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ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

گرچه ارز 4200 تومانی هم از پس گران شــدن 
دســت کم  امــا  برنیامــد  خدمــات  و  کاالهــا 
نگذاشت نایاب شــوند. با حذف ارز 4200 اما 
این نگرانی جدی اســت که یا نایاب و کم یاب 
شــوند یا گران َترَترَتر! چرا چــوِب از پِس عدۀ 

خاص، برنیامدن را همه باید بخورند؟

پروژه هایی که محله 
محور نیست 

شــنب غــازان از محــات قدیمی تبریز اســت 
که طبق گزارشــات مورخیــن، آثار باســتانی و 
تاریخی آن به دلیل دو زلزله ویران کننده تبریز 
و همچنیــن بــی توجهی هــا در ادوار مختلف 

مورد آسیب واقع شده و به غارت رفته است
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به جای ترمز پا را روی گاز 
قیمت ها گذاشته ایم

یوم هللا 9 دی تداوم
 22 بهمن سال 135۷ بود

نماینده تبریز در مجلس:نماینده مجلس:

تیتر وار
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پنجره های کالس باز 
باشند؛ دانش آموزان 

لباس گرم بپوشند !

حکمی که
 رئیسی برای 

سردار سلیمانی زد

سرخط خبرها

نخستین حضور نخستین حضور 
تئاتر آذربایجان تئاتر آذربایجان 

در قاره آفریقادر قاره آفریقا
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قانون برایقانون برای
 جذب سرمایه است جذب سرمایه است

نه فرار سرمایهنه فرار سرمایه

متروی تبریز 
در ایستگاه بی پولی!

»عدۀ خاص« را 
معرفی کنید

تبریــز  شــهری  قطــار  ســازمان  مدیرعامــل 
می گوید: دولت می داند بــا چنین بودجه ای 
امــکان ســاخت متــرو وجود نــدارد. تــا زمان 
دولــت نهم همــه هزینــه ســاخت متروهای 
شــهری برعهــده دولت بــود و با آغــاز دولت 
نهم ۵0درصد بودجه ســاخت متــرو برعهده 

شهرداری ها گذاشته شد

3

2

ب
خا

سر
و - 

شی
: آر

س
عک

ب
خا

سر
و - 

شی
: آر

س
عک

تأملی بر تالش شهرداری اصفهان برای میزبانی از گردشگران جام جهانی قطر

                            

روزنو- "ایران کمــاکان با کریــدور زنگزور مخالف 
اســت، امــا کارشناســان می گوینــد اگــر روســیه و 
ترکیه تصمیم بگیرند به باکو اجازه اســتفاده از آن 
کریــدور را بدهند نه ایــران و نه ارمنســتان قدرت 
مخالفت با آن را نخواهند داشت. دیپلمات ایرانی 
می گوید:"امــروز نمی توانیــم باکــو را با پیشــنهاد 
قــرارداد گاز فریــب دهیــم در واقع، آنــان از نقاط 
ضعف ما به نفع خود اســتفاده می کنند و قرارداد 

گاز این را به خوبی نشان می دهد".
تغییر سیاست ایران در قفقاز جنوبی را می توان به 
دالیل اقتصادی دانست. ســایت تحلیلی "میدل 
ایســت آی" در گزارشــی دربــاره همکاری های تازه 
اقتصــادی تهران و باکو و دالیل آن می نویســد: در 
اواسط سپتامبر باکو رزمایش مشــترکی را با ترکیه 
و پاکســتان آغــاز کــرد. دو هفته پــس از آن نیروی 
زمینــی ارتش ایران تعداد زیــادی نیروی نظامی را 
در مرز جمهوری آذربایجان مستقر کرد و یک مانور 
نظامــی را برگزار کــرد. باکو چنــد روز بعد رزمایش 
مشــترک دیگری را با حضور ترکیه رقیب منطقه ای 

ایران در گرجستان برگزار کرد.
 بــا این وجــود، با کاهــش تنش نظامــی میان دو 
کشــور، تصویــری متفــاوت از روابط تهــران – باکو 
در رســانه ها پدیــدار شــده اســت. در 2۸ نوامبــر 
روســای جمهوری دو کشور در عشــق آباد پایتخت 
ترکمنســتان با یکدیگر دیدار داشتند و از دوستی، 
بــرادری، دســت دادن و عکــس گرفتــن مقابــل 
دوربین ها گفتند. چیزی بین دو کشور تغییر کرده 
بــود. ایران که پیش تر به ارمنســتان نزدیک تر بود 

اخیرا به سوی باکو متمایل شده است.
و  کشــور  آن  بــا  ترکمنســتان  در  رئیســی  دولــت 
جمهوری آذربایجان به امضای قرارداد ســه جانبه 
مبادلــه گاز نزدیک شــد و علــت کاســتن از تنش 
میان تهران – باکو را می توان بدین خاطر دانست. 
این توافق در رســانه های فارســی زبان بــه عنوان 
دســتاورد اقتصــادی برجســته مطرح می شــود و 

ضربه ای بر کارزار فشار حداکثری امریکا بر ایران.
یک کارشــناس انــرژی در بورس تهــران به "میدل 

ایست آی" می گوید: ...                      ادامه در صفحه دو

چرا ایران نفوذ سابق 
را در قفقاز ندارد؟

در ترکیه چه می گذرد؟حر ف اول
 امالک ایرانی ها را به نصف قیمت می خرند

یک کارشــناس مســائل ترکیه با بیان اینکه قوانین 
ترکیه در قبــال مهاجران یک ســویه و تبعیض آمیز 
اســت، گفــت: بســیاری از شــهروندان ترکیــه بیکار 
هســتند و اخذ اقامت در این کشــور هیچ تضمین 

شغلی برای ایرانیان به همراه ندارد.
در چند ســال اخیر تبلیغات رسانه ای قابل توجهی 
در خصوص مهاجرت و ســرمایه گذاری در ترکیه به 
گوش ایرانیان رســیده است. این در حالی است که 
با توجه به کاهش تاریخی ارزش لیر، اقتصاد ترکیه 
یکی از حســاس ترین مقاطع زمانی خود را ســپری 
می کنــد. همزمانــی افزایش تبلیغات بــرای خرید 
مســکن در ترکیه و وقوع بحران ارزی در این کشــور 
این شــائبه را تقویت کرده است که سیاست گذاران 
اقتصادی در این کشــور برای جذب ســرمایه داران 
کشــورهای همســایه نقشــه های خطرناکی در سر 

دارند.
در حالی که برخی اخبار حکایت از افزایش مهاجرت 
ایرانیــان بــه ترکیــه دارد؛ »افزایش تورم ســاالنه«، 
»رکوردشــکنی بدهی خارجی«، »افزایش بیکاری«، 
»وضــع قوانیــن تبعیض آمیــز علیه مهاجــران« و 
»کاهــش قابــل توجــه و نوســانات شــدید ارزش 
لیر در یک ســال اخیــر« از جمله مواردی اســت که 
اقتصاد ترکیه را بیش از گذشته برای سرمایه گذاری 
نامطمئن کرده است. از طرف دیگر سرمایه گذاری 
در کشــوری که در آســتانه وقوع بحران ارزی اســت، 
ریســک بزرگی محسوب می شــود چرا که در چنین 
مواقعی به تدریج با تشــدید مشکات اقتصادی و 
اعمال سیاســت های الزم برای جلوگیــری از خروج 
سرمایه، در نهایت سرمایه افراد در آن کشور حبس 

می شود. 
نرخ بیــکاری در ترکیه طی ۱2 ماهه منتهی به جوالی 
202۱ به ۱2 درصد رســیده که این رقم در مقایســه با 
مدت مشــابه مــاه قبــل ۱.4 درصد افزایــش یافته 
اســت. این رقم، بیشــترین نرخ بیکاری ثبت شــده 
ترکیــه در ۳ ماه اخیر محســوب می شــود. طی این 
مدت، جمعیــت افراد بیکار ۵0۶ هــزار نفر افزایش 

یافته و به ۳ میلیون و ۹02 هزار نفر رسیده است.
خطرات سرمایه گذاری در اماک ترکیه

پیش از این عبدهللا مشکانی، کارشناس اقتصادی 
گفته بود که قیمت بســیاری از خانه های خریداری 

شــده توســط ایرانیان در ترکیه بسیار بیشــتر از ارز 
واقعی آن ها اســت. »ارزش این ملک های 2۵0 هزار 
دالری ۱۷0 تا ۸0 هزار دالر بیشــتر نیســت و استنباط 
من این است که مردم در خرید این ملک ها حدود 

40 درصد ضرر می کنند.«
بــه گفته وی با بررســی بازار چند کشــور می توان به 
کسانی که صرفا برای سرمایه گذاری ملک می خرند، 
توصیه کرد که در ایران ســرمایه گذاری کنند؛ چرا که 
اجاره ملک در ایران ارزش بیشــتری دارد و مردم در  

کشور خود به قوانین مسلط تر هستند.
امالک مهاجران به نصف قیمت به ترک ها 

فروخته می شود
ســیدعلی قائم مقامی، کارشــناس مســائل ترکیه 
نیــز در گفت وگــو با خبرگــزاری خبرآنایــن، با بیان 
اینکه میزان ســرمایه گذاری در امــاک ترکیه جهت 
اخذ اقامت، در گذشته یک میلیون دالر بود، خاطر 
نشــان کرد: این رقم بعد از مدتی بــه ۵00 هزار دالر 
کاهــش پیدا کرد و اکنون این رقم بــه 2۵0 هزار دالر 
رسیده اســت. وی با بیان اینکه طبق قوانین ترکیه 
هــر مهاجــر دارای خانه، حق فروش ملــک و زمین 
خود را تا ۳ ســال ندارد، گفت: اگر شخص اقدام به 
فروش امــاک خود کند بافاصلــه مجوز اقامتش 

باطل می شود.
قائــم مقامــی بــا اشــاره بــه اینکه بعــد از ۳ ســال، 
خریــداران خارجــی ملــک، می تواننــد ملــک خود 
را بــه اتباع ترکیــه به فروش برســانند، گفــت: این 
محدودیــت باعــث شــده تــا بعضــا اتبــاع ترکیــه 
خانه هــای مهاجــران را تــا نصــف قیمــت از آنــان 

خریداری کنند.
قوانین تبعیض آمیز علیه مهاجران

ایــن کارشــناس مســائل ترکیــه بــا عنــوان اینکــه 
عمــده دالالن و فروشــندگان امــاک بــه مهاجران 
از شــرکت های وابســته حــزب عدالــت و توســعه 
اردوغان هستند، گفت: بیش از 40 درصد سیاست 
اقتصادی اردوغان را انبوه سازی و خانه سازی در بر 

می گیرد.
قائــم مقامی با اشــاره بــه اینکه دولــت ترکیه برای 
و  یک ســویه  سیاســت های  خانــه دار،  مهاجــران 
تبعیض آمیــزی را وضع کرده اســت، خاطرنشــان 

کرد: ...                                                                   ادامه در صفحه دو

صفحه 3

اصفهان در اندیشه جهان  شهری؛ 
تبریز اندرخم آسفالت ریزی
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ادامه از صفحه یک

"در مرحله فعلی تنها چیزی که می توان درباره قرارداد مبادله 
گاز گفت این اســت که این یک عملکرد هوشــمندانه از سوی 
دولت تازه ایران اســت که باید خود را ثابت کند". قرار اســت 
ایران بیــن ۱.۵ تا 2 میلیــارد متر مکعب گاز از ترکمنســتان در 
گذرگاه مرزی ســرخس دریافت کــرده و همین میزان را در مرز 

آستارا به جمهوری خودمختار نخجوان تحویل دهد".
این کارشــناس انــرژی می گویــد: "اینکه قرارداد تــا چه زمانی 
اعتبار خواهد داشــت، هیچ کس نمی داند؛ تنها گفته می شود 
قــرارداد بلندمدتی اســت، اما هــر قــرارداد بلندمدتی لزوما 
قرارداد خوبی نیست. کیفیت گازی که از ترکمنستان دریافت 

می کنیم در مقایســه با آنچه به جمهــوری آذربایجان تحویل 
می دهیم چگونه است؟ از آن مهم تر این که ایران از این مقدار 
گاز بــرای رســاندن آن به جمهــوری آذربایجان چــه درصدی 

برداشت می کند"؟
رسانه ها ارقام متناقضی را برای درصد سهم ایران از گاز انتقالی 
مطرح کرده اند. از 20 تا 2۵ درصد "باشگاه خبرنگاران" تا سهم 
پنــج درصدی بــه روایت خبرگزاری "ایســنا". این کارشــناس 
می گوید: "اگر رقم زیر پنج درصد باشد نیز جای تعجبی ندارد 

و به دلیل تحریم ها علیه ایران است".

ایران پیش تر نیز با ارائه تخفیف به مشتریان نفتی خود برای 
دور زدن تحریم های امریکا از این تاکتیک استفاده کرده است. 
این کارشناس می گوید: "به نظر من این قرارداد فقط اهمیت 
سیاسی دارد، این بهایی اســت که ایران باید بپردازد تا باکو را 

راضی نگه دارد".
آی"  ایســت  "میــدل  بــه  ایرانــی  دیپلمــات  یــک 
می گوید:"اصولگرایان که اکنون مذاکرات هسته ای را هدایت 
می کننــد، نمی خواهنــد با دســت خالی بر ســر میــز مذاکره 
حاضر شــوند. آنان می خواهند نشــان دهند روابط خوبی با 

کشور های همسایه دارند".
"میدل ایست آی" می نویسد: "ایران کماکان با کریدور زنگزور 
مخالف اســت، اما کارشناســان می گویند اگر روســیه و ترکیه 
تصمیم بگیرند به باکو اجازه اســتفاده از آن کریدور را بدهند 
نــه ایران و نــه ارمنســتان قدرت مخالفــت بــا آن را نخواهند 
داشــت. دیپلمات ایرانی می گوید:"امروز نمی توانیم باکو را با 
پیشنهاد قرارداد گاز فریب دهیم در واقع، آنان از نقاط ضعف 
ما به نفع خود اســتفاده می کنند و قرارداد گاز این را به خوبی 

نشان می دهد".
ایــن دیپلمــات اشــاره می کنــد باکــو روی حمایــت نظامی و 
سیاســی ترکیــه و اســرائیل حســاب بــاز می کنــد و می دانــد 

ارمنستان از روسیه تبعیت می کند.

فارس - آیت هللا رئیســی تعریــف می کند: بــرای اولین  بار 
این رســم را که همیشه علما توی ضریح می  آیند، با حجت و 
فلسفه نقض کردم و به دوستان گفتم: به حاج  قاسم بگویید 

بیاید داخل ضریح مطهر.
کتاب  »سیمای سلیمانی« شامل ناگفته هایی از سران کشور، 
مســؤوالن سیاســی، فرماندهان و نزدیکان ســردار شــهید 

قاسم سلیمانی از سوی انتشارات خط مقدم منتشر شد.
نویســنده این کتاب حجت االسام علی  شــیرازی، مسؤول 
سابق نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس است که بیش از 
40 ســال از دوستی او با حاج قاسم ادامه داشته است. کتاب 
»ســیمای ســلیمانی« در هفت فصــل با بیــان ویژگی های  

اخاقی، رفتاری و سلوکی سردار دل ها پرداخته است. 
مهم ترین حاجت حاج قاسم به روایت آیت هللا رئیسی

در بخشی از این کتاب از زبان آیت هللا سیدابراهیم رئیسی که 
در آن زمان تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت، با 
عنوان »خادم حقیقی« می خوانیم: چون همیشه در منطقه 
بــود، برنامــه را جــوری تنظیم کردیم کــه بتواند در مراســم 
معنوی غبارروبی شرکت کند. بعد از این که مراسم تمام شد، 
دیدم منقلب شده است. حال خوبی داشت و گریه می کرد. 

بــه ذهنم آمد مــا و آقایانی که از علما هســتند و افراد دیگر، 
همگی خادمان امام رضا )ع( هســتیم و بــه زائرین حضرت 
و دســتگاه و بارگاه علی  بن موســی الرضا )ع( خدمت می -
کنیم؛ اما آقایی که اینجا ایســتاده اســت و برای امام رضا)ع( 
اشــک می  ریزد، به حرم اهل  بیت )ع( خدمت کرده است. در 
آن زمان به ذهنم رسید برای اولین  بار این رسم را که همیشه 

علما توی ضریح می  آیند، با حجت و فلسفه نقض کنم.
به دوستان گفتم: به حاج  قاسم بگویید داخل ضریح مطهر 
بیاید. آنجــا از حضرت رضا )ع( طلب و آرزوی شــهادت کرد. 
بهترین حاجتی که می  خواســت از حضــرت رضا )ع( بگیرد، 
همین بود. به ما و ســایر دوســتان هم همیــن را می  گفت. 
آنجا احســاس کردم باید به حاج  قاســم خادمی رسمی هم 
بدهم. برای ایشان، حکم خادمی افتخاری حضرت رضا )ع( 
را نوشــتم. حاج  قاسم خوشحال شــد و گفت: برای من سند 
افتخار اســت. در مراسمی رســمی، حکم خادمی حاج  قاسم 
را بــه او دادیــم. او هم با خونش نشــان داد خــادم حقیقی 

حضرت رضا )ع( است.
پنج دقیقه ای که در مقابل  ۷۵ سال قرار گرفت

همچنین در بخشــی دیگر از کتاب »ســیمای سلیمانی« با 

عنوان »پنج دقیقه« به روایت صادق خرازی معاون نماینده  
ایران در سازمان ملل در ســال های۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵ آمده است: 
آخرین دیداری که با هم داشتیم، چهار روز قبل از شهادتش 
بود. کنار یک عالم بزرگ فرزانه بودیم که در فقاهت، فلسفه، 
تقوا و زهد شاخص بود. به آن عالم گفت: سحرگاه با خدای 
خود نجوا می- کــردم و در مناجات گفتــم خدایا، از عمر من 
پنج ســال بگیر و به ایــن عالم بده. آن عالــم پوزخندی زد و 
گفت: هفتاد  و پنج ســال اســت برای مکتب اهل  بیت کتاب 
نوشته  ام، تحقیق کرده ام، رســاله  های مختلف مستدرکات 
فقهــی و اصولی را جمع کــرده  ام، بیش از صد و چهل پنجاه 
کتاب و رســاله  علمی، فقهی، فلســفی، اصولی و تفســیری 
نوشــته  ام، صدها شــاگرد تربیت کرده  ام، همه این  ها فدای 
پنــج دقیقه قاســم ســلیمانی و مناجات او و حضــورش در 
محضر خــدا و خدمتی که به خدا و خلق کــرد. همه  زندگی 

خودم را حاضرم به تو بدهم برای پنج دقیقه  اش.
کتــاب »ســیمای ســلیمانی« در  20۸ صفحــه در شــمارگان 
هزار نســخه و به قیمت ۳۷ هزار تومان به مناسبت دومین 
سالگرد شهادت سپهبد قاسم ســلیمانی به بازار نشر آمده 

است.

            مهرداد خدیر

حذف ارز ترجیحی یــا دالر 4200 تومانــی و در پی آن افزایش 
یارانــۀ نقدی خانوارهــا با منابــع آزاد شــده از آن، مهم ترین 
ایده ای اســت که دولــت ابراهیم رییســی این روزهــا دنبال 
می کند اما نگرانی از شــوک شــدید قیمتی به بــازار و ناتوانی 
در کنترل و ذوب شــدن یارانۀ بیشتر در دیگ جوشان تورم و 
تبعات اجتماعی و امنیتی، اعام آن را به تأخیر انداخته است.

  معــاون اقتصادی رییس جمهــوری که خود با شــعار چند 
برابر کردن یارانه ها وارد کارزار انتخابات ۱400 شــد اما اقبالی 
ندید )چــون اگر دیده بود خــود او انتخاب می شــد( اکنون 
در پی اجرای بخشــی از آن وعــده در جایگاه »معاون رییس 
جمهوری« اســت. مشــکل امــا این اســت که آقای رییســی 
صراحتا اعام کرده معاون بایــد زیر نظر معاون اول کار کند 
و هر بار که دربارۀ افزایــش یارانه و اختصاص بن کاال خبری 
می دهد یا تکذیب می کنند یا اعام می شود تنها معاون اول 

یا سخن گوی دولت باید خبر آن را اعام کنند.
  اتفاق قابل تأمل این است که بر خاف جّو ۱0 سال پیش که 
بخش هایی از جامعه از اختصاص یارانۀ نقدی استقبال کرد 
این بار همه نگران افزایش قیمت ها هستند چون هر بار که 
وعدۀ یارانۀ داده می شــود مشخص اســت که برای پوشش 
گرانــی اســت و تجربــه ثابت کرده قادر به پوشــش نیســت 

وبیش از این که امید بخش باشد تولید ترس می کند.
  یارانــۀ نقدی حکــم توپی را پیــدا کرده که وقتــی به خیابان 
می آید راننده باید مراقب اطراف باشــد چون کودکی هم در 
پی آن روان و دوان است. این تصور در جامعه شکل گرفته که 
توِپ یارانه ها هم که باز بغلتد پشت سر آن گرانی است و این 
یکی نه کودک که یک هیوالی زشت روست که ماست و گوشت 

سفره را می رباید، در واقع بیشتر می رباید.
   دلیــل واقعی عزم دولت برای حــذف ارز ترجیحی البته این 
است که کف گیر به تِه دیگ خورده و ندارند و در واقع چاره ای 
ندارند. منتها جای شگفتی است که اگر ندارند چرا کل یارانۀ 
نقدی را بر نمی چینند و همان را به افزایش دستمزد و اعانه 
اختصاص نمی دهند؟ یا چرا نگذاشــتند مجلس منعکس 
کننــدۀ نظر اکثریت تشــکیل شــود تا ریش و قیچی دســت 
نمایندگان همــۀ طیف های مردم باشــد؟ البته نمی گویند 
نداریم و برای حــذف ارز 4200 یا ضــرورت اجتناب ناپذیر آن 
4 دلیل مشــخص ذکر و مدام هم تکرار می شود تا خوب جا 

بیفتد. کارشناســانی هم آماده اند تا همین 4 مضمون را در 
برنامه های صدا و سیما کوک کنند:

   اول این که ارز 4200 تومانی به عده ای خاص تعلق می گیرد 
و همه از آن بهره مند نمی شــوند. درســت است که به خاطر 
واردات کاالهای ضروری ارز 4200 می گیرند اما منافع آن بیشتر 

به جیب عده ای خاص می رود.
  دوم این که روند افزایش قیمت ها بعد از اختصاص ارز 4200 
هم ادامه یافت و در واقع دولت هم چوب را خورده هم پیاز را. 
هم پول می دهد هم گرانی مهار نشده و هم نمی تواند یارانۀ 

نقدی را ترمیم کند.
  ســوم این که روزانــه هزار میلیــارد تومان به اقتصــاد ایران 

تحمیل می کند.
   چهــارم هــم این کــه درآمــد حاصل از حــذف آن بــه خزانه 

برنمی گردد به جیب مردم می رود.
   گزارۀ اول درست است و برای عده ای خاص تبدیل به رانت 
شــده اســت. اما اگر مشــکل، عده ای خاص اســت چــرا این 
عدۀ خاص معرفی نمی شــوند؟ چگونه اســت که بر واردات 
شرکت های معمولی که ارز 4200 می گیرند نظارت می شود تا 
صرف واردات کاالی دیگر نشود و لی عده خاص مستثنایند؟ 

به خاطر یک بی نماز که دِر مسجد را نمی بندند.
   دربــارۀ نکتۀ دوم هم می توان گفت بله ارز 4200 تومانی هم 
از پــس گران شــدن کاالهــا و خدمات برنیامد اما نگذاشــت 
نایاب شوند.  با حذف ارز 4200 اما این نگرانی جدی است که 
یا یا نایاب شوند یا گران َترَترَتر! )می دانم »َترَترَتر« نداریم. اما 
وقتی »تر« به تنهایی کافی نباشد، چاره چیست؟ سعدی ما 

را ببخشاید!(
   به عنوان دلیل ســوم گفته انــد روزانه هزار میلیــارد تومان 
بــه اقتصاد ایران تحمیل می کند. بله، امــا تأخیر در توافق و 
مصالحه روزی چند هــزار میلیارد تومــان تحمیل می کند؟ 
)ناشــی از نفروختــن نفــت یــا خریــد گران تــر بــا دور زدن 
تحریم ها(. ضمن این که تمام هزار میلیارد تومان رانت است 

یا بخشی از آن؟
  اگر تمام آن رانت اســت خوب جلوی رانت خواران را بگیرید. 
پس این همه دســتگاه نظارتی به چه کار می آید؟ اگر بخش 
قابل توجــه صــرف واردات کاالهای اساســی خصوصا دارو 

می شود دیگر چرا می گویید تحمیل؟
   چهارمی هم وعده اســت و این که درآمد حاصل از حذف به 
مــردم اختصاص می یابد. اوال که اگر قابــل تأمین بود ادامه 

می یافت. ثانیا یعنی قرص ضد درد ناپروکســن را چند برابر 
گران تر بخریم تا به جای 4۵ تومان ۹0 تومان بگیریم؟ ۱0 سال 
پیــش در یک مناظره رادیویی با آقــای محمد رضا فرزین که 
بعد دبیر ســتاد هدف مند یارانه ها شد گفتم وقتی ماست و 
کاغذ را گران می کنید چه تضمینی وجود دارد که سرپرســت 
خانوار با پول آن دوباره همان ماست و کتاب بخرد و به زخم 
دیگری نزند؟ زن خانه نان و ماست و کتاب می خرد اما دست 
مرد خانه بیفتد اگر معتاد باشد صرف تریاک خود می کند و 
اگر نباشد کرایه خانه را زودتر می پردازد و پول الزاما جایگزین 

کاال و خدمات قبلی نمی شود. 
   حــاال نیــز همان حکایت اســت بــا این تفاوت کــه آن موقع 
دولت نفت می فروخت و واقعا دنبــال پول یارانه نبود ولی 
حاال پولی در کار نیست و خود دولت هم دنبال پول ناشی از 

حذف ارز 4200 تومانی است تا به هزار زخم بزند. 
   داستان البته روشن اســت. ارز 4200 ُمسکن دولت روحانی 
بــود تا ببینند بعد با ترامپ چه می کنند یا می رود. بایدن که 
آمد دست به کار شدند اما مصوبۀ اقدامات راهبردی مجلس 
انقابی عما امکان احیای برجام در آن دولت را منتفی کرد و 
حاال هم یگانه راه احیای برجام است و مصالحه و گرنه بیش 

از این نمی توان به مردم فشار آورد.
   مصالحه و توافق البته دور از دست رس نیست منتها این بار 
با نقش آفرینی پررنگ تر روسیه شاید. اگر هم این اتفاق نیفتد 
از هزینه های غیر ضرور بکاهید. دین داری ایرانیان منوط به 

تخصیص بودجه به نهادهای شبه فرهنگی نیست.
   شاید گفته شود داستان فراتر از ۱۹ هزار میلیارد تومانی است 
که صرف امور ایدیولوژیک می شــود و ســر و صــدای آن زیاد 

است.
بســیار خوب، اگر چنین اســت دســت همان عــدۀ خاص را 
کوتاه کنید نه آن که کل ارز 4200 تومانی برای کاالهای وارداتی 
ضروری قطع شود. همین که هی می گویند ارز دارو قطع نمی 

شود یعنی نگران اند.
   همان گونــه کــه یــک روز برجــام را الشــۀ متعفــن ومــرده 
می خواندنــد و اکنون در پی احیــای آن اند تا اقتصــاد ایران 
نفس بگیرد، یک روز واردات واکســن نفــی و بر تولید داخل 
تأکید می شــد و حاال به واردات واکســن می بالنــد، یک روز از 
دیوار سفارت عربستان باال رفتند و حاال قرار است به این قهر 
و قطع پایان دهیم، بیم آن می رود که یک روز درصدد احیای 

4200 برآیند اما دیر شده باشد.

