــه دارنــد و یخچالهای ما تا منفی  ۲۰درجه ســرد

تولید مشترک هم در دستور کار داریم.

در کشــور ایران با این پهنه جغرافیایی نداریم ،اما از نظر

کشــورش واکســن خریداری کرده اســت ،ترکیه ،مصر و

واکسیناسیون علیه کرونا داریم.

این همه گیری ،حســب مورد یــا ظرفیتهای ملی خود را
اصوال باید پیش از شــیوع
افزایش دادند و اقداماتی را که
ً

کوید  19انجام میدادند با ســرعت بیشتر دنبال کردند یا
در چارچــوب ظرفیتهای قانونگذاری یــا مقررات گذاری

خود ،قوانین و مقــررات خاصی را برای مدیریت شــرایط
پیش آمــده وضع کردند و یا با اعــام وضعیت اضطراری
آنهــا را همزمان بــا مقابله با کویــد  19ناممکن میدیدند

برای مهار شــیوع بیمــاری به صالح دانســتند صرفنظر از
خود انجام دادند و ســامت عمومــی را مقدم بر تعهدات
ســازمان ملل هر ســال بــه مناســبت روز جهانــی حقوق
بشــر ،چارچــوب کلی برنامههایــی را که به این مناســبت

در کشــورهای مختلــف جهان برگزار میشــود مشــخص

شادی مکی
اواســط آذرمــاه همزمــان بــا اعمــال دور جدیــدی از
محدودیتهای اجتماعی ،اعالم شد که وضعیت شهرهای
قرمــز از جمله تهران به رنگ نارنجی درآمده و تعداد مرگ
و میرهــای ناشــی از ابتــا بــه ویــروس کرونا نیــز کاهش
یافتــه .یعنی از حدود  ۵۰۰مرگ در طول یک روز به حدود
کمی بیش از  ۲۰۰نفر رســید .با این حال علیرضا رئیســی
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفته بــود که تغییر
رنگ شــهرها به معنــای کنترل اپیدمی نیســت .وضعیت
نارنجی در شهر تهران و بســیاری از شهرها شکننده است
و اگر مردم پروتکلها را به طور جدی رعایت نکنند ممکن
اســت هفتههای آینده دوباره با تغییر رنگ محدودیتها
تشدید شود.
حــاال ،اما با توجه به در پیش بودن شــب یلــدا و احتمال
برگــزاری دورهمیهــای خانوادگــی خــاص ایــن شــب،
مسئوالن نسبت به خطرات ناشــی از تجعات خانوادهها
هشــدار میدهند .سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با بیان
اینکه  ۱۲شهر همچنان در وضعیت قرمز نسبت به برگزاری
دورهمیهای شب یلدا هشدار داده و گفته بود :با غفلت
از این ویروس شــرایط سریعا شعله ور شــده و کشور را با
مــوارد ابتالی باال مواجه میکند .طی شــبهای منتهی به
یلدا مراقب باشیم .نیمی از مبتالیان بیمارستانی ناشی از
دورهمیها هســتند .اگر غفلتی باشد تمام دستاوردها از
بین میرود .مردم نباید دورهمیها را انجام دهند و شب
یلدا دور هم جمع شوند.
حریرچی معاون کل وزارت بهداشــت نیز وضعیت کنترل
شیوع کرونا در کشــور را شکننده خواند و تاکید کرده بود:
اگر دســتورالعملهای ستاد ملی و اســتانی کرونا رعایت
نشــده و همکاری مردم کم شــود ،ممکن اســت بــار دیگر
کرونا در سطح کشور اوج بگیرد.
وی تاکید کرده بود :اســتفاده از ماســک هنگام مهمانی و
تجمعات خانوادگی الزم است و باید هر یکساعت یکبار
به مدت  ۵دقیقه هوای محیط را تهویه کرد.
دکتر علیرضــا زالی فرمانــده عملیات مقابلــه با بیماری
کرونا در تهران نیز گفته بود :وضعیت تهران نگران کننده
است .بر اساس مطالعات منتشــر شده بزرگترین سهم
در انتقال بیماری را دورهمیهای کوچک خانوادگی داشته
است .به همین علت باید به خانوادههای ایرانی با توجه
به نزدیک شدن به شب یلدا هشدار داد.
احتمال موج جدید کرونا با برگزاری دورهمیهای
یلدایی
رئیس جمهوری هم روز گذشــته با اشــاره به کاهش موارد
مرگ و میر و ابتال به کرونا خاطرنشــان کرد :همه مردم در
این مدت بسیار زحمت کشیدند .آمار ما خوشحال کننده
اســت ،اما خدای ناکرده یک شــب یلدایــی میتواند این
شرایط خوب را برعکس کند و به هم بریزد .اگر خانوادهها
دور هم جمع شــوند یک نفر آلوده باشــد و همــه را مبتال

خطر کرونا در کمین دورهمیهای یلدایی

کرمانپور :ویروس کرونا به سمت مسری بودن و بیماریزاتر بودن پیش میرود
کنــد ،مــا دو هفته بعد از شــب یلدا ممکن اســت شــاهد
مــوج جدید و مــوج مرگ و میر باشــیم؛ لــذا از همه مردم
میخواهم مراعات کنند.
او از مردم خواســت که شــب یلــدا مجــازی و الکترونیکی
برقرار شــود و از طریق مجازی به یاد هم باشیم و حال هم
را بپرسیم.
نگرانیهــا بابــت برگزاری شــب یلــدا به صــورت برگزاری
اجتماعــات خانوادگی و تبعــات منفی بعــد از آن آنچنان
جدی اســت که تنها به هشــدار بســنده نشــده و رئیسی
سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا گفته بود :احتمال تعطیلی
یک روزه اصناف و اعمال محدودیت تردد از ســاعت  ۱۸در
شب یلدا وجود دارد.
به گفته وی پیشــنهاداتی هم برای وزارت ارتباطات مطرح
اســت تا طرحهایی مانند اینترنت رایگان را در شــب یلدا
ارائه کنند .برنامههایی که همگی در حد پیشــنهاد بوده و
باید به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا برسد.
ویروس کرونا هر قدر بیشتر قربانی میگیرد،
قویتر میشود
برگزاری شــب یلدا با همه شــیرینی آن بــه تلخی خطرات
و تبعــات منفــیاش و به خطر افتــادن جــان عزیزانمان
نمــیارزد .ویــروس کرونــا بــه راحتــی دروگــر جمعهــا و
اجتماعات اســت فرقی نمیکند کــه اجتماعی خانوادگی
باشــد یــا کاری در هر صورت ایــن ویــروس قربانیانش را
از میان حاضــران در یک جمع انتخــاب میکند؛ بنابراین
بایــد ایــن شــب را نیــز مانند تمــام یک ســال گذشــته با
رعایت فاصلههــا و پروتکلهای بهداشــتی برگزار کرده و
شــیوههای جدیدی را جایگزین شــیوههای سنتی کنیم تا
زمانی که جوالن این ویروس مهلک به پایان برسد.
دکتر حســین کرمانپور رئیس اورژانس بیمارســتان سینا
درباره شــب یلدا و دورهمیهای خانوادگی میگوید :ما از
شــب عید تا کنون تمام آموزشهای الزم را برای پیشگیری
از ابتــا به کرونــا و قطــع زنجیره انتقــال دادهایــم .اینکه
دورهمــی باعث انتقــال ویروس کرونا میشــود در متون
آموزشی و تمامی سایتها به آن اشاره شده است.
وی ادامه میدهد ،:اما نکته آن اســت که شب یلدا نگاهی
ویژه به جمع شــدن خانواده پیرامون بزرگترها دارد .اما
باید به خانوادهها توصیه کرد که امسال از این کار اجتناب
کنند .زیرا سالمندان بیش از همه در معرض خطر ابتال به
کرونا قرار دارند و با یک دور همی ســاده ممکن است این
دورهمــی تبدیــل به دور از همی همیشــگی شــود .یعنی

بزرگان از بین ما بروند به دلیل اشتباهی که میتوانستیم
جلوی آن را بگیریم.
کرمانپور تاکید میکند :هیچ دلیلی برای برگزاری دورهمی
وجود ندارد .دورهم جمع شــدن نوعــی تحریک ویروس
اســت .ماســک ،داشــتن تهویه مناســب ،فاصلهگذاری و
استفاده از ماسک همه مسائلی است که گفته شده است
اما ،باز هم دلیلی برای دورهمی وجود ندارد چرا که در دور
همی غذا خوردن ،خوراکی خوردن ،دست زدن و ...وجود
دارد که همگی باعث انتقال بیماری میشود.
وی خاطرنشــان میکنــد :خبر بد آن اســت کــه بر خالف
ویــروس آنفلوآنزا کــه هر چه افراد بیشــتری بــه آن مبتال
میشوند از قدرت آن کاسته میشود ،ویروس کرونا به هر
دلیلی که مشخص نیست از این قانون تبعیت نکرده و روز
به روز جهشهای آن به ســمت مسری بودن و بیماریزاتر
بــودن پیش میرود .بــه همین دلیل هم مــا از مرگهای
کمتــر از  ۳۰نفر در روز به مرگهــای روزانه بیش از  ۳۰۰نفر
رسیدهایم .مسالهای که نشان از قویتر شدن این ویروس
و باالرفتن سرعت انتقال آن از یک سو و خانهنشین شدن
نیروی کار و تبعات آن از ســوی دیگر دارد .شــما برای ابتال
به انفلوآنزا باید چند دقیقه صحبت کنید تا ویروس وارد
مجرای تنفسی شــود ،اما درباره ویروس کرونا یک سالم و
علیک بدون ماسک کافی است تا فرد را مبتال کند.
مسئوالن شب یلدا برای مردم هزینه کنند
این پزشــک عمومی بــا تاکید بر لزوم شــادبودن مردم در
شــب یلدا عنوان میکند :مســئوالن کمتر به این موضوع
اشاره میکنند که تنها فرصت قبل از عید برای شاد شدن
مردم و دور شــدن از افسردگی همین شب یلدا بوده و ما
باید به ســمت تغییر رویه شادســازی مردم حرکت کنیم.
رویه اصلی در برگزاری شــب یلدا همواره آن بوده است که
مردم در این شــب دور هم جمع شــده و به بزرگترها سر
میزنند ،در این شــب مردم ســعی میکنند حــال و هوای
بهتری را در کنار هم رقم زده و یک بازســازی ذهنی داشــته
باشند.
رئیس اورژانس بیمارســتان ســینا با بیان اینکه شب یلدا
تنهــا بهانــهای اســت که مــا بعــد از مدتها افســردگی و
خانهنشــینی کمی روحیــه بگیریم ،خاطرنشــان میکند:
همانطور که به دنبال دارو و درمان ویروس و واکسن برای
پیشگیری از آن هستیم باید به دنبال شادسازی مردم هم
بیش از قبل باشــیم .برنامههای تلویزیونی باید شــادتر
شــده و حتی از نصب شده تابلوهای شــهری که به نوعی
انسانها را مغموم و ا فسرده میکند ،جلوگیری کنیم.

