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ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

محمدرضا یوســفی، اســتاد اقتصاد دانشگاه    
مفید: شــوک قیمتی از مســیر های مختلف بر 
زندگــی اقتصــادی، اجتماعی و حتی سیاســی 

مردم اثرگذار خواهد بود.
 در مطالعات تجربی نشــان داده شــده است 
که افزایش نرخ ارز ناشی از این سیاست، منجر 
به رشــد قیمت نهاده ها و کاال های واســطه ای 
شــده و با توجــه به ضریــب وابســتگی تولید 
بــه واردات، از ایــن مســیر قیمــت محصوالت 
دو بخــش کلیــدی اقتصاد یعنی کشــاورزی و 

صنعت افزایش خواهد یافت.
با افزایش هزینه های تولیــد، امکان صادرات 
محصــوالت به ویژه کشــاورزی بــا محدودیت 
بیشــتری مواجــه شــده و اقتصــاد به ســمت 
رکــود تورمی عمیق تــر خواهد رفت. ســرمایه 
در گــردش بســیاری از تولیدکننــدگان دچــار 
اختــال خواهد شــد و در نتیجه، تحت فشــار 
قیمتی ایجاد شــده مجبور به کاهش ظرفیت 
و یــا تعطیلــی واحد تولیــدی میشــوند. این 
تنهــا  می گــردد.  بیــکاری  رشــد  موجــب  امــر 
تولیدکنندگانی که از رانــت برخوردارند مانند 
و  فــروش(  پیــش  طریــق  )از  خودروســازان 
برخی بنگاه های وابســته به نهاد های عمومی 
غیردولتی که دسترســی آسان به منابع دارند، 
می تواننــد ســرمایه در گردش خــود را تامین 
کننــد و در نتیجــه بــاز هــم بخــش خصوصی 

واقعی تضعیف خواهد شد.
دولــت نیز از این شــوک آســیب خواهــد دید، 
زیرا بزرگترین مصرف کننده و ســرمایه گذار در 
اقتصاد، دولت اســت؛ لذا افزایش قیمت ها بر 
هزینه هــای دولت نیز اثرگــذار خواهد بود. در 
مطالعه ای که در ســال ۸۲ انجام شد، هر واحد 
اضافــه درآمــد دولت از طریق شــوک درمانی، 
مصرفــی  هزینه هــای   ۱.۲۴ افزایــش  موجــب 
دولــت و ۱.۴۶ واحــد هزینه هــای ســرمایه ای 
دولت خواهد شــد )مومنی، اقتصاد سیاســی 
ایــران، ۱۲۲(؛ بنابرایــن برخاف انتطار، کســری 
بودجه افزایش می یابد. یک تجربه تاریخی به 
ما می گوید که حجم کل بدهی دولت به بانک 
مرکــزی تا پایان ســال ۶۷ )دوره دفــاع( حدود 

هــزار میلیــارد تومــان بوده اســت، اما بــا آزاد 
ســازی ها، حجم بدهی دولت بــه بانک مرکزی 
در فاصله ۶۸ تا ۷۵، ۸ برابر و بدهی شرکت های 
دولتی ۲۳ برابر شد. )همان، ۱۲۳( تجربه دوره 
۸۹ تــا ۹۴ و ۹۷ تــا ۱۴۰۰ نیز همیــن نکته را مورد 
تاکید قرار می دهد. در حالی که کسری بودجه 
در ســال ۹۶ حــدود ۵۰ همت بود ایــن رقم در 
ســال ۱۴۰۰ به ۳۰۰ همت رســید. در این راســتا 
دولت بــا افزایش هزینه های خــود، مجبور به 
کاهش سرمایه گذاری ها و هزینه های آموزش، 
بهداشــت و سامت شده و اهداف توسعه ای و 

آینده جامعه را به. مخاطره می اندازد.
گرچه فقیران یارانه خواهنــد گرفت، اما اثرات 
تورمــی، ارزش حقیقــی یارانه نقــدی را کاهش 
داده و بــرای گروهــی از فقیران که در شــرایط 
رکود تورمی شــغل خود را از دســت می دهند؛ 

آسیب پذیری بیشتری ایجاد خواهد کرد.
مراجعــه به آمار نشــان می دهد کــه مناطق و 
اســتان های محروم کشــور، نرخ باالتری از تورم 
را تحمل می کنند در نتیجه این مناطق، آسیب 

بیشتری از این ناحیه خواهند دید.
گســترش بیشتر فســاد مالی و رانتخواری یکی 
دیگــر از ایــن پیامدهاســت. در اقتصــاد رانتی 
ایــران، امتیاز های واردات و صــادرات به برخی 
افراد و گروه های خاص موجب می شود تا آنان 
در بازار رقابتی جهانی خریداری کرده و در بازار 
انحصاری ایــران فروش کنند و از این طریق به 
سود سرشاری دســت یابند. از طرفی صادرات 
مواد معدنی و صادرات صنایع وابســته به آن، 
از این تفاوت درآمد زیادی کسب خواهند کرد.

آخریــن پیامــد، افزایــش نارضایتــی عمومی 
و ایجــاد شــکاف ملی اســت. اگر تلقــی عموم 
مردم این باشــد که دولت برای کاهش کسری 
بودجه و ندیدن همه جوانب، زندگی ســخت 
آنــان را با تاطمــی جدید مواجه کرده اســت؛ 
شکاف دولت و ملت بیشــتر از گذشته شده و 

اعتماد عمومی بیشتر ضربه خواهد دید.
امیدوارم سیاســت های ســنجیده ای در پیش 

گرفته شود.
انتخاب
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اگر قرار باشد همه را 
کتابخوان کنیم ابتذال 

شکل می گیرد

 آموزش و پرورش 
جز با کمک مردم اداره 

نمی شود

وزیرآموزشوپرورش:استادجامعهشناسی:

                            

             مهدینورمحمدزاده

یــک- در مخیله ام هم نمی گنجیــد که روزی بخواهم 
برای اســتاد فاطمی نیا قلم بزنم و در فراقش مرثیه 
بســرایم، که باور داشــته و دارم عارفان و ســالکان را 
نیازی به مدح و ثنا نیســت و خوشتر آن است غریب 

بمانند، که »طوبی للغرباء«!
نالــه مان از تلخی هجر نیســت، به خدا داغ نیســت 
رفتن استاد! درد بزرگ، نفس کشیدن در زمانه خالی 
از امثال فاطمی نیا است، جامعه تهی از استوانه های 

اخاق و معنا چه لذتی برای زندگی دارد؟!
دو- اهــل فضــل و ادب و اخاق بود، تــا دم آخر و در 
تمام شــئون زندگــی، دلباختــه معنا و اهــل عرفان 
و دور از ابتــذال و روزمرگــی دنیــای امــروز مــا! اصا 
کرامت از این بزرگتر که در دوران رونق شــرع و ســکه 
شدن شــعار، از پوســته شــریعت بگذری و در هوای 
طریقت نفس بکشی و از عشق حقیقت جام زندگی 
ات را لبریــز کنــی؟! فضــل از این باالتر کــه منبرت را 
فــدای اخاق و عرفان کنی و جوانــان حیران از رونق 
قرائت های عجیب و غریب دین و دینداری را با اهل 

بیت آشتی دهی و به نور معنویت رهنمون باشی؟!
ســه- هرگز جامعه گریز نبود، هرچند دور از ابتائات 
جامعــه بود! برای خودش خلوتی شــیرین داشــت 
و ســواد فقاهت اش بیشــتر از احکام و شرعیات، در 
منــش اخاقی و شــیوه تبلیــغ و منبــر رحمانی اش 
نمــود یافته بــود. دیــن و اولیــاءاش را از زاویه دید 
متفاوتی می دید و  بر عاطفه و فطرت بیش از منطق 
و استدالل متکی بود. برخاف بسیاری از اهالی منبر 
و تلویزیون، کامش از جنس »بصیرت افزایی« این 
روزها نبود و هرگز ارزشــها و باورهای دینی و اسامی 

را به پای سیاست و بازی های گذرایش قربانی نکرد!
چهار- ادب و ادب و ادب! اخاق و اخاق و اخاق!

چقــدر از اینهــا دم زد و ما ســّرش را نفهمیدیــم! دروغ 
چرا، برخــی از ما مدعیــان انقاب و آرمانهــا به خوبی 
نتوانستیم لباس ادب و اخاق به تن کنیم، نتوانستیم 
مطالبه و نقد و کنشــگری را با اخــاق و انصاف جمع 
بزنیــم! جلســات نقد یک ســاعته مــان بــه راحتی به 
مجالس غیبت و تهمت دو ســاعته منجر می شــود و 
جوهر قلم مان گاه به نفرت و بغض شخصی آلوده!...
ادامه در صفحه دو

فقیه لطیف!
شوک قیمتی؛ چه در انتظارمان است؟حر ف اول
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پروندهرحلتملکوتیآیتهللافاطمینیا

وادع با حجِت نور

صفحه 4

یک بهانه دست خدا بدهید
فرازهاییازگفتارمرحومآیتهللافاطمینیادرباباخالق

ماجرای شاگردی باواسطه در محضر سیدعلی آقا قاضی
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خبر اعتمادآنالین - »اصاح نظام پرداخت یارانه ها« 
به همان نسبت که در دولت حسن روحانی کاری 
»مذمــوم« و ناشــی از »بی تدبیری« بــود! در این 
دولــت »ناجــی اقتصــاد« و در راســتای »عدالت 

محوری« است.  
از یک هفته پیش که آزادســازی قیمت ها آغاز شد؛ 
اصاح نظام پرداخــت یارانه ها »افتخــار« دولت 
ســیزدهم نــام گرفــت و رســانه های حامــی او نه 
تنها به تحســین ایــن کار پرداختنــد بلکه دولت 
گذشــته را متهــم بــه قانون گریزی کردنــد. یکی از 
این پایگاه های خبری که به یکی از نهادها وابسته 
اســت با هدف حمایت از اقدام دولت رییســی به 
تخریب دولت دوازدهم پرداخت و نوشت: دولت 
گذشته حاضر به این اقدام نشد و با عدم پذیرش 
ریســک اجرای قانون ترجیــح داد با فــرار از انجام 
مســئولیت خود کــه طبیعتا مضــرات اقتصادی 
ناگــواری را به کشــور تحمیــل کرد، حفــظ جایگاه 
سیاســی خود را بر منافع ملی، مقدم شــمرد. این 
گــزارش در ادامــه نوشــت: »اوج بی مســئولیتی 
دولــت دوازدهم در قبال اجــرای وظایف قانونی 
اش در موضــوع اصاح نظــام پرداخــت یارانه ها 
بود. تاخیر در اجرای قانون اصاح نظام پرداخت 
یارانه ها ضمن آن که صدمات اقتصادی زیادی را 
متوجه کشور ساخت، بدلیل وقوع و تداوم برخی 
رخدادها چون افزایش شدید قیمت جهانی غذا، 
همه گیری کرونا، خشکسالی و تداوم تحریم های 
ظالمانه، اهرم های مدیریتی برای اجرای قانون را 

در شرایط کنونی بسیار محدود کرده است.
سه گزاره نادرست

اما این همه آن چیزی نیست که این سایت ادعای 
آن را دارد. در گــزارش ایــن ســایت در خصــوص 
حــذف ارز ترجیحی، حداقل ســه گزاره نادرســت 
اســت که می تــوان آن را بطــور خوشــبینانه با کم 

اطاعی گزارش نویس این سایت توجیه کرد.
١- در این گزارش گفته شد که در مورد حذف یارانه 
ارز ترجیحــی همــه اقتصاددانــان بــا نگرش های 

مختلف وحدت نظر دارند!
کــه  چــرا  اســت.  نادرســت  قطعــا  گــزاره  ایــن 
و  لیبرالــی  نظریه هــای  از  کــه  اقتصاددانانــی 
نئولیبرالی پیروی نمی کنند به شــدت با اجرای ارز 
ترجیحی مخالف بوده و آنرا برای کشــور و امنیت 
ملی بســیار خطرناک می دانند .در این خصوص 
جهت مزید اطاع »این سایت« رجوع به انتقادات 
جدی برخی از اقتصاد دانان از جمله دکتر فرشاد 
مومنی و دکتر حسین راغفر و ... توصیه می شود. 
عده ای حتی با قبــول ضرورت حذف ارز ترجیحی، 
زمــان فعلی انــرا با توجــه به شــرایط اقتصادی و 
اجتماعــی کنونــی نامناســب می داننــد. در ایــن 
خصوص مروری به مباحث مطرح شــده توســط 
نمایندگان مخالف ارز ترجیحی در فرایند رسیدگی 
بودجه سال ١٤٠١ به ویژه رییس کمیسیون تلفیق 

توصیه می شود.
٢- در گزارش بر الزامات قانونی حذف ارز ترجیحی 

تاکید شده است!
الزم بــه ذکر اســت که بــه اســتناد جــزء ٣ بند ب 
تبصــره ١ قانون بودجه ســال ١٤٠٠) قانون مربوط 
به زمــان دولت دوازدهم( نه تنهــا در مورد حذف 
ارزی ترجیحــی الزامی مطرح نشــده، بلکه مبلغ ٨ 
میلیارد دالر بــرای واردات کاالهای اساســی و دارو 

اختصاص یافته، که دولت دوازدهم با استفاده از 
مجوزهای قانونی نسبت به واردات اقام مشمول، 
تمهید مقدمــات الزم را انجــام داده بود، تا دولت 
ســیزدهم در آغاز کار خود برای تامین آنها که نوعا 
زمانبر هستند، با دشواری مواجه نشود. هم چنین 
الزم به یادآوری اســت که مجلس هم سو با دولت 
نیز بــه فوریت الیحه تقدیمی دولت ســیزدهم در 

این مورد رای موافق نداده است!
٣- آنچه در گزارش مذکور مغفول مانده، پاسخ به 
این پرسش خواهد بود که چرا دولت دوازدهم با 
توجه به حذف تدریجی اقام مشمول ارز ترجیحی 
کــه در ابتــدا ٢٥ قلــم کاال بوده، نســبت به حذف 
چند قلــم باقی مانده به طور قطعی اقدام نکرده 

است!؟
فرقارزترجیحیروحانیبارییسیچهبود؟

ایــن رســانه خــاص در حالــی همزمــان با ســایر 
حــذف  از  ســیزدهم  دولــت  حامــی  رســانه های 
»شــجاعانه« ارز ترجیحی می گوید که خود را کاما 
بی خبــر از اقدامات دولت حســن روحانــی برای 
انجام این کار نشــان می دهد. این ســایت خبری 
که وابســته به یک نهاد امنیتی است گویا اطاعی 
از مخالفت دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی با 
اجــرای برنامه های اقتصادی دولــت دوازدهم که 
حــذف ارز ترجیحی از مهمترین آنهــا بود ندارد که 
همه مصایب و مشــکات امروز ایران را ناشی از آن 

سالها می داند.