فرارو- متاســفانه شــاهد هســتیم که حقوق هــای نجومی 
بازهم در رسانه ها مطرح اســت، آقای رئیس جمهور شما بر 
حقوق های نجومی اشــراف کامل دارید، با قدرت این روند 
متوقف را کنید. نماینده ســمیرم، گفت: متاســفانه شــاهد 
ادامــه افزایش قیمت ها هســتیم کــه زندگی را بــرای مردم 
ســخت و تامیــن حداقل های زندگــی را با دشــواری مواجه 
کرده اســت؛ شــاید یادمان رفته که به جای ترمز پا را روی گاز 

قیمت ها گذاشته ایم.
اصغر سلیمی نماینده سمیرم در نطق میان دستور خود در 
جلسه علنی امروز مجلس طی سخنانی ضمن گرامیداشت 

ســالروز شــهادت ســردار ســلیمانی و یاد و خاطره ایشان، 
گفت: در روزهای مذاکرات وین الزم است مذاکره کنندگان ما 
در عرصه دیپلماسی با دقت توطئه ها را رصد و خنثی کنند.
وی در ادامه به گرانی و تورم شدید اشاره کرد و بیان داشت: 
متاسفانه شاهد ادامه افزایش قیمت ها هستیم که زندگی را 
برای مردم ســخت و تامین حداقل های زندگی را با دشواری 
مواجه کرده اســت؛ شــاید یادمان رفته که به جای ترمز پا را 

روی گاز قیمت ها گذاشته ایم.
ســلیمی افزود: قیمت مسکن ســر به فلک کشیده و خرید 
مســکن به رویا تبدیل شــده اســت. با پولی کــه قبا امکان 

خرید مســکن وجود داشــت امروز شــاید حتی امکان رهن 
همان خانه به سختی فراهم می شود. دور، دور خودروسازان 
اســت و اسب سوار شــده را می تازند، وزیر محترم سمت چرا 

مصوبه مجلس را اجرا نمی کنید؟
وی خطاب به رئیس جمهور گفت: متاسفانه شاهد هستیم 
که حقوق های نجومی بازهم در رسانه ها مطرح است، آقای 
رئیس جمهور شــما بــر حقوق هــای نجومی اشــراف کامل 

دارید، با قدرت این روند متوقف را کنید.
نماینده مردم ســمیرم ابراز داشــت: ســاماندهی نیروهای 
طرحی شــرکتی حجمی قراردادی متناسب سازی حقوق ها 
در ســازمان ها و نهادهای مختلف باید اولویت مهم دولت 
باشد. مشکات اقتصادی بازنشستگان را در تنگنای شدید 
قرار داده است. مساله فرونشست زمین این زلزله خاموش 

در کشور از مرز بحران فراتر رفته است.
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چرا ایران نفوذ سابق را در قفقاز ندارد؟

مالقات های بی سر و صدای روحانی با 

رهبری و الریجانی بعد از انتخابات

روایت های ضد و نقیض

حکمی که رئیسی برای سردار سلیمانی زد

حذف ارز 4200؛ رانت ستیزی یا فرو رفتن در باتالق؟
 »عدۀ خاص« را معرفی کنید

نماینده مجلس:

به جای ترمز پا را روی گاز قیمت ها گذاشته ایم

ادامه از صفحه یک

به طور مثال اگر به وســیله حوادث غیرمترقبه مثل ســیل و زلزله 
اماک تخریب شوند، دولت ترکیه برخاف اتباع خود به مهاجران 

هیچگونه تسهیات حمایتی ارائه نمی دهد.
بدهی خارجی سنگین در موازات کمبود منابع ارزی

وی بیان اینکه ترکیه حــدود 4۵0 میلیارد دالر بدهی خارجی دارد، 
گفت: در حال حاضر سررســید بازپرداخــت 220 میلیارد دالر آن که 

شامل اصل بدهی و سود آن می شود، فرا رسیده است.
این کارشناس مســائل ترکیه با بیان اینکه طبق اعتراف اردوغان، 
ترکیــه تنها ۱2۷میلیــارد دالر ذخیــره ارزی در کشــورش دارد و این 
قضیــه حاکــی از کمبــود ذخایــر ارزی در این کشــور اســت، گفت: 
صادرات این کشور نیز در سال گذشته 2۱۶ میلیارد دالر بوده است 
که در مقایسه با میزان واردات در حدود 40 میلیارد دالر کسری تراز 

تجاری دارد.
اقامت در ترکیه به معنای تضمین اشتغال مهاجران 

نیست!
این کارشناس مسائل ترکیه در ادامه گفت: ایرانیان به هیچ عنوان 
نبایــد تصور کنند که بــا خرید ملــک و دریافت اقامــت در ترکیه، 
اشــتغال آنان در این کشــور تضمین خواهد شــد؛ اکنون بسیاری 
از جوانــان ترکیه از بیکاری رنج می برنــد و به همین خاطر فرصت 

اشتغال برای مهاجران به مراتب محدود شده است.
وی در پایــان با بیــان اینکه در ســال های اخیر ترکیــه با مهاجرت 
ثروتمنــدان و خــروج ســرمایه مواجه بوده اســت، گفــت: عمده 
ثروتمنــدان ترکیــه، آینــده مطلوبــی را بــرای این کشــور متصور 

نیستند.
 خبرآنالین

ایســنا- یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس 
درباره انتشــار شــایعه ای مبنی بــر افزایش قیمت بنزین در کشــور با 
تاکیــد بر اینکه طرح این موضوعات به دلیل وجود التهاب در جامعه 
اســت، گفت که مــردم نگران نباشــند، هیــچ برنامه ای بــرای افزایش 

قیمت بنزین وجود ندارد.
محمدرضا دشــتی اردکانی درباره انتشــار برخی اخبــار مبنی بر گرانی 
بنزیــن با تاکید بر اینکه بنزین گران نمی شــود، اظهــار کرد: طرح این 
موضوعات بــه دلیل وجــود التهاب در جامعه اســت و مــردم نگران 
نباشند؛ چرا که هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد 

و در نظر ندارند که قیمت بنزین در بودجه سال ۱40۱ تغییر کند.

ایســنا-  نماینده بهشــهر در مجلس شورای اســامی از اجرایی 
نشــدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ایثارگر انتقاد 

کرد و خواستار ورود رییس جمهور به این موضوع شد.
غامرضا شــریعتی در تذکــری به رئیس جمهور بــه قانون تبدیل 
وضعیــت نیروهــای شــرکتی و ایثارگــر اشــاره و اظهــار کــرد: چرا 
دســتگاه های اجرایی در اجرای قانون تبدیــل وضعیت نیروهای 
شرکتی و ایثارگر تعلل کرده و شرایط سختی برای جامعه ایثارگران 
دارند؟ باید با اجرای صحیح قانون نگرانی این قشــر فداکار را رفع 
کنیم. وی همچنین در تذکری به وزیر نیرو بر لزوم تسریع در نصب 
پل ســد گلــورد تاکید کــرد و گفت که بایــد از کشــاورزان مازندران 

حمایت شود تا تولیدات و مرکبات آنها روی دستشان نماند.
یک عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلس 
درباره انتشار شــایعه ای مبنی بر افزایش قیمت بنزین در کشور 
بــا تاکید بر اینکه طرح این موضوعات به دلیل وجود التهاب در 
جامعه اســت، گفت که مردم نگران نباشند، هیچ برنامه ای برای 
افزایــش قیمت بنزین وجود ندارد. محمدرضا دشــتی اردکانی 
درباره انتشــار برخی اخبار مبنی بر گرانی بنزین با تاکید بر اینکه 
بنزین گران نمی شود، اظهار کرد: طرح این موضوعات به دلیل 
وجــود التهاب در جامعه اســت و مــردم نگران نباشــند؛ چرا که 
هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و در نظر 

ندارند که قیمت بنزین در بودجه سال ۱40۱ تغییر کند.

  حســن روحانــی حــدود ۵ مــاه پیــش کلیــد ســاختمان پاســتور را بــه 
ســیدابراهیم رئیسی رئیس دولت ســیزدهم داد. از آن روز تا به االن، او نه 
با رســانه ای مصاحبه کرده و به جز ۳ توئیت که اولی درباره، میاد پیامبر،  
ســالروز تاسیس شــورای عالی امنیت ملی و دیگری درباره محکوم کردن 
کشــتار بی رحمانه در قندوز توسط طالبان بود دیگر هیچ حرکت سیاسی 
انجام نداد و به نوعی بعد از دوران ریاست جمهوری روزه سکوت در پیش 

گرفته است.
اما در ایــن بین، محمد مهاجری فعال سیاســی اصولگرا خبــر از ماقات 
حســن روحانی با رهبری داد. وی در صفحه توییتری خود نوشت: »حتی 
اگر از محتوای دیدار اخیر یک ساعته حسن روحانی با رهبر معظم انقاب 
هیچ خبری منتشر نشود، اصل خبر پیام مهمی دارد برای اهالی سیاست؛ 
چه راســت، چه چپ، چه دلواپس، چه...« خبری که در همان روز توســط 
یک فعال سیاســی اصاح طلب نزدیک به رئیس جمهور دوران اصاحات 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا تایید شــد. جــواد امام اعام کرد که این دیدار 
چند هفته پیش انجام شــده و روحانی در گزارشی که به دوستانش داده 

از محتوای رد و بدل شده در این گفت وگو احساس رضایت داشته است.
پیش از این نیز در خبر غیررسمی که حاال رسمی شده، آمده بود که حسن 
روحانی رییس جمهور سابق برای دیدار با رهبر انقاب درخواست ماقات 
فرســتاده کــه در نهایت این دیدار به طور خصوصی انجام شــده اســت. 
در جزئیات غیررســمی این دیدار آمده که حســن روحانی درباره عملکرد 
دولت به ویژه در ماه های پایانی منتهی به تحویل دولت جدید به رهبری 

گزارش داده است.
هــر چند که برخی خبرها حاکی از آن بود که روحانی پس از پایان ۸ ســال 
حضور در پاســتور برای اســتراحت به کیــش رفته بود حاال پس از انتشــار 
خبر دیدار روحانی با رهبری، شــایعه شــده است که رئیس دولت تدبیر و 
امید در کنار دیدار با رهبری با چهره های شاخص سیاسی کشور همچون 
علی الریجانی رئیس مجلس پیشــین و کاندیدای رد صاحیت شــده در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســیزدهم و علــی اکبر ناطق نوری ســومین 

رئیس مجلس شورای دیدار داشته است.
البتــه الزم بــه ذکر اســت که عزت هللا یوســفیان مــاء نماینده پیشــین 
مجلس و از نزدیکان علی الریجانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اعام کرد 
که دیداری میان علی الریجانی و حســن روحانی بــا موضوع برنامه ریزی 

برای حل مسائل کشور اتفاق نیفتاده است.
امــا طبق شــنیده های ایلنــا در کنار شــایعه دیــدار روحانی بــا الریجانی، 
جزئیات غیررســمی از دیدار روحانی با رهبری منتشــر شده است. در یکی 
از این روایت های غیررسمی آمده است که روحانی به رهبری از سه کار مهم 
دولت از جمله حجم دالر نقد در خزانه، خرید ۱00 میلیون واکســن کرونا، 
رســاندن برجام به مرحله آخر و امضا آن برای تحویل به دولت ســیزدهم 

گزارش داده است.
در روایــت دیگری آمده که جلســه دیدار روحانی با رهبــری آنچنان خوب 
پیش نرفتــه و رهبری از خالی بودن خزانه و شــرایط تحویل آن به دولت 
جدید انتقاد کرده اند. اما نکته دیگری که در فضای رســانه ای به آن اشاره 
شــده این بود که براســاس آنچــه که در گذشــته اتفاق می افتــاد معموال 
روســای جمهور بعد از پایان دوره شــان به عضویت در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام منصوب می شدند اما گویا، رهبری حتی پیشنهادی هم در 

این موضوع به روحانی نداده اند.
در روایت غیر رســمی دیگری که در رسانه ها به آن اشاره شده و صحت آن 
بعید به نظر می رســد، آمده است که در ماقات حسن روحانی با رهبری، 
وی خودش را برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت به رهبری پیشنهاد 
داده امــا رهبری به دلیل آنکه وی در جلســات مجمع حاضــر نبوده این 

پیشنهاد را رد و از او درباره این موضوع نیز انتقاداتی کرده اند.
یکی دیگر از روایت ها هم این بود که روحانی درباره پرونده سیف و احمد 
عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی که به هشــت و ده ســال محکوم شــده 
بودنــد، گزارش داده و نســبت به برخورد صورت گرفته بــا آنها ابراز گایه 
کرده تا جایی که رهبری در نامه خود به قوه قضائیه دستور دادند تا حکم 

جائرانه داده نشود که این حکم نیز توسط دیوان عالی نقض شد.
محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در گفت وگو با ایلنا، بعد از انتشار 
خبــر ماقــات روحانی با رهبری گفــت: اطاعاتی از جزئیــات این ماقات 

ندارم.
وی درباره شایعه دیدار روحانی با الریجانی گفت که این دو با یکدیگر بعد 
از انتخابات ماقات کردند اما اینکه در آن دیدار چه صحبت هایی رد بدل 

شده اطاعی ندارد.
مهاجــری در ادامــه گفت: آقــای روحانی بعــد از دوران ریاســت جمهوری 
تصمیــم گرفــت تــا اســتراحت کنــد و حــاال تصمیمــی اتخــاذ کــرده که 
حرکت هایی انجام دهد و معنای این رفتارها لزوما این نیست که بخواهد 
فعالیــت سیاســی انجــام دهــد. همچنین کــه قصــد انحصارطلبی هم 
ندارد. آقای روحانی به دنبال این اســت که با تعدادی از شــخصیت هایی 
که آشــنا هستند، دیدارهایی داشته باشــد و حاال اینکه در آن دیدارها چه 
صحبت هایی رد و بدل می شــود، موضوع ثانویه است. موضوع اولیه آن 
است، وقتی دوره ریاست جمهوری او به پایان رسید و از او خواسته بودند 
کــه به انزوا برود، خاف آن رفتار کرده و خواســته بــه نوعی فعال تر عمل 

کند.
وی دربــاره آینــده حســن روحانی هــم گفت: رونــد حضور آقــای روحانی 
در کشــور یک مســیر منطقی بــود. یعنــی او نماینده مجلس بــود، عضو 
کمیســیون دفاع شــد، در زمــان جنگ مســئولیت داشــت، بعــد از آن به 
عضویت مجلس خبــرگان درآمد، عضو دفتر مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
شد، در دولت اصاحات مسئول مذاکره میان ایران و اروپا شد، اما در زمان 
ریاســت جمهوری احمدی نژاد فعالیت جدی سیاســی نداشت ولی بعد از 
آن هم دو دوره رئیس جمهور  شــد. آقای روحانی آدم همیشه در صحنه ای 
بــود و در جایی حضور و خروج جنجالی نداشــته اســت. از این به بعد نیز 
در همان حد و ترازی که حضور داشــته باقی می ماند، منهای اینکه به سن 

بازنشستگی سیاسی رسیده و فعالیت سیاسی کمتری خواهد داشت.
با این توضیحــات باید دید آیا روحانی که این روزها پیش بینی می شــود 
فعال تر از ماه های گذشــته ظاهر شود آیا واکنشــی نسبت به روایت های 
ضد و نقیض مطرح شــده درباره دیدارهایش خواهد داشــت و به شرح 
آنچــه در این مدت گذشــته خواهد پرداخت یا ترجیــح می دهد در جنگ 
روایت هــا همچنان به صورت چراغ خاموش بــه فعالیت های خود ادامه 

دهد.
ایلنا

در ترکیه چه می گذرد؟
 امالک ایرانی ها 

را به نصف قیمت می خرند

نماینده مجلس:

مردم نگران نباشند؛ 
بنزین گران نمی شود

چرا قانون تبدیل وضعیت 
نیروهای شرکتی و ایثارگر 

اجرا نمی شود؟
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فارس- اســتاندار آذربایجان شــرقی با بیــان اینکه قانــون برای جذب 
سرمایه است نه فرار سرمایه، گفت: دستگاه های اجرایی باید در ارتباط 
با ســرمایه گذاران، جنبه های ایجابی و تســهیل کننده قوانین را هم مد 

نظر قرار دهند و تنها به جنبه سلبی قوانین توجه نکنند.
عابدیــن خــّرم در دیدار هیــأت مدیره خانــه صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان، اظهار داشــت: برخــی از صنایع مزیت دار اســتان در توســعه با 
چالش هــا و موانعــی مواجهند و تــا زمانی کــه این موانــع را رفع نکنیم 
ســرمایه گذاری، صــادرات و بهــره وری در بخش صنعت هم با مشــکل 

روبه رو است.
وی خاطرنشــان کرد: دولت در حال ایجاد وحدت رویه برای استفاده از 
تمام ظرفیت ها در راستای توسعه و رونق تولید است و مدیریت استان 

هم همراه اهالی صنعت در این زمینه خواهد بود.
 خــّرم با بیان اینکــه اولویت اول و آخر ما جذب ســرمایه اســت، افزود: 
از اهالــی صنعت انتظــار داریم هــر عاملی را که موجب جذب ســرمایه 
می شــود، معرفی کنند و وظیفه ما به عنوان مسووالن اجرایی این است 

که موانع را در این زمینه رفع کنیم.
 اســتاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نظرات اهالی صنعت و تولید، 
برای ما ملموس اســت، یادآور شد: باید صنعت را به مرحله ای برسانیم 

که دغدغه صنعتگران استان برای ایجاد هاب صادراتی رفع شود.
 وی تأکیــد کــرد: بایــد گفت وگوهــای مســتمر بیــن اهالــی صنعــت و 
مســووالن اجرایــی بــرای رفــع موانع و جــذب ســرمایه شــکل بگیرد و 

نشست ها مسأله محور و همراه با ارائه راه حل باشد.
 خــّرم متذکر شــد: بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی انجام می شــود 
هدفمند اســت و معتقدیم که مشــکات اساســی این واحدها باید سر 

صحنه حل شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
شورای اسالمی:

یوم  ا... ۹ دی تداوم 22 بهمن 
سال ۱۳۵۷ بود

 

ایســنا- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی 
گفت: یوم هللا ۹ دی تداوم 22 بهمن ســال ۱۳۵۷ بود که بعد از گذشــت 
حــدود ۳0 ســال از پیــروزی انقــاب اســامی، همچون خــون جدید در 

رگ های انقاب دمیده شد.
حجت االسام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در خصوص 
اهمیت یــوم هللا ۹ دی و روز بصیرت و میثاق امــت با والیت اظهار کرد: 
وقتی کــه مــردم احســاس کردند فتنــه ی ســال ۱۳۸۸ موجــب به خطر 
انداختــن انقاب اســامی که محصول خون صدها هزار شــهید اســت 
خواهد شــد، در روز ۹ دی دوباره قیام کرده و با حضور خودجوش خود 

در خیابان ها بار دیگر برای دفاع از انقاب اسامی به پا خاستند.
مردم ایران انقالب را با هیچ چیز دیگری عوض نمی کنند

وی با بیان اینکه مردم ایران بعد از انتخابات ســال ۱۳۸۸ و در قیام ۹ دی 
بار دیگر رای خود را به صورت حماسی تر نشان دادند، افزود:  یوم هللا ۹ 
دی نشان داد که مردم این انقاب را با هیچ چیز دیگری عوض نمی کنند 
و در مقابل هر کســی با هر سابقه ای که داشته باشد و در مقابل انقاب 

بایستد، تا پای جان  ایستادگی خواهند کرد.
میــر تاج الدینی حضور مردم در حماســه ۹ دی را پاســخی به آرمان های 
امام و شــهدا و لبیــک گویی به فرامیــن رهبر معظم انقاب برشــمرد و 
تاکیــد کرد: یکــی از درس های بزرگ فتنه ســال ۱۳۸۸ این بــود که نباید 
فریــب شــعارهای عــده ای را بخوریم و این فتنه نشــان داد کســانی که 
ســابقه ی طوالنی در طــول دوران انقاب دارند نیــز می توانند منحرف 

شوند.
وی خاطرنشــان کرد: اگــر دنیاطلبی و ریاســت طلبی جــای بصیرت را 
بگیــرد، پای بســیاری از افراد باســابقه در انقاب نیز می لــرزد و لذا تنها 
معیار و ماک حرکت در مسیر انقاب پیروی از فرامین رهبر انقاب است 

و هر کس از این مسیر منحرف شود امکان لغزش وجود دارد.
رهنمودهای رهبر انقالب در مقابل نقشه های فتنه گران 

تعیین کننده بود
نماینــده مردم تبریز، آذرشــهر و اســکو در مجلس شــورای اســامی در 
خصــوص تاثیــر هدایت هــا و رهبــری حضرت آیــت هللا خامنــه ای در 
مقابلــه با فتنه ســال ۱۳۸۸ نیــز گفت: هدایت هــا و رهنمودهــای رهبر 
معظــم انقــاب و دعــوت ایشــان بــه بصیــرت در مقابــل نقشــه های 
فتنه گران بســیار روشــنگر و تعیین کننده بود و بعــد از اینکه فتنه گران 
شــعارهای برگردانــده شــده از شــعارهای دوران انقاب را ســر دادند، 
به طوریکــه شــاهد بودیــم فتنه گــران در آن ایام در پشــت بام ها شــعار 
هللا اکبــر می دادنــد، رهبر انقاب این شــعارها را تحریف شــده و جعل 
شــده نامیدند که خوشــبختانه مــردم با بصیــرت مثال زدنــی خود در 

مقابل این فتنه گران ایستادند.
آیت هللا شبستری پیشتاز شکل گیری حماسه ۹ دی درکشور بود

میرتــاج الدینــی در پایــان با اشــاره به نقــش محوری مرحــوم آیت هللا 
مجتهد شبســتری امام جمعه وقت تبریز در شکل گیری حماسه ی ۹ دی 
متذکر شــد: نقش نماینــدگان ولی فقیه در اســتان ها مخصوصا نقش 
محــوری مرحوم آیــت هللا مجتهد شبســتری امام جمعه وقــت تبریز که 
به عنوان پیشــتاز و پیش  قراول این حماســه یاد می شود غیرقابل انکار 
است چراکه ســخنرانی حماسی آن مرحوم در تجمع تاریخی ۸ دی مردم 

تبریز، موجب خیزش و شکل گیری قیام ۹ دی در سراسر کشور شد.