وی ادامه میدهد :شهرداریها باید در سراسر کشور کمک
کنند که این شب مردم در خیابانها احساس خوشایندی
داشــته باشــند .مثــا شــهرداریها میتوانند بــه صورت
سازماندهی شــده از نوازندگان دوره گردی که آهنگ شاد
را در خیابانهــا مینوازنــد و میخواننــد ،دعوت کنند که
شــب یلدا ایــن کار را انجام بدهنــد .این افــراد را ثبت نام
کرده و خیابانهای شــهرها را میان آنها برای نوازندگی و
شادسازی مردم تقسیم کنند و در ازای آن مبالغی را به این
افراد بپردازند.
کرمانپــور یکــی از راههای بانشــاط ســازی شــب یلــدا آن
اســت که مثال وزارت ارتباطات ،استفاده از اینترنت را برای
ارتباطــات تصویــری در آن شــب مثــا از ســاعت  ۲۰تا ۲۴
یــا  ۱بامداد به صــورت نیمبها محاســبه کنــد .این هزینه
میتواند از محل مســئولیتهای اجتماعی این وزارتخانه
تامین شــود تا مردم ارتباط تصویری را به ارتباط حضوری
ترجیح بدهند .اگر مسئوالن دلشــان بیاید که خرج کنند
از محلهــای خاصــی برای آن شــب میتوان خــرج کرد تا
کاری کنیــم کــه مردم در خانه خود باشــند ،امــا بتوانند با
عزیزانشان ارتباط بگیرند.
وی اظهار میکند:ای کاش شب یلدا بهانهای باشد برای
اینکه مســئوالن رویه خود را تغییــر داده و از حالت نفی
و اینکــه بگوییم این کار را نکن ،آن اقــدام را انجام نده به
این مرحله برســیم که نحوه انجام کار صحیح را آموزش
دهیم .در شــب یلــدا میتوانیم دور از همی با نشــاط را
جایگزین دورهمی کنیم .یعنــی میتوان دور از هم بود،
اما بــا تماس تصویری از حال هم خبر داشــت .میتوان
شــعرخوانیها و تصاویر جذاب را در فضــای مجازی به
اشتراک گذاشت.
مدیرکل روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی پیشنهاد
میکند :مردم میتوانند تصاویــر یا صوتها جالب خود
را برای ســازمان نظام پزشکی ارسال کنند و ما آن را منتشر
میکنیم .ما باید مردم را شــاد کنیم تا آنها هم برای کمک
با ما روحیه داشــته باشند .یکسال است که آنها را از همه
چیــز نفــی میکنیم .در شــب یلدا مــردم میتواننــد برای
جامعه پزشــکی پیام ،شــعر ،گل ،عکس و ...ارســال کنند.
چرا که در آن ســاعات مراکز درمانی فعــال بوده و در حال
خدمترســانی بــه بیمــاران از جملــه بیمــاران کرونایی
هســتند .میتوان به نفع زنده ماندن این ســنت تنها یک
ســال به شــیوه دیگری عمل کرد تا ســامت مردم هم به
خطر نیفتد.
رویداد۲۴

میکند تــا توجهات عمومی را به موضوعات خاص جلب
کند .این چارچوب امســال با عنوان «تجدید قوای بهتر-

بــرای حقوق بشــر به پا خیزید» مشــخص شــده اســت.

هــدف آن اســت کــه وضعیــت افــراد و گروههای آســیب

دیده از شــیوع کرونا به بهترین وجه ممکن ،بهبود یابد.
اگر پیــش از همه گیری ،وضعیت مطلوبی داشــته اند به

همان وضعیــت و اگر نداشــته اند بــه وضعیت مطلوب
هدایت شوند.

در ایــن چارچوب ،هــدف آن اســت سیاســت «مقابله با

کرونا به هر بها» جای خود را به سیاست «مقابله با کرونا
با رعایــت ارزشــهای بنیادی» بدهــد ،حقــوق و آزادیهای

مدنــی تعلیق یا محدود شــده به وضع عــادی برگردند،
حمایتهــای اجتماعــی و اقتصــادی خــاص از افــراد و

گروههــای آســیب دیده تــا زمان بهبــود وضعیــت آنها و
بازگشــت شــان به زندگی عادی ادامه یابــد و دولتها از

همه منابــع و امکانات ملی و بینالمللی قابل اســتفاده،

بــرای بهبــود اوضاع اســتفاده کننــد و از همه اشــخاصی

کــه می¬تواننــد کاری در این زمینهها انجــام دهند کمک
بگیرند.

شــیوع کوید  19نشــان داد که در برابر چنین پدیدههایی

همــه بشــر در معــرض خطر قــرار میگیــرد ولی افــراد و
گروههای حاشیه نشــین و تهیدست که از نظر اقتصادی

وضعیت شکننده و ضعیف دارند بیش از دیگران ،آسیب
میبیننــد .از ایــن رو ،توجــه بــه حقوق همبســتگی که بر
رعایت حقوق بشر در روابط افقی ،اعمال مسؤالنه حقوق

بشــر ،احســاس مســؤلیت اجتماعی و بی تفاوت نبودن

در برابــر وضعیت دیگــران تأکید میکند نقــش مهمی در
مهــار بیماری و نیــز ترمیم آســیبها و تســکین دردهای

افــراد دارد .ایــن همبســتگی ،نــه تنهــا در میــان جوامع

بلکــه باید بین جوامــع و دولتها نیز شناســایی و تقویت
شــود تا دولتهایی کــه می¬توانند بــرای مقابله با این
ویروس یا درمان بیمــاران کاری بکنند به دولتهایی که
نمی¬توانند کمک کنند.

درســت اســت که التزام به رعایت حقوق بشــر به تنهایی
نمی تواند شــیوع بیمارهــای همه گیر را مهــار کند اما بی

اعتنایــی به آن و وجــود نقضهای ســیتماتیک میتواند
بر شــدت آثار و عوارض ناشی از آنها مؤثر باشد .به همین

دلیــل ،درس دیگری که شــیوع کرونا به مــا میدهد این
اســت که باید نقش پیشــگیرانه حقوق بشر جدی گرفته
صرفا بر نقش جبرانی آن تمرکز شــود .رفع
شــود و نباید
ً

تبعیضهــای ســاختاری ،فراهــم کــردن پوشــش تأمین

اجتماعی برای همگان ،ایجاد نهادهای دموکراتیک برای
جلــب اعتماد مــردم به پاســخها و تدابیر اتخــاذی برای

مقابله بــا همه گیری ،اســتفاده از ظرفیتهــای حقوقی
برای رعایت مشــروعیت اقدامــات و تصمیمات ،از جمله
مواردی هســتند که باید برای این منظور مورد توجه قرار
گیرند.

جماران
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روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3733چهارشنبه  26آذر ماه 1399

 اندیشه جامعه آگهیشهرورزش نقدتحلیل

روزنامه سرخاب

آگهیمناقصه

ش کرتشهرکهایصنعتیاستانآرذبایجانشرقی

شناسه آگهی1061054 :

تاریخانتشار نوبتاول1399/09/26 :

تاریخانتشار نوبتدوم1399/09/2۷ :

ماه

راه ،باند فرودگاه
و زیرسازی راه آهن 1399

488

9/752/030/863

5

طبق اسناد
و جداول پیوستی

345

6/887/263/780

5

آب
یا تأسیسات و تجهیزات

206

4/117/121/728

5

تأسیسات و تجهیزات

دوم

194

3/869/867/726

5

حفاری
(کاوشهای زمینی)
یا شرکتهای ذیصاح
دارای مجوز

دوم

ردیف

فهرست بهاء پایه

مبلغ تضمین
(میلیون ریال)

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

شرح مناقصه

نوع برگزاری مناقصه

1

احداث خیابان و جدول گذاری و زیرسازی در شهرک صنعتی میانه 2

عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی و ارائه سابقه کار مرتبط
و متناسب با رضایتنامه مربوطه

5

2

تکمیل ،ترمیم و راهبری شبکه و تصفیه خانه فاضالب
در شهرک های صنعتی مراغه و سراب

عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی و ارائه حداقل دو سابقه
کار مرتبط و متناسب با رضایتنامه مربوطه و کسب حداقل امتیاز
فنی  65طبق جدول پیوست اسناد مناقصه

12

ماه

3

احداث شبکه گازرسانی در ناحیه صنعتی علیشاه

عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی و ارائه سابقه کار مرتبط
و متناسب با رضایتنامه مربوطه

2

ماه

خطوط لوله گاز شهری
1399

4

حفاری چاه در شهرک صنعتی مرند 2

عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی و ارائه سابقه کار مرتبط
و متناسب با رضایتنامه مربوطه

1

ماه

چاه 1399

مدت اجرا

آگهی مناقصه
(نوبت)

نوع طرح

قیمت اسناد
(هزار تومان)

حداقل پایه
و رشته موردنیاز
راه و ترابری

دوم

غیرعمرانی

90

اول

غیرعمرانی

75

غیرعمرانی

60

غیرعمرانی

55

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irانجام خواهد شد.
* اسناد از تاریخ  1399/09/26تا حداکثر ساعت  13:00به تاریخ  1399/10/03به فروش می رسد .تهیه اسناد صرفا از طریق سامانه ستاد ایران مورد قبول است.
در زمان بارگذاری اسناد در سامانه ،بارگذاری کلیه مدارک درخواست شده علی الخصوص گواهی ایمنی ،سوابق کاری و رضایتنامه های مربوطه و آگهی آخرین تغییرات شرکت با مشخص بودن صاحبان امضاء و شناسه ملی شرکت همراه با کارت ملی و شناسنامه ،الزامی می باشد .پاکت «ج» پس از ارزیابی کیفی و بررسی سوابق کاری مرتبط و رضایتنامه
های مربوطه بازگشایی خواهد شد .شماره حساب جهت خرید اسناد  4001105204019119نزد بانک مرکزی می باشد.
مهلت تسلیم اسناد :مهلت تسلیم اسناد از تاریخ  1399/10/04تا حداکثر ساعت  13:00تاریخ  1399/10/13بوده و زمان بازگشایی پاکات در تاریخ  1399/10/14ساعت  13:30در محل شرکت می باشد .شایان ذکر است دریافت اسناد توسط سامانه فقط تا ساعت  14تاریخ مذکور امکان پذیر می باشد وبعد از ساعت مذکور اسناد قابل بارگذاری نخواهد بود
(آدرس محل تحویل پاکت الف پس از بارگذاری در سامانه به همراه رتبه پرینت شده به روز و گواهی ایمنی مناقصه گر که در روز پاکت الف قرار گرفته :تبریز  -خیابان آزادی  -تقاطع گلگشت  -کوی شفا  -کوچه زیبا  -جنب کلینیک گلگشت  -پاک  - 4شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی  -امور پیمان و رسیدگی).
سایر شرایط  :هزینه آگهی روزنامه و سامانه ستادایران بر عهده برنده مناقصه می باشد .برای کسب اطاعات بیشتر با شماره ( 041-33379414امور پیمان و رسیدگی) تماس حاصل فرمائید .در ضمن یک نسخه از آگهی در وب سایت شرکت ( )www.eaiec.irو همچنین در سایت مناقصات کشوری ( )www. iets.mporg.irقابل مشاهده می باشد.
امور پیمان :علیرضا بهروان

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل :سیدمرتضی نیرومند اسکویی

معاون فنی :سهراب فیض زاده

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
م.الف99/3352 :

م.الف99/334۷ :

م.الف140 :

آگهی تصمیمات شرکت کاسپین بتون ارس (سهامی خاص)

آگهي سند مالكيت المثني

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ 1399/06/05

49تبریــز در دفتــر جلد  292صفحه  233ذیل ثبت  6164۸به نــام آقای محمد ابراهیم خواه

واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است.