یکی از افــراد نزدیک به دولت دوازدهــم روایتی از 
ناکام ماندن آن برای اصاحات اقتصادی را مطرح 
کرد و گفت: سال ٩٧ و پس از خروج ترامپ از برجام 
و افزایــش غیرعادی تقاضا در بــازار ارز و باال رفتن 
ســاعتی قیمــت آن، دولــت با هدف اینکه ســفره 
مردم و نیازهای اساســی را از روند جهشــی قیمت 
ارز جدا کند و آرامشــی به اقتصاد ببخشد، قیمت 
ارز برای واردات ٢٥ قلم کاالی اساسی را در حد ٤٢٠٠ 
تومان تعییــن کرد. این منبع آگاه در ادامه با بیان 
اینکه دولت دوازدهم توانســته بــود بدون ایجاد 
تنــش در اقتصاد ایران ۲۵ قلم کاال را با تعیین رقم 
۴۲۰۰ تومانی روانه بازار کند؛ به جذف یارانه ۴ قلم 
کاالی دیگر اشاره کرد تا به مخالفت دو نهاد مهم با 

این اقدام برسد.
او گفت: دولت زمانیکه می خواســت ۴ قلم کاالی 
باقیمانــده را هــم بــا ارز ترجیحی فراهــم کند هم 
مجلس و هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با 
آن مخالفت کردند. دولت اما با توجه به وضعیت 
اقتصادی ناشی از تداوم تحریم ها و شیوع ویروس 
کرونــا برای ایــن کار هم برنامه داشــت و آن اینکه 
پس از آنکه توافقات برجام انجام و به تبع آن منابع 
ارزی ایران آزاد و تحریم ها هم برداشته  شد با روش 
آرامی که هیچ تکانه ای به زندگی مردم وارد نشود؛ 
ارز ترجیحی ســایر کاالهای باقیمانده را هم حذف 

کند.
اما نــه تنها توافقی حاصل نشــد بلکه مجلس 

هم با تصمیــم دولت مخالفت کــرد و در ادامه 
هــم دبیرخانه شــورای عالی امنیــت ملی اعام 
کــرد این وضعیــت در حــال حاضر قابــل اجرا 
نیســت. اما دولت دوازدهم در چنین شرایطی 
عقب ننشست و از سال ٩٧ تا سال ٩٩ به تدریج 
هــم مقــدار ارز اختصاصــی و هــم تعــداد اقام 
مشــمول را با توجه به محدودیت شدید ناشی 
از تحریم ها، کاهش داد تا شوکی به جامعه وارد 

نشود.
وقتاردوکشیسیاسینیست

شــاید هم اکنون که هزینه های اجتماعی سنگین 
حذف این چنــد قلم کاال از شــمول ارز ترجیحی با 
ناراضایتی هــا و اعتراضــات مردمی در شــهرهای 
مختلــف ظاهــر شــده و زمینــه ســوء اســتفاده 
رســانه های خارجــی را فراهم کرده اســت، انتظار 
ایــن بود کــه ســایت های حامی دولــت فعلی به 
دلیــل توجه به مباحث امنیت ملی بیش از برخی 
از اقتصــاد خوانده هــای نئــو لیبــرال، ماحظات 
واقع بینانه دولت دوازدهم را در نامناســب بودن 
شــرایط اجتماعی، درک کرده باشــد! کمااینکه در 
حال حاضر هم شرایط چندان تفاوتی با آن سالها 
نداشــته و بطور پراکنــده و البته کمتر نســبت به 
قبل شاهد اعتراضاتی در شهرهای مختلف کشور 

هستیم.
کام آخر اینکه؛ شرایط کشور و وضعیت اقتصادی 
مــردم به گونــه ای اســت کــه نبایــد هیچکس به 
دنبــال تنــش آلــود کــردن فضــا و قطبی ســازی 
باشد. رسانه ها که متولی تامین امنیت و تضمین 
آرامش جامعه هستند باید در نظر داشته باشند 
که ایــن چنین دو قطبی ســازی هایی ســبب بروز 
کشــمکش های سیاسی خواهد شــد. باید تاش 
شــود که شــرایط به نفع مردم رقم بخورد. چرا که 

حاال وقت اردوکشی سیاسی نیست.

واردات خودرو نباید 
در اختیار خودروسازان 

قرار گیرد
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حاال وقتش نیست!
برایتمجیددولتفعلیراهیبهترازتخریبدولتقبلیوجودندارد؟

فــارس- عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای اســامی گفــت: واردات 
خودرو با هدف ایجاد رقابت در صنعت خودرو در کشور انجام می شود 
لــذا نبایــد واردات آن در انحصار مســببان وضعیــت موجود صنعت 

خودروسازی کشور قرار گیرد.
مجتبی یوســفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسامی، گفت:  
ما در هر جایی که انحصار داشته باشیم شاهد افزایش قیمت و کاهش 

کیفیت کاالهای تولید شده هستیم.
وی افــزود: با هدف حمایت از تولید داخل، واردات خودرو به کشــور با 
محدودیــت و ممنوعیت هایی در ســال های قبل همراه بــوده که این 

مسأله باعث ایجاد رانت برای خودروسازان ما شده است.
عضو هیأت رئیســه مجلس اظهار داشــت: انحصار برای خودروسازان 
نه تنهــا باعث افزایــش قیمت و کاهــش کیفیت کاالهــای تولید برای 
مصرف کنندگان می شود بلکه جلوی فعالیت تولیدکنندگان واقعی را 

نیز می گیرد.
یوســفی خاطرنشــان کرد: بســیاری از کشــورها در ســایه بــازار رقابتی 
امروز به جایگاه رفیعی در صنعت خودروســازی رســیده و خودروهای 

تولیدی شان به کشورهای دیگر صادر نیز می شود.
وی افــزود: واردات خودرو به کشــور با هدف ایجــاد رقابت در صنعت 
خودرو در کشور انجام می شود لذا نباید واردات آن در انحصار مسببان 
وضعت موجود صنعت خودروســازی کشــور قرار گیرد چــرا که در این 

صورت نقض قرض صورت گرفته و ما باز شاهد انحصار خواهیم بود.

نامهنمایندگانمجلسبهرئیسی:

یارانه به حساب 
جاماندگان هم واریز شود

فارس- جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به رئیس جمهور 
خواستار واریز یارانه به حساب جاماندگان شدند.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسامی با ارسال نامه ای به رئیس 
جمهور خواستار واریز یارانه به حساب جاماندگان شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:
حجه االسام والمسلمین رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسامی ایران
سام علیکم

عزم دولت در حذف سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ به وارد کننده و اصاح و 
بهبود توزیع عادالنه یارانه ها، ستودنی است و مجلس شورای اسامی 
نیز همانند یکسال گذشته، آماده هرگونه همکاری و مساعدت در گذر 
از این مرحله حســاس می باشد و براساس دستور رهبر معظم انقاب، 

حمایت از دولت را تکلیف شرعی و قانونی خود می داند.
به جهت بهبود شــیوه انجام ایــن اقدام بزرگ و رفــع نواقص و کاهش 

نگرانی های مردم چند نکته را به استحضار می رساند:
۱- ایــرادات فراوان در ســامانه دهــک بندی وزارت رفاه و شــاخص های 
تعیین مشــمولین دریافت یارانه، اعتراضات و نگرانی های زیادی را در 
بین مردم ایجاد کرده اســت، مستحضرید که براساس تصمیم دولت 
و بــا فرض پرداخت یارانه به نه دهک جامعه، ماهیانه ۵۵۰۰ ۲ میلیارد 
تومان هزینه به دولت تحمیل می شود. افزودن یک دهک باقی مانده 
، تنها ۲۵۰۰ میلیــارد تومان هزینه ماهیانه دولــت را افزایش می دهد، 
پیشــنهاد می گردد به جهت رفع نگرانی ها افزایش ســرمایه اجتماعی 
و اعتماد دولــت به مردم، همه افراد مشــمول دریافــت یارانه گردند، 
اما دولت طــی دو ماه ضمن بر طرف نمودن ایرادات و شــاخص های 
سامانه، با پیامک غیر مشمولین را از شاخص های محاسبه دهک آگاه 

کرده و در صورت عدم اعتراض ، یارانه آن افراد قطع گردد.
۲- جهاد تبیین یک تکلیف اســت و آگاهی دادن به مردم از فواید طرح 
در موفقیت طرح قطعا مفید اســت اما در گفتگو با مردم باید براساس 
واقعیــات و اصول اقتصادی و بــا حفظ حرمت و آگاهــی مردم صورت 

گیرد.
بیان مســائلی از قبیل تاکیــد بر "عدم تاثیر این طرح بر ســایر کاالها و 
خدمات " و یــا " تخمین تورم زیر ده درصد در صــورت اجرای طرح " و 
با بیان جماتی از جمله " سود نمودن دهک های پایین " یا " افزایش 
قدرت خرید اکثر دهک ها " با واقعیات و اصول علم اقتصاد همخوانی 
ندارد و چه بســا این جمات، تاثیر عکس داشته باشد و بایستی مورد 

عنایت وزرای محترم و کارشناسان دولت قرار گیرد.
۳- مــردم ایــران اســامی نشــان داده اند کــه در تصمیمات ســخت و 
اقدامات دولت ها، همواره همراهی و مشــارکت نموده اند و این مردم 
شایســته اعتماد از ســوی دولت و مجلس بــوده، بنابراین در تصمیم 
گیری ها ، اصل اعتماد از ســوی دولت و مجلس مورد تاکید می باشــد. 
بنابرایــن باید در تصمیم گیری هــا اصل اعتماد به مــردم اعم از تولید 
کنندگان، کارآفرینان و نیز مصرف کنندگان و عموم مردم به عنوان یک 

امر حتمی، مورد توجه قرار گیرد.

همنوا- دولت باید به جــای افزایش قیمت ها، 
ثبات قیمت ها را عملیاتی می کرد. شرط مجلس 
بــرای حذف ارز ترجیحی، ثابــت ماندن قیمت ها 

براساس شهریور ۱۴۰۰بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی 

با اشــاره به اصاح قیمت ها و حــذف ارز ترجیحی 
گفت: متاســفانه دولت برای اجرای برنامه هایش 
دچار سردرگمی اســت و این سردرگمی به جامعه 
منتقل شــده اســت . دولــت باید اولویتــش را به 
بحث هــای مذاکــرات مــی داد و آنــرا به ســرانجام 
می رســاند. مذاکرات همچون استخوانی الی زخم 

مانده است و روند آن فرسایشی است.
غامرضا نــوری قزلچه گفت: مجلــس مجوزی به 
دولت داد و دولت هم اختیار دارد از آن اســتفاده 
کند اما این مجوز مجلس شروطی داشت و دولت 

به جای اینکه از جایی شروع کند که تبعات کمتری 
داشــته باشد دست روی سفره مردم گذاشت، این 
نشــان می دهد که فکری پشت برنامه های دولت 
نیست و مشــورت ها هم خیرخواهانه نیست .وی 
ادامه داد: ما از ایجاد اشــتغال برای جوانان و حل 
مشکل مسکن و بیکاری شان دست شستیم و گویا 
حل این مشــکات امکان پذیر نیست و االن فقط 

باید مشکل نان و سفره مردم را حل کنیم.
نماینده مردم بســتان آباد در مجلس تاکید کرد: 
واقعیت این اســت که دولــت عجوالنه اصاحات 

را شــروع کرد و با ایــن افزایش قیمت هــا تورم ۶۰ 
تــا ۶۵ درصــدی را تجربه خواهیم کرد. بیشــترین 
فشــار اقتصادی بــه قشــر کارمند و کســانی وارد 
می شــود که حقوق ثابت دارند و یا کســانی که در 
آمد ندارند .وی تاکید کرد: وقتی می گویم با حذف 
ارز ترجیحــی تعرفه گمرکی ۶ برابر می شــود یعنی 
اینکه قیمــت نهاده هــای دامی بــرای تولید مواد 
پروتئینی و لبنــی چهار پنج برابر افزایش می یابد، 
در مقابل افزایش قیمت ها ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان 

رقمی نیست.