آناج- معلمان خرید خدمت آذربایجان شرقی 
حتی پس از اتمــام قراردادهای خود نیز موفق 
به دریافــت مطالبات خود از آموزش و پرورش 

نشده اند.
مجموعه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در 
چند وقت اخیر با حواشی ریز و درشتی روبه رو 
شده است، از تجمع های گاه و بی گاه معلمان 
و فرهنگیــان بازنشســته برای همسان ســازی 
حقوق هایشان تا انتشــار اخباری در خصوص 
اعطــای برخــی مجوزهای خــاص بــه افرادی 
خــاص و در ایــن اواخــر نیــز عــدم پرداخــت 
حقوق معلمان خرید خدمت که البته بعضی 
از ایــن موارد ماننــد مطالبات همسان ســازی 
حقــوق ابعادی ملــی و فــرا اســتانی دارند اما 
در مواردی همچــون پرداخت نشــدن حقوق 
معلمان خرید خدمت پیکان اشــاره و مطالبه 
بیشــتر به ســمت اداره کل آمــوزش و پرورش 

آذربایجان شرقی است.
ماجرای این معلمان از آن قرار است که اداره کل 
آموزش و پــرورش آذربایجان شــرقی در قالب 
طرحی موســوم بــه خرید خدمات آموزشــی از 
موسسات بخش خصوصی و تعاونی ها، اقدام 
به عقــد قرارداد غیرمســتقیم تدریــس با این 
معلمان می کند، معلمانی که عموما برای ارائه 

خدمات آموزشــی به دانش آمــوزان در مناطق 
محــروم بــه کار گرفتــه می شــوند امــا در مورد 
اخیــر این افراد بــا وجود عقد قــرارداد و عمل 
به تعهدات خــود در قالب همین قراردادهای 
غیرمســتقیم بــا آمــوزش و پــرورش، موفق به 

دریافت حقوق و مطالبات خود نمی شوند.
همیــن موضوع باعث شــد تا معلمــان خرید 
نامــه ای  طومــار،  امضــای  ضمــن  خدمــت 
سرگشــاده را در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت 
مطالباتشــان از ســوی آمــوزش و پــرورش به 
رســانه ها ارســال کنند، نامه ای کــه در آن گفته 

شــده بــود، برخــی از معلمان خریــد خدمت 
مناطق محروم آذربایجان شــرقی ۱4 ماه است 
که حقوق نگرفته اند و با تبعیض و بی عدالتی 
از ســوی اداره کل آمــوزش و پــرورش نســبت 
بــه این مطالبه آنهــا اقدام و رســیدگی صورت 
نگرفته در حالی کــه معلمان خرید خدمت در 
شرایط سخت آب و هوایی و با وجود همه گیری 
کرونا و به دلیــل محرومیت و عدم برخورداری 
روستاهای دور افتاده آذربایجان شرقی مجبور 

به حضور در کاس های درس بوده اند.
براساس این نامه سرگشــاده حقوق معلمان 

خریــد خدمت آذربایجان شــرقی از مهر ســال 
گذشــته تاکنــون پرداخــت نشــده و البتــه بنا 
بــر برخــی اظهــارات رســانه ای، مبلــغ مربوط 
به حقــوق این معلمــان به حســاب آموزش و 
پرورش اســتان واریز شــده امــا ایــن اداره کل 
حقوق خرید خدمتی هــا را پرداخت نمی کند، 
موضوعی که با واکنش مسووالن این اداره کل 
و عذرخواهی مدیرکل استان از تأخیر پرداختی 

معلمان خرید خدمتی به نوعی تأیید شد.
جعفر پاشــایی، اواســط آبان امســال و پس از 
انتشــار نامه اعتراضی معلمان خرید خدمتی 
تصدیق کــرده بود کــه با وجود تأمیــن اعتبار 
ایــن  مطالبــات  پرداخــت  بــرای  نیــاز  مــورد 
معلمــان،  مدت قــرارداد آمــوزش و پرورش با 
شــرکت  خصوصی که معلمان را به کار گرفته، 
به پایان رســیده و باید هماهنگی هــای الزم با 
ذی حســابی و دیوان محاسبات جهت تطبیق 
پرداخــت و تســویه حســاب ها بــا قوانیــن و 

مقررات مالی صورت گیرد.
توســعه  و  برنامه ریــزی  پژوهــش،  معــاون 
نیــز ۱۶  آذربایجان شــرقی  پــرورش  و  آمــوزش 
آبــان ســال جاری ضمــن تأییــد ایــن موضوع 
از به کارگیــری معلمــان خریــد خدمتــی در ۱۵ 
منطقــه آموزش و پرورش خبــر داده و تصریح 

کرده بــود: پیگیری هــای الزم در این خصوص 
انجــام گرفتــه و وعــده پرداخت ســریع حق و 

حقوق این معلمان را داده بود.
پــرورش  و  آمــوزش  عمومــی اداره کل  روابــط 
آذربایجان شــرقی نیــز در همــان تاریخ ضمن 
بیانیــه ای در همیــن خصــوص و با اشــاره به 
اینکه این معلمان جزو نیروهای خرید خدمت 
آموزشــی از بخــش خصوصــی هســتند، اعام 
کرده بود که کسری اعتبار پرداخت قرارداد این 
کارکنان تأمین شده است اما به دلیل انقضاء 
قرارداد آمــوزش و پرورش با شــرکت مربوطه، 
پرداخت و تسویه حساب حقوق این معلمان 
نیازمنــد طــی فرآیندهــای قانونــی و کســب 

مجوزهای الزم است.
آنچه کــه در اظهــارات و بیانیه های مســووالن 
و ارکان مختلــف اداره کل آمــوزش و پــرورش 
آذربایجان شــرقی مشخص اســت، پذیرش و 
عذرخواهی از معلمان خرید خدمتی به خاطر 
تأخیر در تخصیــص اعتبار الزم جهت پرداخت 
حقوق آنها بوده و البتــه بر پیگیری   های جدی 
بــرای حل این مشــکل نیز تأکید شــده اســت 
اما با این وجــود پیگیری هــای خبرنگار فارس 
حاکــی اســت کــه راهــکار مشــخص و واضــح 
این مشــکل هنــوز  اجرایی نشــده و پرداخت 
حقــوق عقب افتــاده ۱4 ماهــه معلمان خرید 
خدمتی همچنان انــدر خم تک کوچه دریافت 

مجوزهای الزم از نهادهای نظارتی است.

تبریز بیدار- دوازدهمین بخش از سلســله گزارشات بیزیم 
محله به محله فرهنگی و تاریخی شــام غــازان پرداخت کرده 

است.    
  شــنب غازان )شــام غازان( از محات قدیمی تبریز اســت که 
طبق گزارشــات مورخین، آثار باســتانی و تاریخی آن به دلیل 
دو زلزله ویران کننده تبریز و همچنین بی توجهی ها در ادوار 
مختلف مورد آســیب واقع شده و به غارت رفته است بطوری 
کــه از این آثار چیــزی جز یک حمام و ســنگ ها و کاشــی های 

پراکنده وجود ندارد.
شــنب غازان واقع در در غرب تبریز از طرف شمال به خیابان 
فرهنــگ و خیابان قــدس و از جنوب به خیابــان 22 بهمن یا 
خیابان راه آهن و از غرب به جاده سنتو یا بلوار کارگر و از شرق 

به خیابان دامپزشکی یا شهید نجاتی محدود می شود.
ایــن محلــه در همســایگی محــات »آخونــی«، »خطیب«، 

»قراملک« و »شهرک امام« قرار دارد.
اثرات سوء اقتصادی با انسداد تقاطع 

شنب غازان - آخونی
در وهله اول با بزرگان و ریش سفیدان این محله هم صحبت 
می شــویم. آقا یونس با بیــان اینکه انجمن غازانیــه و امنای 
محله شــنب غازان به صــورت گمنام و داوطلبانــه و بی مزد 
و منــت در حال خدمت گــذاری به اهالی هســتند، می گوید: 
انســداد و بســته بودن تقاطع محله شــنب غازان - آخونی و 
عدم ارتباط مســتقیم محله فرهنگی تاریخی شــنب غازان با 
شــهر تبریز و اثر ســوء آن بــر اقتصاد و حمل و نقــل اهالی و 

کسبه محترم از محوری ترین مطالبات می باشد. 

کاهش اتوبوس های واحد
وی به مشــکل حمل و نقل عمومی این محله اشــاره کرده و 
اظهار مــی دارد: از طرفــی اتوبوس های واحــد کاهش یافته 
اســت و اهالی مدت زمان زیادی را در ایســتگاه های اتوبوس 
معطــل می ماننــد. همچنین بــه دلیل عدم ارتبــاط خیابان 
مرکــزی محله با مرکز شــهر از جهت شــرق و تقاطــع آخونی، 

امکان استفاده از تاکسی ها هم وجود ندارد.
آقای شهردار؛ پارک ها را دریابید

در این میان اهالی بیشــتری گرداگرد ما جمع شــده و هر یک 
شــروع به بیان مشــکات محله خودشــان می کننــد. یکی از 
اهالی که انگار جانش از این حجم از مشــکات به لب رسیده 
و دیگــر بــی خیال مطالبه خود شــده اســت، می گویــد: ما از 
شــهردار محترم درخواســت رســیدگی به وضعیــت پارک ها، 
وسایل بازی کودکان، افزایش و رسیدگی به کاربری فضاهای 
ســبز و همچنین توجه و پیگیری تخلفــات و ایجاد اختال در 

زیبایی بصری این محله را داریم.
بانک ها به ما بی پول ها هم افتخار دهند!

در ادامه پدری سالخورده و پسرش به جمع ما اضافه شده، بر 
لزوم توجه مســئولین به مسائل شهروندی افراد سالخورده 
تاکید کــرده و می گوید: یک بانــک در این محله بــرای انجام 
امورات بانکــی وجود ندارد! نکند آقایان صاحبان بانک فقط 
در جاهایی شــعبه باز می کنند که به نفع خودشــان باشــد؟ 
درست است که بانکداری اینترنتی و این چیزها کار ما را راحت 
کرده اما سالخوردگان نحوه استفاده از اینترنت را بلد نیستند 

و حتی حوصله آموزش آن را نیز ندارند.

تاریخ فراموش شده شنب غازان
 پاتوق معتادان را جمع کنید

آقای قاسمی، دیگر فردی است که به گفتگو با ما می پردازد؛ او 
تاریخچه شــنب غازان را مورد بررسی قرار داده و از بی توجهی 
مسئولین به حمام ۷00 ســاله سخن به میان می آورد و اظهار 
مــی دارد: این اثر هنری وقفی و تاریخــی در معرض تخریب و 

فروپاشی است.
در ادامه گشت و گذار در کوچه ها و هم صحبت شدن با یکی 
از اهالی، او به شناسایی تولید کنندگان و فروشندگان مواد 
مخدر توســط خود اهالی اشــاره کرده و تاکید می کند: برای 
ایجــاد و حفظ آرامش در محله، الزم اســت که عزیزان نیروی 

انتظامی در این باره هر چه سریعتر اقدام کنند.
شورایاری یک ضرورت است

وی همچنیــن تصریح می کند: نبود تابلوی نام محله )محله 
تاریخی شنب غازان( در ســه ورودی محله ایستگاه علیزاده، 
شــام غازان آغزی و ورودی دامپزشــکی از دیگر مشــکات این 
محله است که باید توسط راهنمایی و رانندگی برطرف گردد. 
این هنوز حداقلیات اســت؛ بنظــرم باید در گوشــه ای از این 
محله توضیحاتی درباره تاریخچه این محله نوشــته شود تا 

آیندگان از این توضیحات استفاده کنند. 
وی می افرایــد: وقتــی یک پل ســاخته می شــود یا پــروژه ای 
افتتاح می شــود، مسئولین وقت توضیحاتی درباره آن پروژه 
می دهند؛ آیا نمی توان همین کار را با رویکرد آشنایی مردم با 

تاریخ محات در تک تک محات اجرایی کرد؟
این شــهروند بر لزوم ایجاد شــورایاری در ایــن محله و ایجاد 

ارتبــاط تنگاتنگ بین اعضای شــورای شــهر و اهالی محات 
تاکید کرده و می گوید: الزم اســت که شــورای محله در شــنب 
غازان به دلیل وجود پتانسیل های بالقوه فرهنگی و تاریخی 
و فرهنگ محله نشــینی در این محله و شناســایی و پیگیری 

بهتر مشکات مردم ایجاد شود.
در پایــان این بازدید میدانی، به پــارک فرهنگیان این محله 
نیز ســر می زنیم؛ وســط این پارک، خانم های خانــه داری که 
اوقات فراغتشــان را می گذرانند به چشــم می خورند. با آنها 
هــم صحبت می شــویم. ضعــف در تامیــن روشــنایی پارک 
فرهنگیان، کمبود صندلی، نبود سرویس بهداشتی، کمبود 
تامین امنیت پارک و لزوم گماردن نگهبان، نبود وسایل بازی 

کودکان، از مشکات و مطالبات این بانوان است.
عدم رسیدگی شــهرداری به فضای ســبز میدان امام حسین 
)گونبز( و لطمه وضعیت نامناســب این میدان به اقتصاد و 
خریــد و فروش امــاک پیرامونی و جلوه بصــری محله نیز از 

دیگر مطالبات اهالی این محله می باشد.

شورایی ها یکصدا: وقت شد می آییم!
برای پیگیری این مطالبات ســراغ تنی چند از اعضای شورای 

شهر تبریز می رویم.
حکیمه غفوری رئیس کمیســیون فرهنگی شورای شهر بعد از 
شنیدن مطالبات اهالی به خصوص در حوزه فرهنگی، وعده 

بررسی میدانی می دهد.
فریدون بابایی اقدم رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر 
نیز پاســخ به مطالبــات اهالی را به بازدیــد حضوری از محله 

حواله می دهد.
یاســین بجانی ســخنگوی شــورای شــهر نیز از ترتیب جلسه 
با شــهردار منطقــه ۶ در روزهای آتی بــرای پیگیری مطالبات 

شهروندان خبر می دهد.
پیگیری های تبریزبیدار از اعضای شــورای شهر ادامه خواهد 

داشت.

             پری اشتری

ســرخاب- خبــر کوتاهــی در یکی ســایت های 
پربازدید کشــور منتشر شــد که البای خبرهای 
دیگــر ســروصدای چندانــی نکــرد اّما بــرای ما 
تبریزی هــا، کــه پدیده هــای تأســف باری چون 
تبریز 20۱۸ را از ســر گذراندایم و هر روز با بهانه و 
بی بهانه شعار تبریز شهر اولین ها را می شنویم، 
همین خبر ساده در حد انفجار یک بمب مهلک 

بود.
»شهردار اصفهان در دیدار با رییس فدراسیون 
فوتبال کشور پیشــنهاد داد که اعضای تیم های 
فوتبالی و گردشگرانی  که در هنگامه رقابت های 
جام جهانــی راهی کشــور قطر هســتند بتوانند 
در فاصلــه بازی هــا، به عنــوان گردشــگر راهی 
شــهرهای توریســتی ایــران از جملــه اصفهــان 

شوند.«
ســوی  از  پیشــنهادی  چنیــن  کــردن  مطــرح 
شــهردار یک شــهر فــارغ از این که محقق شــود 
یــا نــه، نشــان دهنده ی اطمینانــی اســت کــه 
مســئوالن و مدیران حوزه ی شــهر و گردشــگری 
به زیرســاخت های خود دارند. ناگفته پیداست 
کــه پذیرفتــن گردشــگرانی از سراســر دنیــا در 
ایــران نیازمنــد تأمین بســترهای نرم افــزاری و 
ســخت افزاری بســیاری اســت کــه تبریــز بــا آن 
تجربــه ی فاجعــه در ســال 20۱۸ ثابت کــرده که 

چنین چیزی را در خواب هم نمی تواند ببیند.
مقایسه ی تبریز و اصفهان اپیدمی عجیبی است 

که ناخــودآگاه از شــهرداری به شــهردار دیگر در 
تبریز سرایت کرده و در هر بحثی مدیران شهری 
تبریز جز گایه از بودجه ی بیشــتر اصفهان چیز 
دیگــری نگفته اند. گرچــه می دانیم کــه بودجه 
بهانه است و تبریز هرآن چه بودجه داشته تا به 
امروز صرف ساختن ساختمان های تجاری کرده 
تا خالی بمانند و خاک بخورند و بخش ناچیزی 
از بودجه ی سال 20۱۸ را نیز صرف ساخت المان 
شهری رنگارنگی در گوشه و کنار شهر کرد تا مردم 
باور کنند که ســخت مشغول انجام کار برای این 
رویداد هســتند و این کــه باقــی آن بودجه کجا 

رفت، خدا داند. 
در تعاریف مربوط به زیرساخت های گردشگری 
بــرای یــک شــهر آمــده کــه ایــن زیرســاخت ها 
شــامل عناصری به هم پیوســته هســتند که به 

گردشــگران امــکان ورود، اقامت و لــذت بردن 
از جاذبه هــای گردشــگری مقصــد را می دهــد. 
که ایــن عناصر عبارتنــد از جاده ها و مســیرها، 
جاذبه هــای گردشــگری، اقامتگاه هــا، خدمات 

فرهنگی، خدمات ورزشی و تفریحی و ... 
با نگاهــی اجمالی به پروژه ی ســردرگم کننده ی 
میدان آذربایجان، اتوبان پر دســت انداز تهران- 
تبریز، بزرگراه تبریز-سهند، با نگاه به جاذبه های 
عقیم و پروصله ی ارک علیشــاه، مقبره الشعرا، 
عتیق )که قرار بود نمونه ای شــبیه نقش جهان 
اصفهان باشد(، یادمان شمس و ... با توجه به 
نبود هیچ گونه زمینــه ای برای ایجاد جاذبه های 
فرهنگی و ورزشی و با نگاهی به چندین منطقه 
حاشیه نشــین در دل شــهر، درمی یابیــم تبریــز 
اگر بخواهد هــم ابتدایی تریــن امکانات جذب 

گردشــگر را نــدارد جز چنــد هتــل و اقامتگاه و 
رستوران های بسیار و پاساژهای فراوان...گرچه 
تجربه ی این سال ها ثابت کرده مدیران شهری 
تبریــز حتی زحمت فکر کردن به پتانســیل های 
بالقــوه بــرای جــذب گردشــگر را هــم بــه خود 
نمی دهند، حتی دریغ از یک واکنش؛ چون حتما 

دغدغه های مهم تری دارند.
در واقع به نظر می رســد حلقه ی گمشده ای که 
این شــکاف عظیم را در مدیریت شهری تبریز و 
دیگر شــهرها ایجاد کرده، همــان دغدغه برای 
توســعه ی گردشــگری و معرفی تبریز باســتانی 
بــه عنــوان شــهری نمونــه در این حوزه اســت. 
اگر امــروز اغلــب پروژه های زیرســاختی در این 
شــهر نیمه کاره مانده انــد یا به بدترین شــکل 
ممکن به پایان رســیده اند به این ســبب اســت 

هیچ گاه مدیری در این شهر به فکر حل ریشه ای 
مشــکات شــهری نبوده و صرف کارنامه سازی 
به دنبال انجام پروژه های پرطمطراق بوده اند 
و بدین ترتیــب دیــواری کــه بنــا نهاده انــد تــا 
ثریــا کج رفته اســت. یــا شــاید به خاطــر نبود 
زیرساخت هاست که مدیران شــهری هرگز فکر 
مشــارکت در رویدادهــای مهــم گردشــگری به 
ذهنشان خطور نیز نکرده است. هر چه هست 
تمام ایــن وقایع بــار دیگر بــه ما ثابــت کرد که 

تفاوت بسیار است میان حرف تا عمل.
در شــرایطی که در این شــهر هیچ دو ســازمانی 
وجود نــدارد کــه بتوانند بــا تعامل بــا یکدیگر 
یک پــروژه اعم از عمرانــی، فرهنگی یــا هنری را 
به ســرانجام برسانند ســؤال از شــهردار تبریز و 
اعضای شــورای این شهر این اســت که اگر برای 
مثال مســئوالن کشــوری ترتیبی بدهنــد که در 
همیــن موضــوع جام جهانی قطر، گردشــگران 
ماننــد اصفهــان بــه تبریــز هم ســفر کننــد، آیا 
آمادگــی چنیــن میزبانی مهمــی را دارنــد؟ اگر 
جواب مثبت است با رسم شکل برای ما توضیح 
بدهند که آمادگی شــان در چه سطح و زمینه ای 
است و اگر پاســخ منفی است... به نظر می رسد 
که حق هر شهروندی ســت که بدانــد چرا تبریز 
نمی تواند از چنین موقعیت مناســبی استفاده 
کند آن هــم در حالی که مدیــران دائما در حال 
مقایســه ی تبریز و اصفهان هستند و معتقدند 
که اصفهانی ها تمام پروژه هایشــان را به تقلید 
از تبریز انجام داده اند و تبریز از همه بهتر است.

اخباراندیشهشهرگزارش  نقد آگهیتحلیل33

 اخبار

قانون برای جذب سرمایه 
است نه فرار سرمایه 

تعویق پرداخت حقوق معلمان مناطق محروم ۱۶ ماهه شد!

پروژه هایی که محله محور نیست 
 پاسخ شورایی ها به تلنبار مشکالت: وقت شد می آییم!

تأملی بر تالش شهرداری اصفهان برای میزبانی از گردشگران جام جهانی قطر

اصفهان در اندیشه جهان  شهری؛ تبریز اندرخم آسفالت ریزی
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 جامعه 2۴- »اصا انتظار نداشتم لباس ایرانی را این 
همه گران بخرم. انگار خیلی از تولید کنندگان پوشــاک 
از نبود کاال هــای خارجی سوءاســتفاده می کنند.« این 
نظر تعداد زیادی از مشــتریان لباس های نشان داخل 

است.
اگــر ایــن روز ها بــه مراکز بــزرگ خرید ســر بزنیــد، نام 
برند هــای ایرانــی را بــه جــای برخــی نام هــای خارجی 
معــروف می بینیــد. اگــر ایرانــی پــوش هســتید و فکر 
می کنیــد پوشــاک ایرانی هم حرفــی برای گفتــن دارد، 
اگــر فکــر می کنیــد قیمــت ایــن لباس هــا بــا توجه به 
کیفیت شــان مناســب اســت یا برخاف ایــن نظر اصا 
انتظار ندارید لباس ایرانی را بــه این گرانی بخرید این 
گزارش را بخوانید. شــاید پاســخ برخی پرسش ها را در 

زمینه قیمت لباس ایرانی و مشکات تولید آن بیابید.
مرکز خرید در ســاعات پایانی روز تقریبا شــلوغ است. 
موزیک مایمی پخش می شود و کف سالن با انعکاس 
نــور چراغ ها می درخشــد. درهر غرفه ایــن مرکز خرید 
کــه اختصاص بــه عرضــه برند هــای ایرانــی دارد، نام 
یک برنــد را می توانی ببینی. یک خانــم مقابل غرفه ای 
ایســتاده و با فروشنده چک و چانه می زند: »اولش که 
لباس هــای ترک و این ها از بازار جمع شــد، خوشــحال 
شــدم، اما االن که قیمت ها را می بینم با خودم می گویم 
چــه فرقی کرد؟ بین برند هــای ایرانی هم چند تایی که 
بهترهســتند، حسابی گران می فروشــند و می خواهند 
خانــم  کننــد.«  سوءاســتفاده  کردن شــان  در  اســم  از 

فروشنده از باال بودن

قیمت پارچه و دســتمزد ها می گوید، اما خریدار راضی 
نمی شــود. او رو بــه من می گویــد: »احســاس می کنم 
برخــی تولیدکننــدگان لبــاس ایرانــی از ایــن شــرایط 
سوءاســتفاده می کنند و وقتی می بیننــد خریدارچاره 
و گزینه دیگری نــدارد، قیمت هــا را افزایش می دهند. 
به نظر من پالتو و کاپشن سه میلیونی و چهار میلیونی 

توجیهی ندارد.«
دختر دیگری هم که از چند فروشــگاه معــروف ایرانی، 
لباس خریده تقریبا نظر مشابهی دارد: »من االن چند 
لباس ارزان حراجــی خریدم وگرنه ترجیــح می دهم به 
مراکز خریدی بروم که بوتیک های بی نام و نشان دارد. 
گاه همین لباس هــای برند ایرانی را درســت با کیفیت 
مشــابه بــا نصف قیمــت می دهنــد. برخــی می گویند 
برند ها طراحــی خاص دارند، اما بیشترشــان حتی کار 
خاقانه ای ارائه نمی دهند و بســیاری از ایده هایشــان 

کپی از نمونه کار های خارجی است.«
مــرد جوانــی از یکــی از برند هــای لبــاس ایرانــی که در 
ســال های اخیــر حســابی معروف شــده خریــد کرده: 
»بدون اســتثنا از همین تولیدی شــلوار جین می خرم، 
واقعا هیــچ فرقی بــا جنس های خیلی خــوب خارجی 
نــدارد. طراحی اش هم حرف ندارد. مــن معتقدم باید 

بــه برندی که بــرای کیفیت کار و طراحــی کارش هزینه 
می کند، پول خــوب هم داد وگرنه ممکن اســت نمونه 