وراثت شــماره 961612مورخ  96/11/29شــعبه  60۷مجتمع شماره ســیزده شورای حل اختاف

ثبت شده به شماره  ۴۰۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۰۰۸۸۸

شــرکت مزبور که در تاریــخ  1399/09/05تحــت شــماره /3092ث 99و /3093ث 99به این واحد

سیدحسنصحرانوردبهشمارهملی 15۸115۸۷01بهسمتمدیرعاملوعضوهیاتمدیره–مریم

سند مالکیت تک برگی ششدانگ پاک ثبتی  31۸فرعی از  -2اصلی واقع در قریه رازلیق بخش

شهرستان جلفا »

رازلیقــی ثبت و صادر گردیده،ســپس آقــای محمدابراهیم خواه رازلیقــی برابر گواهی حصر

آئیــن نامه اجرائی قــوه قضائیه مصــوب 1392/04/25بدینوســیله اســامی متقاضیانی که
ً
مســتندا براســاس اســناد عادی درخواســت رســیدگی وســند مالکیت از اداره ثبت اسناد و

تهــران فــوت و وراث حین الفوتش آقایان حبیب،علی،رســول وهادی نســبت به پســران و

یوسفی چکووری به شماره ملی  0069696۸۸۸به سمت رئیس هیات مدیره – نریمان امدادی به

خانمها اکرم،مریم،اعظم نســبت به دختران وخانم صغری توتونچی رازلیقی نســبت همسر

مهناز فریور به شماره ملی  005۷1۸9102به سمت بازرس اصلی و مهدی شاه پروری به شماره

که توسط دفتر خانه 5۸سراب گواهی وامضاءگردیده مدعی مفقودی سند مالکیت گردیده

شــماره ملی  13۸1۸324۸2به ســمت نائب رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

ملی  00۷9901662به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

« آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی

متوفی معرفی شده اند .بعدا آقایان حبیب و علی ابراهیم خواه با ارائه برگ استشهاد محلی
وتقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اند ،در راســتای تبصره 3ماده 120آئین نامه

در اجــرای مــادۀ  3قانــون تعین تکلیف اراضی ســاختمانهای فاقد ســند رســمی وماده 13

اماک شهرســتان جلفــا را نموده اند  ،براســاس آراء صــادره از هیئت موضــوع قانون فوق
الذکرمالکیت متقاضان در قطعات مفروزی بطور شــش دانگ تائید گردیده است که مراتب
جهت اصاع عموم بشرح ذیل آگهی می شود :

آگهی از شماره های فرعی قریه علمدار پالک - ۱۵اصلی بخش ۱۳تبریز

 )1از پاک  ۸35فرعی از  15اصلی بنام خانم صفورا صفری علمداری ششدانگ یکباب خانه به

کلیه اســناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اســامی با امضاء

اخطاریه مبنی بر ارائه سند مالکیت اولیه به سایر مالکین اباغ گردیده و درمهلت مقرر سند

مساحت  ۸3/32مترمربع انتقالی از اماک ورثه موسی .

رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

 120آئین نامه در يك نوبت آگهي مي شــود هركس ادعايي نســبت به وجود سند مالكيت يا

مساحت  291/04مترمربع انتقالی از اماک ورثه موسی .

منفــرد مدیرعامــل همراه با مهر شــرکت و مکاتبات عــادی و اداری با امضــاء مدیرعامل یا
حدود اختیارات مدیرعامل :مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس  -رستمیان
م.الف142 :

آگهي سند مالكيت المثني

ســند مالکیت ششــدانگ پاک ثبتی  96فرعی از  -22اصلی واقع قریه طاران بخش 49تبریز
در دفتــر جلد 163صفحه  320ذیــل ثبت  32۷۷4به نام آقای جمشــید کریمی آناقیزی ثبت

و صادر گردیده،ســپس نامبرده برابر گواهــی حصر وراثت شــماره 2۸1-91/3مورخ 91/10/20

مالکیت از سوی هیچ یک از مالکین ارائه نشده است ،فلذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده
انجام هر نوع معامله اي را نزد خود داشــته باشد اعتراض خود را كتبا ظرف مهلت ده روز از

تاریخ انتشار اين آگهي به اداره ثبت سراب تسليم نمايد.بديهي است پس از انقضاي مهلت
قانوني نســبت به صدور سند مالكيت المثني اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده خارج
از مهلت ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ انتشار99/09/26 :

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سراب-عظیمی

م.الف99/3353 :

آگهی تصمیمات شرکت مدیا شتاب الکترونیک ارس (سهامی خاص)

حقوقی یک ســراب فوت نموده وســپس تمامی وراث نامبرده به اتفاق به آقای علی کریمی
علــی کریمی آناقیزی با ارائه برگ استشــهاد محلی که توســط دفتر خانه یک ســراب گواهی

تحــت شــماره /3033ث 99بــه این واحد واصــل گردیــده تصمیماتی به شــرح ذیل اتخاذ

وامضاءگردیده مدعی مفقودی سند مالکیت گردیده وتقاضای صدور سند مالکیت المثنی
را نموده اند،فلذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده  120آئین نامه در يك نوبت آگهي مي شود
هركس ادعايي نسبت به وجود سند مالكيت يا انجام هر نوع معامله اي را نزد خود داشته

باشــد اعتراض خود را كتبا ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشــار اين آگهي به اداره ثبت سراب
تســليم نمايد.بديهي اســت پس از انقضاي مهلت قانوني نســبت به صدور ســند مالكيت
المثني اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده خارج از مهلت ترتيب اثر داده نخواهد شد.

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سراب-عظیمی

تاریخ انتشار99/09/26 :

م.الف41۷ :

آگهی فقدان سندمالکیت

ششــدانگ پاک 3۷3فرعی از  11اصلی واقع درجانقور بخش  24تبریز بنام آقای واحد محبی

جانقور فرزند حســین به شــماره ملی  1۷3020534۸متولد  13۷۸,02,19ثبت وســند مالکیت
کاداســتری به شماره ســریال  ۸90929ســری ج  9۸صادرو تسلیم گردیده اســت و برابراعام

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1399/09/01شرکت مزبور که در تاریخ 1399/09/02

غزاله سادات وطن خواه قمصری به سمت مدیر شعبه تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس  -رستمیان
م.الف204 :ـ 99ـ 30۸

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای حســین ســعادتی دارای شناســنامه شــماره  56۷0053۷53به شــرح پرونده به کاسه

99006۸4از ایــن مرجــع درخواســت گواهــی حصروراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که
شــادروان زینال ســعادتی بــه شناســنامه 56۷۸۸9461۷در تاریــخ 139۸/۸/05در اقامتگاه

دائمی خود در گدشته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به اشخاص زیر می باشد:
زینــال

13۷2/6/ 20

2ـــحامد ســعادتی

زینــال

4ـ یعقــوب ســعادتی

زینــال

13۸3/1/25

ســعداله

1353/06/04

5ـــحسین ســعادتی

زینــال

زینــال

1395/11/1

13۷9/۸/2۷

13۷4/0۷/05

56۷0030011

56۷023۸699

ورزقــان

56۷011111۷

ورزقــان

ورزقــان

 56۷0123۷61ورزقــان

 56۷0053۷53ورزقــان

دختــر

پســر

پســر

پســر

پســر

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت

سرخاب
کهن محلهای است رد تبرزی
هک خزینه ادب ،رعافن و هنر اریانی است

تاریخ انتشار نوبت اول  99/09/11 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/09/26 :

علیرضا روستائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جلفا
م.الف99/3355 :

به شماره ثبت  ۶۶۵و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۰۷۱۴

تاریخ  1399/09/1۷تحت شــماره /31۷5ث 99به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شــرح

ذیل اتخاذ گردیده است.

ســرمایه شــرکت از مبلغ  100.000.000ریال به مبلــغ  120.000.000ریال منقســم به یکصد و

بیســت ســهم یک میلیون ریالی که تماما پرداخت شــده و از طریق صدور ســهام جدید و از

ثبت اســناد واماک هریس تسلیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور وعدم

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان هریس -عظیمی

خواهد شــد.ودر مورد امــاک واقع درروســتاها از تاریخ الصاق آگهی مــدت مبداء اعتراض
ً
شــروع میشــود .ضمنا آگهی اصاحی در یک نوبت چاپ وانتشــار ومهلت اعتراض به آن یک

سلیمانی غربی – پاک  – 90طبقه سوم – واحد  – 6کدپستی  193۸۸53469تاسیس گردید.

6ـ پریــزاد عبــدی

تاریخ انتشار1399,09,26:

ثبت اســناد و اماک جلفا ارائه نمایند  ،در غیر اینصورت رای صادره به مرحله اجراءگذاشته

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ  1399/09/11شــرکت مزبور که در

تجریــش – محله حکمت – کوچه شــهید حســین بلــوچ شــمالی – خیابان شــهید برداران

فلــذا مراتب دراجرای مــاده  120آئین نامه قانون ثبت اســنادواماک دریــک نوبت آگهی می

وصول اعتراض ،نسبت به صدور مالکیت المثنی اقدام وبه اعتراضات واصله خارج ازمهلت

 30روز دادخواســت اعتراض خود را بــه دادگاه جلفا تقدیم و گواهی طــرح دعوی را به اداره

گردیده است.

3ـــاکبر ســعادتی

میتواند ظرف  10روز پس ازانتشــار آگهی ،اعتــراض خودرابه همراه مدارک مثبته کتبا به اداره

آگهــی اعتراض کتبــی خود را به اداره ثبت اســناد و اماک شهرســتان جلفــا تحویل و ظرف

شــعبه شــرکت در تهران به نشــانی :منطقه  19شهرستان شــمیرانات – بخش مرکزی – شهر

1ـــمریم ســعادتی

شــود هرکس ادعایی نسبت به وجود ورقه مالکیت یا انجام هرگونه معامله را نزد خود دارد

حقوقی اباغ می شودچنانچه اعتراض داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشاراولین

آگهی تغییرات شرکت آیتک تجارت ارس (سهامی خاص)

مالک ســند تحت پاک مذکور بعلت اسباب کشــی مفقود گردیده است و دارای سابقه رهنی
و بازداشتی نمی باشد.