نماینــده بســتان آبــاد افــزود: البتــه عــده ای در 
کشور با ســرمایه شــان کار می کنند و هر چه تورم 
و تاطم ها بیشتر می شــود میزان پول آنها بیشتر 
می شود و مشــکلی برای آنها ایجاد نمی شود، اما 
کارمندان و کارگران و بازنشســتگان و بدتر از اینها 
کســانی که شــغل ندارند و در کنار والدین زندگی 
می کننــد و ازدواج نکردند تحت بیشــترین فشــار 

هستند.
وی خاطر نشان کرد: دولت باید به جای افزایش 
قیمت ها، ثبات قیمت ها را عملیاتی می کرد. شرط 

مجلــس بــرای حــذف ارز ترجیحی ثابــت ماندن 
قیمت ها براســاس شــهریور ۱۴۰۰بــود، اگر دولت 
نمی توانســت این کار را انجــام دهد اصا نباید ارز 
ترجیحی را حذف می کرد االن می بینیم در این چند 
روز قیمت ها تا چند برابر افزایش داشــته اســت و 

فاصله بیش از آن چیزی بود که تصور می کردیم.
عضو کمیسیون کشــاورزی گفت: مردم با افزایش 
قیمت گوشت قرمز حداقل می توانستند پروتئین 
مورد نیازشــان را از طریق تخم مــرغ و مرغ تامین 
کنند؛ با افزایش قیمت مرغ دیگر پروتئینی بر ســر 
ســفره مــردم نمی مانــد در واقع ســامت غذایی 
مردم تهدید می شــود و این مســئله اثر سوئی بر 
ســامت مردم می گذارد ما نبایــد تاثیرات را ریالی 
ببینیــم اثــرات اجتماعــی این مســئله بــه مراتب 

بیشتر است.

عصرایران- بعد از اعام كاندیداتوری الیاس نادران 
بــرای رقابــت در انتخابــات ریاســت مجلــس، حاال 
مرتضی آقا تهرانی، چهره برجسته جبهه پایداری نیز 

كاندیدای تصدی ریاست مجلس شده است.
اجاســیه ســوم و انتخابــات هیات رییســه مجلس 
شورای اسامی چهارشــنبه هفته آینده ۴ خردادماه 
برگــزار خواهد شــد كه فراكســیون انقاب اســامی 
به عنوان فراكســیونی كه اكثریــت نمایندگان در آن 
عضویت دارند نقش مهم و اثرگــذاری در انتخابات 

هیات رییسه مجلس دارد.
پیش تــر و حــدود دو هفتــه مانــده بــه انتخابــات 
هیات رییســه، برخــی اعضــای جبهــه پایــداری نیز 
رایزنی هــای خــود را با برخــی چهره هــای مطرح در 
مجلس كلیــد زده اند تا آنهــا را بــرای كاندیداتوری 
ریاســت یــا نایب  رییســی متقاعــد كننــد، به طوری 
كه لیدرهــای جبهــه پایداری طــی رایزنی  بــا برخی 
نمایندگان و اعــام حمایت از آنها به دنبــال آنند تا 
چند كرسی هیات رییسه را برای سال آینده در اختیار 

داشته باشند.
جبهه پایداری در مجلس قبلــی یكی از جریان های 
لوایــح  و  طرح هــا  تصویــب  رونــد  در  تاثیرگــذار 

بــود. اگرچــه در مجلس قبلــی، اكثریــت در اختیار 
اصاح طلبان و فراكســیون امید به ریاســت محمد 
رضــا عارف بــود، امــا چینــش مجلس بــه گونه ای 
شــكل گرفته بود كــه فراكســیون امیــد در مواجهه 
بــا اصولگرایــان و اعضــای ۷۰ نفره جبهــه پایداری، 
نتوانست آن طور كه باید براساس مرام و مشی خود 

كار را پیش ببرد.
تا آنجا كه بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند كه این 
جبهه پایداری است كه در اكثر موارد روند مجلس را 
تعیین می كند. اما با روی كار آمدن مجلسی اصولگرا 
به ریاســت محمدباقــر قالیبــاف، ایــن روزها كمتر 
تحركی از ســوی جبهه  پایــداری در مجلس به گوش 

می رسد.
الیاس نادران، نماینده اصولگرا و کاندیدای ریاست 

مجلس
گویی فراكسیون انقاب اسامی به ریاست قالیباف، 

كه اكثریت نمایندگان مجلس را در خود جای داده، 
اگرچــه به لحاظ مــرام با جبهه پایداری هم داســتان 
اســت امــا به لحــاظ عملی و مشــی و روش، ســعی 
می كند مرزبندی هایی را به این طیف از اصولگرایان 

كه مشی تندتری دارند، رعایت كند.
شــاید از این جهت اســت كه جال رشــیدی كوچی، 
در  اســامی  انقــاب  فراكســیون  عضــو  نماینــده 
خصــوص تحــركات جبهــه  پایــداری بــرای تصدی 
صندلی های هیات رییســه می گوید: »مجلس این 
افراد را شناخته و قطعا مانند سال اول یا دوم عمل 
نمی كند. فكر نمی كنم این افراد انتخاب شــوند و ما 
در مجلس همه تاش مــان را می كنیم كه این اتفاق 

نیفتد.«
البته محمدباقر قالیباف برای حفظ جایگاه ریاست 
خود با برخی چالش ها نیز مواجه اســت. نخســت 
انتشــار فایل صوتی فرماندهان سپاه و دوم انتشار 

خبر سفر خانواده او به تركیه كه به سیسمونی گیت 
معروف شد، از جمله چالش های قالیباف محسوب 

می شود.
نكته جالب در این میان این اســت كه در خصوص 
هر دو ماجرا، چهره های جبهه پایداری هیچ دفاعی 
از قالیباف صــورت ندادند و ترجیح دادند ســكوت 
پیشــه كنند. این ســكوت آنقــدر عجیب بــود كه در 
برخی این ظن و گمان را مطرح كردند كه افشای خبر 
ســفر خانواده قالیباف به تركیه، از ســوی بازیگرانی 
منتسب به جبهه پایداری انجام شده است. هرچند 

صحت و سقم این ادعا هرگز معلوم نشد.
البتــه جال رشــیدی كوچــی، نماینده مرودشــت، 
دربــاره انتخابات هیات رییســه مجلــس و احتمال 
به خطر افتــادن صندلی ریاســت قالیباف معتقد 
اســت: هر كدام از نمایندگان این اختیــار را دارند كه 
در اجاسیه ها برای مسوولیت های مختلف كاندیدا 

شوند و این یك مساله عادی هست.
این نماینده مجلس می گوید: من این احســاس را 
ندارم كه افراد و بزرگوارانی چون آقای نادران یا آقای 
آقاتهرانی تهدیدی برای ریاست آقای قالیباف باشند 
و به نظرم او با یك رای باالیی مجددا ریاست مجلس 

را برای بار سوم در اختیار خواهد گرفت.
حال بایــد دیــد كاندیدای نهایــی بــرای انتخابات 

هیات رییسه چه زمانی اعام خواهد شد.
ولــی اســماعیلی ســخنگوی فراكســیون نیروهای 
انقــاب اســامی در گفت وگــو بــا ایلنا، در تشــریح 
آخریــن تصمیم گیری فراكســیون انقاب اســامی، 
گفت: صبح امروز جلسه ای به ریاست آقای قالیباف 
و با حضور اعضای هیات رییســه فراكسیون انقاب 
اســامی داشتیم و دســتور كار این جلسه انتخابات 

هیات رییسه مجلس بود.
اســماعیلی در ادامه بیان كرد: در این جلســه مقرر 
شــد كه در روزهای یكشــنبه و دوشــنبه هفته آینده 
افراد برای جایگاه های ریاست، نواب رییس، ناظران 
و دبیــران در انتخابــات هیات رییســه مجلــس، در 
كمیســیون ثبت نام كننــد، پس از آن در كمیســیون 

برای این جایگاه ها رای گیری صورت خواهد گرفت.
وی تصریــح كرد: بعد از پایان رای گیری افرادی كه در 
انتخابات فراكســیون انتخاب شــوند و رای بیاورند، 
اســامی آنهــا را در روز چهارشــنبه در صحن علنی به 
عنوان گزینه فراكســیون در اختیــار نمایندگان قرار 

خواهیم داد.

خبرآنالین- یک کارشناس اقتصادی گفت: انچه 
امــروز در قالب تغییر ســاختار یارانه ها در کشــور 
اتفــاق افتاده اســت جراحی اقتصادی نیســت و 

هنوز با جراحی اقتصادی فاصله داریم. 
سید حمید حســینی با اشــاره به سیاست جدید 
اجــرا شــده در خصــوص تغییــر روش پرداخــت 
یارانه هــا گفــت: از ابتــدا قابــل پیش  بینــی بــود 
کــه پرداخــت یارانه قابــل دوام نیســت. نکته اما 
اینجاست که یارانه ارزی به یارانه ریالی تغییر شکل 
داده و مــن معتقــدم در عمل باز هــم با پرداخت 
یارانه فراگیر نقدی دچار مشکل و بحران خواهیم 
شــد چرا که موتور تولید نقدینگــی در این حالت 
مدام روشــن میماند. وی با اشاره به اینکه در سال 
گذشته نزدیک به ۱۵ میلیارد دالر ارز یارانه ای داده 
شــده اســت، ادامه داد: این بدان معناست که ۶۰ 
درصــد درآمد نفتــی کشــور صــرف واردات کاالی 
یارانه ای شده است. با توجه به افزایش قیمت ها، 
پیش بینی می شود امسال نیاز به هزینه ی بیست 
میلیــارد دالر بــرای واردات کاالهای اساســی، دارو 
و گندم باشــد و طبیعی اســت دولــت تاش کند 
با اهرم قیمتی نســبت به کنتــرل مصرف با هدف 

کاهش هزینه در این بخش اقدام کند.
اطاع  رسانی قابل دفاع نبود

حســینی با اشــاره به شیوه اطاع رســانی در مورد 

اجــرای ایــن طرح گفــت: ایــن نکته به هیــچ روی 
قابل دفاع نیست. متاسفانه سخنان آقای مخبر، 
معــاون اول رییس جمهــوری حتــی بــا شــخص 
رییس جمهــوری در تضاد اســت و این تناقض ها 
و تضادهــا افــکار عمومــی را ســردرگم می کنــد و 

می تواند زمینه نگرانی را فراهم اورد.
وی گفــت: از ســوی دیگــر به نظــر مــن دولت با 
عجله ای غیر قابل توضیح نســبت به اجرای این 
طــرح اقدام کرد. اگر قرار اســت کاال بــرگ به مردم 
داده شــود، چرا دو ماه یارانــه نقدی تعلق گرفت 
و اگر قرار بود یارانه نقدی داده شــود، چرا حرف از 

تخصیص کاالبرگ در میان است .
او گفــت: این وضعیــت یعنی تخصیــص دو ماه 
یارانــه نقدی و ســپس کاالبــرگ می تواند ســبب 

نگرانی و بروز مشکاتی برای جامعه شود.
وی گفــت: بهتر این بود کــه دولت صبر می کرد تا 
بتواند با فراهم کردن زیرســاخت از همان ابتدای 
طرح، تخصیص کاالبرگ را پیش ببرد تا در بحران 

جهانی غذا بتواند مصرف را مهار نماید.

هدفمندی امروز، هدفمندی دیروز
حســینی در پاســخ به این ســئوال که هدفمندی 
یارانه ها در ســال ۱۳۸۹ چه تفاوتــی با هدفمندی 
یارانه ها در شــرایط کنونی دارد؟ گفت: ان روز هم 
می گفتند همه مشکات اقتصادی ایران با این کار 
حل می شود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد اما 

شرایط جامعه دیروز و امروز خیلی تفاوت دارد.
وی گفــت: در آن زمان بخش مهمی از هدفمندی 
بر افزایش قیمت حامل های انرژی اســتوار بود و 
می شــد از این موضوع دفاع کرد اما امروز ماجرای 
کاالهای اساســی در میان است و آنچه حساسیت 
جامعه را برانگیخته شــعارهایی اســت که رییس 

جمهوری و تیم همراهش داده اند.
وی گفت: آقای رییســی و تیم همراهش در کابینه 
همه ی مشــکات را متوجه مدیریت می دانستند 
و شــعار می دادند که ســفره مردم را به برجام گره 
نمی زنند . امروز اما در مسند اجرا مواجه شدند که 

سفره مردم جدا از برجام نیست .
این فعــال اقتصادی گفت: البته این تصور وجود 

داشــت که وضعیت ارزی کشــور امســال با احیای 
برجــام بهبود یابــد و دولت با تکیه بــر این پیش 
فرض شــعارهایی داد که حاال متوجه شــده است 
عملی نیست و همین سبب شــده افکار عمومی 

فاصله عمیقی بین شعار و عمل احساس کند.
وی گفــت: مثل این می ماند که کســی رگ قلبش 
گرفته باشــد و بگوید من سامتی ام را به رگ قلب 
گره نمی زنم . تحریم همان رگی اســت که گرفته و 

بدون آن نمی توان اقتصاد را سامان داد.
وی ابراز امیــدواری کرد دولت در ســه ماه آینده از 
فرصت اســتفاده کرده و شــرایط احیــای برجام را 

مهیا کند .
حسینی گفت: این اقدام بی تردید می تواند فشار 

بر اقتصاد را تا حدی کاهش دهد.
منتظر تورم هستیم

حســینی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره 
بــه پیش بینی های رســمی از حجم تــورم موجود 
گفت: ماجرا این اســت که همین سیاســت یعنی 
پرداخت یارانه مستقیم به مردم به میزان سیصد 

و چهارصــد هــزار تومان بــه نه دهــک درآمدی یا 
پرداخت کاالبرگی معادل این رقم به مردم، زمینه 

را برای افزایش تورم فراهم می کند .
وی گفت: یک حساب ساده نشان می دهد دولت 
در پرداخــت ایــن مبلغ با کســری روبروســت. اگر 
فرض کنیم در ســال گذشــته بین ۵ تــا ۶ میلیارد 
دالر ارز یارانه ای برای گندم و دارو اختصاص یافته 
اســت، باز باید حدود ۱۰ میلیــارد دالر برای این کار 
هزینه کنیم. معادل ریالــی ۱۰ میلیارد دالر نزدیک 
به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که با کسر قیمت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ، دولــت درامدی حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ 
هزار میلیارد تومان از این محل دارد اما طبق اعام 
رســمی در این قالب ســیصد هزار میلیارد تومان 
یارانــه ریالی یــا کاالیی توزیع می کند که بیشــتر از 

درامد حاصله است.
وی توضیــح داد: ایــن فاصله بی تردیــد با چاپ 
پول باید پر شــود و افزایش نقدینگی و چاپ پول 

معنایی جز تورم ندارد.
حســینی در پایان گفت: مقامات امروز مهمترین 
منتقــدان سیاســت تعدیــل بودند و ســال ها به 
دولت هاشــمی و خاتمــی بابت اجرای سیاســت 
تعدیــل انتقاد کردنــد اما خود مجــری بزرگترین 
سیاست تعدیلی ایران شدند و با اسم رمز مردمی 

سازی یارانه ها وارد عمل شدند.