همین کار در یک بوتیک معمولی هم پیدا شود.«
دختر دیگری ترجیح می دهد، فقط جنس ها را زیر و رو 
کند و چیزی نخــرد: »ترجیح می دهــم در چنین بازاری 
به جــای خریــد از برند هایی کــه تولید انبــوه دارند، از 
تولیدی هــای کوچــک و طراحــان خانگی خریــد کنم. 
ممکن است کارشــان کمی گرانتر باشد، اما با کیفیت تر 
و با هویت تر اســت و خرید ما به سر پا ماندن شان هم 

کمک می کند.«
ماجرای پارچه ایرانی،

اما دالیل گرانی لباس ایرانی چیســت؟ آیا در سال های 
اخیر اتفاق خاصی افتــاده که قیمت لباس تقریبا چند 

برابر شده است؟
مهســا احرابی فــرد، طراح لبــاس و صاحب یــک برند 
ایرانی درباره دالیل گرانــی برند های ایرانی و همچنین 
مشــکات تولید لباس می گوید: »در مرحله اول تولید 
یــک دســت لباس بایــد پارچه تهیه شــود. بعــد طراح 
باید ایده بدهد و خیاطی شــروع شــود که خیاطی هم 
گاهــی به همین ســادگی نیســت و دســت دوزی دارد. 
بعد از دســت دوزی هم پروسه بســته بندی و تبلیغات 
شــروع می شــود، اما قبــل از توضیــح درباره هــر یک از 
این مراحــل، اول باید ماجــرای پارچه ایرانــی را بگویم 
که ما را بشــدت درگیــر می کند. پارچــه ایرانی با کیفیت 
بســیار کم و محدود عرضه می شــود و بــازار پارچه هم 
مافیای پیچیده خودش را دارد؛ گروهی که واردات را در 
دست دارند و تعیین کننده قیمت هستند. وقتی میان 
پارچه های ایرانی کیفیت مناسب را پیدا نکنیم مجبوریم 
سراغ پارچه وارداتی برویم. قیمت پارچه وارداتی هم به 
قیمت ارز وابسته است؛ بنابراین اگر ارز باال برود، قیمت 
پارچه هم باال می رود. به طور متوسط قیمت پارچه های 
غیرمرغوب از متری 40 یا ۵0 هزار تومان شروع می شود 

و پارچه هــای مرغــوب هــم از ۱40 هــزار تومــان. حــاال 
حســاب کنید که فقط قیمت یک مانتو دو متری چقدر 
می شود؟ بعد هم دستمزد طراح و دیگر موارد را هم به 

آن اضافه کنید.«
به گفتــه این طراح لبــاس، قیمت ارز، مافیــای پارچه و 
قاچاق پارچه همه و همه دســت به دســت هم داده تا 
قیمت منطقی و ثابتی برای پارچه وجود نداشته باشد. 
گاهــی قیمت برای تولید کننده لبــاس ایرانی دو هفته 
به دو هفته تغییر می کنــد. درعین حال برخی طراح ها 
خانگــی هســتند و دســتمزد خیــاط و اجــاره کارگاه و 
مســائل دوخت و دوز را دارند، امــا در برند های تولید 
انبوه رقم ها خیلی کمتر از کسانی است که طراحی های 
خانگی و مزونــی دارند؛ به خاطر اینکه دســتمزد کارگر 

آنجا پایین تر است و به نسبت هزینه ها کمتر.
او اضافــه می کنــد: »مــا جــز هزینــه پارچــه یکســری 
هزینه هــای دیگــر هم داریــم مثــل تهیه نخ و ســوزن، 
وســایل خیاطــی، الگــو، کاغذ الگــو، خــودکار حرارتی، 
چســب و... تمــام این هــا به عنــوان کاال هــای مصرفی 
خیاطــی قریــب بــه ۷0 درصــد وارداتی انــد. اغلب هم 
نامرغوبنــد و گاه مجبــوری چنــد بــار تهیه کنــی که باز 
هم هزینه تولیــد را باال می برد. این روز هــا کارگران هم 
حقوق شــان بیشــتر شــده. بعد از همه این هــا هم به 
بســته بندی، تهیه ســاک دســتی و... می رســیم. بحث 
تبلیغات هم هست که برای برند های کوچک بیشتر در 
شبکه های اجتماعی امکان پذیر است، اما آن هم هزینه 
تبلیــغ باالیــی دارد، البتــه تعــدادی هم از این شــرایط 
سوءاســتفاده می کننــد، اما تعدادشــان از کســانی که 
زحمت می کشند و کار خوب تولید می کنند کمتر است. 
این روز هــا واقعا برخی لباس هایی که تولید می شــود 
در حد برند هــای خارجی خیلی خوب اســت و با توجه 
به کاری که رویش می شــود و کیفیتی که دارد همچنان 

ارزان محسوب می شود.«

لباس های ارزان تر تولید کنیم
»قیمــت پارچه هــا و خرج کار هــا در دوره کرونــا 2۵0 تا 
۳00 درصد افزایش داشــته، اما برخی برند ها هم از این 
شرایط سوءاستفاده می کنند. شاید برای همین است 
کــه وقتی عین همان لباس را در یک بوتیک معمولی با 
نصف قیمت می بینید تعجب می کنید.« این را حسین 
جعفــری، طــراح لباس و مســئول یک مــزون در تهران 
می گویــد و تأکیــد می کنــد با توجــه به رشــد قیمت ها 

همچنان می توان لباس های ارزان تری تولید کرد.
قیمــت  بــا  و  می گیرنــد  کمتــری  ســود  »بوتیک هــا 
مناســب تری جنس ارائه می دهند. بیشــتر برند هایی 
که تولید انبوه دارند، حتی طراح لباس ندارند و خیلی 
از مدل ها را از برند های معــروف خارجی کپی می کنند. 
کاپشــنی کــه قبــل از دوره کرونــا 400 هزار تومــان بود 
نهایت باید ۸00 هزار تومان فروخته شــود نه اینکه سه 
چهار میلیون عرضه شــود. این کاما غیر منطقی است 
چراکه برخی تا ۱0 برابر قیمت هــا را افزایش داده اند. از 
آن طــرف نظارت دقیقی هــم بر این بــازار وجود ندارد 

وخیلی ها راحت قیمت را افزایش می دهند.«
این طراح برگزیده سال ۹۷ ادامه می دهد: »برندسازی 
باید همراه با نظارت باشــد و با چند تبلیغ تلویزیونی 
و افزایــش تقاضــا قیمت هــا به صــورت غیرواقعی باال 
نرود. من طرفدار لباس ایرانی و پارچه ایرانی هســتم، 
اما متأســفانه برخــی از همین پارچه هــای ایرانی طاقه 
پیــچ می شــود و بعد دوباره بــه ایران برمی گــردد. من 
همیشــه در طراحی کارهایم ملیــت خودمان را در نظر 
می گیرم، ولی رعایــت این مــوارد را در برند های جدید 
کمتــر دیــده ام. برخــی از مدل هــا اصــا بــا فرهنگ ما 
تناســبی ندارد. کپی کردن، کار ایرانی را ضعیف می کند 
درصورتی که خیلی از تجهیزات تولید ایران است. خرج 
کار ایرانی مثل نخ، زیپ، الیه چسب و دکمه االن از خرج 

کار خارجی گرانتر و با کیفیت تر است.«
یکــی ازمواردی کــه خریــداران برنــد ایرانی نســبت به 
آن شــکایت دارنــد، کیفیــت پاییــن پارچــه اســت. این 
طــراح لبــاس دربــاره ایــن مســأله می گویــد: »یکی از 
دالیل کیفیــت نامناســب پارچه، واردات اســت. برخی 
نمی تواننــد پارچــه بخرنــد و پارچــه را تلفنی ســفارش 
می دهنــد. همچنیــن بــازار پارچه هــای تقلبــی زیــاد 
شــده و گاهی پارچــه ظاهر قشــنگی دارد، امــا کیفیت 
نــدارد. همین طــور پارچه هایی کــه در انبار ها مانده و 
نگه داشــته اند تا گران شــود بعد توزیع کنند، شــرایط 

نگهداری خوبی ندارند یا اصا تقلبی اند.«
اگر ایرانی پوش هستید و به لباس ایرانی عاقه مندید، 
بایــد بدانید تولیــد لباس ایرانــی این روز هــا ماجرای 
خــودش را دارد، هرچنــد شــاید بــا همه ایــن قصه ها 
همچنان بتوان لباسی خوب، اما ارزان تر دست مشتری 

داد.

همنــوا- وضعیت بودجه متــروی تبریز هم مثل دیگر شهرهاســت و ادامه فعالیت 
متروی این شهر با بودجه فعلی ممکن نیست.

متــرو یکی از راه های نجات شــهرهای بــزرگ از آلودگــی هوا و ترافیک اســت. حدود 
20ســال اســت که ســاخت مترو به جز تهــران در اصفهان، اهــواز، تبریز، شــیراز، قم، 
کــرج، کرمانشــاه و مشــهد آغاز و در هر یــک از آنهــا حداقل یک خط مترو ســاخته و 
راه اندازی شده است. در شرایطی که هنوز بخش قابل توجهی از ساخت این طرح ها 
باقــی مانده و تا تکمیــل آنهــا راه درازی در پیش اســت، الیحه بودجه ســال۱40۱هم 
خبرهای خوبی برای شــهرداری این شــهرها و متروی آنها ندارد؛ بودجه ساخت این 
متروها نســبت به ســال گذشــته کاهش قابل توجهی یافته و آنقدر اندک اســت که 
در فهرســت هزینه های گزاف مترو اصا قابل توجه نیســت. آنطور که رئیس شورای 
شــهر تهران چند روز قبل در مشــهد گفته بود بودجه ای که به کل متروهای کشور در 
ســال۱40۱اختصاص یافتــه حدود ۵00میلیارد تومان اســت. مهــدی چمران معتقد 
است مثا بودجه ۵0میلیارد تومانی برای متروی تهران فقط به اندازه ساخت 4۸متر 
مترو کافی اســت؛ همین نکته نشــان می دهد وضعیت متروی باقی شهرهای بزرگ 

کشور چگونه است.
وضعیت بودجه متروی تبریز هم مثل دیگر شهرهاست و ادامه فعالیت متروی این 

شهر با بودجه فعلی ممکن نیست.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری تبریز می گوید: دولت می داند با چنین بودجه ای 
امکان ســاخت مترو وجود نــدارد. تا زمان دولت نهم همه هزینه ســاخت متروهای 
شهری برعهده دولت بود و با آغاز دولت نهم ۵0درصد بودجه ساخت مترو برعهده 
شــهرداری ها گذاشته شــد. با این حال دولت همه ســهم خود را پرداخت نمی کرد و 

بنابراین آورده شهرداری ها برای ساخت مترو افزایش یافت.
مصطفی مولوی فرد می افزاید: از اواخر دولت دهم برای تامین هزینه ســاخت مترو 
در شــهرهای بزرگ کشور اوراق مشارکت منتشر شد تا با استفاده از این اوراق بخشی 
از بودجه ســاخت مترو تامین شــود. در آن زمان دولت ۵0درصد هزینه انتشــار این 
اوراق را برعهده داشت، اما هم اکنون این هزینه هم از تعهد دولت خارج شده است. 

به این ترتیب با هر تغییر سهم شهرداری در تامین بودجه مترو بیشتر شد.
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری های شــهرهای بزرگ بــا ایــن بودجه هــا نمی توانند 
متروهایشــان را تکمیل کنند، اظهار می کنــد: آنچه در الیحه بودجه برای مترو درنظر 
گرفته شــده مصوب عمرانی دولت اســت کــه البته معموال به شــکل صددرصد هم 
پرداخت نمی شــود و در بیشــترین حالت 40درصد آن با اســناد خزانه که سررســید 

۳ساله دارند، پرداخت می شود.
مدیرعامــل ســازمان قطار شــهری تبریز دربــاره وضعیــت فعلی متــروی تبریز هم 
می گویــد: طــول کل متــروی تبریــز ۷0کیلومتــر اســت کــه ۱۸کیلومتر آن ســاخته و 
راه اندازی شــده اســت. بودجه ای که در الیحه بودجه آمده است واقعا کفاف ساخت 
هیچ بخشــی از مترو را نمی دهد. به نظر من نمایندگان مجلس باید دست کم کاری 
برای ســهم ۵0درصدی دولت در اوراق مشــارکت انجام دهند تا مثل سال های قبل 

پرداخت و مقداری از بودجه متروی شهرهای بزرگ توسط دولت تامین شود.
بودجــه اندک عمرانی اختصاص داده شــده به مترو و حذف ســهم دولت در اوراق 
مشارکت، اوضاع ســاخت و تکمیل خطوط متروی شهرهای بزرگ کشور را با چالش 
مواجه کرده اســت. در شــرایطی که آلودگی هوا در تبریز، تهران، اهواز و دیگر شهرها 
زندگی را دشــوار کــرده و جمعیت انبوه شــهروندان، زائران و گردشــگران اصفهان و 
مشهد نشــان از نیاز این شــهرها به بهبود حمل ونقل عمومی دارد، معضل بودجه 

مترو می تواند وضعیت زندگی در این شهرها را با مشکات بیشتری مواجه کند.

حتی خرید لباس ایرانی هم سخت استگزارش
متروی تبریز در ایستگاه بی پولی! 

فقط ۱۸ کیلومتر از ۷۰ کیلومتر متروی تبریز 
راه اندازی شده است

اقتصاد آنالین- سهمیه ۱۵ لیتری اولین تغییر در مقایسه با 
سهمیه مطرح شــده در ابتدای این طرح است چرا که مطابق 
نســخه اولیه طرح »عدالت بنزینی« قرار بــود به ازای هر نفر 

سهمیه ماهانه 20لیتری منظور شود.
 طرح عدالت بنزینی که براساس آن قرار است سهمیه بنزین 
نه به »خودروها« که به »عموم شهروندان ایرانی« تخصیص 
یابــد و به صــورت آزمایشــی در جزایر کیش و قشــم در حال 
اجراســت با دو تغییر عجیب مواجه شده است. براساس این 
دو تغییــر، عاوه بر کاهش ســهمیه ماهانه هر نفــر از 20 لیتر 
به ۱۵ لیتر، مقرر شــده اســت که ســهمیه خانوار های 2نفره و 
۳ نفــره با خانوار های 4 نفره مســاوی و به میــزان ۶0 لیتر در 
ماه باشــد که نقض فلســفه اصلــی طرح »عدالــت بنزینی« 
است. براســاس آمار های رسمی، حدود ۶0درصد خانوار های 
کشور زیر 4 نفر هســتند و فقط 40 درصد خانوار ها 4 نفره یا 
بیش از 4 نفر هســتند. چنین تغییری بــه معنای انتقال حق 
خانوار هــای 4 نفره و بزرگ تر به خانوار هــای 2 نفره و ۳ نفره 
اســت. به عبارت دیگر، بی عدالتی موجود در وضعیت فعلی 
که ســهمیه بنزین به خودروداران اختصــاص می یابد با این 
تغییــر، در وضعیت جدید هم به نوعــی ادامه خواهد یافت. 
فــارغ از نقــض عدالــت، تغییر جدیــد حتی با سیاســت های 
کلی جمعیتــی هــم مغایــرت دارد چراکه به مفهوم تشــویق 

بی فرزندی و تک فرزندی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش ها نشــان می دهد که طرح 
عدالــت بنزینــی، با دو تغییــر عجیب در مســیر انحرافی قرار 
گرفته است. به گفته مسووالن، میزان سهمیه بنزین که پیش 
از ایــن قــرار بود به هر فرد 20 لیتر اعطا شــود بــه رقم ۱۵ لیتر 
کاهش یافته اســت. از ســوی دیگر، میزان ســهمیه بنزین به 
خانوار های 2 یا ۳ نفر، با خانوار های 4 نفر یکسان و به میزان 

۶0 لیتر درنظر گرفته شده است.
این تغییرات باعث می شــود که چند ابهام در آینده این طرح 
ایجاد شود. نکته اول این است که در طرح های کارشناسی که 
پیش از این مطرح بود، ســهمیه هر فرد 20 لیتر بنزین عنوان 

می شد، علت کاهش این رقم به ۱۵ لیتر چیست؟
نکتــه دوم این اســت کــه این طرح بــا هدف تحقــق عدالت 
یارانــه ای در بحــث بنزیــن مطرح شــد، امــا یکســان در نظر 
گرفتــن ســهمیه خانــوار زیــر 4نفــر، هــدف اولیه ایــن طرح 
یعنــی عدالــت را نقض می کند و کفه ســهمیه بنزیــن به نفع 
خانوار های کم جمعیت تر سنگینی خواهد کرد. سومین نکته 
مهم به این موضوع اشــاره دارد که تغییــر واحد طرح، از فرد 
به خانوار موجب می شود تا این سهمیه انگیزه ای برای حفظ 
خانوار های 2 نفره و ۳ نفره به شــمار رود که با سیاســت های 

جمعیتی کشــور در تضاد است. در نهایت مهم ترین و آخرین 
نکته دربــاره تغییرات این طــرح در مقام عمل این اســت که 
اگر قرار اســت این طرح با اظهارنظر های شخصی و نظر های 
غیرکارشناســی یک شــبه دچار تغییر شــود یا تبصره هایی بر 
آن تحمیل شــود، به نظر عدم اجرای آن نســبت به اجرای آن 

ارجحیت دارد.
دو تغییر در طرح عدالت بنزینی

روز گذشــته، جلیــل ســاالری، مدیرعامــل شــرکت پاالیش و 
پخــش فرآورده هــای نفتی ایــران در یک برنامــه تلویزیونی، 
به تشــریح طرح آزمایشــی »عدالــت بنزینــی« پرداخت، اما 
گفته های او از دو تغییر قابل تامل در اجرای طرح نســبت به 
نســخه اولیه این طرح حکایت داشــت. او اعام کرد در شــهر 
محل آزمایش این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به ازای هر نفر 

به حساب سهمیه سرپرستان خانوار واریز می شود.
ســهمیه  بــا  مقایســه  در  تغییــر  اولیــن  لیتــری   ۱۵ ســهمیه 
مطرح شــده در ابتدای این طرح اســت چرا که مطابق نسخه 
اولیه طرح »عدالت بنزینی« قرار بود به ازای هر نفر ســهمیه 

ماهانه 20لیتری منظور شود.
دومیــن تغییــر عجیب بــه نحــوه اختصاص ســهمیه بنزین 
مربوط است. مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران در برنامه تلویزیونی گفت: »تمهیداتی اندیشیده 
شده است تا خانوار هایی که مجموع دریافتی سهمیه بنزین 
آن ها از ۶0 لیتر کمتر اســت، همان ۶0 لیتــر را دریافت کنند.« 
مفهوم این گفته آن است که سهمیه بنزین خانوار های 2نفره 
و ۳نفره با خانوار های 4نفره مساوی می شود؛ تغییری که در 

عمل با »عدالت بنزینی« در تناقض است.
عدالت یارانه ای چه می گفت؟

آبان ماه امســال بود که رئیس جمهور از تیم اقتصادی دولت 
درخواســت کرد که برنامه های پیشنهادی خود را برای اصاح 
الگوی مصرف انرژی بــا رعایت عدالت اجتماعــی ارائه کنند. 
ایــن موضوع باعث شــد بار دیگر مســاله یارانه انــرژی، علی 

الخصوص بنزین در دستور کار دولت قرار بگیرد.
با گذشــت بیش از دو ماه به نظر می رســد دولت قصد دارد 
ســناریوی تخصیــص ســهمیه بنزین به افــراد را بــه صورت 
آزمایشــی اجرا کنــد. جزئیات این ســناریو از این قــرار بود که 

می توان به جای اعطای سهمیه ۶0 لیتری بنزین به خودرو ها 
این ســهمیه را به میزان 20 لیتر به همه افراد اعطا کرد و افراد 
می تواننــد داوطلبانه اقدام به دادوســتد بنزیــن کنند. این 
طرح به طور همزمان می تواند چند هدف مهم را محقق کند 
کــه مهم ترین آن توزیع عادالنه ســهمیه بنزین اســت. از آنجا 
که ســهمیه بنزیــن در این طرح به جای هر خــودرو به هر کد 
ملی تخصیص پیدا می کند، بدون توجه به اینکه خانواده ای 
دارای خودرو اســت یا نه، ســهمیه به هر فرد تعلق می گیرد و 
افراد به طور یکســان به ســهمیه بنزین دســت پیدا خواهند 
کرد. این سیاست، بدون ایجاد هزینه یا طرح، شرایط را برای 

تحقق عدالت بنزینی مهیا می کرد.
انحراف از ریل اصلی

اما صحبت های ارائه شده از ســوی مسووالن نشان می دهد 
که دو تغییر اصلی در طرح اولیه عدالت بنزینی ایجاد شــده 
است. نخست اینکه میزان سهمیه بنزین هر فرد از 20 لیتر به 
۱۵ لیتر کاهش یافته است. نکته دیگر اینکه قرار است سهمیه 
خانوار هــای 2نفره با خانوار های 4نفره به میزان برابر ۶0 لیتر 

اعطا شــود. از نگاه کارشناســان، کاهش ســهمیه پیش بینی 
شده، تغییر واحد مرجع جمعیت، نقض اصل عادالنه بودن، 
تبعیــض میان افراد مجرد و خانواده های یک نفره و احتمال 
تغییرات خلق الســاعه و تبصره هایی کــه می تواند طرح را از 
هدف خود دور کند مهم ترین نگرانی هاســت. در صورتی که 
در فضایی غیر شــفاف بتوان تغییرات خلق الســاعه در طرح 
انجام داد، باید در اجرای آن دســت نگه داشت. این تغییرات 
هدف اولیــه طرح یعنــی ایجاد عدالــت را با چالــش روبه رو 

می کند.
کاهش سهمیه افراد به ۱۵ لیتر

در طرح های پیشنهادی اولیه که قرار بود اجرا شود، سهم هر 
ایرانی از ســهمیه ماهانه بنزین 20 لیتر بــود. اما این موضوع 
تغییر کرده و میزان سهمیه ۵ لیتر کاهش یافت. این کاهش 
2۵ درصدی ســهمیه بنزین پیشــنهادی با اعداد کارشناســی 
شــده قبلــی تطابق ندارد و بایــد دید که بر چه اساســی این 
کاهش ســهمیه صورت گرفته است؟ آیا قرار است به برخی از 

گروه های خانوار میزان بیشتری اعطا شود؟

عدول از عدالت
مهم تریــن مزیــت طــرح اختصاص ســهمیه به هــر کد ملی 
مساله عادالنه بودن آن است؛ در واقع زمانی که بدون توجه 
به دارایی ها و وضعیت رفاهی هر فرد به طور مســاوی از یک 
میــزان ســهمیه بهره مند می شــوند، کم تعارض ترین شــیوه 
تخصیص این یارانه انتخاب شده است که می تواند بیشترین 
رضایــت و همراهی را در جامعه به خــود جلب کند. اما طبق 
اعام مدیرعامل شــرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
واحد مرجع تقسیم ســهمیه دچار تغییراتی شده و قرار است 
بــه هر خانواده کمتــر از 4 نفر، همان ســهمیه 4 نفر یعنی ۶0 
لیتر اختصــاص پیدا کند. ایــن موضوع باعث می شــود این 
طرح با اصلی تریــن مزیت خود، یعنی عدم تبعیض، تعارض 
پیــدا کنــد و بین خانوار هــای کمتــر از 4نفر بــا خانواده های 
4نفره و بیشتر تبعیض صورت گیرد. باید توجه داشت که بر 
اساس آمار های سرشــماری سال ۱۳۹۵، ۶0درصد خانوار های 
ایرانی بــدون فرزند یــا تک فرزنــد هســتند و جمعیت آن ها 
کمتــر از 4 نفر اســت و 40 درصد باقی مانــده صاحب بیش از 
یک فرزند هســتند. این موضوع خود برخاف سیاســت های 
جمعیتی کشــور اســت و به نوعی به خانوار های کم جمعیت 
مشــوق یارانه ای پرداخت می کند. از طرفی معلوم نیست که 
میــان خانوار های تک نفره و افراد مجــرد نیز تبعیضی وجود 
دارد یــا خیــر؟ به بیــان دیگر، آیا افــرادی که خود سرپرســت 

خانوار هستند نیز سهمیه کامل را دریافت خواهند کرد؟
آسیب تصمیمات یک شبه

اگرچــه بــه نظــر می رســد کــه طــرح اولیــه عدالــت بنزینی 
می توانســت گام نخســت عدالت یارانه ای باشــد، اما به نظر 
می رســد که تصمیمات یک شــبه به این طرح آســیب خواهد 
رســاند. به همیــن دلیل شــفافیت و یکپارچگــی تصمیمات 
این بخــش از اهمیت باالیی برخوردار اســت. باید بدانیم اگر 
اظهارنظر هــای شــخصی و تبصره های الحاقی کــه می تواند 
دوباره تبعیض های ریز و درشــتی را به این طرح تحمیل کند 
همچنان امکان بروز و ظهور داشــته باشــد و در مرحله عمل 
این سیاســت را بــه انحــراف ببــرد، عدم اجرای ایــن طرح به 
مراتب معایب کمتری خواهد داشــت و بهتر است در صورت 

انحراف از اجرای آن صرف نظر کرد.
دلیــل ایــن مســاله را می تــوان در عدم بازگشــت پذیری این 
سیاســت ها نــام برد کــه تجربه های قبلــی آن را نشــان داده 
اســت. تجربــه ســال های گذشــته نیــز نشــان می دهــد که 
سیاســت های اتخاذی در مقام طراحی به یــک نحو بوده، اما 
در مقام عمل با تغییرات یک شــبه، کل یک سیاست درست از 

مسیر اصلی خارج شده است.