لــذا بدین وســیله به کلیه مالکین مشــاعی و ششــدانگ امــاک فوق و اشــخاص حقیقی و

ماه ار تاریخ انتشار می باشد.

ثبت شده به شماره  ۶۶۰۲و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۰۲۱۵۰

برابر وکالتنامه شــماره 35۸۷۸مورخ 92/01/06دفترخانه  95ســراب وکالــت داده اندوآقای

 )2از پاک  ۸35فرعی از  15اصلی بنام خانم صفورا صفری علمداری ششدانگ یکباب خانه به

 56۷۸۸96229ورزقــان

همســر

اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را دریک نوبت آگهی مــی نماید تا هر
یکماه به این مرجع تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد شد.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف ورزقان

آگهی مفقودی

محــل مطالبات حال شــده ســهامداران تامیــن گردیده اســت افزایش یافته اســت و ماده

مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس  -رستمیان
م.الف99/3354 :
آگهی تصمیمات شرکت پدیده صنعت پایون ارس (با مسئولیت محدود) به شماره
ثبت  ۶۶۷۷و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۱۵۳۶۶

به اســتناد صورتجلســه هیات مدیره مورخ  1399/09/09شــرکت مزبورکــه در تاریــخ  1399/09/10تحت
شــماره /312۷ث 99بــه ایــن واحــد واصل گردیــده تصمیماتــی به شــرح ذیل اتخــاذ گردیده اســت.
حمید رضا فرهنگ به شــماره ملی  2301194۷95به ســمت مدیر عامل و عضو هیــات مدیره  -مروارید
کشــوری راستی به شماره ملی  22۸06۷2561به سمت رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات
مدیره انتخاب شدند.
کلیه اســناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اســامی و مکاتبات عادی و
اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

حدود اختیارات مدیرعامل :مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس  -رستمیان
شماره/3240 :ث99

ســند ماشین  ،برگ ســبز ماشین ســمند  ،مدل  ۸۳به رنگ نقره
ای بنــام داود عبادی و شــماره موتور  ۱۲۴۸۳۰۸۸۳۰۳و شــماره
شاســی  ۸۳۲۲۸۲۳۲مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط میباشــد.
روزنامه سرخاب

تاریخ انتشار1399/09/26 :

هریس

آگهی مفقودی

روزنامه سرخاب

آگهی تصمیمات شرکت چسب کاران ساحل ارس (سهامی

خاص) ثبت شده به شماره  ۵۹۴۰و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۷۳۷۵

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فــوق العاده و
هیات مدیره مورخ 1399/0۷/2۷شــرکت مزبور که در تاریخ1399/09/19

تحت شــماره /3236ث  99و /323۷ث  99به این واحد واصل گردیده

تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است.

صورتهای مالی منتهی به سال  139۸به تصویب رسید

اینجانبمرتضیاصغریمالکخودروسواریسمندLXمدل۱۳۸۶بهشمارهشهربانی
۸۷۹-۲۵د۲۳وشــماره شاســی ۷۳۲۰۳۷۳۹وشــماره موتور۱۲۴۸۶۰۲۳۵۵۵بــه
علــت فقــدان اســنادفروش،تقاضای رونوشــت المثنــی اســنادمذکوررانموده
اســت،لذاچنانچه هرکــس ادعایــی درموردخودرومذکورداردظــرف ۱۰روزبــه
دفترحقوقــی شــرکت ایــران خودرو،واقــع درکیلومتر۱۴جــاده مخصــوص
تهران-کرج،شــهرک پیــکان شهر،ســاختمان ســمند،طبقه اول مراجعــه نمایــد.
بدیهی اســت پــس ازانقضای مهلــت مزبورطبق ظوابــط مقرراقدام خواهدشــد.
تاریخ انتشار1399/09/26 :

سرخاب 3242

میانه

موسســه آیین تدبیر ســهند به شناســه ملی  10200393490به ســمت

بازرس اصلی و یعقوب هالی به شــماره ملی  1699۷40593به ســمت

بازرس على البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

محمد عظیمی دیزج به شماره ملی  15۸22۷9۷05به سمت مدیرعامل

و عضو هیات مدیره – علی عظیمی دیزج به شماره ملی 15۸2492441

به ســمت رئیــس هیات مدیره  -مهــدی عظیمی دیزج به شــماره ملی
 15۷0210969بــه ســمت نائــب رئیــس هیات مدیــره به مدت دو ســال

آگهی مفقودی

انتخاب شــدند .کلیه اســناد و اوراق تعهد آور و تجاری و بهادار و بانکی

بــرگ ســبز ســواری پــژو ۲۰۶مــدل ۱۳۹۰به شــماره شــهربانی

عامل یــا رئیس هیات مدیــره به تنهایی همــراه با مهر شــرکت معتبر

۱۶۳-۳۵ن۱۶شــماره موتــور۱۵۰۹۰۰۵۴۲۶۲و شــماره شاســی
 ۴۲۸۳۷۸مفقــود گردیــده ازدرجــه اعتبــار ســاقط اســت.
روزنامه سرخاب

تاریخ انتشار1399/09/26 :

میانه

و قراردادهــا و عقود اســامی و مکاتبات عــادی و اداری با امضاء مدیر
خواهد بود

حدود اختیارات مدیر عامل  :مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی
منطقه آزاد ارس  -رستمیان

7

روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3733چهارشنبه  26آذر ماه 1399

مقصود بایرامی؛ اسطوره اخالق ،نخبه فوتبال

فارس  -نادر پرســتار ،ورزشــینویس و پیشکســوت رســانه

و تأثیرگذارش در تیم منتخب اردبیل و جام فلق ،از جایگاه و

بایرامی یکــی از چهرههای مطرح و مانــدگار فوتبال اردبیل

از درخشــش در فوتبــال تهران و حکومت بــر کمربند میانی

فرارســیدن آذر ماه برای فوتبالیهای اردبیل یادآور از دست

جوانــان اردبیــل ،از فوتبــال متعصبانــهاش در زمینهــای

اســتان اردبیــل در جدیدترین یادداشــت خــود از مقصود

موقعیتش در تیم منتخب آذربایجان شرقی در لیگ قدس،

پرداخته است.

اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

گفتگو

ردهبندی  ۱۰مالک ثروتمند دنیای ورزش

فقط یک فوتبالی آنهم
در رده هشتم!

تیم بنیــاد شــهید پایتخت ،از مربیگــریاش در تیــم فوتبال

دادن یکی از فوتبالیستهای اخالقمدار و بنیانگذار فوتبال

خاکــی ،از پاسهای طالیــی و دربیلهای مثــال زدنیاش ،از

تســنیم  -ردهبندی  ۱۰مالــک متمول دنیای ورزش اعالم شــد که در

در این چند ســالی که از درگذشــت مرحوم بایرامی میگذرد

اش بــه اردبیل و فوتبال آن دههــا و صدها مطلب میتوان

هشتم به چشم میخورد.

در مورد این مرد بزرگ را وظیفه خود میدانستم .خوشحالم

فوتبــال اردبیل با کــوچ ابدی مقصود بایرامی بــه دیار باقی

فوتبال اردبیل کشیده بود مراسمی برپا میشد.

بیماری دســت و پنجه نرم میکرد لحظهای از فوتبال اردبیل

نوین منطقه ،مرحوم مقصود بایرامی است.

تاکتیکپذیری و تکنیک منحصر به فردش و از عشق و عالقه

وقتی صدای پای آذر ماه به گوش میرســید نوشتن مطلبی

نوشت.

که در سالهای اخیر برای یادآوری زحماتی که آن مرحوم برای

یکــی از یاران مؤثر خــود را از دســت داد .در آن روزهایی که با

امسال شرایط خاصی که از شیوع بیماری کووید  ۱۹بر جامعه

و سرنوشت آن غافل نمیشــد .هیچ وقت نمیتوانم روزی را

تحمیل شده است امکان برگزاری مراسم وجود ندارد و چون

و بهبــودی اوضاع تالش میکرد غریبانــه رفت و در دل خاک

از او که ســتاره نســل من بود ،از او که هــر حرکتش در میدان

بتوانیم چند ســطری در موردش بنویسیم و یادش را گرامی

ورزشــی بود که با آبرو زندگی کرد و بر ســر شــرافت حرفهای

فوتبالیســت منطقه بود ،از او که هیــچ وقت تواناییهایش

ســالهای قبل ،ما میمانیم و قلم قاصر و ناتوان ما ،شــاید

آرام گرفت .آرش رســتم نمدی از آن دسته نویسندگان جوان

بداریم و به خاطر تالشها و تعصب و عشقاش به فوتبال و

خود با کســی معامله ننمود .او نامالیمــات زیادی دید ولی

امســال برای مردم اســتان اردبیــل و فوتبالیهای آن ،ســال

آرش و آرشهایی که صادقانه قلم زدند و سرافرازانه زیستند

از دســت دادن برخی از چهرههای نامدار ورزشی از طرف دیگر

خــود با آبرو زندگــی کردند و مایه عزت و ســربلندی جامعه

است .درگذشــت منصور امیرخانی یکی از چهرههای دوست

یاد بزرگانی که صادقانه به ورزش و فوتبال خدمت کردهاند

میکردنــد ،از او که به تیم ملی دعوت شــد و در پای هواپیما

بــرای دوســتان و عالقهمندان به فوتبال بــود .منصور مانند

میخواســتیم بنویسیم که نام او وســیلهای برای یاد کردن از

تحــول ایجاد کرد و فصلی نو در تاریخ معاصر آن باز نمود ،از

کسانی که میتوانســتند ســالها برای فوتبال اردبیل منشأ

با گذشــت ۲۵ســال از کــوچ ابدی کاپیتــان فوتبــال اردبیل

یکی از دوست داشتنیترین چهره تاریخ فوتبال اردبیل است

و یا همین چند روز پیش بود که جوانی پاک و قلم به دســت

از نزدیک دیدهاند و هنر نماییاش را در مســتطیل ســبز به

از رقابتهــای پرشــور باشــگاهی و بازیهــای فرامــوش

اردبیل در مقابل روحاش سرتعظیم فرود آوریم.

قلمــش را جــز در راه ورزش و منافع آن بــه خدمت نگرفت.

خوبی نبود .گرفتاریهای ناشی از ویروس کرونا از یک طرف و

هرچنــد که از مال دنیــا چیزی نیندوختند امــا در عمر کوتاه

سال متفاوتی نسبت به سالهای گذشته را برای آنها رقم زده

رسانهای شدند.

داشــتنی و اخالق مدار فوتبال اردبیل ضایعهای بس سنگین

همیشــه با برکت همراه بوده اســت .برای ســالگرد مقصود

مقصود خیلی زود جمع یــاران را ترک کرد .این زود رفتنهای

عزیزان سفر کرده جامعه ورزش در ماههای اخیر شد.

خدمت باشند خسارت غیرقابل جبرانی را وارد میکند.

همچنان نوشــتن در مورد وی ســخت است .کســانی که او را

و عاشق فوتبال که عاشقانه سالها مینوشت و برای ورزش

تماشا نشستهاند این ادعا را میتوانند تأیید کنند.