نمایندهبستانآباددرمجلس:نگرانسالمتغذاییمردمهستیم

بیشترین فشار به قشر حقوق بگیر وارد می شود

رقابتاصولگراهابراینشستنبرصندلیریاست؛

آقا تهرانی هم رقيب قاليباف شد

حمیدحسینی:افزایشنقدینگیوچاپپولمعناییجزتورمندارد

 دولت برای تغییر روش یارانه عجله کرد

ادامه از صفحه یک

کام دلنشــین اســتاد فاطمی نیا غنیمت بزرگی برای امثال ما بود، 
پتک بزرگی بود که گاه بر ســرمان فرود می آمــد و یادمان می داد که 
اگر عرضه مراقبه نداری، مطالبه و مبارزه را هم خواهی باخت! نهیب 
مــی زد که اگر ادب نداری، هرگز منشــاء خیر و برکت نخواهی شــد و 

درنهایت به چشم برهم زدنی همه داشته هایت را تباه خواهی کرد!
پنج- سفرت به سامت حضرت استاد! جان بانوی دو عالم، از اصاح 
مــا ناامید مشــو و همچنان با لهجه شــیرین ترکی مــا را دعا کن! ما 
فقیران ادب و اخاق و معنا هستیم و همچنان نشسته پای منبرت، 

دعا کن که به قول خودت »آدم شویم«!

فقیه لطیف!
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ایرنــا- معــاون توســعه مدیریــت و منابع انســانی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز با اشــاره به پیشرفت 
فیزیکــی ۴۵ درصدی فاز نخســت بیمارســتان بزرگ 
تبریــز گفت: تزریــق و اختصاص منابــع مالی به این 
بیمارســتان یکهزار تختخوابی تبریز، مطالبه جدی و 

مهم مردم آذربایجان شرقی از دولت مردمی است.
علی جنتی افزود: این پروژه مهم و کان ملی به عنوان 
بزرگ ترین، مجهزترین و مدرن ترین بیمارســتان در 
دست ســاخت کشور که خدمات آن می تواند منطقه 
شمالغرب و کل کشور را پوشش دهد، نیازمند توجه 
جدی و بیش از پیش دولت ســیزدهم اســت که یکی 
از طرح هــای پیشــنهادی مدیریت ارشــد آذربایجان 
شرقی و دانشــگاه علوم پزشکی تبریز در جریان سفر 

آینده هیات دولت به منطقه می باشد.
وی با اشــاره بــه اینکه عملیــات اجرایی بیمارســتان 
یکهزار تختخوابی تبریز در ســال ۱۳۹۵ شــروع شــده 
و بــه رغــم محدودیت هــا و تنگناهای اعتبــاری و نیز 
شــرایط تحریمی کشــور، همچنان ادامه دارد، یادآور 
شــد: اما به دلیل همین مشــکات آن گونه که باید از 

پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار نیست.
جنتی میزان پیشــرفت فیزیکی فازهای مختلف این 
پــروژه را ۲۰ درصــد اعــام و فــاز اول آن را ۴۵ درصــد 
اعام و اضافــه کرد: بــدون تردید تکمیــل این مرکز 

جامــع بیمارســتانی یکــی از مطالبات مهــم و اصلی 
مردم آذربایجان در حوزه ســامت و دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریز اســت که با بهره برداری از آن بســیاری 
از مشــکات بهداشــتی، درمانــی، اجتماعــی و حتــی 
ترافیک شــهری و هزینه های گزاف رفت و آمد اضافی 

مردم به شکل چشم گیری کاهش می یابد.
وی ابــراز امیدوراری کرد در جریان ســفر ریاســت 
جمهــوری بــه آذربایجــان شــرقی منابــع مالــی 
مناســب بــرای این پــروژه تخصیــص یابــد تا در 
حداقــل زمــان و تــا پایــان دولــت ســیزدهم فاز 

نخست آن با ظرفیت ۳۳۰ تخت به اتمام برسد.
جنتی پیشــنهاد دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز برای 
تخصیــص اعتبار به ایــن بمیارســتان را ۴۰۰ میلیارد 
تومان از محل منابع ســفر استانی هیات دولت بیان 
کــرد و ادامــه داد: اجــرای چنین پروژه هــای کان در 
بخش ســامت زمان بر بــوده و نیازمند تخصیص و 
جذب بودجه های مناسب است تا طبق برنامه زمان 

بندی اجرایی شود.
وی  از این مگاپروژه بخش سامت آذربایجان شرقی 
به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین پروژه بیمارســتانی 
کشــور یاد کرد که تزریــق اعتبارات مناســب و مکفی 
بــرای تکمیل این بیمارســتان نــه تنها بــرای منطقه 
شــمال غرب، بلکه برای کل کشور و هشت استان که 
جمعیت کثیری را شامل می شود، منشاء آثار مثبت و 

مفیدی خواهد بود.
جنتــی با بیان اینکــه انتظار می رود دولت ســیزدهم 
در راســتای توجــه به موضوع ســامت به ایــن پروژه 
مهم ملی توجه بیشــتری داشته باشد، اظهار داشت: 
اهمیت دادن به بخش ســامت یکــی از اولویت های 
اصلــی دولــت مردمی  اســت که بــر همین اســاس 
چنانچــه اعتبــارات الزم به ایــن طرح تزریق شــود، با 
فاز بندی مناســب می تــوان تا پایــان دولت حداقل 
فــاز اول آن را به بهره برداری رســاند که این موضوع 

دستاوردی بس عظیم برای دولت به شمار می رود.
وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح با احتساب 
قیمت های امــروزی را افزون بر ۲ هزار میلیارد تومان 
برآورد کرد و اظهار داشت: چنانچه این میزان بودجه 
با زمان بندی مناســب و به صورت مســتمر در مدت 
چهار سال به پروژه تخصیص داده شود و تمامی آن 
جذب شود، کل پروژه را می توان ظرف ۴ تا ۵ سال به 

بهرداری رساند.
جنتی ادامه داد: بیمارســتان جامع تبریز در حقیقت 
یــک طرح مگاهاســپیتال اســت که تمامــی خدمات 
درمانی، بهداشــتی و پزشــکی از کوچکترین مســایل 
تــا تخصصی تریــن اعمــال جراحــی و مراقبت های 
مختلف در آن تعریف شــده اســت تا بیمــار با انواع 
مشــکات بدون خروج از محل بیمارســتان خدمات 
مورد نیــاز را دریافت کند. وی با اشــاره به اینکه ابتدا 
قــرار بــود از این نــوع بیمارســتان به تعــداد ۱۰ مورد 
در اســتان های مختلف ســاخته شــود، یادآور شــد: 
امــا به دلیل بروز برخی مشــکات این امــر تنها برای 
کانشهر تبریز تعریف، تدوین و مصوب شد و اکنون 
الزم اســت دولت، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، استانداری و نمایندگان آذربایجان شرقی در 
مجلس شــورای اسامی مســاعدت های الزم را انجام 

دهند تا این مگاپروژه به سرانجام برسد.
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ایرنا- مدیــرکل دفتر فنی و عمرانی ســازمان زندان ها 
و اقدامــات تامینی و تربیتی کشــور بر ضــرورت انتقال 
زندان مرکــزی تبریز به خارج از محدوده این کانشــهر 

تاکید کرد.
محمدمهدی حاج محمدی در جلسه ای با معاون فنی 
و عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، موضوع انتقال 
زندان مرکزی تبریز را وظیفه ای قانونی و یک مسئولیت 
اجتماعــی خواند و افزود: برابر مقررات و با اســتفاده از 
ظرفیت های قانون تنظیم بخشــی، بــا تغییر کاربری و 
ایجاد ارزش افــزوده اراضی می توان منابــع مالی مورد 
نیاز برای ســاخت زندان جایگزین و انتقال این محل را 

فراهم کرد.
وی ادامه داد: طبق قانون، انتقال زندان ها و آئین نامه 
اجرایی آن و نیز قانون برنامه ششــم توســعه، سازمان 
زندان ها مقدمات مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز را 
از مبادی ذیربط در دستور کار خود قرار داده و امیدوارم 
بــا برنامه ریزی صورت گرفته و اعام آمادگی شــهرداری 
تبریــز بــرای همــکاری در این اقــدام مهم و بــا حمایت 
استانداری آذربایجان شرقی و نیز پشتیبانی رئیس کل 
دادگستری به زودی شــاهد تحوالت مهم در این زمینه 

باشیم.

حاج محمدی اظهار داشت: انتقال زندان مرکزی تبریز 
بــه خــارج از محــدوده شــهر از رســالت های قانونی و 
مســئولیت اجتماعی ما و مستلزم همکاری شهرداری و 
دستگاه های اجرایی ذیربط و جذب سرمایه گذار است.
معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در 
این جلســه خواســتار رعایت الزامات قانونی به منظور 

مولد سازی زندان مرکزی تبریز شد.
جواد رحمتی گفت: با توجه به قدمت و فرسودگی این 
زنــدان و هزینه های گزاف تعمیــر و نگهداری فضاهای 
فیزیکــی موجود، بایــد برنامه ریزی مدونــی به منظور 
ایجــاد ارزش افــزوده و رفــع معارضین تنظیم شــود و 
با همــکاری شــهرداری تبریــز مقدمات ســاخت زندان 

جایگزین و انتقال زندانیان را فراهم کرد.
به گزارش ایرنا، طرح انتقال زندان مرکزی تبریز به خارج 
از شهر که از ۲۴ ســال قبل، مطرح و مطالعات اولیه آن 
از ســوی قــوه قضائیــه، اســتانداری آذربایجان شــرقی 
و شــهرداری تبریــز آغــاز شــد، پس از ســال ها بــه بوته 

فراموشی سپرده شده و نتیجه ای نداشته است.
این طرح به عنوان یکی از مهم ترین خواسته های مردم 
از دولت های مختلف نه تنها می تواند بر زیبایی بصری 
شهر در محدوده های مشــرف بر زندان بیافزاید، بلکه 

گام مهمی برای ارتقای امنیت روانی شهروندان تبریزی 
نیز محسوب می شــود که متاســفانه برای این مطالبه 

هنوز پاسخی دریافت نشده است.
به رغــم قول هــای مســاعد اســتانداران، شــهرداران و 
روسای دادگستری آذربایجان شرقی در طول دهه های 
گذشته مبنی بر انتقال زندان، شهروندان تبریزی همه 
روزه در گذر از بهترین منطقــه تبریز باید نظاره گر این 

سازه ناکارآمد و زشت که بر کالبد شهر آرمیده، باشند.
هــر چند زنــدان مرکــزی تبریــز در زمان ســاخت آن در 
بیش از نیم قرن قبل در خارج از شهر قرار داشت، اما به 

دلیل رشد سرسام آور شــهرها در دهه های اخیر اکنون 
در یکــی از حوزه های پر رفت و آمد شــهر قرار گرفته و به 
دلیل واقع شدن در ورودی شهر از سمت شرق )تهران(، 
منظره ای ناهنجــار به مجموعه شــهری تحمیل کرده 

است.
زندان مرکزی تبریز در زمان ساخت که به ۵۰ سال قبل 
بر می گردد، به منظور پذیرش ۶۰۰ زندانی طراحی شده 
بود که هیچ تناســبی بــا جمعیت امروز این کان شــهر 
ندارد، اما اینکــه زندان مرکزی تبریز بــا افزایش تعداد 
ساختمان ها به ظرفیت حداکثر دو هزار و ۵۰۰ نفر، هم 
اکنون افزون بر پنج هزار نفر زندانی را میزبانی می کند، 
دال بــر وجــود حجــم انبوهی از مشــکات بهداشــتی، 
درمانی، خدمات رســانی و سایر معضات در این محل 

است.
با وجود اینکه محلی در روســتای »باباباغی« در شمال 
غربی تبریز برای اجرای عملیات ساخت و تجهیز زندان 
جدید تبریز مشــخص شــده اســت، امــا بنا بــه اظهار 
مســووالن امر به دلیل کمبــود اعتبار، هنــوز این طرح 
ملی به ســرانجام مشخصی نرســیده و هر سال انتقال 
زنــدان به خارج از شــهر و محــل جدید بــا تعویق های 

چندین ماهه مواجه می شود.
محل کنونی زندان مرکزی تبریز به یکی از نقاط مرغوب 
و گران قیمت شهر تبدیل شده است که به نظر می رسد 
اختاف بر ســر مبادله اســناد و تغییر کاربری بین اداره 
کل زندان هــا و اقدامــات تامینی و تربیتــی آذربایجان 
شرقی و شــهرداری تبریز یکی از دالیل طوالنی تر شدن 

فرآیند انتقال زندان تبریز باشد.