دو تغییر عجیب در طرح جدید بنزین
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ایلنــا- سرپرســت دفتــر ســامت و تندرســتی 
وزارت آموزش و پرورش گفت: از والدیِن دانش 
آموزانی که سرما خورده یا عائم مشکوک کرونا 
دارند تقاضــا داریم به هیچ عنوان اجازه ندهند 
که آن ها به مدرســه بروند و طــی تماس تلفنی 
به مدرســه اعام کنند که این عائم مشــکوک یا 
محتمل بیماری کرونا در فرزند آن ها مشــاهده 

شده است.
"اعظــم گــودرزی" سرپرســت دفتــر ســامت و 
تندرســتی وزارت آموزش و پــرورش، درباره آمار 
واکسیناسیون دانش آموزان بیان کرد: از سنین 
۱2 تا ۱۸ ســال که ســن مجاز برای واکسیناسیون 
اســت؛  ۹2.۵ درصــد دز اول و ۷2.۹ درصــد دز 
دوم را دریافت کردند. ضمن اینکه ما با مدیران 
مــدارس در حــال اقناع ســازی دانــش آموزانی 
هستیم که هنوز واکســن نزده اند. عاوه بر این 
لینک سامانه هوشــمند رصد واکسن کووید ۱۹ 
فعال شــده و مدیــران مــدارس می توانند وارد 
ســامانه ســیدا شــوند و کاس به کاس دانش 
آمــوزان را رصد کنند تا ببینیــد آیا دانش آموزان 

واکسینه شده اند یا خیر؟
وی درباره دریافت دز ســوم برای دانش آموزان 
گفت: وزارت بهداشــت در زمینه دز سوم فقط به 
باالی ۱۸ ســال مجوز داده و هنــوز از دریافت دز 
سوم برای زیر ۱۸ ســال خبری اعام نشده است. 
هم اکنون دانش آموزان مــا نیز در حال تکمیل 

کردن مرحله دز دوم هستند.
گــودرزی اشــاره کرد: مــا از مدیران خواســته ایم 
طبق همین ســامانه که اشــاره شــد، افرادی که 
واکسینه نشــده اند را از سایر دانش آموزان جدا 
کرده و بــا والدین آن ها صحبت کنند و به آن ها 
اطاع دهند که بهتر اســت دانــش آموزان برای 

حفظ جان خود واکسینه شوند.
هنوز دستورالعلملی برای دانش آموزان 

زیر ۱2 سال نداریم
وزارت  تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  سرپرســت 
آموزش و پرورش تاکید کرد: برای واکسیناسیون 
ســنین زیر ۱2ســال نیز هنــوز دســتورالعملی از 
ســوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا به مــا اعام 
نشــده اســت. اگر آن ها اباغ کننــد قطعا انجام 
خواهیم داد، ضمن اینکه برای سن ۱2 تا ۱۸ سال 

دو نوع واکسن سینوفارم و پاستو کووک موجود 
اســت و دانــش آمــوزان می توانند یک مــورد را 

انتخاب کنند.
ســویه  بــه  توجــه  بــا  والدیــن  افــزود:  وی 
جدیــد امیکــرون و طبــق نظــر متخصصــان و 
اپیدمیولوژیســت ها کــه گفته اند ایــن ویروس 
سرایت پذیری باالیی دارد باید به واکسیناسیون 
توجــه کننــد. واکســن زدن هــم بــه ایــن معنا 
نیســت که دیگر بیماری کرونــا را نمی گیرند زیرا 
ســازمان جهانی بهداشت اولویت ها را با رعایت 

پروتکل های بهداشتی مطرح کرده است.
والدین غذای بسته بندی شده برای فرزند 

خود بگذارند
گودرزی گفت: دانش آموزان باید ماسک داشته 
باشــند، فاصله فیزیکــی را رعایت کننــد، تهویه 
کاس بایــد مناســب باشــد، اگــر تهویــه کاس 
مناســب نیســت؛ حتما پنجره ها و درب ورودی 
کاس درس باز باشــد. همچنین دانش آموزان 

باید مرتب دست خود را بشویند.
وی اضافــه کــرد: حداالمــکان دانــش آمــوزان 
در مدرســه چیــزی نخورنــد و نیاشــامند، یــک 
بطــری آب همراهشــان باشــند تا مقابل شــیر 
آبخــوری ازدحــام صــورت نگیرد. والدیــن مواد 
غذایی بســته بندی شــده بــرای فرزنــدان خود 

بگذارند، قبل از اســتفاده دانش آمــوزان حتما 
دست هایشــان را بشــویند و اگــر ژل شستشــو 
ژل  بــا  را  خــود  دســت های  دارنــد  همــراه  بــه 
ضدعفونی کنند، ســپس به هوای باز بروند، آن 
ماده بســته بندی غذایی را باز کننــد و به دور از 
همکاس های خود با فاصلــه یک متر و نیم آن 

مواد غذایی را استفاده کنند.
دانش آموزان لباس گرم بپوشند تا بتوان 

پنجره های کالس را باز گذاشت
وزارت  تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  سرپرســت 
آمــوزش و پــرورش در پاســخ به این ســوال که 
در صورت ســرمای هوا چطــور می تواند پنجره 
کاس را باز گذاشــت؟ گفت: دانش آموزان باید 
حتما لباس های گرم بپوشــند. اگــر هم پنجره را 
می بندند معلم باید حواســش باشد که هر ده 
دقیقــه یکبار پنجره را باز کنــد و دوباره ببندد تا 

هوا جریان داشته باشد.
گودرزی در خصوص تعداد مجاز دانش آموزان 
در کاس درس گفت: طبق پروتکل 0۶ که وزارت 
بهداشــت به ما اباغ کرده؛ بایــد حداکثر تعداد 
دانــش آمــوزان در کاس درس ۱۵ نفــر باشــد، 
همچنیــن فاصله ها باید یک و نیــم متر بوده و 
هر دانش آموز بایــد فضای 2.2۵ متر مربع را در 

کاس درس داشته باشد.

والدین در دوره امتحانات مقابل درب 
مدرسه تجمع نکنند

وی ادامــه داد: از والدیــن می  خواهیــم در ایــن 
ایــام کــه دوره امتحانــات نیــز هســت مقابــل 
درب مدرســه ازدحــام نکننــد. یکی از مشــکات 
مــا ازدحام مقابل درب مدرســه اســت بنابراین 
دانش آموزان ســعی کنند در زمان امتحان وارد 
مدرسه شوند تا تجمعی صورت نگیرد، زیرا این 
تجمع موجب انتقال ویروس می شــود از طرفی 
امیکرون سرعت انتقال بیشتری دارد، به همین 
خاطر والدین حتما ساعت امتحان فرزند خود 
را چــک کرده و ســعی کنند در زمانــی که دانش 

آموز امتحان دارد وارد مدرسه شوند.
وزارت  تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  سرپرســت 
دانــش  والدیــِن  از  گفــت:  پــرورش  و  آمــوزش 
آموزانی که سرما خورده یا عائم مشکوک کرونا 
دارند تقاضــا داریم به هیچ عنوان اجازه ندهند 
که آن ها به مدرســه بروند و طــی تماس تلفنی 
به مدرســه اعام کنند که این عائم مشــکوک یا 
محتمل بیماری کرونا در فرزند آن ها مشــاهده 
شده اســت. والدین در این شــرایط فرزندشان 
را در خانــه نگهــداری کــرده و برای بهبــودی به 

پزشک مراجعه کنند.
مدیر اجازه ورود دانش آموز pcr مثبت را 

به مدرسه ندهد
گــودزی گفــت: مــا اطاع رســانی کردیــم که در 
صورت مشاهده مورد کرونا مثبت یا pcr مثبت 
در مدرســه، مدیران مدرســه اجازه ورود دانش 
آمــوز را بــه مدرســه ندهنــد و ناظــران میدانی 
در اســتان های مختلــف ســرزده وارد مــدارس 
می شــوند و اگــر مدارســی پروتکل هــا را رعایت 

نکند هم به آن ها تذکر داده می شود.
وی گفــت: ضمن اینکه ما حــدود ۶ هزار مراقب 
سامت در سطح کشــور داریم این ها دوره های 
مختلف پیشگیری از ابتا به کووید۱۶ را دیده اند 
و با آن کاما آشنا هستند. در مدارسی که مراقب 
ســامت حضور دارد، اگر پروتکلی رعایت نشود 
قطعــا مراقــب ســامت تذکــر خواهــد داد. در 
مدارســی که مراقب ســامت وجود ندارد مدیر 
یک نفــر را به عنــوان رابط ســامت به مدرســه 
معرفی می کند که آن رابط هم در حوزه ســامت 
یک ســری دوره ضمــن خدمت را گذرانــده و با 

پروتکل های بهداشتی کاما آشنا است.
وزارت  تندرســتی  و  ســامت  دفتــر  سرپرســت 
آموزش و پرورش بــا تاکید بر گندزدایی توضیح 
داد: همچنین فضایی که دانش آموز در آن قرار 
دارد بایــد طبق بخشــنامه 0۶ مــورد گندزدایی 
قرار بگیرد و انشــالله مدارس محیط امنی برای 
دانــش آمــوزان جهــت دریافــت آموزش هــای 

حضوری خواهد بود.

مهر- آمارهای روزانه وزارت بهداشت نشان می دهد که روند 
ابتا به کرونا در روزهای اخیر سیر افزایشی داشته و این نکته 

می تواند ناشی از ورود سویه اومیکرون به کشور باشد.
بر اســاس آمارهای روزانه وزارت بهداشــت، روز گذشــته 2۱2۸ 
بیمــار جدید مبتا به کووید ۱۹ در کشــور شناســایی شــد. در 

حالی که روز قبل از آن، این تعداد ۱۹۶۷ بیمار بوده است.
به نظر می رســد در شــرایطی که ایــن روزها نقشــه کرونایی 
کشور تقریبا آبی رنگ شده و کمتر نقطه زرد رنگی را می بینیم، 
باید مراقب باشــیم این بــار اومیکرون مــا را غافلگیر نکند و 

همان تجربه تلخ دلتا تکرار نشود.
آنچه مســلم است، در طول این دو ســال که از پاندمی کرونا 
در جهــان می گــذرد، ایران همــواره بــا تأخیر یکــی دو ماهه 
از اروپــا درگیــر ســویه ها و جهش های جدید کووید ۱۹ شــده 
اســت و اگر چنین فرضی را درســت بدانیم، باید منتظر پیک 
بیماری با شــیوع اومیکرون باشــیم. البته ناگفته نماند که با 
توجه به ویژگی اومیکرون که ســرعت انتقال و سرایت است، 
باید انتظار داشــت خیلی زودتر درگیر پیک جدید بیماری در 

کشور شویم.
آمارهای وزارت بهداشــت نشــان می دهد که در روزهای اخیر 
ســویه اومیکــرون در تعــداد زیادی از شــهرها و اســتان های 
کشــور گزارش شــده و ایــن روند بــا توجه به افزایــش موارد 

مشکوک، ادامه دارد.
علیرضــا بیگلری عضــو کمیته علمی کشــوری کوویــد ۱۹، با 
عنــوان ایــن مطلب کــه ســرایت پذیری و انتقــال اومیکرون 
نســبت به واریانت های پیشــین خیلی بیشــتر اســت و اصا 
بــا ســویه های قبلی قابل مقایســه نیســت، گفــت: عائمی 
مانند سرفه، عطســه، بدن درد، تب و غیره می تواند عامت 
اومیکرون باشــد و وقتی فردی این عائــم را دارد فرض کند 

اومیکرون است و خود را قرنطینه کند.
در همین حال، طلعت مختاری آزاد اســتاد ویروس شناســی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان این مطلب که تعداد 
مــوارد اومیکرون در حال افزایش اســت، تاکید کرد: با توجه 
به واکسیناسیون مناســبی که در کشور انجام شد، امیدواریم 

شرایطی همانند کشورهای اروپایی نداشته باشیم.
وی خاطرنشــان کــرد: بــرای کرونــا و همه جهش هــای آن، 
توصیه ها یکســان اســت. استفاده از ماســک، رعایت فاصله 

گــذاری و عدم حضــور در تجمعات بــزرگ و تزریق واکســن، 
بهترین راه های مقابله با کرونا است.

علیرضا ناجی اســتاد تمام ویروس شناســی دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی، با اشاره به این موضوع که اومیکرون 
با قدرت سرایت پذیری باال، به واریانت غالب در اکثر مناطق 
جغرافیایی تبدیل شده است، افزود: گفته می شود عائم آن 
در حال حاضر خفیف تر از نوع دلتا است و مرگ و میر آن هم 

کمتر گزارش شده است.
وی ضمن مقایســه جهــش دلتا با اومیکــرون، ادامه داد: در 
حالــی که گونــه دلتا عامت های شــدیدتری از بیمــاری را به 
همــراه دارد ولی جهــش اومیکرون قابلیت ســرایت پذیری 

بسیار باالتری دارد.
ناجــی ادامه داد: بر اســاس اطاعات منتشــر شــده بیشــتر 
افرادی که مبتا به نقص سیستم ایمنی هستند می توانند دو 

گونه اومیکرون و دلتا را همزمان در بدن خود جای دهند.
وی، تســریع در رونــد واکسیناســیون علیــه کرونــا و رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی بــا هــدف قطع زنجیــره انتقــال را 
خواســتار شــد و یادآوری کــرد: اقدامات قاطــع در خاموش 
کــردن شــعله چرخــش کرونــا در سراســر دنیــا بــا وضــع 
محدودیت های شدید و واکسیناسیون وسیع ضرورت دارد.

در همین حال، حمید ســوری اســتاد اپیدمیولوژی دانشگاه 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، بــا اشــاره بــه ویژگی هــای 
اومیکــرون در مقایســه بــا ســویه های قبلــی، گفــت: عائم 
اومیکرون شــبیه سرماخوردگی اســت و از همین رو، بایستی 

به افراد سرماخورده مشکوک بود.
وی با عنوان این مطلب که اومیکرون پی ســی آر گریز اســت، 
افزود: با توجه به اینکه اومیکرون در آزمایش های پی سی آر، 
تا حدودی منفی نشان می دهد، از همین رو می توان متصور 
شــد که در حال حاضر نیز این بیماری در سراسر کشور وجود 

دارد.
بــا توجه به نگرانی هایــی که از بابت ســویه اومیکرون وجود 
دارد و اینکــه هنــوز چهــره واقعــی آن بــرای دنیــا شــناخته 
نشــده اســت، باید مراقب غافلگیری اومیکرون بود. زیرا، در 
روزهای ســرد ســال قرار داریم و در این فصل شاهد افزایش 
افراد ســرماخورده هســتیم. بنابراین، باید نسبت به شیوع 

اومیکرون در غالب سرماخوردگی، هوشیار بود.

 ایسنا- رئیس اداره سامت نوجوانان، جوانان 
تشــریح  ضمــن  بهداشــت  وزارت  مــدارس  و 
پروتکل هایی که برای رعایت نکات بهداشــتی 
و ضــد کرونــا در مــدارس برقرار اســت، گفت: 
مدرسه مکانی است که کلیه سیاست گذاران بر 
آن حساس هستند و به محض اینکه احساس 
کنند الزم اســت تغییری در سیاست های اتخاذ 
شــده پیرامــون آنهــا ایجــاد شــود، وارد عمل 

خواهند شد.
دکتــر گایــل اردالن ، گفــت: در بازدیدهایــی 
که از مدارس به عمل آمده اســت و گزارشــاتی 
که مــا گرفته ایــم بحث اســتفاده از ماســک در 
دانش آمــوزان و معلمیــن در حــد خــوب و نه 
قابل قبولی بوده اســت. یکی از تاکیدات ویژه 

مــا در بحــث مــدارس موضوع تهویه اســت که حتمــا باید 
برقرار باشد. از ســوی دیگر حفظ فاصله فیزیکی ترجیحا 2 
متر فاصله و 4 متر فضا برای هر دانش آموز ضروری است.

وی در تشــریح پروتکل های ضد کرونا در مــدارس، افزود: 
همچنیــن باید کاس های حضوری فوق العاده لغو شــده 
و از حضــور، تــردد و مراجعــات متفرقه به محیط مدرســه 
جلوگیری شده و اســتراحت بین کاس های دانش آموزان 
در حداقــل ســاعت ممکــن باشــد و ســاعت آغــاز و پایان 
مدرســه به نحوی باشــد که از همزمان شــدن رفت و آمد و 
ازدحام آنها جلوگیری شــود. قــرار دادن صندلی ، نیمکت و 
کامپیوتر باید به گونه ای باشــد که دانش اموزان حداقل با 

فاصله دو متری از هم قرار گیرند.
او با تاکید بر لزوم آموزش نکات بهداشتی به والدین،  بیان 
کرد: والدین از این طریق با نحوه پیشگیری از بروز بیماری 
کووید۱۹ آشــنا می شــوند و در صورتی کــه دانش آموز مبتا 
باشــد و یا عائمــی در او رویت شــود دیگر او را به مدرســه 
نمی فرســتند. از طرفی مدرســه هم باید برای رســیدگی به 
دانش آموزان و کارکنان مشــکوک به بیماری از قبل برنامه 

داشته باشد.
اردالن همچنین بر شست وشــوی مکرر دست ها در محیط 
مدرســه، اســتفاده از مواد ضدعفونی کننده بــر پایه الکل 
برای افراد حاضر در مدرسه و... تاکید کرد و افزود: نیروهای 
خدماتــی نیــز بایــد هنــگام فعالیــت از لبــاس محافظتی 

و ماســک و دســتکش اســتفاده کنند. دانش آمــوزان باید 
وســایل شــخصی برای اســتفاده خود داشــته باشند و گچ 
یــا ماژیک مورد اســتفاده معلم و دانش آموزان جدا باشــد 
و در صورت امکان گچ یا ماژیک شــخصی به همراه داشــته 

باشند.
وی افزود: به طــور کلی عاوه بر پروتکل های اعام شــده، 
بــر پروتکل هایــی نظیــر فاصلــه اجتماعی ایمــن، تهویه، 
شست وشــوی دســت ها و اســتفاده از ماســک تاکید ویژه 

داریم.
رئیــس اداره ســامت نوجوانان، جوانان و مــدارس وزارت 
بهداشت در پاســخ به ســوالی درباره رتبه سوم مدارس در 
نقض پروتکل های بهداشــتی،  ضمن اظهــار بی اطاعی از 
این موضوع، گفت: اطاعات بیشــتر را باید بخش منتشــر 
کننده آمار ارائه دهند که ممکن اســت دستورالعمل هایی 
خاص خود را داشــته باشــند؛ ولــی این آمار از ســوی اداره 
ما منتشــر نشــده اســت امــا، در هــر حــال مــا پایش ها و 
نظارت هــای زیــادی درکل کشــور داریــم و همــکاران ما و 
آموزش و پرورش نظارت بر مدارس را انجام می دهند. چک 
لیســت های ما یک ســقف نمره ای دارد که اگر نمره کمتر از 
این ســقف کســب شــود، تذکر داده می شــود و در صورت 
عمل نکردن مدرســه به تذکرات، منطقه آموزش و پرورش 

و ستاد کرونا اقدامات و مداخات الزم را انجام می دهند.
کرونــا  از  بهبــودی  پــس  کــه  دانش آموزانــی  دربــاره  وی 
می خواهند به مدرسه بازگردند، تصریح کرد: دانش آموزی 

که دوره بیماری را طی کرده است باید به پزشک 
مرکز خدمات جامع ســامت مراجعه کند و پس 
از انجام تست با پاسخ منفی به مدرسه بازگردد.

وی در خصــوص تمهیداتــی کــه بــرای حضــور 
اتخــاذ  مــدارس  در  دبســتانی  دانش آمــوزان 
شــده اســت، تاکیــد کــرد: ســاعت حضــور این 
دانش آمــوزان در مــدارس کمتر بــوده و نظارت 
معلمین و کادر مدرســه هم بر آنها بیشــتر است 
و اولیا هم کاما توجیه می شــوند و چون ساعت 
حضور کم است مشکلی برای آنها پیش نمی آید؛ 
البته نمی توان گفت در بازدیدهایی که داشــتیم 
دانش آمــوزان ابتدایــی مشــکلی نداشــتند امــا 
آموزش هــای الزم برای رعایــت پروتکل ها به آنها 
ارائه می شــود تا بــه امید خدا ســال تحصیلی را 

ایمن طی کنند.
اردالن بیــان کــرد: مدارس مکانی اســت که کلیه سیاســت 
گذاران بر آن حســاس هســتند و به محض اینکه احساس 
کننــد الزم اســت تغییــری در سیاســت های اتخــاذ شــده 
پیرامــون آنها ایجاد شــود وارد عمل خواهند شــد؛ تاکنون 
نزدیک ۷ پروتکل توسط کلیه ذی نفعان نوشته شده است 
و همــه در مــورد آن نگرانی دارند و ســعی می کنند بهترین 

اقدامات در این بخش انجام شود.
وی دربــاره برگــزاری امتحانات تــرم اول دانش آمــوزان نیز 
بیان کــرد: بدیهی اســت کــه برگــزاری امتحانــات پروتکل 
خــاص خــود را دارد که ماننــد مراکز تجمعی اســت. برخی 
دانش آمــوزان غربالگــری می شــوند کــه مطمئــن شــوند 
بیمــاری خاصی ندارند و در بدو ورود از این نظر که عامت 

دارند یا خیر بررسی می شوند و یک خود اظهاری دارند.
اردالن در ایــن بــاره افــزود: اســتفاده از ماســک و فاصلــه 
اجتماعــی و حداقل زمان ممکن برای برگــزاری امتحانات، 
اخذ امتحــان در اتاق ایزوله از دانش آمــوز عامت دار و.... 
همگی اقدامات الزم در این زمینه است که مدیران مدارس 

به آن آگاه هستند.
وی گفــت: از دانش آموزان نیــز می خواهیم به محض تمام 
شــدن امتحان بــه منــزل بازگردنــد و از حضــور اضافه در 
محل، روبوسی و درآغوش کشیدن یکدیگر خودداری کنند 

تا مشکلی برایشان پیش نیاید.

رکنا- یک جامعه شــناس در رابطه با کوچ و مهاجرت اجبــاری و پی در پی برخی افراد 
گفت: این افراد ابن الســبیل، یا همان در راه ماندگان هســتند که باید مورد حمایت 
نهاد هــای حمایتــی و خیریه ها قرار گیرند وگرنه آســیب های اجتماعــی خطرناکی در 

انتظارشان است.
 مشکات اقتصادی در کشور گاهی آنقدر آزار دهنده است که زندگی افراد کم بضاعت 
را بــه گونــه ای تحت تاثیــر قرار می دهــد، که آنها به فکــر مهاجرت اجبــاری می افتند. 
خصوصــا در شهرســتان ها که آمار بی کاری باالســت این مشــکات اقتصــادی و تورم 
بیشــتر نمایان می شود. از این رو در ســال های اخیر شاهد بودیم برخی از شهرستانی 
به تهران و شهر های بزرگ مهاجرت اجباری می کنند. در دو سه سال اخیر که کرونا بازار 
کار همــه اصناف را تحت تاثیر قرار داد، این افراد دوباره بیکار شــده و مجبور شــدند 
به حاشیه شــهر های بزرگ مهاجرت اجباری کنند، گرانی ها رفته رفته بیشتر شده و آن 
افراد تصمیم گرفتند به شــهر خود بازگردند. اما باز هم شرایط تغییری نکرد و بیکاری 
تورم یقه آنها را گرفت و مجبورشــان کرد به صورت اجباری به حاشــیه شــهر های خود 
مهاجرت کنند! اوضاع روز به روز بدتر شــده تا جایی که این افراد توان و قدرت زندگی 
در حاشــیه شهرهای خودشان را هم ندارند! حال ســوال اینجاست مقصد بعدی این 
افراد بــرای زندگی باید کجا باشــد؟ چه آســیب هایی در انتظار کــوچ و مهاجرت های 

اجباری و پی در پی این افراد است؟
آوارگی ابن السبیل ها

حســین باهر، جامعه شــناس و استاد دانشــگاه در رابطه با کوچ و مهاجرت اجباری و 
پی در پــی برخی از این افراد گفت: این افراد همان ابن الســبیل و یــا در راه ماندگان 
هســتند که در قرآن هم به آن اشــاره شده اســت. برای رخ دادن این اتفاق هر کسی را 
می تــوان مقصر دانســت و در واقــع همه مقصر هســتند. وظیفه دولــت و نهاد های 
حمایتی و خیرین و ثروتمندان کمک به این افراد اســت چرا که اگر کمک نشــود آینده 

خوبی در انتظارشان نیست.
کاهش فرزند آوری و افزایش بزهکاری

وی با اشاره به این که آسیب های اجتماعی زیادی در انتظار این افراد است، ادامه داد: 
مهاجرت و پناهندگی این افراد به ســایر کشــور ها بهترین حالت است. از جمله سایر 
آســیب های اجتماعی نیز، به دیرکرد ازدواج ها ، افزایــش طاق، کاهش فرزندآوری، از 
هم پاشیدن خانواده ها، فساد اخاقی ، فحشا، سرقت و دزدی ، اعتیاد و قاجاق اشاره 
کرد. افســردگی ، خودکشــی، برهم زدن نظم اجتماعی و ... نیز از جمله آســیب هایی 

است که می تواند آثار روانی بدی داشته و بسیار مخرب باشد.
شرایط ویژه برای بهزیستی و کمیته امداد

این جامعه شــناس با اشاره به اینکه در قرآن هم در این خصوص آمده که با همدیگر 
در کار هــای خــوب و معنوی  همکاری کنید، گفت: در نســل پدران مــا نیز وقتی چنین 
مشــکاتی وجود داشــت، مســاجد و مکان هایی از این دســت این افراد را شناســایی 
می کردند و به آنها کمک می کردند. اکنون نیز باید تعاونی های محلی خیرین تشکیل 
شــود تا افراد نیازمند را شناســایی کند و برایشــان کار ایجاد کند. البته که بهزیستی و 

کمیته امداد و نهاد های حمایتی نیز باید کمک کنند.
وی با اشــاره به اینکه اکنون در جامعه شکاف طبقاتی به وجود آمده و ۱0 درصد خیلی 
برخــوردار انــد ، 40 متوســط و ۵0 درصد زیر خط فقر انــد، گفت: آنهایی کــه ثروتمند 
هســتند باید به آنهایی که ندارند  کمک کنند. انفاق نکته بســیار مهم  و حایز اهمیتی 

است که در قرآن هم به آن اشاره شده است.