پرطرفدار از بیتالمال هزینه میکنند و در شکایات مطرح

شده علیه آنها هم مورد حمایت قرار میگیرند.

خدمت تیم و گوش به فرمان مربــی بود خاطرههای زیادی
در ذهنم وجود دارد.

از او که تکیهگاه محکمی برای جوانان در میدان فوتبال بود،

از او که به فوتبال عشق میورزید و زندگیاش را وفقش کرده
بود ،از او که هوادارن برای تماشــای بازیاش لحظه شــماری

ناجوانمردانه از لیســت خط خورد ،از او که در فوتبال اردبیل

او که در رعایت اخالق ســرآمد همه ورزشــکاران بود و از او که

ساعتها میتوان گفت و خاطره تعریف کرد.

نشــدنیاش در تیمهای پاس و صنعت نفت ،از حضور مؤثر

کنم .مقصود در حالی که حال مســاعدی نداشــت به همراه
فیض اله نیکنژاد برای تماشــای بازی آمد و در گوشــهای بر

روی زمیــن خاکــی اطراف میدان نشســت ،حــرص و جوش
خورد و بازیکنان جوان فوتبال شــهرش را مورد تشــویق قرار

داد.

مقصــود و مقصودها نباید فراموش شــوند .او شناســنامه
فوتبــال اردبیــل و یکــی از مدافعــان جوانــان فوتبالی این

منطقه در ســطح کشــور بود .او یاری مؤثر ،بازیکنی با ارزش،

برتــر» مبنی بــر پایین بودن بودجه باشــگاه شــهر خودرو
اظهــار داشــت :از لحــاظ هزینه بــا تیمهای دولتــی قابل

قیاس نیستیم؛ نه فقط امسال ،بلکه در سالهای گذشته.

عاجز هســتند .بازیکنی که قــراردادش با مــا  400میلیون

 18میلیاردی بســتهاند و گذشته بدی دارند .این باشگاهها

محدودیتهایی که داریم ،چنین کاری انجام دهیم؟

ُ
پرطرفــدار از بیتالمــال هزینــه میکنند .اگر آنها امســال

و  700میلیــون تومان با ما قرارداد داشــته اســت ،امســال

حمیــداوی بــا اشــاره غیرمســتقیم بــه مدیــران پیشــین

بدون بردن نامی از باشگاه یا فردی ،به عدم پرداخت مبلغ

در این موضوع ناتوان اســت .ما این بازیکن را در مجموعه

مشــغول به کار نیســتند و این مدیــران از این باشــگاهها

تا قراردادش تمام شــود .صنعت فوتبال این موضوع را رد

ماســت .با این حال وقتی باشــگاهی متمول قرارداد 12،10

بســته اســت ،میتوانم او را بــا پنج میلیــارد و  600میلیون

درخواست  10میلیاردی داشته باشد .مجموعه شهر خودرو

خود بزرگ کردیم ،به او میدان دادیم و این افتخار باشــگاه
میلیارد تومانی به او پیشــنهاد میدهد ،این بازیکن دیگر

تمرکز ندارد و نمیتوانیم او را حفظ کنیم.

رفتهاند .آیا بازیکنی کــه با من قرارداد  400میلیون تومانی

تومان نگه دارم؟

وی با بیان اینکه باشــگاه شــهر خودرو با بیاخالقیها کنار

میکنــد .همه باشــگاههای جهان تیم ب دارنــد که ما این
شــرایط را نداریم .بایــرن مونیخ  67بازیکــن دارد ،اما ما در
جذب بازیکن محدودیت داریم.

خاطرنشان کرد :باشــگاه شــهر خودرو ریالی از گذشتهها

برابــر ما با ایــن فیزیوتراپ قرارداد بســت .وقتــی یک تیم

بدهی ندارد ،اما همین باشــگاهها قراردادهای هفت 10 ،و

آناج -به نظر میرسد مسعود شجاعی همچنان به عنوان
بازیکن-سرمربی در تیم تراکتور به کارش ادامه خواهد داد.

اخــراج علیرضــا منصوریــان از نیمکت تراکتــور در پایان

هفتــه پنجم لیــگ برتر فوتبال یک ســورپرایز بــود اما در
ادامه انتخاب مسعود شجاعی به عنوان سرمربی موقت

تهرانــی نمیتواند فیزیوتراپ پیدا کنــد ،آیا ما میتوانیم با

و نســاجی هم با این شــرایط مشــکل دارند و دو باشــگاه

گذاشت که البته موفقیتآمیز بود.

این تیم سورپرایزتر.
کاپیتان تراکتــور درحالی همزمان هدایت ایــن تیم را بر
از تراکتــور نیز خبرهایی مبنی بر پیشــنهاد ســرمربیگری

تعویضی بود.

ســرمربی موقــت تراکتــور در ایــن دیــدار تغییــرات

هرچنــد نمایــش تراکتــور مثــل دیدارهــای گذشــته

الهامی سرمربی موقت تراکتور شدند ،منابع خبری گزارش

روز بدشانســی پیمان بابایی خورد واال میتوانست نتیجه

همچنیــن باید بــه مصاحبه مدیــر برنامههای «افشــین

علیایحــال ،شــجاعی بعد از حــدود یکســال باالخره به

مســعود شــجاعی در تراکتور ایجاد شده اســت و به نظر

تجربه ســرمربیگری خود را روی نیمکت این تیم پشت سر

ادامه خواهد داد.

دادنــد که شــجاعی در پشــت پــرده تصمیم گیرنــده تیم
خواهد بود و سرمربی موقت مجری آن.

مســئوالن تراکتور جــواب مثبــت داده و دیروز نخســتین

باشــگاههای کمهزینه نبوده است .سوءمدیریت در سایر

 100میلیارد تومان هزینه ،خوب هزینه کردهاند ،اما اینگونه
نیست.

تماشاگرپسند نبود و این تیم خوششانس هم بود که به

به صورت عکس رقم بخورد.
بعــد از ایــن بــازی اما فضــای مثبتی بــرای ســرمربیگری
میرســد که او همچنان به کارش در این تیم با این سمت

داده است.
بــا کنار هم قــرار دادن پــازل اتفافات در باشــگاه تراکتور
میتوان به این نتیجه رسید که مسعود شجاعی حداقل

 -9دیتریخ ماتشیتز؛  21میلیارد پوند

این مرد اتریشی مؤسس مشترک و دارای  49درصد از سهام کارخانه
تولید نوشیدنیهای ردبول اســت .او در چند تیم ورزشی مختلف از
جمله تیم فوتبال نیویورک ردبولز آمریکا ،ردبول سالزبورگ اتریش
و ردبول ریســینگ در فرمول یک ،ســرمایهگذاری کرده اســت .او در
فیجی صاحب یک جزیره است که آن را در ازای هفت میلیون پوند از
خانواده فوربس خرید.

 -8شیخ منصور بنزیاد آل نهیان؛  23میلیارد پوند

این مرد اماراتی کسی اســت که اگر بگوییم منظره فوتبال بریتانیا را
متحول کرد ،بیراه نگفتهایم .ثروت او که بخشی از آن صرف خرید تیم
فوتبال منچسترسیتی و تأسیس گروه فوتبال سیتی شامل تیمهای
نیویورک سیتی ،جیرونا و  ...شده است ،تیم آبیپوش شهر منچستر
را بــه یکی از ابرقدرتهای فوتبال اروپا تبدیل کــرد .او ثروت خود را از
خانواده سلطنتی ابوظبی به ارث برده است.

تامســون که یک غول رسانهای و ثروتمند کانادایی است ،مالک تیم
امپراطوری رسانهای هستند که توســط پدربزرگشان روی تامسون
تأسیس شد .بزرگترین زیرمجموعه این امپراطوری شرکت تامسون
رویترز هست که دیوید مدیر آن است.

 -6دنیل گیلبرت؛  31میلیارد پوند

مالک تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز در لیگ ،NBAدارایی هنگفت خود
را با تأسیس شرکتهای لیزینگی و مؤسسات اعتباری و فعالیت در حوزه

کردودر دستههایپایینتر بسکتبالآمریکاهمصاحبیکتیماست.
 -5فرانسوا پینا؛  32میلیارد پوند

پینا که مؤسس برندهای الکچری «کرینگ» و شرکت سرمایهگذاری
«آرتمیس» است ،باشگاه رن فرانسه را در سال  1998خرید و پسرش
فرانســوا آنری که همسر ســلماهایک هنرپیشــه معروف آمریکایی
اســت ،مدیریت این تیــم را برعهده دارد .رن با ســرمایهگذاری پینا از
تیمی در دسته دوم فوتبال فرانسه به یکی از نمایندگان لوشامپیونه
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فصل جاری تبدیل شد.

 -4کارول اسلیم؛  39میلیارد پوند

دربی معرفی خواهد شد.

کرد که او از منتفی شــدن حضور این سرمربی در تبریز خبر

او عمده درآمد خود را از طریق تجارت الکترونیک به دست آورده است.

سرمایهاشراصرفخریدتیمهاکیکلیولندمانسترز در لیگNHLآمریکا

تراکتور است جایی که هوشــنگ نصیرزاده اعالم کرده بود

قطبی» یکی از گزینههای اصلی هدایت تراکتور هم اشــاره

جزو سهامداران تیم لسآنجلس اف سی در لیگ فوتبال MLSهم هست.

امالک به دســت آورد .او که فردی ورزشدوســت هم هســت ،بخشــی از

حمایت از شجاعی بود ،به نوعی این موضوع را تأیید کرد.

حضور شجاعی موقت اســت و سرمربی جدید بعد از بازی

تراکتور به شجاعی وجود داشت.
جالــب اینکــه در آن زمــان وقتی احد شــیخالری و ســاکت

مالک باشــگاه شــهر خــودرو در پایــان خاطرنشــان کرد:

تحت عنوان «اعتماد و اتحاد الزمه موفقیت تراکتور» که در

پایانــی بــه ثمــر رســاندند حاصــل همــکاری دو بازیکــن

بسکتبالبروکلیننتسدر لیگبسکتبال NBAتبدیلشد.اوعالوهبر این

«وینیپگ جتس» در لیگهاکی آمریکاســت .او و خانوادهاش مالک

امروز باشــگاه تراکتور طی یادداشتی در رسانه رسمی خود

البتــه ایــن امر برخــاف اظهارات معاون ورزشــی باشــگاه

ایــن تاجر تایوانــی  -هنگکنگــی  -کانادایی ســال  2019به تنهــا مالک تیم

چون زورمان نمیرسد.