ایسنا- همایــش ملی جلوه های جهادی شهیدان 
»باکــری« و »ســلیمانی« در مدیریــت شــهری روز 
ســوم خردادمــاه ۱۴۰۱ با حضور شــهردار کانشــهر 
از  یکــی  و  تهــران  شــهر  شــورای  اعضــای  تهــران، 

همسنگران شهید باکری در تبریز برگزار می شود.
رحیــم ماحســینی، رئیس شــورای سیاســتگذاری 
این همایش، در نشســت خبــری، اظهار کرد: این 
همایش در راستای عمل به تاکیدات مقام معظم 
رهبری در امر مدیریت جهادی برگزار شده و سعی 
داریــم تــا از تجربه هــای شــهیدان مهــدی باکری 
و حاج قاســم ســلیمانی در شــرایط ســخت دفاع 
مقدس و بحران هــای دیگر به شــکل علمی بهره 

بگیریم.

به گزار ایســنا، وی با اشاره به برگزاری این همایش 
در روز سوم خردادماه در محل سالن همایش های 
بین المللی تبریز، افزود: مســئوالنی چون زاکانی، 
شــهردار تهران، مهنــدس چمران، رئیس شــورای 
شهر تهران، سردار پورجمشــیدیان )از همسنگران 
باکری در لشکر عاشــورا( و خانواده شهید باکری و 
نرجس ســلیمانی دختر شهید سلیمانی، سخنران 

اصلی همایش هستند.
در ادامه ســیدعلی فارغ، دبیــر علمی همایش نیز 
از اســتقبال کم نظیر جامعه دانشــگاهی کشــور از 
این همایش خبر داد و افزود: همایش جلوه های 
جهــادی در ۱۰ محــور برگزار شــده و بیشــترین آثار 
راســال شــده در محورهــای عدالت محــوری با ۱۴ 

درصــد، مدیریت بحــران بــا ۱۱ درصــد و مدیریت 
شــهری شــهروند مدار با ۹ درصــد از مجمــوع آثار 

بوده است.
وی ادامــه داد: بیــش از ۲۰۰ مقالــه بــه دبیرخانــه 
همایش ارســاله شــده که از این تعداد، ۱۷۵ مقاله 
مــورد پذیــرش قــرار گرفته و قــرار اســت در قالب 
سخنرانی و پوستر در قالب لوح فشرده و به شکل 
الکترونیک جهت حفاطت از محیط زیست تدوین 

شوند.
وی گفــت: قــرار اســت در دوره هــای بعــدی ایــن 
مدیــران  از  تجلیــل  جهــت  را  بخشــی  همایــش، 
جهادی تخصیص داده و نشان لیاقت به مدیران 
جهادی در حوزه مدیریت شهری اهدا شود اما این 

بخش در این دوره نخواهد بود.
فارغ بــا بیان این که پنــج مقاله به عنــوان مقاالت 
منتخب مــورد تقدیر قــرار خواهند گرفــت، اظهار 
کرد: تعداد از مقاالت نیز به عنوان مقاالت برگزیده 
در حاشــیه همایش به صورت مجــازی و در قالب 

سخنرانی ارائه خواهند شد.
ایــن  و  مقــاالت  کیفــی  ســطح  خصــوص  در  وی 
نیــز خاظرنشــان کــرد: ســطح کیفــی  همایــش 
پذیــرش مقاالت علی رغم تعطیلــی مراجع علمی 
در دوران کرونا کاهش نیافته و از راهیابی مقاالت 
با کیفیت پایین به مرحله نهایی همایش اجتناب 

کرده ایم.
وی با بیــان این که امروزه موضــوع کار جهادی در 

مدیریت شــهری کــه برگرفتــه از ادبیــات دینی ما 
اســت، می توانــد مبنای علمــی پیدا کنــد، افزود: 
رویکرد علمــی همایش جلوه های جهــادی برای 
دو شــهید گرانقــدر باکــری و ســیلمانی بــه دلیل 
تاثیرگــذاری و قابلیــت الگوبــرداری از آن ها بوده 
و نویســندگانی کــه مقاالتشــان را بــه دبیرخانــه 
فرستاده اند نیز اذعان دارند که موضوع مدیریت 

جهادی یک موضوع پژوهشی است.
دبیــر علمــی همایــش جلوه های جهــادی گفت: 
ادبیات مدیریت جهاد که بعد از انقاب اسامی در 
کشور ما شکل گرفت، قابل ترجمان به زبان علمی 
اســت و همایش هــای مثــل جلوه هــای جهــادی 
می توانــد در جهــت ترویج و توســعه ایــن ادبیات 

کارساز باشد.
در ادامــه محمــد عزتــی، دبیــر اجرایــی همایش 
نیــز بــا بیــان این کــه مشــارکت شــهرداری تبریز 
در ایــن همایــش ملی، افتخــاری بــرای مدیریت 
شــهری تبریز اســت، افزود: تنها هزینه ای که برای 
برگــزاری این همایش صــرف شــده، هزینه برای 
چاپ ۵۰۰ پوســتر همایش و تعــدادی بنر بوده و 
به جز ایــن موارد، هزینه ای انچام نگرفته اســت و 
عوامل برگزاری به حالت جهادی در حال فعالیت 

هستند.
وی خاطرنشــان کــرد: تــاش مــا این اســت که از 
مقــاالت پذیرش شــده یــک دســتورکار عملیاتی 

جهت اباغ به مدیران شهری استخراج شود.

پیشرفت فیزیکی  ۴۵ درصدی فاز نخست بیمارستان بزرگ تبریز 

برگزاری همایش ملی جلوه های جهادی شهیدان »باکری« و »سلیمانی« در مدیریت شهری در تبریز

مدیرکلدفترفنیسازمانزندانها:

انتقال زندان تبریز به خارج از شهر وظیفه قانونی است

اخبار 

رکنا: وزیر آمــوزش و پرورش با وحشــتناک توصیف کــردن کمبود نیرو 
در ایــن وزارتخانــه گفــت: آمــوزش و پرورش جــز با کمک دســتگاه های 

فراسازمانی و مردم اداره نمی شود.
 یوســف نوری در جلســه شــورای مشــاوران وزرا در امور ایثارگــران که در 
اردوگاه شــهید باهنر برگزار شــد، با اشــاره به شــهدایی که در راه آموزش 
و پرورش شــهید شــده اند، اظهــار کرد: شــهید مطهری معلم بــود، قله 
روشــنگری و تهدیب بود که در این راه به شــهادت رســید، شــهید رجایی 

رییس جمهور معلم و شهید باهنر وزیر آموزش و پرورش شهید بود.
وی با اشاره به نامگذاری سال از ســوی مقام معظم رهبری افزود: شهید 
تهرانــی مقــدم دانش آموخته دانشــگاه شــهیدرجایی بود، شــهید حاج 
همت آموزش و پرورشــی و معلم بود. لذا آموزش و پرورش این ذخایر را 

دارد که فقط برای ما شهید فهمیده شناخته شده بود.
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به دیدار مقــام معظم رهبری با معلمان 
در روز ۴شــنبه گذشــته ادامه داد: براســاس فرمایش رهبــری در ترویج 

فرهنگ ناب اسامی معلم باید مجاهد، دین باور و باور مند باشد.
نوری بیان کرد: حدود ۵ هزار شهید معلم داریم تعدادی نیز دانش آموز 

شهید داریم که حدود ۳۶ هزار نفر می شوند.
وی اظهــار کرد: آموزش و پرورش جز با کمک دســتگاه های فراســازمانی 
و مردم اداره نمی شــود؛ مدارس شاهد در کشــور نمونه هستند که باید 

تعدادشان افزایش یابد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین خبر داد ۹۷۰ هزار نیروی رسمی و پیمانی 
داریم که تعــداد نیروها در مجموع ۲ میلیون و  ۴۰۰ هزار نفر می شــوند. 
خوب اســت در بســتر آموزش و پرورش فرهنگ ایثار و شــهادت ساری و 

جاری باشد.
نوری گفت: ۱۰۰ هزار دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیان داریم که الزم است 
در مجموعــه آمــوزش و پرورش کار شــود زیــرا این مجموعه بــا توجه به 

جمعیت اش مجموعه بزرگی است.

اجرای طرح توسعه 
و تنوع سازی معیشت حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه

فارس-مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی آذربایجان  
شــرقی از اجرای طرح توسعه و تنوع سازی معیشت حوضه آبریز دریاچه 

ارومیه با همکاری میراث فرهنگی استان و بنیاد ملی نخبگان خبر داد.
احمــد حمــزه زاده در دیدار با گروهــی از اعضای بنیاد ملــی نخبگان در 
راستای بررسی طرح پیشنهادی بنیاد در حوزه گردشگری و صنایع دستی 
پیرامون طرح جامع پژوهشــی احمدی روشــن با تأکید به اینکه اعتماد 
و ســرمایه گذاری بــر طرح هــای علمی و جــوان محور، یکــی از مهم ترین 
رویکردهای این اداره کل اســت، اظهار کرد: »بر اســاس پیشــنهاد بنیاد 
ملــی نخبگان، طرحی با موضوع پیاده ســازی راهبردها و سیاســت های 
توســعه زنجیره ارزش تولیدات روستایی در راستای تنوع سازی معیشت 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ارائه شده است که با همکاری این اداره کل 
اقدامات الزم برای این پژوهش و در ادامه اجرای آن انجام خواهد شد.«

او در ادامــه به هــدف از پژوهش و اجــرای این پروژه اشــاره کرد و گفت: 
»هــدف از ایــن طــرح؛ احیــا دریاچــه ارومیه، ایجــاد شــغل های مکمل 
در حــوزه دریاچه، انجــام مطالعات زیســت محیطی، بهبــود اقتصاد و 
معیشــت منطقه بــر اســاس ظرفیت های گردشــگری و صنایع دســتی 

است.«
حمزه زاده گفت: »در این راســتا فرصت ها و بســته های ســرمایه گذاری 
گردشــگری بــرای مناطــق پیرامون دریاچه اســتان توســط ایــن تیم که 
متشــکل از دانشجویان دانشگاه های صنعتی شــریف، امیرکبیر، تهران، 

عامه طباطبائی و تربیت مدرس بررسی و ارائه خواهد شد.«

نوری:کمبودنیروهایآموزشوپرورش
وحشتناکاست

 آموزش و پرورش 
جز با کمک مردم اداره نمی شود

امکانات و زیرساخت های 
ورزشی آذربایجان شرقی 

وضعیت مناسبی ندارد

نصر- مدیرگروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت آذربایجان 
شرقی از تشدید وضعیت سوءتغذیه در استان همزمان 

با شیوع کرونا در سراسر کشور خبر داد.
دکتــر فتح الــه پورعلــی با اشــاره بــه این که با شــرایط 
کرونایــی حاکــم بر کشــور، انتظــار نزول شــاخص های 
تغذیه ای جامعه ملموس بوده است، اظهار کرد: شرایط 
کرونایی حاکم بر جامعه بر شرایط زندگی اقشار مختلف 
مردمی تاثیر گذاشته و تغییر در وضعیت تغذیه جامعه 

را به دنبال داشته است.
وی افــزود: تعدادی از افراد با شــیوع کرونــا کار خود را از 
دســت دادند و یا فعالیت های مختلفی تعطیل شدند 
و قیمت اقام مواد غذایی در دنیا و کشور نیز باال رفت و 

شرایط زندگی افراد دچار تغییر شد.
وی ادامــه داد: افراد در راســتای این وضعیــت توانایی 
خریــد اقام غذایی مختلــف را به مرور از دســت داده و 
دسترســی فیزیکی و اقتصادی به موادغذایی که همان 
شــاخص مهم امنیت غذایی را دربرمی گیــرد، رفته رفته 

مختل شده و با کاهش دسترســی، امنیت غذایی افراد 
کاهش یافته است.

پورعلی با تاکید بر این که بروز برخی تغییرات اقتصادی 
و معیشــتی مردم در ســال ۱۴۰۰ باعث تشدید وضعیت 
سوءتغذیه در استان و کشور شده است، گفت: وضعیت 
مصرف لبنیات، ســبزی و میوه در بین نوجوانان استان 
طی این مدت بدتر شده است، هرچند وضعیت استان 
مــا هنوز هــم در این مورد نســبت به میانگین کشــوری 

شرایط بهتری دارد.
وی افــزود: مصــرف تنقــات نوجوانان اســتان نیز قبا 
نسبت به میانگین کشوری بیشــتر بوده و این شاخص 
در ســال گذشــته بدتر هم شده اســت یعنی نوجوانان 
ما نسبت به میانگین کشــوری تنقات بیشتری مصرف 

می کنند.
وی در خصوص وضعیت مصرف اقام غذایی توســط 
میانســاالن اســتان نیز تشــریح کرد: مصــرف لبنیات، 
سبزیجات و میوه جات میانساالن استان در سال ۱۴۰۰ 

نسبت به ســال ۹۹ کمتر شده اما وضعیت استان ما در 
این سه شاخص نسبت به میانگین کشوری بهتر است.