گزارش حداکثر ۱۵ دانش آموز باید در کالس حضور داشته باشند

پنجره های کالس باز باشند؛
 دانش آموزان لباس گرم بپوشند! 

مراقب غافلگیری اومیکرون باشیم
 سرماخوردگی می تواند خطرناک شود!

جزئیات پروتکل برگزاری امتحانات حضوری مدارس

 وضعیت استفاده از ماسک در بین دانش آموزان و معلمان

مهاجرت اجباری درماندگان به 
پایین تر از حاشیه شهرها 
خطر خودکشی در انتظار این افراد!



محیط زیستشهر جامعه علم و فن آوری سالمتآگهیورزش نقدتحلیل66روزنامه سرخابســال پانزدهمشماره  4030     پنجشنبه  9  دی  ماه 1400

م الف 995                                                                                      
     آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه بــاغ پالک254 فرعی از3- اصلــی واقع درقریه دیزج بخــش 46- تبریز مورد 
تقاضای آقای اســرافیل محمدی بعمــل نیامده فلذا طبق تبصره 5 ماده 2 قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت اســناد 
و امالک مصوب سالهای 65 ،70 مجلس شــورای اسالمی تحدید حدود پالک مرقوم روزدوشنبه مورخ1400,11,04 راس ساعت 10 
صبــح در محــل وقوع ملک بعمل خواهد آمد بدینوســیله به مالکین و مجاورین اخطار میشــود در موعد مقرر در محل وقوع 
ملک حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک موصوف اقدام شود و اشخاصی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
ملک اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی برابر ماده 20 به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و رســید دریافت دارند و ظرف مدت 30 روز از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست تقدیم مراجع قضائی نموده و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند در غیر این صورت برابر با مقررات اقدام خواهد شد. 
    تاریخ انتشار آگهی1400/10/09                                         

رئیس ثبت اسناد امالک میانه- فرشیدفرج زاده

آگهی مفقودی دفترچه چاه 
دفترچه چاه به شــماره8376 به کد کالسه 27-77به شــماره  بهره برداری32/5 مورخه 1395/12/03 به نام آقای رحمان حمیدی 

طارانی   به کدملی 1652875328مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
روز نامه سرخاب               تاریخ انتشار: 1400/10/09                           سراب

 فــارس- مدیــر کل درمــان غیــر مســتقیم 
می گویــد:  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
قانون گــذار در اجباری کردن حذف کاغذ با 
متخصصان حوزه ســالمت مشورت نکرده 
اســت به ایــن معنــا کــه برخــی از خدمات 
نظام سالمت هنوز دارای کد نیستند، وقتی 
سیســتمی دارای کــد نیســت، الکترونیکی 
کردن آن امکان پذیر نیســت پس استفاده 

از کاغذ برای عموم و تجویز آن الزم است.
طرح نسخه نویســی الکترونیک و پذیرفته 
نشــدن نســخه های کاغــذی از ابتدای دی 
ماه در کشــور آغاز شد. براســاس این طرح 
پزشــکان موظفنــد داروهای بیمــاران را در 
نســخ الکترونیکی بــه داروخانه ها ارســال 
کننــد و بیماران دیگــر نیازی بــه دفترچه و 
نســخ کاغذی ندارند. با اجــرای این طرح، 
هــر یــک از افــراد، دارای پرونــده ســالمت 
خواهند شد و تمامی مشــخصات بیماران 
و موارد مصارف دارویی آنها در این پرونده 
ثبت می شــود. پزشــکان نیز با یک کدملی 
می توانند به آن اطالعات دسترسی داشته 

باشند.
طرح نسخه نویسی الکترونیک از آن جهت 
مهــم خوانده می شــود که از یک ســو نظام 
دارویی و سالمت را متمرکز و از سویی دیگر 
می تواند مانع گرانی، قاچاق دارو و کاهش 
خطای پزشــکی در کشــور شــود. این طرح 
با آن که فواید بســیاری برای نظام ســالمت 
دارد امــا چالش هایی نیز پیــش روی خود 
دارد کــه در صورت حل نشــدن آن ها، ارائه 
خدمــت به مردم با مشــکالت جــدی روبرو 

خواهد بود .
نسخه نویسی الکترونیک و چالش هایی 

که پیش روی دارد
بــه  گزارش هایــی  سلســله  در  پیش تــر 
نســخه های  روی  پیــش  چالش هــای 
الکترونیــک پرداختــه اســت. در ایــن باره 
کارشــناس  یــک  اظهارنظــر  بــه  می تــوان 
اقتصــادی اشــاره کــرد. پــدرام اصالنی فر، 
اقتصــاد  و  گــذاری  سیاســت  کارشــناس 
حوزه ســالمت گفت: این پروژه بسیار فنی 
است، در همین راســتا نیاز بود بین مردم، 
پزشــکان و داروخانه هــا هماهنگی هایــی 

صورت بگیرد. بیمه سالمت کمی عقب تر از 
تأمین اجتماعی بود، یک وعده برای حذف 
دفترچه در خردادماه داد اما در تیرماه نیز 
همین وعده را تکرار کرد و ســرانجام اوائل 
مهرمــاه دفترچــه را بــه طور کلــی در بیمه 

سالمت حذف کرد.
وی ادامه داد: طبیعتًا پروژه نسخه نویسی 
الکترونیک در ابتدای امر دارای مشــکالتی 
اســت، ممکن اســت دچار قطعی شــود و 
ارتباط بین سامانه ها ایجاد نشود. این ها 
قابل حل اســت و در هر پــروژه ای از دولت 
الکترونیــک وجود خواهد داشــت اما حل 

می شود.
در همین راســتا نیز اظهارنظرهای دیگری 
نادرســت  یــا  درســت  عملکــرد  دربــاره 
دارد.  وجــود  الکترونیکــی  نســخه های 
پیش تر برخی ها نسبت به اجرای نادرست 
ایــن طرح هشــدار داده بودنــد.در همین 
درمــان  مدیــرکل  غفــاری  شــهرام  رابطــه 
غیرمســتقیم ســازمان تامیــن اجتماعی با 
اشــاره به برخی کاســتی های طرح نســخه 
نویسی الکترونیک، اظهار کرد: چنانچه به 
هر دلیلی ســامانه صدور نسخه دیجیتال 
دارو با مشکل روبرو شد پزشکان می توانند 

از نسخه کاغذی استفاده کنند.
شهرام غفاری در برنامه انتهای الوند شبکه 
دوم ســیما عنــوان کــرد: اگر به هــر دلیلی 
سیســتم نســخه نویســی دیجیتالی قطع 
شــود می توان از ســربرگ مطب اســتفاده 
کــرد و کماگان این نســخه ها مــورد تایید 

سازمان است.
 بهرام عین الهی وزیر بهداشــت نیز درباره 
اجرا شــدن طرح الکترونیکی شــدن نســخ 
پزشــکی در کشــور، گفت: اجرای این طرح 
در نقــاط مختلــف کشــور متفاوت اســت، 
بــه طــور کلــی حــدود 93 درصــد اجرایی 
شــده و درصد کمی به دلیل زیرساخت ها 
باقی مانده اســت که ان شــاءهللا برطرف 
خواهد شــد. با این تفاصیل تا اجرا شــدن 
100درصــدی طرح نســخه های الکترونیک 
در کشــور راه بســیاری مانــده کــه تــالش 
مســئوالن اجرایــی را برای ارتقای سیســتم 

اجرایی و نظارتی می طلبد.

مشــکالتی که بیماران با آن روبرو خواهند 
بود

بی شــک هر پــروژه جدیدی بدون اشــکال 
نخواهد بود و می تواند مشکالت جدیدی را 
برای متولیان و مصرف کنندگان آن خدمت 
به دنبال داشــته باشــد، نســخه نویســی 
الکترونیکــی نیــز یکــی از آن خدمت هایــی 
است که به تازگی در کشور اجرا شده است. 
ســرعت پایین اینترنــت، یکپارچــه نبودن 
نسخه نویســی الکترونیک در سیستم های 
بیمه ای، وجود کدهای گوناگون دارو، نبود 
پهنای باند و تاخیــر در پرداخت بیمه ها از 
جمله مشکالتی اســت که بیماران در حین 
اجرای طرح نســخه نویســی الکترونیکی با 
آن روبرو هســتند. از ســویی دیگر، در طرح 
نسخه نویسی الکترونیک، مشکالتی مانند 
عدم دسترسی به ســوابق بیماری مراجعه 
کنندگان، عدم امکان ثبت نســخ داروهای 
ترکیبــی و نبود آموزش الزم به وضوح دیده 
می شــود و این ها باید هرچه ســریعتر حل 

شود.
  تشریح  دستاوردهای طرح نسخه های 

الکترونیکی
 شــهرام غفــاری، مدیــر کل درمــان غیــر 
مســتقیم ســازمان تامین اجتمــاع درباره 
اجرای الکترونیکی شــدن نســخ پزشــکی، 
گفــت: این طــرح یک ارتقــا در فرآیندهای 
نظــام ســالمت اســت، ابــزاری اســت کــه 
از مــدار سیســتم های  را  می توانــد کاغــذ 

اداری بردارد و از سیســتم های الکترونیک 
و مکانیــزه اســتفاده کنیــم. ضمــن اینکه 
ســوابق  تجمیــع  تشــکیل  در  می توانــد 
پرونده بیماران و بیمه شــدگان و تشکیل 
پرونده ســالمت بــه ما کمک کنــد، این در 

سیستم دستی امکان پذیر نیست.
تشــکیل  بــرای  زمینــه  کامــًا  افــزود:  وی 
پرونده الکترونیک برای مردم آماده است 
و آنچه که ما اســتفاده می کنیم این اســت  
کــه کلیــه ســوابق بیمــه شــدگان در این 
سامانه جمع می شــود و وقتی به پزشکان 
مراجعه می کنید می تواند ســوابق شما را 

ببیند و براساس آن داروها را تجویز کند.
در طــرح نســخه نویســی الکترونیــک اگر 
یــا        و  باشــد  آن  قیمــت  از  فراتــر  دارویــی 
پزشکی تخلف کرد به سادگی قابل کشف 

و رصد است.
غفــاری با اشــاره بــه دومین اثر نســخه 
نویســی الکترونیــک، خاطرنشــان  کرد: 
جانبی  اســتفاده  طرح  ایــن  آثار  دومین 
ایــن سیســتم اســت، مــا   می توانیــم از 
نظــام پایــش و نظــارت اســتفاده کنیم 
دقیق تــر  و  روزآمدتــر  را   نظــام  ایــن  و 
از  انجــام دهیم، مثــال اگر دارویــی فراتر 
قیمــت آن      باشــد و یــا پزشــکی تخلف 
کــرد در این ســامانه بــه ســادگی قابل 
کشف  و رصد اســت، این در حالی است 
عملیــات   ایــن  دســتی  سیســتم  در  کــه 

شود. پیگیری  نمی توانست 

وی تاکیــد کرد: مــا این امــکان را داریم که 
داروهــا را بــا کدملی لینــک کنیــم و بنا به 
بیمار دارو بگیریم، این اســتفاده ای است 
که در کشــور ما وجود دارد. شما کشوری را 
فــرض کنید که در آن جا قاچــاق دارو معنا 
نــدارد آیا آن هــا نیز به ســمت الکترونیکی 
کردن نسخه ها نرفته اند؟ پس ویژگی این 
طــرح در نظــارت و پایش با توجــه به نوع 
اقتصاد ما و سوبســیدهای ما و شرایط ما 

پررنگ می شود.
مدیــر کل درمــان غیر مســتقیم ســازمان 
پرونــده  داد:  ادامــه  اجتماعــی  تامیــن 
الکترونیــک ســالمت، یعنی ثبت ســوابق 
مصــرف دارو و خدمــات از ســوی بیمــار و 
ثبــت ســوابق دارویی و خدمــات تجویزی 
توسط پزشک اســت، این برای ما ارزشمند 
اســت، شــما اگــر حساســیت دارویــی در 
سابقه درمانی خود داشته باشید، دیگری 
پزشــک دارویی را به شــما تزریق نمی کند 
کــه حیــات شــما را تهدیــد کند، بــه تعبیر 
دیگر خطای پزشکی کاهش پیدا می کند و 
کیفیت ارتقا می کند. از طرفی دیگر مصرف 

بی رویه دارو در کشور کاهش می یابد.
وی عنــوان کــرد: در کشــور ما کــه دارو به 
صــورت دولتــی و غیــر دولتی و... اســت، 
طــرح نســخه نویســی الکترونیــک  ابــزار 
مهمــی بــرای کنترل قاچــاق دارو اســت و 
می تواند به شکل مطلوبی قاچاق دارو در 

کشور را کنترل و با آن مقابله کند.
 برخــی از خدمــات نظــام ســالمت هنــوز  
دارای کد نیســتند، وقتی سیستمی دارای 
کــد نیســت، الکترونیکی کــردن آن امکان 
پذیر نیســت، پس اســتفاده از کاغذ برای 

عموم الزم است.
بــا  مشــورت  عــدم  از  انتقــاد  بــا  غفــاری 
متخصصان حوزه سالمت در  اجرای طرح 
خاطرنشان  الکترونیک،  نویســی  نســخه 
کــرد: قانون گذار در اجبــاری کردن حذف 
ســالمت  حــوزه  متخصصــان  بــا  کاغــذ 
مشــورت نکرده اســت و در فیلــد موجود 
کشــور حضور واقعی ندارد، بــه این  معنا 
کــه برخــی از خدمات نظام ســالمت هنوز 
دارای کد نیســتند،  وقتی سیستمی دارای 

کــد نیســت، الکترونیکی کــردن آن امکان 
پذیر نیســت پــس اســتفاده از کاغذ برای 

عموم و تجویز آن الزم است. 
بهتر بود  نسخه نویسی الکترونیک فاز 

به فاز اجرا می شد!
د ندارند، 

ُ
وی یادآور شد: برخی خدمات ک

شنوایی سنجی، ادیومتری و یا نوار گوش، 
این ها باید در ســامانه کد داشته باشد تا 
پزشک بتواند آن را بنویسد، پزشک مجبور 
می شــود روی کاغذ آن را بنویســد، کاش 
قانون به این شــکل بود که تجویز دارو از 
این تاریخ باید الکترونیکی باشــد، یا بعد 
آزمایشــگاه  پاراکلینیــک،  خدمــات  آن  از 
و رادیولــوژی و... بهتــر بود قــدم به قدم 
و فاز بــه فاز نســخه نویســی الکترونیکی 
را در کشــور اجــرا مــی کردیــم تــا آنجا که 
کدها وجود نداشــت را ثبت می کردیم.ما 
برای این که برای بیمه شــدگان مشــکلی 
پیش نیایــد آمدیم گفتیــم آنجایی که کد 
ندارند و امکان نسخه نیوسی الکترونیک 
وجود ندارد، اگر پزشــکان بنویسند ما به 

تعهدمان عمل می کنیم.
مدیــر کل درمــان غیر مســتقیم ســازمان 
تامیــن اجتماعی بــه برخــی موانع پیش 
الکترونیکــی  نســخ  طــرح  اجــرای  روی 
اشــاره و تصریــح کــرد: قطعی بــرق یکی 
از مشــکالت نســخه نویســی الکترونیکی 
خواهد بــود، مدیریت درمان به اســتانها 
اجازه داده اســت که در زمان قطعی برق  
و یا مشــکالت ایــن چنینی مانند ســیل و 
زلزله و ...، آنجا پزشــک مــی تواند داروها 
را در سربرگ بنویسد و بیمار نیز می تواند 
داروهــا را دریافــت کند. کمــاکان در این 
زمــان خدمت در تعهــد ما اســت و نباید 
هیچ مشــکلی برای بیماران و پزشکان در 

چنین شرایطی پیش آید.
وی تأکید کرد: نسخه نویسی الکترونیکی 
مشــکالتی دارد که اگر صفر تا صد ببینند 
و آن را حل نکنند، ممکن اســت ما از اصل 
ماجرا دور شویم، خواهش می کنیم اجازه 
بدهنــد وزارت بهداشــت و بیمــه هــا در 
فضاهــای منطقی جلــو ببرند و توســعه 

دهند تا مشکلی پیش نیاید.

پای لنگان اجرای نسخه های الکترونیکی در سیستم درمان کشور                                                                             

 وقتی نســخه های کاغذی همچنان اعتبار دارند! 

  جامعه 2۴- غم دوری از خانه در روز های اول 
و حتــی تا ماه ها با آن ها همراه اســت. ســعی 
می کنند هر طور شــده اســت خود را مشغول 
کنند تا روز ها بگــذرد و بتوانند زودتر به خانه 
برگردنــد. در این مدت هر کاری از دستشــان 
بربیاید انجــام می دهند، اما برخی از آن ها در 
طــول دوره خدمت از کنار حوادث به آســانی 
رد نمی شوند و با یک حرکت در تاریخ ماندگار 
می شوند و با نجات یک جان یا آزادی یک فرد 

دربند نام خود را جاودان می کنند.
در سال های اخیر ســربازان فداکار از هر قشر 
و یگانی وجــود دارد که با اقدامات خود کاری 
را انجــام دادند که خیلی هــا از انجام آن ترس 
دارند یا به ســادگی از کنار آن عبــور می کنند. 
متیــن  وظیفــه  ســرباز  اقــدام،  آخریــن  در 
طاهری جمعی لشــکر عملیاتــی 3 حمزه)ع( 
با جمع آوری حقوق ســربازی خود یک زندانی 
را از زندان مرکزی ارومیه آزاد کرد. این ســرباز 
در مورد اینکارش گفــت: من وقتی به پادگان 
رفتم بــه غم افرادی افتادم که پشــت میله ها 

هســتند، به همیــن خاطر تصمیــم گرفتم با 
حقوقم زندانی آزاد کنم.

به این بهانه به مرور مهمترین بخشــندگی یا 
نجات از سوی سربازان می پردازیم.
شهادت سرباز فداکار

بــه گــزارش جامعــه 24، ســال 96 مامــوران 
پلیس کرج متوجه شــدند مرد معتادی حین 
مصرف مواد خانه اش را آتش زده اســت. بی 
درنگ اولین گروه از ماموران کالنتری در محل 
حاضر شــدند و با رفتن در دل آتش، اعضای 
خانواده مــرد معتاد را نجــات دادند. در این 
حادثــه ســه پلیس در آتــش دچــار جراحت 
شــدند امــا 40 روز بعــد ســرباز وظیفــه پویا 

اشکانی جان خود را از دست داد.
سرباز فداکار پایش را برای نجات یک سگ 

داد
ســید محمــد باختر، ســرباز مریوانــی 27 آذر 
ســال 95 هنگام پست دادن در پادگان عجب 
شیر متوجه شد سگی داخل برف و میان سیم 
خاردار های پادگان گرفتار شــده اســت. او به 
ســگ نزدیک شــد و او را نجات داد، اما یکباره 

انفجاری رخ داد و سکوت پادگان شکست.
با حضور نیرو های امدادی مشخص شد پای 
ســرباز فــداکار روی میــن رفتــه و محمد پای 
خــودش را از دســت داده اســت. در آن زمان 
وعده های زیادی به این ســرباز داده شــد که 

هیچکدام اجرایی نشد.
سرباز فداکار غرق شد

13 مهــر مــاه امســال ســرباز پلیــس ورامین 
حین رفتن بــه خانه متوجه می شــود دو نفر 
داخل کانال تیغاب افتاده اند و احتمال دارد 
بــه زودی خفه شــده و جان خود را از دســت 
دهند. او بی درنگ وارد کانال آب شد تا آن ها 
را نجــات دهد، اما شــدت آب به حدی بود که 
خود او هم گرفتار شــد و آب این ســه نفر را با 

خود به سمت انتهای کانال برد.
جســتجو برای نجات جان آن ها آغاز شــد، اما 
فایده ای نداشــت و ظهر روز بعد جسد سرباز 

امیرحسین شهرکی پیدا شد.

سرباز دلتنگ یک زندانی آزاد کرد
به گزارش جامعه 24، بهمن ماه سال گذشته 
بود که رضا نــوازش روز های پایانی ســربازی 
خــود را طی می کــرد. این ســرباز حین گفتگو 
با افســر درجــه دار متوجه دلتنگــی زندانیان 
شده بود، خودش هم دلتنگ خانه بود، برای 
همین تصمیمش را گرفــت و به مافوق خود 
اعالم کرد. رضا نوازش سرباز هنگ مرزی پاوه 
تصمیم گرفت با تمام حقــوق دوران خدمت 

خود یک زندانی را آزاد کند.
مــن  گفــت:  تصمیمــش  علــت  مــورد  در  او 
دلتنگ شده بودم، افسر ارشد در مورد دوران 
ســربازی و دلتنگی زندانی ها گفت، به همین 

خاطر من که حقوق ســربازی ام را جمع کرده 
بودم، تصمیــم گرفتم زندانــی آزاد کنم. برای 
همین با مشورت فرماندهان یک زندانی غیر 

عمد را به آغوش خانواده بازگرداندم.
نجات پسر 7 ساله از زیر آوار

خانــه  در  انفجــار  خبــر  امســال  مــاه  آبــان 
مســکونی در ســقز استان کردســتان منتشر 
شــد، اما ســاعتی بعــد عکســی از ســربازی 
منتشر شد که کودکی را در آغوش گرفته و او 

را از مرگ نجات داده است.
او در مــورد ایــن عکــس گفــت: »روز جمعه 
من و چند ســرباز در کالنتری بودیم، صدای 
انفجار آمد، به پشت بام رفتم و دود را دیدم. 
سریع به محل حادثه رفتیم. زن صاحبخانه 
را مردم بیرون آورده بودند اما حس کردم باز 
هم کســی آنجا هست به همین خاطر سریع 
داخل خانه رفتم و پســر هفت ســاله را از زیر 
آوار بیــرون آوردم. مــن دنبــال تقدیر نبودم 
و نمی دانــم چگونه عکســم همــه جا پخش 

شد.«

سربازان وظیفه و فداکاری هایی که فراموش نمی شود؛                                                                                                                                              

از نجات جان تا آزادی زندانی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
»نوبت اول«

روزنامه سرخاب
تاریخ انتشار:  1400/10/09

جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کوی دانش تبریز شــماره 
ثبت 1264 شــماره ملی 10200068681در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخه 1400/10/30در محل شرکت تعاونی مصرف 
فرهنگیان تبریز کوی دانش کدپســتی 5174676879برگزار خواهد شــد.لذا از تمامی اعضای محترم دعوت می شود در 

این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

گزارش هیئت مدیره و بازرس.
بیالن و گزارشات مالی مربوط به سال 94 و95و96و97و98و99

خط مشی شرکت از جمله: افزایش سهام اعضا تا مبلغ سیصد هزار تومان
انتخابات هیات مدیره

تغییر روزنامه از سرخاب به یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کوی دانش تبریزانتخابات بازرسین
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ایســنا- در آســتانه ســال نو میادی به مهم ترین حواشــی 
دنیای فوتبال در این سال می پردازیم.