و از یک ســال و نیم گذشــته هنوز طلب خود را نگرفتهایم،

شجاعی سکاندار تراکتـور میماند؟
هوشمندانهای انجام داد و گلی که سرخپوشان در لحظات

عهده گرفت که در فصل گذشــته بعد از جدایی دنیزلی

رضایتنامه یحیی گلمحمدی اشــاره کرد و گفت :من امروز

کرد :اگر من هم بودم ،قرارداد  500میلیون تومانی را بیش
از پنج میلیارد تومان میبســتم .حتی باشگاههای تراکتور

به هــر دلیلــی نمیتواننــد بازیکــن خارجی جــذب کنند،

 -10ژوزف سای؛  11.1میلیارد پوند

مراعات میکنم و از تیمی اســم نمیآورم ،اما شــکایت کردم

باشگاهها باعث شده است فکر کنیم این مدیران با بیش از

مالک باشگاه شهر خودرو با بیان اینکه باشگاههای داخلی

گزارشهای منتشر شده از داراییهایشان مشاهده میکنید:

 -7دیوید تامسون؛  30میلیارد پوند

حمیداوی با بیان اینکه اگر جای ایجنتها بود ،رقم قرارداد

آمده است ،گفت :من شــب خوابیدم و صبح متوجه شدم

کــه فیزیوتــراپ مــا را بردهاند! یکی از این دو باشــگاه ســه

شکایتی هم شود ،همه جوره از آنها حمایت میشوند .وی

باشــگاه مــا بــا  40میلیــارد هزینــه در فصل جــاری ،جزو

بازیکنان با باشگاههای متمول را افزایش میداد ،تصریح

ردهبنــدی  10مالــک ثروتمنــد دنیــای ورزش را براســاس آخریــن

روح مرحوم مقصود بایرامی شاد و یادش گرامی باد.

قــرارداد بســتهاند ،اظهــار داشــت :بلــه .فرهنــگ غلطی

سرخابیهای پایتخت بیان کرد :هر دو عزیز در حال حاضر

مالک باشگاه پاریسنژرمن هم دیده نمیشود.

سرچشمه بگیرد و در عمل چهره خود را نشان بدهد.

وی بــا انتقــاد از افزایــش رقــم قراردادهــا تصریــح کــرد:

وجــود دارد که میگوید بازیکن را اینقــدر در تیم نگه داریم

متمولی مانند رومن آبراموویچ مالک باشگاه چلسی یا قطریهای

مضاعف میطلبد همتی که از عشــق بــه ورزش و بزرگان آن

بــرای پرداخت قراردادهای خود مشــکل دارنــد و مدیران

نمیتوانیم بپذیریم بازیکنی که ســال گذشته یک میلیارد

اســت که در رده هشــتم قــرار دارد .در این ردهبندی حتی نــام افراد

کوتاهیهای زیادی شده است .جبران این کوتاهیها همتی

مالک باشگاه شــهر خودرو در پاســخ به این پرسش که آیا

قبلی با سوءمدیریت چنین قراردادهایی امضا کردند.

شــیخ منصور بنزاید آل نهیان مالک اماراتی باشــگاه منچسترستی

بــرای معرفــی الگوهــای ورزشــی منطقــه بــه نســل جوان

ایــن پولها را ندهند ،ســال بعــد ایــن کار را میکنند و اگر

بازیکنانی در کشــور هســتند که بیــش از  10میلیارد تومان

مالکان تیمهای فوتبــال وجود دارد ،تنها یکی از آنها در فهرســت 10
نفره ثروتمندترین مالکان تیمهای ورزشــی جهان قرار دارد و آنهم

دوست داشتنی و قابل احترام بود.

ُ
حمیداوی :فیزیوتراپ ما را بردند!

همه باشگاههای خصوصی نشان دادهاند در این موضوع

با وجــود هیاهــوی زیادی کــه دربــاره ســرمایهگذاریهای هنگفت

انســانی بزرگ ،مــردی پرتالش ،پــدری مهربان و ورزشــکاری

و در شکایتها حمایت میشوند

فرهــاد حمیــداوی درباره ادعــای مجری برنامــه «فوتبال

میلیون تومان قرارداد بسته است!

را در فوتبــال به رخ دیگران نمیکشــید و از او که همیشــه در

کارگران در مقابل حریفش صفآرایــی کرده بود را فراموش

دو باشگاه پرطرفدار از بیتالمال هزینه میکنند

تســنیم -مالک باشــگاه شــهر خــودرو گفت دو باشــگاه

تومان بوده ،با باشــگاه دیگری به مبلغ پنج میلیارد و 600

درس فوتبــال مــیداد ،از او کــه متواضعتریــن ورزشــکار و

که راه و ترابری نماینده اردبیل در لیگ دسته سه در ورزشگاه

میان آنها تنها نام یکی از مالکان تیمهای فوتبال جهان آنهم در رده

ایــن تاجر مکزیکــی زمانی (در فاصله ســالهای  2010تــا  )2013طبق

در بــازی روز جمعــه با پیــکان نیز ســرمربی تیم محبوب

گزارشنشریهفوربسثروتمندترینمردجهانبودهرچندکهثروت
او بــه  39میلیون پوند کاهش پیــدا کرد .او تا ســال  2017تنها مالک

پرشورها خواهد بود.
الزم به ذکر است که محمدرضا زنوزی مالک تراکتور اعتقاد

باشگاه لئون در لیگ دسته اول فوتبال مکزیک بود.

میتواند شجاعی را از فقدان صبر زنوزی مصون نگه دارد.

اورتگا داراییهای خود را از صنعت مد به دســت آورد و مؤسس برند

ویــژهای به کاپیتــان تیمش دارد و رابطه خــوب بین آنها
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پوشاک «زارا» است .او طرفدار سرسخت فوتبال هم هست اگرچه در

ورزش سه -سرمربی آنتورپ بعد از شکست  0-2مقابل

کلوب بروژ گفت تصمیمش برای بازی دادن به علیرضا

بیرانوند در این بازی تصمیم اشتباهی بوده است.

آنتورپ دیروز در ژوپیر لیگ بلژیک در خانه خود میزبان

کلوب بــروژ بــود و در ایــن بــازی خانگی بــا نتیجه 0-2

شکســت خورد .آنتــورپ در این بازی علیرضــا بیرانوند

سنگربان ملی پوش کشورمان را در ترکیب خود داشت

لکو پشت گلرش را خالی کرد

واکنش غیرحرفهای سرمربی آنتورپ به بیرانوند
آنتورپ را از دروازه شان راحت کند .لکو سرمربی آنتورپ

در پایــان بازی دیروز اما اعالم کرد به این نتیجه رســیده

اما به نظر میرسید سرمربی این تیم بلژیکی از عملکرد

بوده که بوتز به یک بازی اســتراحت نیاز دارد تا بتواند از

به جای حمایت از دروازه بانــی که اولین بازی خود را در

بیرانونــد در اوایل ســال  2020بــا آنتورپ قــرارداد امضا

او راضــی نبود .لکو اما در اقدامی عجیب و غیر حرفه ای
لیگ انجام داده به انتقاد از بیرانوند پرداخت و در پایان

مسابقه به خبرنگاران گفت تصمیمش برای بازی دادن

به بیرانوند تصمیم اشتباهی بوده است.

خواستم امتحان کنم چون فکر میکردم دروازه بان دیگر

ما هم شرایط عالی دارد که اینطور نبود".

ایــن اظهارات ســرمربی آنتورپ باعث تعجب بســیاری

از کارشناســان شــده چرا که مربیان باشــگاهی معموال
در بازیهــای اول بازیکنــان جدیــد خــود حتــی اگــر از
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بالمر مدیر اجرایی شــرکت مایکروســافت اســت که مالــک آن بیل
گیتس جــزو ثروتمندتریــن افراد جهان اســت .در طول ســالهای
همکاریاش با این شــرکت او به دارایی چشــمگیر  53میلیارد پوند
دست پیدا کرد .او ســال  2014مالک تیم لسآنجلس کلیپرز در لیگ

رســانه بلژیکی  nieuwsbladاز عملکــرد بیرانوند در

کرد و اگر همان زمــان در بلژیک حضور مییافت بدون

بیرون آمدنهای نامطمئن نشــان داد هنوز نمیتواند

دفــاع کنند .ولی ســرمربی آنتورپ دیروز بــر خالف این

ثروتمندترین مالک یک تیم ورزشــی ،یــک مرد هندی به نام موکش

شــرایط کرونایی ســفر او به بلژیک آنقدر طول کشــید

همچنین بیرانوند را روی گل اول بروژ به شــدت مقصر

توســط آنتورپ ،زمانــی که علیرضا ســرانجام به بلژیک

دروازه بیرون آمد و مقصر اصلی دریافت گل اول بود.

تیم است.

زیادی درباره بیرانوند روبرو بود و در پاسخ به آنها گفت:

نظر بدنی و ذهنی به شرایط ایده آل برسد.

شک دروازه بان شماره یک این تیم میشد ولی به دلیل

آنتــورپ بود ولی در بازی دیــروز لکو ترجیح داده بود به

رســید متوجه شــد که حاال دروازه بان شــماره دوی این

مرتکب اشــتباه نشــده و توانســته بود خیال هواداران

دادن به او در بازی دیشب نقش داشته است.

از آنها یعنی بوتز که خیلی خوب اســت .من در این بازی

آن را هم دارد ،در دسته دوم فوتبال اسپانیا به سر میبرد.

عملکرد آنها راضی نباشــند برای روحیــه دادن به مهره

ایوان لکو سرمربی آنتورپ در این بازی بیرانوند را به ژان

بیرانوند میــدان بدهد .بوتز فرانســوی در طول فصل

در مقابل شاگردان مورینیو در تصمیم لکو برای میدان

اتفاقی است که افتاده .ما دو دروازه بان اول داریم .یکی

هست که تیم محبوب دوران کودکیاش دپورتیوو الکرونیا که تملک

بسکتبال  NBAشد و این تیم را در ازای  1.5میلیارد پوند خرید.

که بیرانوند ایــن فرصت را از دســت داد و با خرید بوتز

بوتز ترجیح داده بود .بوتز در این فصل دروازه بان اول

خوب اســتفاده کرد و به احتمال زیــاد نمایش خوب او

تصمیم مــن تصمیم بــدی بود و همــه ایــن را دیدند.

این حوزه سرمایهگذاری زیادی انجام نمیدهد و به همین دلیل هم

بیرانونــد در مقابل تاتنهــام اما از اولین شــانس خود

مقابــل کلوب بــروژ انتقاد کــرده و میگویــد او با برخی
ســنگربان شــماره یک باشــگاهش باشــد .این رســانه
دانست و میگوید او خیلی زود و به شکلی نامطمئن از

جدیدشــان ســعی میکنند در مقابل خبرنگاران از آنها
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ســنت رایج به صراحت به انتقاد از بیرانوند پرداخت تا

آمبانی اســت که طبق گزارش فوربــس ،در ردهبندی ثروتمندترین

نشــان دهد علیرضا در ادامه فصل احتماال کار ســختی
در پیــش خواهد داشــت تا بتواند دوبــاره درون دروازه

آنتورپ بایستد .بیرانوند از این به بعد باید در تمرینات

ایــوان لکو ســرمربی آنتــورپ در پایان بازی با ســواالت

خودش را به لکو و کادر فنی آنتورپ ثابت کند تا بار دیگر

" قرار دادن بیرانوند در ترکیب اصلی ریســک بود .این

را داشته باشد و این بازی اول را به فراموشی بسپارد.