مدیرگــروه بهبــود تغذیه مرکــز بهداشــت آذربایجان 
شرقی خاطرنشــان کرد: مصرف نوشابه، فست فود و 
نمک در میانساالن استان نســبت به میانگین کشوری 
بدتر بوده و در ســال گذشــته نیز این وضعیت تشدید 

یافته است.
وی در خصوص وضعیت شــاخص های اساسی مربوط 
به ســوءتغذیه مثــل کم وزنــی، الغری و کوتــاه قدی در 
اســتان نیز گفــت: وضعیت این شــاخص ها در اســتان 
همــواره روند کاهشــی داشــته امــا وضعیت اســتان ما 
نسبت به میانگین کشوری بهتر و جزو سه استان  برتر در 

این حوزه هستیم.
وی در خصوص تغذیه کودکان زیر پنج ســال استان نیز 
ادامه داد: در سال گذشــته شاهد تشدید کم وزنی و کم 
وزنی شــدید، الغری و الغری شدید و کوتاه قدی و کوتاه 
قدی شدید در کودکان استان بودیم که به دلیل شرایط 

حاکم بر کشور انتظار چنین وضعیتی می رفت.
پورعلی اظهار کرد: امیدواریم سیاســت ها و تصمیماتی 
که در ســال جاری و سال های آتی اتخاذ می شود، بتواند 
شاخص های نزولی سوءتغذیه را اصاح کند و حداقل 

بتوانیم به روند قبلی خود بازگردیم.
و  بهداشــت  سیســتم های  اقدامــات  تشــریح  در  وی 
ســامت در بخــش آموزشــی و حمایتــی جهــت بهبود 
وضعیت سوءتغذیه، گفت: یکی از حمایت های سیستم 
بهداشت و درمان، توزیع مکمل های تغذیه ای بوده که 
امروزه به صورت کامل تهیه و در مراکز بهداشــتی سطح 
اســتان موجود اســت و در اختیار افــراد مراجعه کننده 
قرار می  گیرد. حمایت دیگر نیز ارائه ســبدهای غذایی از 

طریق ادارات حمایتی، خیران و ... است.
وی ادامــه داد: طــی ســال گذشــته، ۸۰۰ کــودک دارای 
سوءتغذیه در استان تحت پوشش برنامه حمایتی قرار 
گرفته که امســال این عدد به ۹۰۰ کودک افزایش یافته 

است.

تشدید وضعیت سوءتغذیه با شیوع کرونا در آذربایجان شرقی
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آیــت هللا فاطمی نیــا، اســتاد اخاق بــه ملکوت اعلی پیوســت. 
اســتاد ســید عبدهللا فاطمی نیا متولــد ۱۳۲۵ در تبریز، خطیب، 
اســتاد اخاق، صاحب نظر در زمینه تاریخ اســامی و کتابشناس 
و همچنیــن چهــره شناخته شــده ای بــرای مخاطبــان از طریق 

سخنرانی در منابر و برنامه های صداوسیما بود.
خبر درگذشت این عالم ربانی از طریق صفحه اینستاگرام ایشان 

اعام شده است.
مرحــوم فاطمی نیــا چنــدی بود کــه به دلیل کســالت در بســتر 

بیماری به سر می برد.

یک بهانه دست خدا بدهید
گفتاریازحجتاالسالموالمسلمینفاطمینیا

استاداخالق  
معرفت مراتب دارد. در بین اصحاب خود امیرالمؤمنین هم، ابن 
عباس یک شاگرد بود، کمیل یک شاگرد بود، عّمار یاسر یک شاگرد 
بود و میثم تّمار هم یک شــاگرد. یا رسول خدا در بین اصحابشان 
آیا با همه یکســان برخورد می کردند؟ همه شــان را می شــناختند 
و به اندازه ی ظرفیتشــان با آنها حرف می زدند. شــتربانی به امام 
صادق ســام هللا علیه می گوید که یــک نصیحتی بکنید. حضرت 
ْدِق اْلَحدیِث«؛ وقتی حرف می زنی راست  می فرماید: »َعَلْیَک ِبالصِّ
بگو. خوب این حرف بزرگی اســت، ولی ســاده است. اما وقتی یک 
عالم بزرگی می رود پیش امام صادق علیه السام. دیگر حضرت آن 

نصیحت را نمی گوید و لحنش عوض می شود.
خاصه شــناخت مراتب دارد. »الّلهم عّرفنــی حّجتک« یعنی ما 
اجمــاال بدانیم حضرت هادی علیه الســام امام اســت و معصوم 
اســت و متصل به غیب. این معرفت اجمالی اســت اما درباره ی 
معرفت ابعاد شخصیتی ایشان، من بارها به دوستان گفته ام که 

ما حتی شاگردان این ها را نمی توانیم بشناسیم.
 »زیارت جامعه کبیره« کلمات عجیبی اســت. بدون اغراق به شــما 
عــرض بکنم که تمام کلماتی کــه ما در متون در مورد امام شناســی 
داریم، الاقل می توانیم بگوییم که این زیارت مکمل آنها است. اگر این 

زیارت نباشد، واقعا خیلی از مقامات ائمه را ما متوجه نمی شویم.
حضرت امام صادق علیه الســام می فرمایند: »ال ُیْقَبُل هللُا َعَما 
ااّل ِبالَمعِرَفــة«؛ خــدا عملــی را نمی پذیــرد مگر بــا معرفت. بعد 
می فرمایند: »و ال معرفٌة ااّل ِبالَعَمِل«؛ معرفتی حاصل نمی شــود 
مگر با عمل. اگر سطحی نگاه کنیم، دور الزم است: من چه کار کنم 
که بامعرفت شــوم؟ عمل کنــم. حال چه کار کنم کــه عملم مؤثر 
شــود؟ معرفت داشــته باشــم. باز چه کار کنم که معرفت داشته 

باشم؟ عمل کنم.
اما این دور چگونه شکسته می شــود؟ این طور شکسته می شود 
کــه مقصود از معرفت، یــک معرفت اجمالی اســت و نه معرفت 
تفصیلی. این جا حضرت مقصودش معرفت اجمالی است. خدا 
این ســرمایه ی اولیه را به ما داده اســت. خدا به ما عقل و هوش 
داده و انبیــاء و ائمه را فرســتاده اســت. در نماز چــه می گوییم؟ 
»إّیاک َنعُبُد«. این یک دریا حرف اســت که تو پیامبر فرســتادی و 
گفتی نماز بخوانیم، اما بافاصله پشــت ســرش می گوید: »إّیاک 

َنســَتعیُن«. یک بهانه دســت خدا بدهید، بقیــه  اش را مرحمت 
می کند.

بنابراین فقط بــا عمل و با تطهیر باطن و تطهیر نفس اســت و 
غیر از این هم راهی نیســت. هرچه هم عمل به وظیفه کنیم، این 
معرفت بیشتر می شود. این را عرفای اهل دانش مثال زده اند که 
اگر یک فانوس دســتمان بگیریم، این فانوس بیست متر جلوی 
ما را روشــن می کند. وقتی این بیســت متر را می رویم، بیست متر 

دیگر روشن می شود. یعنی عمل است و نور و نور است و عمل.
نهضتعلمیتماشاییامامهادیعلیهالسالم

نهضت علمی کــه حضرت امام هادی علیه الســام بــا وجود آن 
فشــار و اختناق دشــمنان ایجاد کردند، خیلی تماشــایی است. 
مخصوصــا در بین خلفــا، متوکل -کــه خــدا او را از رحمتش دور 
کنــد- خیلی حضرت را مــورد آزار و اذیت قــرار داد. به قول یکی از 
محققین، حضرت تقریبا ۱۷۸ نفر اصحاب و شاگرد داشتند. شما 
اگر به فهرســت شیخ طوسی، به فهرســت ابن ندیم، به فهرست 
رجــال نجاشــی نــگاه کنید، هرکــدام برای خودشــان یــک رجلی 
بودند. بعضی  از ایشــان مؤلفات بســیاری داشــتند. آدم در این 
عمر کم، در این فشار، این نهضت را ایجاد بکند و این همه شاگرد 

تربیت کند، یک معجزه است.
یکی از شاگردان و اصحاب برجسته ی حضرت هادی علیه السام 
آقا و موالی ما حضرت عبدالعظیم حســنی علیه السام و الصاة 
اســت. حضــرت عبدالعظیم -کــه الحمدهللا قبــر نورانــی او در 
نزدیکی ما اســت و خدا توفیق زیارتش را عنایت کند- از شاگردان 
و اصحــاب برجســته یــا برجســته ترین شــاگرد حضرت هــادی 

علیه الســام بوده اســت. یک نفر می گوید از حضرت امام هادی 
سام هللا علیه ســؤاالتی داشتم و حضرت قریب به این مضامین 
فرمود: تو که اهل ری هســتی، از عبدالعظیم بپرس. خیلی حرف 
بزرگی اســت که یک امام معصوم مردم را برای حل مشکل به یک 

نفر ارجاع دهد.
بااینبیگذشتیهابرکتاززندگیمیرود

مسعودی نقل می کند که یک نفر سعایت امام هادی علیه السام 
را کرده بود که آقا چنین اســت و چنان اســت و اسلحه در منزلش 
اســت و به ایشــان مراجعه می شــود. خیلی حرف هــا زده بود. تا 
این که دربار عباسی حضرت را  اجبارا به سامّرا می خواند. حضرت 
وقتی روی اســب می نشــینند، این ملعون می گویــد که نمی دانم 
حضرت هادی می دانی که تمام ایــن کارها را من کردم؟ تمام این 
ســعایت ها را من کردم و من کار تو را به این جا رســانده ام که االن 
تــو را از مدینه ی جــّدت می برند. بعد هم قریب بــه این مضمون 
به امام هادی می گوید که اگر به کســی در ســامّرا و به خلفا بگویی 
من تمام مزارع دوســتانت را آتش می زنم، نخل ها را آتش می زنم، 
چشــمه ها را کور می کنم. حضرت هادی با یک متانتی می فرمایند 
که من دیشــب شــکایت تو را بــه بزرگی کردم که پس از او کســی را 
الیق نمی دانم که شــکایت کسی را به پیش او ببرم. می گوید به کی 
گفتی؟ حضــرت می گوید به خدا. آن شــخص لرزید و گفت که آقا 
من را عفو کن! حاال جالب است که اگر می گفت من پشیمان شدم 
و می روم حرفم را پس می گیرم یا می گویم من دروغ گفتم، نشانه ی 
توبه بود، اما هیچ کدام از این کارها نشد و به قول معروف آب از آب 

تکان نخورد. فرمود: »عَفْوُت َعنَک«؛ عفوت کردم.

بسیار عجیب اســت که آدم شــخصی را که تمام ظلم را درباره اش 
مرتکب شده است، در یک کلمه عفوش کند. ما در سیره ی ائمه از 
این عفوها داریم که اصا اگر جمع شود، کتابی می شود که چگونه 

دشمنانشان را عفو می کردند.
ببینید یکی از چیزهایی که در جامعه کم شده، حتی در خانواده ها 
کم شــده، همین مســئله ی گذشت اســت. آیت هللا بهاء الدینی 
قّدس ســّره ســخنی داشــتند کــه مفــادش این بــود که: بــا این 
صفت ها با این بی گذشــتی ها برکات از زندگی می رود. اگر برخی 
می بینند برکت در زندگیشان نیست، خدا می داند برمی گردد به 
ســوء ُخلق. برمی گردد به آن کینه های باطنی. سوء ُخلق را باید 

دوا کنیم.
خواستندشیعهتکانیبخورد

»زیارت جامعه کبیره« کلمات عجیبی است. بدون اغراق به شما 
عرض بکنم که تمام کلماتی که ما در متون در مورد امام شناســی 
داریــم، الاقل می توانیــم بگوییم که این زیارت مکمل آنها اســت. 
اگر این زیارت نباشــد، واقعــا خیلی از مقامات ائمــه را ما متوجه 
نمی شــویم. زیارت جامعه ی کبیره کلماتی دارد کــه بنده به آنها 
واقــف نیســتم و فقط نقل قــول می کنم. خدا کند کــه همه ی ما 
محرم این حرف ها بشــویم. این ها کلماتشــان مثل قرآن است. 
ُروَن«. باید طهارت باطنی  ــهُ ااّل الُمَطهَّ در قرآن می گوید: »ال َیَمسُّ
باشد تا آدم این کلمات را متوجه شود. می خواهم این طور بگویم 
کــه اگر بعضی از فرازهای جامعه ی کبیره را کســی بفهمد، ممکن 
راُط األْقَوم و  است وجودش منشأ خوارق عادات بشود. »أنُتم الصِّ
الّسبیل األْعظم و ُشَهداُء داِر اْلَفناِء و ُشَفعاُء داِر اْلَبقاِء و الّرْحَمِة 
اْلَموُصوَلة« این جا رحمت موصوله را اگر کسی بفهمد، دیگر اصا 

همه چیز حل می شود.
ائمــه نتوانســتند همه چیــز را بگویند. هــر وقــت می بینید یک 
کســی دشــمنی می کند، این دشــمنی به جهل و عدم شــناخت 
و شــناخت ناقــص او برمی گــردد. اگــر آدم این هــا را بشناســد، 
نمی تواند دشــمنی کند. شــما ماحظه بفرمایید کــه ائمه حتی 
بین دوستانشــان هــم تقیه کردنــد و بعضی چیزهــا را نگفتند. 
حضــرت ســجاد ســام هللا علیه می فرماید کــه اگر مــن بعضی 
چیزها را به این مردم بگویم، من را به بت پرســتی متهم می کنند. 
در زیــارت جامعه ی کبیره هم خیلی چیزهــا را در یک قالب هایی 
گفته اند که به دســت اهلش برســد. اگر هیچ چیز نمی گفتند، ما 
خیلی محروم می شــدیم. بنابراین باید یــک چیزهایی را بگویند 
ولو سربســته که به دست اهلش برســد. یک استادی داشتم که 
می فرمودنــد: »پرده از جمال ائمه برداشــته نشــد؛ مخصوصا از 