ســال 202۱ میــادی اتفاقات ریز و درشــت زیــادی در جهان 
ورزش رخ داد. در ایــن بیــن حواشــی دنیــای ورزش نیــز در 
بعضــی جاه ها پررنگ تر از متن شــد. اکنون زمان مناســبی 
برای تأمل در مورد آنچه در ســال گذشــته رخ داده اســت و 
چه راهــی بهتر از نگاهی بــه برخــی از جنجالی ترین و بحث 

برانگیزترین لحظات سال 202۱ است.
* رونالدو: نوشابه نخورید

 در نشست خبری پیش از بازی پرتغال و مجارستان در یورو 
2020، رفتار کریس  رونالدو در خصوص دو بطری کوکاکوالی 
روی میزش، خبرســاز شد و در شــبکه های اجتماعی بازتاب 
زیــادی داشــت. رونالــدو بــا برداشــتن دو شیشــه کوچک 
کوکاکوال از مقابل تریبون و نشــان دادن بطری آب معدنی و 
گفتن جمله : »آب بنوشید« میلیون ها نفر را به تغذیه سالم 

فراخواند.
حرکت کریســتیانو رونالدو در نشست خبری قبل از دیدار 
برابر مجارستان باعث شد شــرکت کوکاکوال 4 میلیارد دالر 
ضرر کند. ســهام ایــن شــرکت از 242 میلیــارددالر به 2۳۸ 
میلیــارد دالر رســید تا یــک حرکت فــوق ســتاره پرتغالی، 
چنین تاثیری روی ســهام شرکت داشته باشد که خود یکی 

از اسپانسرهای یورو 2020 نیز محسوب می شود. 
* اتهام بی اساس اردنی ها به دروازه بان تیم زنان 

ایران
 تیم ملــی فوتبال زنان ایران توانســت با درخشــش زهره 
کودایــی دروازه بان خود برای اولین بار تاریخ ســازی کند و 
به دور نهایی جام ملت های آســیا راه یابد. این تیم اردن را 
در ضربات پنالتی با درخشــش کودایی شکست داده بود. 
بعد از ادعای واهی ســران فدراســیون فوتبــال اردن علیه 
زهــره کودایی، دروازه بان تیم ملی زنان ایران و رد این ادعا 
از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال اردن 

یک اتفاق حاشیه ای بزرگ را رقم زد.
فدراســیون فوتبال اردن بعد از شکســت تیــم ملی فوتبال 

بانوان این کشــور برابر تیم ملی بانوان ایران تحقیق درباره 
جنیســت بازیکــن ایرانی را خواســتار شــده بــود. تیم ملی 
فوتبــال بانــوان اردن در مقدماتــی جام ملت های آســیا به 
مصــاف ایران رفت که این بازی بعد از تســاوی در وقت های 
اصلی و اضافی به ضربات پنالتی کشیده شد که در آن ایران 
بــا نتیجه 4 بر 2 به پیروزی دســت پیدا کرد تا جواز حضور در 

جام ملت های آسیا را کسب کند. 
شــاهزاده علی بن حســین، رییس فدراسیون فوتبال اردن 
در توییتی در این باره نوشــت: »کنفدراســیون فوتبال آسیا 
باید در این زمینه تحقیق و تفحص کند. ما از کمیته پزشکان 
مســتقل AFC می خواهیــم کــه تحقیــق شــفاف و واضحی 
درباره ایــن بازیکن ایــران و دیگر بازیکنان این تیم داشــته 
باشــد. به ویژه این که تیم ملی فوتبال بانوان ایران ســابقه 

چنین رفتارهای را دارد«.
* قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا تکرار شد

اشــتباه نماینده یوفا در قرعه کشی مشخص کردن حریفان 
ویارئــال و اتلتیکــو مادریــد باعث شــد تا قرعه کشــی لیگ 
قهرمانــان تکرار شــود.  یوفا با انتشــار بیانیــه ای اعام کرد 
بــه دلیــل مشــکل پیــش آمــده در قرعه کشــی مرحله یک 
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، این قرعه کشــی باطل و 

قرعه کشی جدیدی صورت خواهد گرفت. 
در جریــان قرعه کشــی مرحلــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ 
قهرمانــان اروپــا، بــرای مشــخص شــدن حریــف ویارنال، 
نماینــده یوفا بــه اشــتباه گــوی منچســتریونایتد را هم در 
گوی ها گذاشته بود و پس از این که آرشاوین نام منچستر را 
به عنوان حریف ویارئال خواند، به دلیل هم گروهی این دو 
تیم، ارشاوین مجبور شــد گوی دیگری را بردارد که دیگر تیم 

شهر منچستر یعنی منچسترســیتی حریف نماینده اسپانیا 
شــد. پس از این و به جای این که نماینده یوفا، گوی حاوی 
نام منچســتریونایتد را به دیگر گوی هــا اضافه کند، این کار 

را نکرد.
* شکست پروژه سوپر لیگ

در مجمــوع 20 تیم قرار بود ســوپرلیگ فوتبــال را در بخش 
مــردان و همین تعداد تیم برای بخش زنــان ایجاد کنند که 
البتــه یوفا به هیچ وجه اجازه انجام آن را نداده و بازیکنان را 
تهدید کرده در صورتی که بخواهند در این رقابت ها حاضر 
باشــند، حق حضور در یورو و جام جهانی و بازی های ملی را 

ندارند. 

آرســنال، منچســتر یونایتــد، لیورپــول، تاتنهــام، چلســی 
و  اینترمیــان  میــان،  آث  انگلیــس،  از  ســیتی  منچســتر  و 
یوونتوس تورین از ایتالیا، رئال مادرید، بارســلونا و اتلتیکو 
مادرید از اسپانیا تیم هایی هســتند که آماده حضور در این 
رقابت هــا بودنــد که بــا مخالفت یوفــا این پروژه شکســت 

خورد. 
تاکنون هیچ باشــگاهی از آلمان، فرانسه یا سایر کشورهای 
اروپایــی موافقــت خود را بــرای حضور در ســوپر لیگ اعام 
نکرده است. فلورنتینو پرس )رییس رئال مادرید( به عنوان 
مدیرعامل، آنــدره آنیلی )مدیر عامل یوونتــوس تورین( و 
جوئل گلیزر )معاون مدیرعامل منچستر یونایتد( به عنوان 

معــاون مدیــر عامل معرفی شــدند و این اتفــاق همگان را 
شوکه کرد ولی در نهایت این پروژه به بار ننشست.

* بنجامین مندی در زندان
محاکمه بنجامین مندی مدافع فرانســوی منچسترســیتی 
برای چهار مورد تجاوز جنســی در اواخــر ژانویه برنامه ریزی 
شده اســت و قهرمان ســه دوره لیگ برتر تا شــروع پرونده 

دادگاه در بازداشت به سر خواهد برد. 
ایــن بازیکن فرانســوی در ماه آگوســت بــه اتهــام جنایات 
جنســی علیه ســه زن بین اکتبــر 2020 و آگوســت 202۱ متهم 
شــد. مندی  که در ســال 20۱۷ با مبلغی معــادل ۷۸ میلیون 
دالر  به سیتی پیوســت پس از متهم شدن در پرونده توسط 
باشگاهش محروم شــد و به زندان برده شد. در صورتی که 
مندی به دلیل جنایات ادعایی محکوم شود، تقریبا قطعی 
اســت که در نتیجه وی با زندان طوالنی مدت روبه رو خواهد 
شــد و هم چنین احتمــاال قــرارداد وی با قهرمــان لیگ برتر 

فسخ خواهد شد.
حمله نژادپرستانه هواداران انگلیس به سه بازیکن 

رنگین پوست تیم

هــواداران تیــم ملــی فوتبــال انگلیــس بعــد از ناکامــی در 
فینال یورو 2020 به ســه بازیکن ســیاه پوســت تیــم توهین  
نژادپرســتانه کردند که این با واکنــش اتحادیه فوتبال این 
کشــور همراه شــد.  در این بازی ســانچو، راشــفورد و ســاکا 
پنالتی از دســت دادند. هواداران خشــمگین انگلیس بعد 
از بــازی در صفحات مجازی به این ســه بازیکن تاختند و به 
آن ها توهین نژاد پرســتانه کردند. آن هــا از ایموجی میمون 
بــرای این ســه بازیکن اســتفاده کردنــد. اتحادیــه فوتبال 
انگلیس به توهین نژادپرســتانه به این سه بازیکن واکنش 

نشان داد و آن را محکوم کرد. 
توهیــن  انگلیــس  نخســت وزیر  جانســون،  بوریــس 

نژادپرستانه به این سه بازیکن را محکوم کرد.
پیــش از این هــم اتحادیه فوتبال انگلیــس چنین رفتاری را 

محکوم کرده بود.

         سپهر ستاری

در ســال های اخیــر بازیکنــان ایرانــی زیــادی از 
تیم هــای خارجی به فوتبــال ایــران آمدند که در 

بسیاری از موارد ناکام ماندند.
اواســط دهه ۸0 بود که فوتبال ایران تاش خود 
برای اســتفاده از بازیکنــان دورگــه و دوتابعیتی 
را آغــاز کــرد. این موضــوع در زمان ســرمربیگری 
کارلــوس کی روش در تیــم ملی ایــران جدی تر از 
قبــل دنبال شــد و در ســال های اخیــر بازیکنان 
ایرانی زیادی از کشــورهای خارجی پــا به فوتبال 
ایــران گذاشــتند. با این حــال کمتر پیــش آمده 
بازیکنی از لیگ هــای اروپایــی وارد فوتبال ایران 

شود و سرنوشت موفقی داشته باشد.
بازیکنــان زیادی از دانیــال داوری گرفتــه تا امیر 
شــاپورزاده و حتــی فریــدون زندی پــس از ورود 
بــه فوتبال ایــران و پوشــیدن لباس تیــم ملی و 
باشــگاه های ایرانــی رونــد نزولــی پیــدا کردند. 
البتــه در ایــن بیــن مــوارد موفقی مثل اشــکان 
دژاگــه و رضــا قوچان نژاد هــم یافت می شــوند 
ولی حتی این دو بازیکــن به خصوص دژاگه هم 
می توانستند دســتاوردهای بیشــتری در دوران 

ورزشی خود داشته باشد.
فریدون زندی: ورود بازیکنــان دورگه به فوتبال 
ایــران بــا فریــدون زنــدی آغــاز شــد. شــماره ۱0 
خوش تیپ تیم کایزرســاترن آلمــان که در زمان 
حضــور برانکو ایوانکوویچ پیراهن تیم ملی ایران 
را بــه تــن کرد و شــروع خوبی هم داشــت. زندی 
در صعــود تیم ملی بــه جام جهانــی 200۶ نقش 
موثری داشــت و پاس گل صعود مقابل بحرین 
را بــه محمد نصرتــی داد. او در دو تورنمنت جام 
جهانی 200۷ و جــام ملت های 200۷ یکی از نفرات 
اصلی ایــران بود ولی پس از جــام جهانی آلمان 
رونــد نزولــی اش آغاز شــد و در نهایــت هرگز به 

ستاره ای که انتظار می رفت تبدیل نشد.
زندی پس از ترک کایرزســاترن مدتــی برای تیم 
کوبلینز در ســطح دوم آلمان بازی کرد و ســپس 
راهی فوتبال قبرس شــد. او در نهایت ســال ۸۸ 
به استیل آذین پرستاره حسین هدایتی پیوست 
ولی در ایــن تیم هم به موفقیت خاصی نرســید 
و پس از ســقوط به دســته پایین تر ناگهان راهی 
استقال شــد. حضور در جمع آبی ها تا حدودی 
زنــدی را احیا کرد و حتی کی روش او را به تیم ملی 
هم دعوت کرد ولــی ناگهان در تصمیمی عجیب 
از تیم ملی خداحافظی کرد و کمی بعد برای بازی 
در االهلی راهی لیگ دسته دو قطر شد! زندی در 
فصــل دوم خود در حالــی که با االهلــی به لیگ 
ســتارگان قطر رســیده بود به دلیل مصدومیت 
شــدید، مدتی طوالنــی دور از میادین بــود و در 
نهایــت تصمیــم گرفــت از فوتبــال خداحافظی 

کند.
زنــدی در چند ســال اخیــر وارد حــوزه مربیگری 
شــده و عضور کادر فنی تیم دینامو درســدن در 

بوندسلیگای 2 است.

 اشکان دژاگه: اشــکان دژاگــه از زمان بازی برای 
تیم ملی زیر 2۱ ســال آلمان در فوتبال ایران مورد 
توجه قرار داشــت. او آن زمان با ســتارگانی چون 
اوزیــل، خدیرا، بواتنگ و نویــر هم تیمی بود و در 
بوندســلیگا بــرای هرتابرلین بــازی می کرد. این 
ستاره ایرانی مدتی بعد راهی وولفسبورگ آلمان 
شــد و با این تیم به عنوان قهرمانی بوندســلیگا 
رســید. در زمان سرمربیگری افشــین قطبی قرار 
بــود دژاگه تیم ملــی را در جام ملت هــای امارات 
همراهــی کنــد ولــی در نهایــت منصرف شــد و 
ســرانجام در بــازی ایــران – قطر زمــان کی روش 
برای اولین بار با لباس ایران به میدان رفت و در 
همان بازی نخســت دو گل به ثمر رساند. دژاگه 
چنــدی بعد راهی فوالم انگلیس شــد و در فصل 
دوم خود عملکرد نسبتا خوبی داشت. با حضور 
در جام جهانی 20۱4 تصور می شــد اشــکان راهی 
تیم های بهتری شــود ولی او در تصمیمی عجیب 
بــه العربی قطر پیوســت و از آن زمان افتش آغاز 

شد.
دژاگــه دو فصــل و نیــم بــرای العربی بــازی کرد 
بــه  ناگهــان  قطــری  تیــم  از  جدایــی  از  پــس  و 
بوندســلیگا و تیم وولفســبورگ برگشت ولی به 
دلیــل مصدومیت دقایق کمی بــرای این تیم به 
میــدان رفــت و خیلی زود جــدا شــد. او یک نیم 
فصــل بدون تیــم بود تــا اینکه راهــی ناتینگهام 
فارســت در چمپیونشــیپ انگلیس شــد ولی در 
ایــن تیم هم خیلی بــازی نکرد تا اینکــه در پایان 
جام جهانــی 20۱۸ تصمیم گرفت به فوتبال ایران 
بیاید و لبــاس تراکتور تبریز را بــه تن کند. دژاگه 
دو فصل نســبتا خــوب و یک فصــل کابوس وار 
در تبریز داشــت ولی در تمام این سال ها در رده 
باشگاهی فقط سایه ای از ستاره ای بود که زمانی 
در بوندسلیگا و لیگ برتر انگلیس می درخشید. 
او که زمانــی در بهترین لیگ هــار اروپایی حضور 
داشت این روزها برای تیم الشحانیه در دسته دو 

قطر بازی می کند.
البته دژاگه در تمام این ســال ها یکی از ســتارگان 
تیم ملی بود و کارلوس کــی روش همواره از او در 

ترکیــب اصلی اســتفاده می کــرد. او مجموعا ۵۷ 
بار برای تیم ملی بازی کرد و ۱۱ گل به ثمر رســاند. 
ستاره ایرانی آخرین بار زمان مارک ویلموتس به 
تیم ملی دعوت شــد و از زمان حضور اســکوچیچ 

دیگر در تیم ملی حضور ندارد.
 

دنیل داوری: او را باید نماد ســتارگانی بدانیم 
که پــس از حصو در تیم ملی ایران وارد یک ســیر 
نزولی شدند و مسیر فوتبالی شان به کل عوض 
شــد. داوری وقتــی به تیــم ملی رســید گلر ثابت 
بوندســلیگا بــود ولی حــاال در تیــم رویت وایس 
اســن در ســطح چهار آلمــان بازی می کنــد و گلر 

اصلی تیمش است.
حضــور داوری در فوتبــال ایــران زمــان کارلوس 
کــی روش اتفــاق افتــاد. درســت در روزهایی که 
رابطــه کــی روش و رحمتــی شــکراب شــده بود، 
صحبت هایــی دربــاره حضــور دنیــل داوری در 
ترکیــب تیم ملــی به گوش می رســید کــه همین 
و  رحمتــی  دلخــوری  دالیــل  از  یکــی  موضــوع 
خداحافظــی ناگهانی اش هم بــود. داوری که آن 
زمان در تیم برانشــوایگ در بوندسلیگای 2 بازی 
می کــرد در نهایت به پیراهن تیم ملی رســید اما 
عملکردش کی روش برای اســتفاده بیشــتر از او 
قانــع نکرد تا داوری که با برانشــوایگ به ســطح 
اول فوتبــال آلمان راه یافته بــود در جام جهانی 
20۱4 ذخیره حقیقی باشــد و پــس از جام جهانی 
هم بــا ظهور نفراتــی چون بیرانونــد و مظاهری 
دیگر خبــری از این گلر دورگه نبــود. داوری پس 
از جــام جهانی راهــی تیم گراس هاپرز ســوییس 
شــد ولی در این تیم اغلب نیمکت نشــین بود و 
پــس از آن با حضور در تیم هایی چون بیله فلد و 
دویسبورگ نتوانست دوران فوتبال خود را احیا 

کند.
 

در  عضویــت  زمــان  در  او  شــاپورزاده:  امیــر 
تیم هانزاروشــتوک آلمان در فوتبــال ایران برای 
خــودش نامــی دســت و پا کــرد و پــس از مدتی 
حضــور در بوندســلیگا و ســپس بوندلســیگای 

دو با تیــم اف اس وی فرانکفــورت ناگهان به تیم 
اســتیل آذین پیوســت ولی در فوتبال ایران هم 
موفق نبود. او دو فصل برای اســتیل آذین بازی 
کرد و مثل دیگر بازیکنان این تیم پس از صقوط 
به لیگ یک جدا شــد و در حالی که چهار بار برای 
تیم ملی به میدان رفته بود برای همیشه فوتبال 

ایران را ترک کرد و به آلمان برگشت.
شــاپورزاده در بازگشــت به آلمان برای تیم هایی 
چون کیکــرز اوفنباخ و وورزبرگــر کیکرز به میدان 
رفت و ســال 20۱۷ در سن ۳۵ ســالگی کفش های 
خــود را آویزان کــرد و تصمیم گرفــت وارد حوزه 
مدیریت ورزشی شود. او اکنون مدیر ورزشی تیم 

اوسنابروک در دسته سه آلمان است.

 اســتیون بیت آشــور: او یکــی از نفراتــی بــود 
که تصور می شــد با حضــور در تیم ملــی تبدیل 
به مهره ای ثابت در ســمت راســت خــط دفاعی 
شــود اما کی روش نفراتی چون خســرو حیدری و 
پژمــان منتظری را بــه او ترجیح مــی داد و پس از 
نیمکت نشــینی در جام جهانی 20۱4 دیگر به تیم 
ملی دعوت نشــد. برخاف تیم ملی، بیت آشــور 
در فوتبال آمریکا دوران موفقیت آمیزی را تجربه 
کرد و با تیم های ســن خوزه، ونکــوور وایتکپس، 
تورنتــو اف ســی و لس آنجلــس اف ســی روزهای 
خوبــی را گذراند و ســابقه چند با حضــور در تیم 
منتخب فصل مســابقات MLS را هم در کارنامه 
دارد. بیت آشــور در مجموع شــش بار بــرای تیم 

ملی به میدان رفت.
او ســال 2020 پــس از یک فصــل دوری از فوتبال 
راهی تیم کولورادو راپیدز در MLS شد ولی اخیرا 

از این تیم جدا شده و فعا بدون تیم است.
 امید نظری: این هافبک که متولد کشــور سوئد 
اســت و مادری فیلیپینــی دارد در مقطعی مورد 
عاقــه کارلــوس کــی روش بــود امــا نتوانســت 
جایگاهــش را در تیم ملی حفظ کند و از لیســت 
کی روش خــط خورد. نظــری کــه در مقطعی به 
همــراه بــرادر کوچکتــرش در تیم مالمو ســوئد 
بــازی می کرد یکــی از بازیکنانی بود کــه در زمان 
جوانی تصــور می شــد می تواند بازیکــن بزرگی 
شــود اما این روزها در ۳0 سالگی در تیم یونایتد 
سیتی در لیگ فیلیپین حضور دارد و با برادرش 
امین که در رده های ســنی جوانــان و امید برای 
ســوئد به میدان رفته بود همبازی اســت. امین 
نظری برادر امید هم ســابقه حضور در تیم ملی 
فیلیپیــن را در کارنامــه دارد و هرگــز به تیم ملی 

ایران نرسید. 
بــرای  بازیکــن  ایــن  نــام  آتشــکده:  ویلیــام 
فوتبال دوســتان ایرانی چندان آشنا نیست اما او 
ســابقه حضور در تیم ملی را هم در کارنامه خود 
دارد. آتشکده زمانی که در تیم اوربرو سوئد بازی 
می کرد در سال 20۱۳ به تیم ملی ایران هم دعوت 
شد. او در سال 20۱۸ به تیم اورگیتو سوئد پیوست 
و این روزها پس از جدایی از این تیم ســه ســالی 

می شود که بدون تیم مانده است.

ورزش سه- کارشناس حقوقی فوتبال کشور به اظهارات علیرضا منصوریان که 
شب گذشته در برنامه فوتبال برتر مطرح شد، پاسخ داده است.

علیرضــا منصوریان شــب گذشــته در برنامه فوتبــال برتر اظهاراتــی را در مورد 
ســمت هوشــنگ نصیرزاده در ســازمان لیگ و حضــور در برنامه هــای تحلیلی 
تلویزیون مطرح کرد و درباره تخفیف خواســتن از یکی از دســتیارانش مطالبی 
را مطرح کرده بود که حاال با واکنش کارشناس حقوقی فوتبال کشور مواجه شد.
هوشــنگ نصیرزاده در گفتگو با "ورزش ســه"، اینطور حرف هایــش را آغاز کرد: 
من تلفن آقای خرمگاه را ندارم و در این رابطه تماســی با ایشان نداشته ام، بلکه 
یکی از افراد حاضر در فدراســیون به بنده گفت که یکی از دوســتانش از بستگان 
آقای خرمگاه است و ایشان از ما درخواست کرد تا طلب ایشان را زودتر پرداخت 

کنیم.
او ادامه داد: تا اینکه ســاعت ۱0:۱۸ روز یکم آذرماه ایشــان به بنده زنگ زد و گفت 
که با آقای ســهرابی تماس گرفته، ولی ایشان جواب نمی دهد و بعد در رابطه با 
طلــب خود با اینجانب صحبــت را ادامه داد که مکالمه ما بیــش از چهار دقیقه 
طول کشــید و به ایشان گفتم امور حقوقی باشگاه معتقد است که رای استیناف 
در رابطه با شــما و ســه نفر دیگر به اشتباه صادر شده اســت؛ چون همزمان که 
با باشــگاه آلومینیوم قرارداد داشــته اید، در همان مدت هم از تراکتور برای شما 

غرامت در نظر گرفته شده است. پس طبق عرف رایج تقاضای تخفیف شد.

نصیرزاده ســپس با توضیح سمتش در ســازمان لیگ فوتبال عنوان کرد: یعنی 
برخــاف نظر آقای منصوریان بنــده به آقای خرمگاه زنگ نزدم، بلگه ایشــان با 
من تمــاس گرفت. ضمنا بــرای اطاع آقــای منصوریان کــه صحبت های وکیل 
باشگاه اســتقال را تکرار می کرد، عرض کنم، فردی می تواند نماینده باشگاه ها 
در هیئت رئیســه باشــد که در یک باشــگاهی ســمت داشته باشــد؛ یعنی یکی از 
سمت های عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ به اعتبار باشگاه آنجا عضو می شود 

و لذا بنده تا در باشگاهی نباشم، نمی توانستم نماینده باشگاه ها باشم.
بخش پایانی صحبت های مدیرعامل پیشین تراکتور و ماشین سازی هم اینطور 
با دلجویی از علیرضا منصوریان مطرح شد: از طرفی چون من دیگر مدیرعامل 
نیســتم، منتظر مجمع عمومی هیئت رئیسه سازمان لیگ هستیم، که برای بنده 
جانشــین انتخاب شــود.از طرف دیگر همانطور که مربیان ایرانی در مسابقات 
اروپایی کارشناســی می کنند، حضور ما به عنوان کارشناس قوانین بازی فوتبال 
و شــرکت در رسانه ها خارج از عرف نیســت. از آنجا که با رای استیناف ۱۳ باشگاه 
متضرر می شــوند، اتفاقــا حضور نماینــده باشــگاه ها بیشــتر موضوعیت پیدا 
می کند. آقای منصوریان از دوســت خوب بنده اســت که بهتر است وقتی نظری 

می دهند، منطبق با واقعیات باشند.
نصیرزاده با توضیح یک نکته دیگر اینطور حرف هایش را خاتمه داد: همینطور 
منصوریــان نیز در فوتبــال برتر گرفت که من در باشــگاه تراکتور ســمتی ندارم. 
بنده هرگز چنین حرفی نزدم و گفتــم قرارداد ندارم، چون اعضای هیئت مدیره 
به دلیل داشــتن جایگاه تصمیم گیری و از آنجایی که سمت آنها اجرایی نیست، 

فاقد قراداد هستند و فقط در سطح شرکت ها نامشان منظور می شود.