فرصت نشان دادن تواناییهایش در بازیهای رسمی

افــراد دنیا هم جایگاه نهــم را دارد .او که ثروت خــود را از فعالیت در
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی به دست آورده است ،سال  2008مالک
تیم کریکت بمبئی ایندینز شد و سوپرلیگ فوتبال هند را هم تأسیس
کــرد .خانهای که او در آن زندگی میکند ،به تنهایی یک میلیارد پوند
ارزش دارد.
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نگاهی به مناقشات ساترا با ارشاد

این کالف سردرگم به این زودی باز نمی شود

«رادیو هفت» جدید از جنس کروناست

یک گروه خاطرهساز

مهر -منصور ضابطیان درباره فصل جدید «رادیو هفت» و ویژگیهای آن
در دوران کرونا ،مانند تصویربــرداری آیتمها از منازل مجریان و هنرمندان
توضیحاتیارائهکرد.

منصور ضابطیــان درباره تولید ســری جدید برنامــه «رادیو هفت» پس

از چند ســال تعطیلی و بازگشــت دوباره به قاب تلویزیون بــا این برنامه
خاطره ســاز بیان کــرد :خود ما خیلی قصدی نداشــتیم «رادیــو هفت» را

بسازیم و فکر میکردیم این برنامه خاطرههایش برای مردم جذاب است

و بایــد اجازه بدهیــم خاطرههایش باقــی بماند .اگر هــم میخواهیم در
تلویزیون کار کنیم باید با برنامه و فرم دیگری کار کنیم.

وی ادامه داد :با این حال در ســه ماه گذشــته به طرز شگفتانگیزی با این

نظر مردم در فضای مجازی مواجه بودیم که در شرایط فعلی نیاز به آرامش

دارنــد و برنامهای مثل «رادیو هفــت» میخواهند که این نظرها همزمان

شــد با تغییر مدیریتها در تلویزیون که شــرایط بهتری را برای کار فراهم
میکرد .شــبکه آموزش که خانــه اول رادیو هفت بود و مدیران شــبکه هم

لطف داشــتند و این پیشــنهاد را دادند که ما رادیو هفت را مجدد شــروع
کنیم.

ضابطیــان اظهار کــرد :تیم ما تصمیم گرفــت دوباره با «رادیــو هفت» در
واقعا نیاز جامعه به داشتن آرامش در شرایط
تلویزیون ظاهر شــود چون
ً

کروناست به ویژه این شبها که منع تردد است و مردم ساعت بیشتری را

در خانه سپری میکنند باعث میشود بخواهید برنامهای بسازید تا مردم
حداقل ساعتی از این فضای حاکم بر جامعه دور شوند.

نگرانی بزرگ برای تیم رادیو هفت و طرفدارانشان

وی درباره ریسک موفقیت این برنامه در تولید دوباره و اینکه چقدر نگرانی

طبیعتــا این نگرانی خیلی بزرگ اســت هم برای ما هم
دارنــد توضیح داد:
ً
طرفدارانمــان که ممکن اســت این اتفاق بیفتــد .عالوه بــر آن مردم باید

بدانند که االن شرایط تولید برنامهای با تنوع رادیو هفت خیلی فرق کرده

مثال برخی آیتمهای مصاحبه را که در برنامه معمول بود نمیتوانیم
است و ً
داشته باشــیم چون آدمها را نمیتوان به استودیو بسته آورد و یا آیتمی که

گفتگو با کودکان بود دیگر امکانپذیر نیست و بچهها را نمیتوانیم به بلک

اصال نمیخواهیم این ریسک را قبول کنیم
باکس ببریم چون تا پایان کرونا ً

تا خدای نکرده مشکلی پیش بیاید.

ضابطیان درباره شــرایط جدیــد تولید نیز گفت :فیلمبرداری در شــرایط
بســته و با حدود  ۱۰تا  ۱۵نفر از عوامل در یک اتاق در بسته بسیار خطرناک

اســت و بر این اســاس ما ســاختار «رادیو هفت» را کمی تغییــر دادهایم و
اســتودیوهای شــماره  ۲و اتاق بلک باکس را نداریم .ما قرار است به نوعی

«رادیو هفت در خانه» بسازیم یعنی همه دوستان شامل مجری و هنرمند

از منــازل خود گویندگی و اجرا میکنند به غیر از اســتودیو برنامه که با یک

ایســنا -تناقضها در برداشــت نمایندگان ارشاد و

پرسشهایی از این دست مطرح میشود ،نقش خود

فضای مجازی ،از جلسات مشترکی که بینشان برگزار

به نوعی از مسوولیتها شانه خالی میکنند.

در روزهای اخیر نشستی مشترک بین نمایندگان تهیه

و ســریال از سینما جدا شــده بود و در ادامه نامه ای از

مقــررات صــوت و تصویــر فراگیــر در فضــای مجازی)

دالیــل مخالفت با طرح نظارت ســازمان صداوســیما

اینترنت و سرعت آن نمیتوان مصاحبههای اینترنتی انجام داد .مهمترین

دلیل هم این است که نرم افزارهایی وجود دارد که ما نمیتوانیم به واسطه
تحریم تهیه کنیم و عالوه بر آن پهنای باند و سرعت اینترنت اجازه نمیدهد
کیفیت خوبی را با اسکایپ تهیه کنید .اگر ما هم این امکان را داشتیم خیلی

کارها را پیش میبردیم.

حتما اگر
ضابطیان در واکنش به نبود خالقیت در برنامه ســازان اظهار کرد:
ً
این امکانات باشد خالقیت و عالقهاش وجود دارد .چه کسی بدش میآید در

جایی از دنیا باشد و با فرد دیگری در گوشهای از دنیا با تصویر و صدای عالی
گفتگو کند .چالشی است که واردش شــدهایم و آزمون و خطا میکنیم .آنچه

همچنان در رادیو هفت هســت و ما به عنوان اصل اساسی به آن توجه داریم

مســاله آرامش است و به دور از همه جنجالها از گرانی و کرونا و… با پذیرش
اینکــه خودمان هم درگیرش همه این گرفتاریها هســتیم میخواهیم کاری

کنیم که مردم در یک ساعت آرامش نسبی داشته باشند.

بازگشت محمد بحرانی و قصه خوانی امیرعلی نبویان

وی دربــاره مجریانی کــه در این فصل بــا آنها همــکاری دارد توضیح داد:

شاهین شرافتی ،اسماعیل باستانی ،رشید کاکاوند ،محمد بحرانی از جمله
دوستانی هستند که پیش از این با آنها همکاری داشتیم و باز هم در برنامه
حضور دارند در تالشیم یکی دو نفر گوینده دیگر را اضافه کنیم.

این روزنامه نگار و برنامه ساز درباره برنامه شب یلدا هم بیان کرد :در شب

یلدا یک برنامه سه ساعته داریم و از ابتدای دی هر شب و به صورت روتین
برنامه خواهیم داشــت .برنامه هم شــامل آیتمها و فضــای معمول مثل
قصه ،شــعر ،متن و موسیقی میشــود ما در تلویزیون فقر موسیقی خوب
داریم و در این برنامه موسیقیهایی از دل تاریخ بیرون میکشیم .امیرعلی
نبویان هم قصههایی به اسم «پسر ساالر» دارد که میخواند.

بر شــبکهی نمایــش خانگــی را توضیح مــیداد و آن را

برگزار شد؛ نشســتی که محصول آن به باور طرف اول،

غیرقانونی عنوان کرده بود.

محول شــدن مســوولیت صــدور پروانه ســاخت آثار

در ایــن نامه هشــدار داده شــده بود کــه «فربه کردن

غیرســینمایی به ســازمان ســینمایی وزارت ارشاد بود

صداوســیما هزینهای ســنگین برای حاکمیت خواهد

و حضــور نماینــده ای از ســاترا در جلســههای صدور

داشــت» و «اگر به هــر دلیلی نظارت بــر محتوای غیر

پروانه نمایش آثار غیرســینمایی وزارت ارشــاد .این در

حالی است که ســاتراییها پس از این جلسه با رد این

«ساماندهی محتواهای منتشرشده در فضای مجازی

صوت و تصویر فراگیر» از وظایف اصلی این ســازمان

در این جلســات شــدنی نیســت و از طرفی برای خود

فارسی» ،ماموریتی اســت که از همان ابتدا برای ساترا

و تحرکبخشــی بــه حــوزه تولیــد محتــوا و خدمات و

قائلند .هرچند این مســاله حق اعطای مجوز ساخت

کــه پروژههای شــبکه نمایش خانگی از رونــق کافی در

دانسته شده است.

کند بلکه یکی از الزامات سریالها برای پخش و توزیع

عایدی مالی چندانی هم برای ســازندگانش نداشتند،

برداشــتها ،تاکید کردند که حضور نماینده ای از آنها

در کشــور و توســعه محتواهــای غنی اســامی به زبان

صرفــا مســوولیت «انتشــار و پخــش در رســانهها» را

برشمرده شــد؛ اما در تمام این ســالها و در مقاطعی

نظارتی برشمرده میشود و در بخشی دیگر «حمایت

ایجاد نشــاط اجتماعی» به عنوان وظیفه اصلی ساترا

برنامهها در فضای مجازی را از صداوســیما سلب نمی

مقایســه با ســریالهای تلویزیون برخوردار نبودند و

در سرویسهای صوت و تصویر ،داشتن مجوز تولید از

سازندگان برنامهها در شــبکه نمایش خانگی ،نه تنها

اما ساترا در حالی حق صدور مجوز ساخت یک برنامه

نبودند.

کــه در همیــن مدت اخیر در مــواردی با پاره ای ســنگ

این سازمان برای رسانه ای کردن فعالیتهایشان پیدا

ضمــن اینکــه در ماههــای اخیــر پخــش محتــوای

بستر پلتفرمهای اینترنتی شده است؛ نمونه ای بر این

در بین اهالی رســانه ،مجبور به تکرار چندباره کلمات

انتقادبرنگیــز بوده اســت کــه در این مــوارد به صرف

به همین دلیل و توجیههای که از ســوی ســعید رجبی

حاال حدود یک ســال از آن روزها گذشــته است و ساترا

از دیگــر ســو ســاترا در روزهــای اخیر خبــری را مبنی بر

«انداختن تــوپ در زمیــن مراجع قضایــی و امنیتی»

نمایش خانگی مطرح میکند .دعوای ارشاد و نماینده

رســانه ای کرد کــه آن را مصداق توهیــن به قومیتها

ســاترا یا همان «ســازمان تنظیم مقررات رســانههای

خانگــی ،در این مدت بســیاری از پروژههــا را در دوران

جمعــی از هموطنــان ُلر شــد و دردســرهای بســیاری

که در ســایتش اعالم کرده اســت ،با اســتناد به ابالغیه

و جــز جنــگ قــدرت آن هم نــه در فضایــی خصوصی

جمهور (به عنوان رییس شــورای عالی فضای مجازی)

نداشــته است .این در حالی اســت که «افزایش کسب

ارشاد یا صداوسیماست.