حضرت جواد، حضرت هادی و حضرت عسکری علیهم السام«. 
فلسفه ی زیارت جامعه به این دلیل بود که الزم بود شیعه تکانی 
بخورد. شــوخی نیســت که: »َخَلَقُکم هللُا أنوارا َفَجَعَلُکم ِبَعْرِشِه 

ُمحِدقیَن«.
 یکــی از چیزهایــی کــه در جامعه کم شــده، حتــی در خانواده ها 
کم شــده، همین مســئله ی گذشت اســت. آیت هللا بهاء الدینی 
قّدس ســّره ســخنی داشــتند کــه مفــادش این بــود که: بــا این 
صفت ها با این بی گذشــتی ها برکات از زندگی می رود. اگر برخی 
می بینند برکت در زندگیشان نیست، خدا می داند برمی گردد به 

سوء ُخلق. سوء ُخلق را باید دوا کنیم.
اینزیارترابرایفهمیدنبخوانید

ما عادت کرده ایم همه چیز را برای ثوابش انجام دهیم. اســتادی 
داشــتم که می گفت: شــما برای فهمیدن بخوانید، ثــواب به پای 
خودش می آید. این بد شده که ما این جور بارآمده ایم. یعنی االن 
می خواهیم عمره برویم، اولین چیزی که در ذهن خطور می کند 
ثواب است. اعتکاف می رویم اولین چیزی که خطور می کند ثواب 
اســت. اعتکاف فلســفه اش چیســت؟ اعتکاف از َعَکَف مشــتق 
اســت، ُعکوف یعنی یک جا ایســتادن. اعتکاف رمزش این است 
که شما همیشــه پیش خدا بمانید. حج هم رمزش همین است. 
عمره رمزش دور خدا چرخیدن اســت، اما ما همه را برای ثوابش 
انجــام می دهیم. آن اســتادم می گفت: اگر آدم در تابســتان برای 
خنک شــدن وضو بگیرد وضویش باطل اســت، اما اگر برای خدا 
وضو بگیرد هم خنک می شــود و هم عملش صحیح است. ثواب 

ما را بیچاره کرده است.
زیــارت جامعه را بــرای فهمیــدن بخوانید. این جمله ها عرشــی 
اســت. اصــا ببینیــد »و الرحمة الموصولــة« یعنی چــه؟ از خدا 
بخواهیــد کــه خدایــا! با طهــارت باطنی بــه من بفهمــان. برای 
همین هم هســت که علما به شرح زیارت جامعه ی کبیره اهتمام 
ورزیده انــد. مــن دوســت داشــتم مرحوم امــام راحل یک شــرح 
می نوشتند به زیارت جامعه. زیارت جامعه را علما شرح کرده اند. 
مرحوم مجلســی اول شرح کرده اســت، پدر عامه ی مجلسی که 
امامی که باج به فلک نمی داد، در حق او می فرماید: شــیخ ارباب 

معرفت؛ موالنا محمد تقی مجلسی.
شرح دیگری که خیلی ممتاز است، برای آقاسید حسین همدانی 
درودآبــادی اســت کــه »الشــموس الطالعــة فــی شــرح زیارت 
الجامعــة« نــام دارد. ایشــان همشــاگردی میــرزا جوادآقا ملکی 
تبریزی و از شاگردان ما حسینقلی بوده است. البته شرح ایشان 
بســیار مشکل اســت و اگر کســی عرفان نظری نخوانده باشد، از 

همه جای این شرح بهره مند نمی شود.
شرح دیگر »األنوار الّلِمَعة« برای مرحوم سید عبدهللا ُشّبر نجفی 
اســت که آن هم شرح خوبی است. این کتاب اگر دم دست باشد، 

برخی از مشکات را حل می کند.
یک کتاب دیگری که در شــرح زیارت جامعــه ی کبیره از معاصران 
نوشته شــده اســت، کتاب »ادب فنای مقربان« است از حضرت 
آیت هللا جوادی آملی که امیدواریم ایشــان این شــرح را به پایان 

برسانند.

بزرگتریــن ویژگی آیت هللا فاطمی نیا کتمــان و مکتوم بود، 
نشــان بود و ایشــان کوهی از تواضع و عاشق اهل بیت)ع( 

بودند.
حضرت استاد آیت هللا ســید عبدهللا فاطمی نیا از اساتید 
برجســته عرفان نظری  بــود که محضــر بزرگانی همچون 
عامــه طباطبایی، آیت هللا بهجت، آیــت هللا بهاءالدینی، 

آیت هللا محمدتقی آملی و ... را درک کرده بودند.
زندگینامهاستادعبدهللافاطمینیا

در تاریخ والدت ایشــان چند نقل آمده است: نقل اول سال 
۱۳۱۷، نقل دوم در کتاب ســه جلدی نکته ها از گفته ها ســال 
۱۳۲۴ و در نقل سوم سال ۱۳۲۵ ذکر شده است. آن بزرگوار در 

تبریز به دنیا آمدند.
اســتاد فاطمی نیا خطیب، اســتاد اخاق، مورخ اســامی و 
کتاب شناســی که در زمینــه اخاق و عرفان، حدیث و شــعر 

عربی تحقیقاتی انجام داده بود.
 همسروفرزندانآیتهللاسیدعبدهللافاطمینیا

این عالم بزرگوار ســال ها پیش ازدواج کرده و دارای همسر 
و چند فرزند بود. فرزند ارشدشــان سید حسن فاطمی نیا 
دامــاد آیت هللا بهشــتی اســت که در رشــته ادبیــات و هنر 
تحصیل کرده و فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق می باشد 

و حاال مدرس حوزه است.
ســید حســن فاطمی نیا، فرزند ارشــد آیت هللا فاطمی نیا: 
مهم ترین ویژگی اخاق و رفتــاری پدرم مهربانی، بردباری و 

خوش رفتاری ایشان همیشه در ذهنم بسیار پررنگ است.
البته ایشــان بــه مســائل مهمی مثــل حق النــاس و عدم 
سوءاستفاده از امکانات بیت المال بسیار توجه می کنند که 

برای ما نیز خیلی مهم است.
 تحصیالتواساتید

پدر بزرگوارشــان )میر اســماعیل( از علما و عارفان بزرگ در 
عصر خویش به شــمار می رفتند کــه از همان کودکی تحت 
تربیــت این ولّی الهی قــرار می گیرند. اندکی بعد ایشــان را 
نزد حضرت آیــت هللا مصطفــوی تبریزی )عارف کبیــر و از 
شــاگردان حضرت آیت هللا ســید علــی آقای قاضــی( برای 
تربیــت و علــم آموزی می فرســتند کــه نزدیک به ۳۰ ســال 
تحت تربیت ظاهری و باطنی این مرد عظیم قرار داشتند. 
در همیــن زمان، تحصیات حــوزوی خویــش را هم دنبال 
می کردند. پــس از آیت هللا مصطفوی از محضر اســاتیدی 
همچون حضرت عامه محمدحسین طباطبایی، حضرت 
آیــت هللا الهی تبریزی )بــرادر عامه طباطبایــی(، حضرت 
آیــت هللا محمدتقــی آملــی، حضــرت آیت هللا ســید رضا 
بهاءالدینی، حضرت آیت هللا بهجت و دیگر بزرگان را درک 
کرده تا جایی که از اصحاب ســّر ایشــان می شوند. از طرفی 
می توان گفت که ایشــان با یک واسطه، از شاگردان حضرت 

آیت هللا قاضی هستند چرا که تقریبا تمامی اساتیدشان از 
شاگردان سّر حضرت آیت هللا قاضی بودند.

فعالیتهایعلمی
اســتاد فاطمی نیــا از کارشناســان علــوم اســامی اند کــه به 
تحقیــق و پژوهــش در این زمینه نیز اشــتغال دارنــد از دیگر 
فعالیت هایشــان می توان به تدریــس در حوزه های علمیه، 
حضور در برنامه های مذهبی صدا و سیما به عنوان کارشناس 

و سخنرانی در مراکز حوزوی و دانشگاهی اشاره کرد.
ایشــان در مــورد علم رجــال و عرفــان نظــری دارای آگاهی 
گســترده  انــد و در عین حال بیشــتر بــه خطابــه در منابر 
عمومی اشــتغال دارند و با این کار خود را مکتوم کرده اند تا 
جایی که بسیاری ایشان را یک خطیب توانا و استاد برجسته 
سخن می شناســند و از زوایای علمی شان بی خبرند. استاد 
از مفســران معــروف و زبردســت صحیفه ســجادیه و نهج 
الباغه به شمار می  روند و جلسات متعددی در این موارد به 

سخنرانی پرداخته  اند.
تألیفات

شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره، پیاده شده سخنرانی های 
ایشان در این زمینه است.

دوره ســه جلــدی »کتاب نکته هــا از گفته ها« )گزیــده ای از 
سخنرانی های اســتاد فاطمی نیا، گردآورنده و ناشر: بخش 

فرهنگی مسجد و حسینیه الزهراء مشهد(.
روضههایاستادفاطمینیا

فرهنگ انتظار )سید عبدهللا فاطمی  نیا(.
همچنیــن از ایشــان مقاالتی در نشــریات مختلف به چاپ 

رسیده  است.
ویژگیها

شاید بتوان گفت که بزرگترین ویژگی ایشان کتمان و مکتوم 
بودنشان بود! ایشان را کوهی از تواضع می توان یافت. این 

فرموده بزرگان است که:
»آقای فاطمی نیا قطعا از اولیاء خدا هستند«

ویژگی دیگر این بزرگ مرد الهی عشق عجیب ایشان به اهل 
بیت عصمت و طهارت )علیهم السام( بود.

کراماتــی نیــز از زبان برخی اهل ســلوک در مورد ایشــان بر 
زبان ها جاریســت، اما خودشــان هیچ گاه به بیــان و تأیید 
آنهــا نپرداخته اند. گاهی در منبرهایشــان گریــزی کوتاه و 
لطیف می زنند، اما زود رد می شوند. به هر حال همنشینی 
با گل های نابی چون آیت هللا بهاءالدینی، آیت هللا بهجت، 
عامه طباطبایی، آیت هللا مصطفوی و چهل ســال رفاقت 
صمیمانه با فرزند میرزا علی آقای قاضی که دست توانایی 
در ســلوک و عرفان و سلک پدرشان داشــتند، قطعا گاب 
نابی در وجود ایشان پدید می آورد. گرچه ایشان خود گلی 

ناب از گلستان اولیای الهی اند.

سیدحســین فاطمی نیــا دربــاره وضعیــت پــدرش در 
واپســین روزهای زندگی، گفت: بیش از یک ســال بود که 
حاج آقا درگیر بیماری ســرطان اســت و این بیماری دارای 

افت و خیز است، می توان گفت بیماری مجددا بیدار شد.
وی افزود: این بیماری مشــکات خود را دارد و حاج آقا در 
این ســن و با مشــکاتی که درگیر اســت، حتی روی تخت 
بیمارستان برنامه علمی و مطالعاتی خود را تعطیل نمی 
کند. تا زمانی که بیمارســتان بود، به من سفارش می کرد 
چه کتاب هایی را برای وی ببرم. بارها در آخر شب و هنگام 
اســتراحت حاج آقا دیده ام درحالی که کتاب در دســتش 

است، به خواب می رفت.
فاطمی نیا تاکید کــرد: جوانان بدانند در هیچ زمانی و به 
هیچ بهانه و علتی نباید کارهای علمی و مطالعاتی خود 

را تعطیل کنند.
حاج آقا چند روزی در بیمارســتان بســتری بود و پزشکان 
بعــد از کارهای تشــخیصی و درمانی صــاح دیدند ادامه 
درمان در منزل باشــد و اکنون در بین منزل و بیمارستان 

در تردد هستیم. چون برای بعضی مسائل باید به بیمارستان مراجعه 
کنیم و برخی موارد نیز در منزل انجام می شود و تشخیص پزشکان این 

است که این درمان تا یک سال به همین شکل ادامه داشته باشد.
وی همچنین از تاش های تمام پزشــکان به ویژه ناصرســیم فروش، 
بهرام مفید و ناصر صدر ممتاز رئیس بیمارستان نیکان همچنین ایرج 
حریرچی معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمدرضا 
شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو و رضا صابری همدانی متخصص 
قلب تجلیل کرد و گفت: بیماری پدر مقداری شــدت گرفته و از طرف 
خانــواده حاج آقا از مردم تشــکر می کنیم و پدر بارهــا فرمود یک یک 

عزیزان را دعا می کنم.
غرقدرنعمتیم

سیدحســین فاطمی نیا گفت: حدود ۲۰ ســال اســت یکی از برادرانم 
دچار یکی از سخت ترین بیماری هاست، بیماری مادر نیز مدتی است 
شدت گرفته و وضعیت پدر نیز مشخص است ولی یک شب خدمت 
حاج آقا گفتم چرا دچار چنین وضعیتی شــدیم کــه رنگ صورت پدرم 
برافروخته شــد و گفت غرق در نعمتیم؛ شرمنده خدا هستیم و هیچ 

طلبی هم نداریم.
وی اضافــه کــرد: چشــم امیــد ما بــه دعــای مــردم اســت و از مردم 

می خواهیم برای سامتی حاج آقا دعا کنند.
فرزند استاد فاطمی نیا ادامه داد: دو هفته پیش که پدر در بیمارستان 
و زیر سرم خوابیده بود، خواستم او را بیدار کنم که گفت مگر من خوابم 
بــرده بود و من عرض کــردم بله ولی حاج آقا گفــت نه فکر نمی کنم 
چون در این فکر بودم که اگر خواســتم درس نهج الباغه را شروع کنم 