گزارش بررسی بازیکنان دورگه ای که در فوتبال ایران ناکام بودند

لژیونرهایی که آب و هوای ایران به آن ها نساخت

شش اتفاق حاشیه ای فوتبال در سال 202۱ 
از دروازه بان زنان ایران تا نوشابه رونالدو

 

من تماس نگرفتم، خرمگاه به من زنگ زد؛

نصیرزاده: منصوریان در 
جریان کل ماجرا نیست
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  سخن روزسخن روز
                                                                                             در فکر کالهند حریفان همه هشدار                 هرگز به سر ماه نرفته است کالهی

                                                                                             بگریز در آغوش من از خلق که گلها                 از باد گریزند در آغوش گیاهی
                                                                                             در آرزوی جلوه مهتاب جمالش                          یا رب گذراندیم چه شبهای سیاهی

                                                                                             یک عمر گنه کردم و شرمنده که در حشر               شایان گذشت تو مرا نیست گناهی
 شهریار

             محسن سلیمانی فاخر 

»وقتــی یــک برنامــه، ایده  و تفکــر تــازه ای ندارد و بر اســاس 
انگیزه هــای فرامتنــی پررنــگ تــری تولید می شــود، همه چیز 
می شــود بهره فردی، تلقین، دور شــدن از واقعیت. »آدورنو« 
تنهــا راه گریز از این چرخــه معیوب فرهنگــی را روی آوردن به 
خصلت هایی چون پیش بینــی ناپذیری، دوری از تکرار کاذب 
و پیــروی نکردن از الگوهای مشــابه یا یکســان می داند که به 
تقویــت ذهنیت خــاق و نوآور مخاطــب و در نتیجه فردیت و 

عقانیت راستین می انجامد.
جادو و ِســحر عکس العمل و »ری اکشــن« در کمدی به تولید 
آثار درخشــانی منجر شــده اســت برای آنکه شــوخی و خنده، 
اساسا در ری اکشن خلق و منتقل می شود. اما در »جوکر« این 
ظرفیت مغفول مانده است؛ چراکه تاشی برای ارتقاء کیفیت 

و احترام دوچندان به مخاطب صورت نگرفته است.
بــا  کــه  می آینــد  ســلبریتی  شــبه  چندیــن  »جوکــر«  در 
»اکشن«هایشــان باعث شــوند تا خنده از دیگر رقبا بگیرند، 
رقبایی کــه به ظاهر همان کمدین هایی هســتند کــه در کادر 
وجود دارند اما در عمل مردمی هســتند کــه بابت این برنامه 

هزینه می کنند. 
مهمان هایــی که همه شــان، همه جا ظهور و بــروز می کنند و 
از همــان دایره انتخاب می شــوند، هــم در »مافیا« هســتند، 
هــم »خندوانــه«، در تاک شــوهای رنگارنگ شــبکه نســیم به 
مناســبت های ملی و مذهبی حضور دارند، هــم در تلویزیون 
انــد، هم در ســینما و مابقــی هنرمنــدان بیرون از ایــن دایره 

پرگارند.
آنها با دهان صدا درمی آورند، خم می شــوند و غذا می خورند 
و باال و پاییــن می پرنــد و می لرزند و می لرزاننــد، لباس هایی 
به ظاهر خنــده دار به تن می کنند و ادای کــودک درمی آورند 
تــا ما و آنها بخندیم. اما نه ما می خندیم و نه آنها؛ البته شــاید 
برخی ها از جو به وجود آمده هم بخندند و یا خنداندن آنها با 

کوچکترین عملی به راحتی صورت گیرد.
شــاید آنها بایــد به دســتور و هدایــت احســان علیخانی و بر 
اســاس قاعــده ســیکل حاجــت و اطاعــت در پشــت صحنه 
بخندنــد و یا از نخندیدن، خنده شــان بگیــرد. عجیب تر آنکه 
بایــد به جبر جلوی کادر قــرار بگیرند و بگویند: »داشــتم پرپر 

می زدم از خنده. اونجاش دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم از 
خنده. وقتی که چراغ قرمز روشــن شــد چقدر خندیدم. دیگه 

داشتم منفجر می شدم از خنده«.
مجــری هم بــا بازندگان و حذف شــده ها به قــدری تصنعی و 
مبالغــه آمیز دل و روده شــان را در دهانشــان جمــع کنند و از 
شــدت خنده ریســه می روند. مخاطب هاج و واج می ماند که 
این کجایش خنده دار بود و آن کجایش استندآپ کمدی بود.
ببینــده می ماند که به چه بخندد. نخســت احســاس می کند 
متوجه طنز کار نشده است و ذایقه سخت و ذات عبوسی دارد 
اما در ادامه به تهی بودن محتوا پی می برد. »ای دو صد لعنت 
بر این تقلید باد.« جوکر جز ایده مرکزی اقتباسی خود رهآورد 
دیگری ندارد؛ نه اتاق فکر و نه کارگردانی و هدایتگری درخوری 

دارد؛ چراکه فکر کردن یکی از کارهای سخت دنیاست.
شــاید اگر علیخانی آن اســتند آپ کمدین هایی که از دورترین 
شهرســتان ها در برنامــه گذشــته اش ـ عصــر جدیــد ـ حضور 
داشتند را در این برنامه جدیدش به کار می گرفت، بهتر از این 
نماینــدگان کمدی ســینما و تلویزیون مان خنــده را به مردم 

ارزانی می دادند. 
اینکــه چند بازیگر به اصطــاح کمدی در پاتویی جمع شــوند و 
بخواهند با بی برنامه گی و بی تدبیری باعث خنده شــوند، نمی 
شود نام یک رئالیته شو به آن نهاد، البته شاید این تاوان به عهده 
آنان نباشــد؛ چراکه وقتی برنامه ای بر اساس سود و »دریافتی« 
َعَلم شــود، بازیگر و مهمان هم تنها به همان می اندیشــد و علی 

السویه از پروژه ای به پروژه دیگر مسیر کج می کند.
همان که هومن حاجــی عبدالهی برای تایــم اختصاصی اش 
هیچ متن آماده ای ندارد یا امیرمهدی ژوله که خود نویســنده 
آیتم های کمیک اســت، با دســت خالی به برنامــه می آید. این 
ســرمایه لبریز و لب سوز باعث می شــود که تمام بیلبوردهای 
شــهرها را به خود اختصاص بدهد،  آیا یــک دکور الکچری و ۱0 
بازیگر را دور هم جمع کردن و بدون کارگردانی حســاب شــده 
ای و میزانســن در خور برنامه، به این همه تبلیغ و هیاهو نیاز 
دارد؟ به راستی چه می شــود کرد، وقتی آنها »شیفته و فریفته 

فرهنگ مخاطب انبوه«اند.
یــک برنامه »صبــح جمعه با شــما« تنها با اســتفاده از صدا و 
چند صداپیشــه محدود همین االن هم خنده بیشــتر و ارزان 
تری را بــه مخاطب هدیــه می دهــد. »جوکر« حتــی از کمدی 

بــزن  بکوب یا اسلپ اســتیک که در آن تحــرک بدنی نقش اول 
را بازی می کند، اصطاحا »زی مووی«تر اســت.  الاقل این آثار، 
کارگردانــی و تعــدد لوکیشــن و میزانس دارند و بــرای خنده 
گرفتــن تمهیداتی اندیشــیده اند اما در جوکــر صحنه ها تنها 
حرکــت و جنجــال ســر و صدا و مســخره  بازی اســت و همین 

مانده که به شوخی های فیزیکی مبالغه  آمیز متوسل شوند.
دیگر لحظات سوال برانگیز این است که میان اداهای بی مزه 
و لــوس، توضیح می دهند کــه هر کدام به چه کاری مشــغول 
بوده اند! مگر مخاطب ندیده که او چه می کرده؟ آیا کارکردی 
جــز تایــم اضافــه کــردن دارد؟ بهتر نبــود یک نویســنده ای 
دیالوگ های خنده دار بنویســد و فقط نحوه اجرا را بســپارند 

به بازیگر، بهتر نبود ژوله نقش نویسنده داشت تا بازیگر؟
جالب آنکه، مبلغی که مهمان ها برای حضور در این برنامه ها 
طلــب می کنند و از ســردارندگی و برازندگی مبلغ پیشــنهادی 
شــان دودســتی تقدیم شــان می گردد، ده ها برابــر جایزه در 
نظر گرفته شده اســت! از علت ها معلول می سازند تا پاسخی 

غیرواقعی به علت بدهند.
نظریــه انتقــادِی مکتــب فرانکفورت معتقد اســت کــه کانون 
تســلط در جهــان نوین از اقتصــاد به قلمــرو فرهنگی انتقال 
یافته اســت. آنان به نقد »صنعت فرهنگ« و ســلطه فزاینده 
آن بر جامعه و افراد می پردازند؛ چراکه فرهنگ از کارکرد اصلی 
خود خارج شــده و با تولیــد هدفمند یک فرهنگ اســتاندارِد 
از بــاال به پایین کــه از طریق نفوذ رســانه ها، همچــون کاالیی 
مصرفی به خورد توده ¬ها داده می شــود و با یکسان¬ سازی 
آنــان و تولید نیازهــای جعلــی و کاذب، در خدمــت هژمونی 
غالــب جامعه و ارزش هــا و منافع ســرمایه دارانه قــرار گرفته 

است.
از این حیث، حاال اگر پول و ســرمایه هنگفتی در میان اســت و 
باید بین ســازندگان تقســیم شود و اسپانســر و تولید کننده 
بهــره ای ببرنــد، خودشــان می داننــد و صاح خودشــان اما 
اینکــه در این میان علت تولید چنین برنامه ای را به وسوســه 
خیرجویانه خنداندن مردم در شرایط سخت اقتصادی عنوان 

می کنند، دور از اخاق رسانه ای و عرفی است.
»ســزای تــو، ترا شــاها، ندانــم آفرین گفتــن/ همی شــرم آیدم 
زین خــام گفتاری چنین گفتــن«. اینکه با حالتی گل درشــت از 
مدرسه ســازی برای مناطق محــروم و خیرخواهــی و نیکوکاری 
صحبت کنند، باز هم جای بسی تامل است. اگر سرمایه گذارتان 
می خواهــد کار خیر کند، جایش برنامه جوکر نیســت. پشــت 
ســرمایه یک برنامه پنهان شــدن و منت گذاردن بر سر بیننده، 

نشان نیکوکاری و خیرخواهی مردم محنت زده نیست. 
بلــه، حــال و روز مــردم خوب نیســت، مشــکات زیاد اســت، 
»خنــده بــر هر درد بــی درمان دواســت«. خندانــدن مردم و 
شــاد کــردن آنها فضیلتــی آرمانــی و دینی اســت اما مــردم از 
همین منفعت طلبی ها، از همین شعارهای نفاق و ریا و منت 

گذاردن ها خسته و درمانده و افسرده اند.
نمی شــود هم برای مردم کار کرد و هم نگاه به جیبشان باشد. 
نمی شــود »هم از آخور هم از توبره خورد«. نمی شــود یک بام 
و دو هوا داشــت. نمی شــود هوای هر دو طرف را داشــت هم 

سرمایه دار وهم مردم توده، هم فرادست و هم فرودست. 
بخشیدن پول هم که توهین آمیز است. آنجا که به برنده ساک 
پول جلوی 40 دوربین ـ به قول خودشــان ـ می گویند چقدر از 
این چمــدان پول را به محرومین اختصاص می دهید و برنده 

هم سرش را کج می کند و بگوید فان و بهمان مقدار.
فرو ماندم ز بس جود ترا ماء معین گفتن/حدیث تیغ و تیر و 

قصه تاج و نگین گفتن.«

خوانشی گذرا بر »جوکر«
یادداشت

دانشجو- طی ســالهای اخیر و با گسترش ابزار 
نوین ارتباط جمعی در سراســر دنیــا ، انفجاری 
از فرهنگ هــا و تمدن های مختلــف که قدمت 
آن ها بسیار کمتر از فرهنگ چندین و چند ساله 

ما ایرانیان است، ایجاد شده است.
 فرزانــه فراهانــی_ فرهنگ غنــی و تمدن کهن 
و پربــار مــا ایرانیان در همــه جای دنیــا زبانزد 

همگان است.
فرهنگی ارزشمند که میراثی گرانبها از گذشتگان 
و دانشــمندان پر آوازه و مشــهور ما محســوب 
می شــود و متاســفانه آنطور که باید قدر آن را تا 

به امروز ندانسته ایم.
طی سالهای اخیر و با گسترش ابزار نوین ارتباط 
جمعی در سراســر دنیا ، انفجاری از فرهنگ ها و 
تمدن های مختلف که قدمت آن ها بسیار کمتر 
از فرهنگ چندین و چند ساله ما ایرانیان است، 
ایجاد شــده و نســل نوجوان و جوان کشور را با 

یک سردرگمی و چند گانگی مواجه کرده است.
فعالیــت افراد در فضای مجــازی بیش از پیش 
فضــا را بــرای تقلیــد از فرهنــگ بیگانــه ای کــه 
نوجوانان و جوانان کمتر چیزی از آن نمی دانند 
هم از جمله علل مهم بیگانه ماندن نسل امروز 

جامعه با فرهنگ غنی و پربار ایران است.
 تبادل فرهنگی یا تهاجم فرهنگی؟

امان هللا قرائی مقدم جامعه شــناس در گفتگو 
بــا خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشــجو، 

اظهار کرد: ما از دوران باستان با غرب در ارتباط 
متقابــل و دو طرفــه بودیــم و در کنــار جنگهــا 
موضوعی به نام تبادل فرهنگی هم مطرح بود 
که بــا موضوع تهاجــم فرهنگی متفــاوت بوده 

است.
جنــگ،  ویژگی هــای  از  کرد:یکــی  تصریــح  وی 
تبــادل فرهنگی اســت کــه اتفاق می افتــد و در 
شرایط وقوع جنگ، فرهنگ ایرانی ها مثل سایر 

فرهنگها هم تحت تاثیر قرار می گیرد.
این جامعه شــناس اضافه کــرد: قصد فرهنگ 
غرب این اســت که همه مردم دنیا را بر اســاس 
تئوری که فرهنگ سازان غربی دارند به سمت و 

سوی فرهنگ غربی سوق بدهند.
قرائــی مقــدم تاکیــد کــرد: غربی ها با نگرشــی 
خــاص کــه در جامعــه شناســی بــه آن تکامــل 
خطــی می گوییــم، میخواهند همه مــردم دنیا 
در کشــورهای مختلف مثــل ایران، پاکســتان، 
هندوستان، چین و ... را به سمت فرهنگ غربی 

هدایت کنند و به آن شکل در بیاورند.
وی خاطرنشــان کرد: اصوال هدف غربی ها این 
اســت که تمام فرهنگها و خرده فرهنگهای دنیا 
را به فرهنگ غربی شــبیه کننــد و از یک برهه به 

بعد وارد ارتباطات جمعی شدند.
 "کودکستان" نقطه آغاز بیگانگی کودک با 

فرهنگ ملی است
ایــن جامعــه شــناس همچنیــن اضافــه کــرد: 

بیگانگــی بــا فرهنــگ ملــی از کودکســتان آغاز 
می شود و من ۳2 ســال قبل با مقاالت مختلف 
دربــاره بیگانه شــدن مــردم با فرهنــگ ملی و 

میهنی هشدار دادم.
قرائــی مقــدم تصریــح کــرد: هر مجســمه یک 
کاس درس اســت و غربی ها هــر آدم کوچکی را 
بزرگ می کنند و مجســمه وی را در ســطح شهر 
قــرار می دهند اما ما به انــدازه کافی و آنطور که 
باید به میــراث فرهنگی و تمــدن ایران اهمیت 

نمی دهیم.
وی یادآور شــد: نتیجه آموزش و پــرورش بیمار 
این بیگانگی نســل نوجوان و جــوان با فرهنگ 
ملی است و مســئله اینجا است که ما به همیت 
ملی خودمــان توجــه نکرده ایم و بایــد جبران 

کنیم.
ایــن جامعــه شــناس همچنیــن اضافــه کــرد: 
ایرانــی  اســام  صــدر  دانشــمندان  از  بســیاری 
بودنــد و ما توجه کافی به تمــدن و تاریخ ایران 
باســتان نداشــتیم و جوان و نوجــوان ایرانی با 
دیدن وضعیت فعلــی و فرهنگ تو خالی که به 
او عرضه می شود توجهی نمی کند و به فرهنگ 

غربی پناه می برد.
قرائی مقدم در ادامه تصریح کرد: کوتاهی از ما 
بزرگترهای فرهنگ و رســانه اســت و جوانان با 
توجهی ما نســبت به فرهنگ ایرانــی، به دنبال 
فرهنــگ غربی رفتند و در این شــرایط نمیتوان 

به آن ها خرده گرفت.
وی یادآور شــد: وقتــی جوانان فرهنــگ ملی را 
تهــی دیدند، بــه دنبــال فرهنگ غربــی رفته و 
کارهایــی چــون لباس پــاره پوشــیدن را الگوی 
خــود قــرار دادنــد و بایــد بــه ارزشــها و میراث 
فرهنگــی خودمــان بازگردیــم و آن هــا را قــدر 

بدانیم و بزرگ کنیم.
ایــن جامعه شــناس تصریــح کرد: کســانی که 
بــه فرهنــگ و تمــدن کهــن ایرانی بــی توجهی 
می کننــد مــورد لعــن و نفریــن آینــدگان واقع 
و  غنــی  فرهنــگ  ادبیــات،  بایــد  و  می شــوند 
مجســمه های بزرگان و مشــاهیر خودمان را در 
تمام ایران گسترش داده و نوجوانان و جوانان 

را ایرانی بار بیاوریم.
در فهرست نام آوران و مشاهیر بزرگ ایرانی نام 
و نشــان افراد زیادی می درخشــد و حیف است 
اگر در کنار نام و یاد آن ها، منش و رفتار آن ها در 
زندگــی روزمره خود را برای نســل بی پناه امروز 
که در هجمه فرهنگ پوچ و توخالی غرب گرفتار 

مانده است بازگویی نکنیم.
آشــنایی بــا مشــاهیر و رســم و رســومات دیگر 
کشــورها در جایی خوب اســت که فرزندان این 
مرز و بــوم با فرهنگ غنی و پربار کشــور خود تا 
حد قابل قبولی آشــنا شــده باشند و در صورت 
نیــاز بتوانند نام چند تن از ایــن افتخار آفرینان 

را به لب بیاورند.

علل بیگانگی نسل امروز با فرهنگ ایرانی چیست؟
فرهنگ

دعــوت  بــا   - ســرخاب 
بین المللــی  فســتیوال 
تونس  نمايشــی  هنرهــای 
از گــروه نمايشــی آينا، تئاتر 
بــرای  آذربايجــان  و  تبریــز 
بــار در قــاره آفریقا  اوليــن 

حضور می يابد.
نمایش ترانه هــای تلخ تارا 
فریــدون  نویســندگی  بــه 
علــی  کارگردانــی  و  والیــی 

فتوحی جهت حضور در فستیوال بین المللی تئاتر در کشور 
تونس انتخاب و دعوت شد.

ایــن نمایش پیش از این در جشــنواره اســتانی، منطقه ای و 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر نتایج درخشــانی را کســب 
کــرده و دو بازیگر آن خانم ها ژیا آل رشــاد و بیتا آزادی موفق 

به کسب جایزه بازیگری در جشنواره تئاتر فجر شدند.
دســتیار کارگردان این نمایش حامد رسولی بوده و خانم ها؛ 

آزادی،  بیتــا  آل رشــاد،  ژیــا 
شــاله  و  رضایــی  ســودا 
را  گــروه  بازیگــران  قدســی 

تشکیل می دهند.
موســیقی ایــن نمایــش که 
کاندیــدای دریافــت جایزه 
المللــی  بیــن  جشــنواره 
بــود  شــده  فجــر  تئاتــر 
مسعود  مشــترک  محصول 
محمدیان، روزبه مقدم نژاد 

و مسعود آهن پنجه است.
فســتیوال بین المللی تئاتر تونس فروردین ماه سال۱40۱با 
حضور بیش از ۱۵ کشور جهان در شهر الکاف این کشور برگزار 

خواهد شد.
گروه تئاتــر آینا تبریز یکــی از گروه های فعــال در عرصه بین 
الملل است که پیش از این جوایز بین المللی ارزنده ای را در 

پرونده کاری خود دارند .

دعوتنامه تونس به تبریز ارسال شد؛

نخستین حضور تئاتر آذربایجان در قاره آفریقا

تئاتر

کاریکاتور

ببینید دیگه سیب زمینی هم نمی تونیم بخوریم!
بعد از فلفل دلمه ای و کیوی حاال سیب زمینی هایی که از ایران به ازبکستان ارسال شده بود برگشت خورده است. خبر آمده که ترکمنستانی ها هم 
به دلیل وجود آلودگی، سیب زمینی های ایرانی را نپذیرفتند و به احتمال فراوان این اقام وارد بازار داخلی خواهد شد. پروانه ایزدخواست با انتشار 

کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به این موضوع واکنش نشان داد.

سینما

میدان- بزرگترین رویداد ســینمایی ایران، جشــنواره فیلم 
فجر، هر ساله در زمستان برگزار می شود و هر ساله حواشی 

بسیاری به دنبال دارد.
مهدی خــرم دل در توییت هایــی چهلمین جشــنواره فیلم 
فجــر را جشــنوارٔه »آقازاده هــا«و از حضــور پررنگ پســران 
تعدادی از افراد متنفذ سینمایی در این جشنواره خبر داده 

است.
او در ادامه به حضور فیلم هایی با بودجه های بسیار باال اشاره 
کرده اســت و گفته که »امسال فیلم هایی در جشنواره فجر به 
نمایــش در می آید که قریب به ۳0 میلیارد هزینه تولیدشــان 
شــده. برای بازگشــت اصل ســرمایه باید نزدیــک ۹0 میلیارد 
بفروشند.« خرم دل همچنین بودجه ی مرسوم یک فیلم را به 

صورت متوسط ۱0 میلیارد تومان برآورد کرده  است.
در سال ۹۷ نیز با شروع جشنواره جهانی فیلم فجر انتقادها 
به محفلی برگزار شدن آن باال گرفت. از جملٔه این انتقادها، 
حضور محمد صادق میرکریمی -فرزند دبیر جشــنواره- به 

عنوان مدیر اجرایی جشنواره بود.
در فیلم های حاضر در جشــنوارٔه امســال  فیلــم فجر فیلم 
»شــهرک« به کارگــردان علی حضرتی دیده می شــود. علی 
حضرتــی فرزند الیــاس حضرتی نماینده مجلس اســت که 
چنــد تجربه در مقــام تهیه کنندگــی دارد و بســیاری حضور 
او در ســینما را وابســته به پدرش می دانند. آقــازادٔه بعدی، 
رضا میرکریمــی فرزند داوود میرکریمی ســت که کارگردانی 
و تهیه کنندگی فیلم خود را برعهده دارد. همچنین یوســف 
حاتمی کیــا، فرزند ابراهیــم حاتمی کیا، با عنــوان کارگردان 
فیلم »شــب طایی« در این جشــنواره شــرکت کرده است. 

تهیه کننــده ی فیلــم او، پــدرش – ابراهیم حاتمی کیاســت. 
البتــه حضور ژن هــای خوب پدیــده ی نوظهوری نیســت و 

مسبوق به سابقه ست.
حضــور نام های آشــنا و تکراری در جشــنواره فیلــم فجر در 
حالــی  رخ می دهد که بســیاری معتقدند کــه در حال حاضر 
هزینه ســاخت فیلم زیــر ۳ میلیارد تومان نیســت و آن هم 
فیلم هایی اســت که هیچ سوپراستاری در آن حضور نداشته 
باشد و تهیه کننده های مســتقل نمی توانند سرمایه جذب 

کنند.
جشــنواره ی فیلم فجر سال هاســت که به دالیل متعددی، 
مــورد نقــد بســیاری تولیدکننــدگان فرهنگــی و مخاطبان 
ســینمای ایران است. ولی در چند ســال گذشته، بحث های 
پیرامون این جشــنواره شــدت گرفته اســت؛ منجمله عدم 
شــفافیت مالی،  فرآیندهــای داوری و برخورد حذفی ســت 
و گاهــی این بحث ها از حــوزه ی ســینمایی و فرهنگی فراتر 
رفتــه و سیاســتمداران را نیــز درگیــر می کنــد. مثا در ســال 
۹۸ – پــس از اعتراضــات آبان و شــلیک بــه هواپیمای ۷۵2- 
نماینده ی مجلس منصرفین از جشــنوارٔه فجر را تهدید به 
ممنوع الکارشــدن کرد.  چندی پیش هم خبرهای سانســور 
جشــنواره فیلــم کوتاه پررنگ شــد. جشــنواره فیلــم کوتاه 
تهــران از منظــر دیگــری به جــز خود اکــران فیلم هــم برای 
فیلمســازان مهم است، چرا که کسب جوایز از جشنواره های 
فیلم کوتاه راه را برای فیلم سازی کارگردانان تازه  کار با کسب 
اعتبــار و بودجه باز می کنــد و حذف برخی در ابتــدای کار و 
باقی ماندن برخی دیگر ممکن اســت در تربیت فیلم سازان 

سفارشی نقش ایفا کند.

جشنواره فیلم فجر؛ 
محفلی برای پدران و پسران

   