با این ماموریت که اصال با چیزی به نام «ســاترا» آشــنا

را برای معاونت ســینمایی وزارت ارشــاد قائل میشود

حتی از حدود یک ســال قبل که ســر و کله نمایندگان

اندازیهــا ،مانــع تولیــد و پخــش برخــی برنامهها بر

شــد ،برای جــا انداختن نام خود و ماموریتهایشــان

ادعا ،برنامه  ۹۹عادل فردوســی پور است که در نهایت

میشدند.

فروتن ،معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان سینمایی

روز بــه روز ادعاهــای بیشــتری را بــرای نفوذ در شــبکه

عنوان شد ،ساخته نشد.

صداوسیما برای به چنگ درآوردن حوزه شبکه نمایش

صــوت و تصویر فراگیر در فضای مجــازی» همان طور

ســخت کرونا و کــم کاری اهالی نمایــش متوقف کرده

ای که شــهریور ماه  ۹۴ـ یعنی پنج سال قبل ـ به رییس

کــه در عرصــه بیرونــی و عملکردهــا ،عایــدی دیگری

تحویل داده شد ،مدتی است که تشکیل شده است.

و کار و زمینهســازی تســهیلگری بــرای فعــاالن حــوزه

فرهنگ

ســاترا همچنین بــر «اســتفاده هرچه بیشــتر کاربران

ایرانــی از برتریــن محتواهــای جهــان» موظف شــده
اســت؛ اما نگاهی بــه کارنامه نماینده صداوســیما در

این مدت ،جز دیدار با سفیر چین در ایران و اعالم خبر

پخش رایگان سریالهای چینی ،عملکرد دندان گیری

را نصیبمان نمی کند.

ســریالهای ترکــی از برخــی وی او دیهــا هم بســیار

وعده رده بندی سنی بسنده شده است.

حذف یکی از قسمتهای برنامه شبکه نمایش خانگی

دانســته بود؛ برنامه ای کــه موجب آزردگــی و واکنش
را بــرای بازیگــری ایجاد کرد کــه ناآگاهانه جملــه ای را
بیان کرده بود؛ این در حالی که اســت با متصور شدن

وظیفه نظارت بر پخش برای این نهاد ،شــاید بیش از
همه باید انگشــت اتهام را به ســمت خود ساترا نشانه

رفت .هرچنــد متولیان فعــال در این ســازمان هرگاه

فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شــود این معنا را
لزوما در پی ندارد که تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران
ً
بــه تلویزیون گرایش پیــدا خواهند کرد؛ زیرا ســرمایه

ماهیتا از ریســک و خطــر پذیری خــود را دور میکند و
ً

به ســمتی نخواهد رفت که با ضوابــط و مالحظات آن
همخوانی و همراهی ندارد».

اما هشــدارها و مقاومتهایی از این دست ،در نهایت
به نتیجه ای نرسید و تهیه کنندگان سینما و مسووالن
وی او دیهــا کــه پروژهــا را تعلیــق شــده میدیدند،

در نهایــت بــه ناچــار حضــور ســاترا را پذیرفتنــد و به

فکر نشســتن پای میــز مذاکره افتادنــد .مذاکراتی که
هیچگاه حداقل از طرف ساترا رسما اطالع رسانی نشد
و فقط هر کدام از دو طرف بعد از جلســه از منظر خود

اتفاقات را روایت میکردند .نمونه ای از این جلســات
در روزهــای گذشــته اتفــاق افتاد .ســه نفــر از اعضای

اتحادیــه تهیهکنندههای ســینما (غالمرضا موســوی،
سید جمال ســاداتیان و مجتبی فراورده) در جلسهای

بــا نمایندگانی از ســازمان تنظیم مقررات رســانههای
صوت و تصویر فراگیر (ســاترا) حاضر شــدند تا شاید
به راه حلهــای بهتری برای مجوزهای تولید برنامه در
شبکه نمایش خانگی برسند.

اما در نهایت آنچه به عنوان محصول نشســت از سوی

طرفین روایت شــد ،بیش از آنکه نوید برطرف شــدن

مناقشات را بدهد ،حاکی از کالف سردرگمی بود که روز
به روز بهم پیچیده تر میشود.

منظر

با بزرگان علم و ادب

«حاج محمد نخجوانی»
از تجارت تا عشق کتابخوانی

مجــری رادیو و تلویزیــون درباره این شــرایط جدیــد اظهار کــرد :ما باید

اصال اینجا امکانپذیر نیست اینجا با وضعیت
نرفتهایم ،گفت :برخی از آنها ً

ســوی معاونت حقوقی وزارت ارشاد رســانه ای شد که

کنندگان ســینما و نمایندگان ساترا (ســازمان تنظیم

دوربیــن ،میکروفــن و… بــرای عوامــل بفرســتیم و مدیریت این شــرایط

لوکیشنها هم برای مردم جذاب باشد.

راســتا تکلیف ســاختارهایی چون مســتند ،انیمیشن

نامشخصی کرده است.

رادیو هفتی از جنس دوران کرونا

وی درباره تجربههای جدید مصاحبه و برنامهسازی در دنیا که ما سراغ آنها

نمایش خانگی به صداوســیما خبر داده شد و در این

شــده و شــرح وظایــف را تابــع دســتورالعملهای

صــدا و تصویر میدهیم که مجموع اینها تولید را هم ســختتر و هم گران

از این پخش میشــده است متفاوت باشد .امیدوارم این تنوع و گوناگونی

مجلس یازدهم برای محول شدن ارائهی مجوز شبکهی

دارد کــه دامنگیر پروژهای شــبکه نمایــش خانگی

تصویربرداری کرده ،کادربندی کنند و یــا آموزشهایی برای این امور فنی

بــه خانههای مردم میآید از جنس همین دوران باشــد و با آنچه که پیش

پاییــز امســال بــود کــه از تــاش برخــی از نمایندگان

میشــود ،همچنــان از وضعیت ســردرگمی حکایت

خــود میگیرند با امکاناتی که ما برایشــان میفرســتیم تــا در منازل خود

خیلی ســخت اســت با این حال خواســتیم رادیو هفتی که در دوران کرونا

را «نظارت بر پساپخش» عنوان میکنند و به این بهانه

ســازمان تنظیم مقررات صــوت و تصویــر فراگیر در

مجــری در جام جم فعــال خواهد بود .باقــی افراد متنهــا را از خانههای

کرده است.
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تلویزیون

غروب آفتاب۱۷:۰۶:۳۰ :

نصر-از اقدامات بسیار مهم و فراموش نشدنی

توانســت تعداد زیادی از کتابهــای قدیمی را

مختلف و جمع آوری نسخ نفیس کتب قديمه

کشور بازگرداند و از این طریق خدمت فراموش

مرحوم نخجوانی باید مســافرت به کشورهای

اشاره کرد.

که به عللی از ایران خارج شده بودند دوباره به
نشدنی به جامعه فرهنگ ایران نمود.

حــاج محمــد نخجوانــی در ســال  ۱۲۹۷هجری

محمد نخجوانی یک لحظه از تشــویق دیگران

دانش دوست چشم به جهان هستی گشود.

همیشه مقدمات این کار را فراهم میکرد .چنان

قمری در شــهر هنرپــرور تبریز در یــک خانواده

به نوشــتن و چــاپ کتاب دریــغ نمــی ورزید و

در ســال  1306به مکتــب خانه مــیرود و بدین

که حاج اسماعیل امیرخیزی را تشویق کرده بود

و ابتدا در مکتب ســید حســین زنوزی سپس در

» را به طبع برساند .

ترتیــب دوره تحصیلــی خویش را آغــاز میکند

ســال  ۱۳۰۸به اتفــاق مرحوم حــاج محمد على
بادامچی و ســید حســن تقــی زاده در مدرســه

طالبیه به کسب علم و معرفت ادامه میدهد.

بــا آن کــه پیــش پــدرش به تجــارت مشــغول

میشود ولی عشق به کتاب و کتابخوانی باعث
میشود به سرعت کتابهای متعدد نفیسی را
جمع کرده و شگفتی همگان را برانگیزد.

هنــگام تأســیس کتابخانههای ملــی و تربیت
تبریز این مرد مشــروطه طلــب نقش مهمی را
ایفا کــرد و هنگام ســاخت کتابخانــه تربیت در

تا کتاب گران بهای « قیام آذربایجان و ستارخان

کتابهــای جمع آوری شــده به وســیله مرحوم
نخجوانی بــه قدری باارزش بودند که بســیاری

اوقات میتوانستی یک اســتاد دانشگاه تهران
و یا یک مستشــرق اروپایی را ببینی که در منزل

ایشــان مشــغول مطالعه کتاب و یا برداشــتن
یادداشت از روی یک نسخه خطی است.

وی وصیــت کــرده بــود کــه کتابخانــه بــدون

اســتثناء بعد از مرگش بــه کتابخانه ملی تبریز
منتقل شود و از آنجا به جای دیگر انتقال نیابد.

از میــان کتابهــای نفیس و نــادری که مرحوم

ســال  ۱۳۰۰خورشیدی جزو هیأت مدیره آن بود

نخجوانی توانســت گرد آوری کنــد میتوان از «

از کارهای بسیار مهم و فراموش نشدنی مرحوم

دو جلد به تألیف میرزا حســن زنوزی متخلص

و زحمات زیادی را در این راه متحمل شد.

نخجوانی باید مسافرت به کشورهای مختلف

و جمــع آوری نســخ نفیس کتب قديمه اشــاره

کرد.

ریاض الجنه » در هشــت روضه و بحرالعلوم در

به فانــی و همچنین کتــاب « بحرالعلــوم » در
تواریخ و حکایات و اشعار و موضوعات مختلف

نام برد.

وی عالقــه وافــری به ســیر و ســفر داشــت و به

ســرانجام این مرد پر تالش در  ۸۵ســالگی و در

اروپایی مســافرت کرد و با دانشمندان آن دیار

و در قبرستان طوبائیه تبریز با خاک همنشین

افغانستانومصر وپاکستانوبیشتر کشورهای

تماس نزدیــک یافت .در طی این تماسها وی

 ۱4مرداد  ۱۳۹۱شمســی دیده از جهان فرو بست

شد.

عکسهای ماندگار

«سبحان قلی کهنبانی»
عکس :ایرنا

ســبحان قلی کهنبانی ،عکاس پیشکســوت ایرنا که عکسهای ماندگارش از رخدادهای مهم
تاریخی همچون انقالب اســامی ،دفاع مقدس و رویدادهای ورزشــی بیــن المللی از حافظه
بصری ایرانیان فراموش نمیشــود ،ظهر یکشنبه به دلیل نارسایی کلیه درگذشت( .عکسها
توسط مرحوم سبحان قلی کهنبانی ثبت شده است ).سبحان قلی کهنبانی ،عکاس پیشکسوت
ایرنا در سالهای اخیر از بیماری رنج میبرد .او در سن  ۷۶سالگی درگذشت.