با کدامیک از سه نسخه نهج الباغه باشد.
وی اظهار امیدواری کرد در فرصتی مناســب درباره سلوک این استاد 
اخاق مطالبی را بیان کنــد و در ادامه گفت: هربار که مادرم وارد اتاق 

می شود، حاج آقا به صورت تمام قد در مقابل وی بلند می شود.
فرزند فاطمی نیا با بیان این که بزرگترین کتابخانه شخصی در ایران 

شــامل ۵۰ هزار جلــد متعلق به این اســتاد اخاق اســت، ادامه داد: 
بارها شــده حاج آقا در جوانی گرســنگی می کشیده تا با پول غذایش 
یک جلد کتاب تهیه کند یا عبایش را فروخته تا بتواند یک جلد کتاب 
بخــرد؛ همانند آیت هللا مرعشــی نجفی که با نماز و روزه اســتیجاری 

کتاب می خرید.
نگاهیبهزندگیاستادفاطمینیا

استاد سید عبدهللا فاطمی نیا از اساتید برجسته عرفان نظری بودند 
که محضر بزرگانی همچون عامــه طباطبایی، آیت هللا بهجت، آیت 

هللا بهاءالدینی، آیت هللا محمدتقی آملی و… را درک کرده اند.
ایــن مطلب، مختصــری از زندگینامه خطیب، اســتاد اخــاق، کتاب 

شناس استاد گرانقدر سید عبد هللا فاطمی نیاست.
زندگینامهاستادعبدهللافاطمینیا

در تاریخ والدت ایشان چند نقل آمده است: نقل اول سال ۱۳۱۷، نقل 
دوم در کتاب ســه جلدی نکته ها از گفته ها ســال ۱۳۲۴ و در نقل سوم 

سال ۱۳۲۵ ذکر شده است. آن بزرگوار در تبریز به دنیا آمدند.
 استاد فاطمی نیا خطیب، استاد اخاق، مورخ اسامی و کتاب شناسی 
که در زمینه اخاق و عرفان، حدیث و شعر عربی تحقیقاتی انجام داده 

است.
تحصیالتواساتید

پدر بزرگوارشــان )میــر اســماعیل( از علمــا و عارفان بــزرگ در عصر 
خویــش به شــمار می رفتند کــه از همــان کودکی تحــت تربیت این 
ولــّی الهی قرار می گیرند. اندکی بعد ایشــان را نــزد حضرت آیت هللا 
مصطفوی تبریزی)عارف کبیر و از شــاگردان حضرت آیت هللا ســید 
علی آقای قاضی( برای تربیت و علم آموزی می فرســتند که نزدیک به 
۳۰ ســال تحت تربیت ظاهری و باطنی این مرد عظیم قرار داشــتند. 
در همین زمــان، تحصیات حوزوی خویش را هــم دنبال می کردند. 
پس از آیت هللا مصطفوی از محضر اساتیدی همچون حضرت عامه 
محمد حسین طباطبایی، حضرت آیت هللا الهی تبریزی )برادر عامه 

طباطبایی( ،حضرت آیت هللا محمــد تقی آملی، حضرت 
آیت هللا سید رضا بهاءالدینی، حضرت آیت هللا بهجت، و 
دیگر بزرگان را درک کرده تا جایی که از اصحاب ســّر ایشان 
می شوند. از طرفی می توان گفت که ایشان با یک واسطه، 
از شــاگردان حضرت آیت هللا قاضی هستند چرا که تقریبا 
تمامی اساتیدشان از شاگردان سّر حضرت آیت هللا قاضی 

بودند.
فعالیتهایعلمی

اســتاد فاطمی نیا از کارشناســان علوم اســامی اند که به 
تحقیــق و پژوهش در این زمینه نیز اشــتغال دارند از دیگر 
فعالیت هایشان می توان به تدریس در حوزه های علمیه، 
حضــور در برنامه هــای مذهبــی صدا و ســیما بــه عنوان 
کارشناس و ســخنرانی در مراکز حوزوی و دانشگاهی اشاره 

کرد.
 ایشــان در مــورد علم رجــال و عرفان نظــری دارای آگاهی 
گســترده  بودند و در عین حال بیشــتر به خطابه در منابر 
عمومــی اشــتغال دارند و بــا ایــن کار خود را مکتــوم کرده 
اند تا جایی که بســیاری ایشــان را یک خطیب توانا و اســتاد برجسته 
سخن می شناسند و از زوایای علمی شان بی خبرند. استاد از مفسران 
معروف و زبردست صحیفه سجادیه و نهج الباغه به شمار می رفت و 

جلسات متعددی در این موارد به سخنرانی پرداخته  اند.
تألیفات

شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره، پیاده شده سخنرانی های ایشان در 
این زمینه است.

دوره سه جلدی »کتاب نکته ها از گفته ها« )گزیده ای از سخنرانی های 
استاد فاطمی نیا، گردآورنده و ناشر: بخش فرهنگی مسجد و حسینیه 

الزهراء مشهد(.
روضههایاستادفاطمینیا

فرهنگ انتظار )سید عبدهللا فاطمی  نیا(.
همچنین از ایشان مقاالتی در نشریات مختلف به چاپ رسیده  است.

شاید بتوان گفت که بزرگترین ویژگی ایشان کتمان و مکتوم بودنشان 
بود! ایشــان را کوهی از تواضع می توان یافــت. این فرموده ی بزرگان 

است که:
»آقایفاطمینیاقطعاازاولیاءخداهستند«

ویژگــی دیگر این بزرگ مرد الهی عشــق عجیب ایشــان به اهل بیت 
عصمت و طهارت)علیهم السام( بود.

کراماتــی نیز از زبان برخی اهل ســلوک در مورد ایشــان بــر زبانها 
جاریســت، اما خودشــان هیچ گاه به بیــان و تایید آنهــا نپرداخته 
اند. گاهی در منبرهایشــان گریزی کوتــاه و لطیف می زنند، اما زود 

رد می شوند. 
به هر حال همنشــینی با گلهای نابی چون آیــت هللا بهاءالدینی، 
آیت هللا بهجــت، عامــه طباطبایی، آیت هللا مصطفــوی و چهل 
ســال رفاقت صمیمانه با فرزنــد میرزا علی آقای قاضی که دســت 
توانایی در ســلوک و عرفان و سلک پدرشــان داشتند، قطعا گاب 

نابی در وجود ایشان پدید می آورد.

پروندهرحلتملکوتیآیتهللافاطمینیا

وادع با حجِت نور

چرا استاد فاطمی نیا را شاگرد باواسطه 
سیدعلی آقا قاضی می دانستند؟

»آیت هللا فاطمی نیا« به وقت مطالعه روی تخت بیمارستان
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یک جامعه شــناس گفت: »اگر ما دائم محل زندگی خودمان را 
تغییــر دهیم پدیده ای به نام مهاجر یا غریبگی ایجاد می شــود، 
ایــن غریبگی کمتــر پایبند به اصول همســایگی اســت و زمینه 

افزایش جرم را فراهم می کند.«
یک روزهایی بود که آدم ها وقتی طول کوچه را سپری می کردند 
مجبور بودند بارها ســام احوالپرسی کنند، تقریبا اهالی کوچه 
و محله یکدیگر را می شــناختند، حتی می دانستند آخر ماه قرار 
اســت مثا پسر مریم خانم مراســم ازدواج بگیرد، یا نوه حاج آقا 
مرتضی هفته آینده متولد شود، چراکه آشنایی از غریبگی بیشتر 
بود، دلیل چنین وضعیتی هم مشخص است، سال به سال که 
می گذشــت ســاکنان کوچه تغییر نمی کردند، آدم هــا گاهی در 
همــان خانه ای فوت می شــدند که بــه دنیا آمــده بودند، اصا 
شــماره پاک خانه ها معنی نداشــت، اســم آدم ها نشانی خانه 
بود. با این میزان از شناخت و آشنایی یک نظم قابل قبول میان 
همســایه ها برقرار می شــد، نظمی که به تامین امنیت کوچه و 

محله کمک می کرد تا آرامش نسبی افراد و محله حفظ شود.
در این بــاره »مصطفی آب روشــن«، جامعه شــناس، می گوید: 
»بین احســاس تعلق خاطر یک فرد نســبت به محیط زندگی 
و امنیــت در جامعه رابطه ی معنــاداری وجــود دارد، به عبارتی 
زمان ســکونت در محل به طور معنــاداری در افزایش و کاهش 
احســاس ناامنــی موثر اســت، هــر چقــدر زمان ســکونت یک 
خانواده در یک محل بیشــتر باشد به طور قطع احساس تعلق 
خاطر نســبت به آن محل بیشتر شده و بدیهی است که امنیت 

بیشتر احساس می شود.«

هجوموتوالیاجارهنشینیدرنظممدرن
با این وجود آهســته آهســته این قبیل از محله ها کم شــدند و 
رفت و آمد ســاکنان کوچه و خانه ها بیشــتر شــد، شاید بخشی 
از آن به دلیــل امــکان تغییر طبقــه اجتماعی باشــد که حاصل 
زندگی مدرن است، دراین باره »سعید معدنی«، جامعه شناس 
می گویــد: »در جامعه مدرن همه چیز درحال تغییر اســت، لذا 
زندگی هم تغییر می کند؛ بنابراین انســان ها براســاس توانایی 
مالــی کــه دارنــد مــکان زیســت خودشــان را عــوض می کنند. 
اصطاحی در جامعه شناســی شهری وجود دارد به نام هجوم و 

توالی، یعنی ممکن است کسی به شهر بزرگ مهاجرت کند و بعد 
با بهتر شــدن شرایط مالی از منطقه ضعیف به منطقه متوسط 
و باالتــر تغییــر محــل زندگی دهد، ایــن اصل در جامعــه امروز 

پذیرفته شده است.«

خانهبهدوشیبااقتصادبربادرفته
از طرفی وقتی شــرایط اقتصادی به ســامان نباشد جابه جایی 
ســاکنان کوچــه و محلــه هم بیشــتر می شــود، مســتاجرها به 
دلیل افزایش قیمت ها نه می توانند صاحب خانه شــوند و نه 
می توانند هزینه اجاره  خانه که هر ســال دارد بیشتر می شود را 
تامیــن کنند، وضعیتی که امروز بــرای جامعه ایرانی پیش آمده 
همین اســت، تورم سر به فلک گذاشــته و کاهش قدرت خرید 
ســبب شده آدم ها بیشــتر از یکی دو ســال نتوانند در یک خانه 
ساکن شوند و ســر سال که نشــده باید به دنبال خانه ای دیگر 
متناســب با توانایی اقتصــادی خود در محله ای دیگر باشــند. 
»معدنــی« بــا اشــاره به همین مســئله بیــان می کنــد: »همه 
مشــکات از جایی شــروع می شود که انســان ها مجبور هستند 
محل زندگی خــود را تغییر دهند، در حقیقت فرد به دلیل عدم 
توانایــی اقتصادی مجبور می شــود از یک محلــه به محله دیگر 
تغییر مکان دهد، این روش از تغییر محله ســبب ســرخوردگی 
اجتماعی می شــود، اگر مــا دائم محل زندگــی خودمان را تغییر 
دهیم پدیــده ای به نام مهاجر یــا غریبگی ایجاد می شــود، این 
غریبگی کمتر پایبند به اصول همسایگی است و زمینه افزایش 

جرم را فراهم می کند.«
»آب روشــن« هم با اشــاره به همین مســئله بیان می کند: »در 
ســال های اخیــر به دلیــل مشــکات اقتصــادی و تورم افســار 
گسیخته شاهد این واقعیت تلخ هستیم که نه تنها خانواده ها 
قــادر بــه خریــدن خانه نیســتند بلکــه تــوان تمدیــد خانه ی 
اســتیجاری را نیــز ندارند، بر این اســاس مشــاهده می کنیم که 

مستاجران دائما محل سکونت خود را به سمت مناطق جنوبی 
شهر تغیر می دهند که همین افزایش جابه جایی ساالنه به طور 

بالقوه می تواند امنیت مناطق شهری را به مخاطره بیاندازد.«

اسبابکشیدائمیوکوچامنیتازمحله
همان طورکــه گفتــه شــد بــه دلیــل وضعیــت بــد اقتصــادی 
جابه جایی افراد از محله به محله ی دیگر بیشتر شده است، این 
جابه جایی های دائمی مانع می شــود آدم های محله یکدیگر را 
بشناســند و ممکن است با رشــد غریبگی در محل زمینه های نا 

امنی و انواع آسیب ها فراهم شود.
»آب روشــن« دراین باره می گوید: »یکــی از عواملی که کمک به 
افزایش نا امنی در شهرها می کند احساس گمنامی است، یعنی 

حضور گذری افراد در یک محیط جغرافیایی مشخص به نا امنی 
در آن محیــط اجتماعــی دامن می زنــد، زیرا انســجام اجتماعی 
به علت روابط زود گذر به شــدت پایین اســت، برهمین اساس 
مشــاهده می کنیم که امنیت در محیط های روســتایی بیشتر از 
شهرها احساس می شود زیرا ماندگاری و احساس تعلق خاطر 

باعث نظارت عمومی شده است.«
آسیبهایفردیجابهجاییدائمیمستاجران

اما در این اسباب کشِی دائمی فقط محله و امنیِت آن نیست که 
آســیب می بیند، بلکه فرد و ســامت روانی او هم با آســیب های 
جدی مواجه می شــود، نگرانی از جابه جایی های هرساله سبب 
می شود اعضای خانواده  نتوانند برنامه ریزی بلند مدت داشته 
باشــند و این عدم برنامه ریزی ممکن است ناکامی های زندگی 

آن ها را بیشتر کند تا استرس جزو جدا نشدنی زندگی شان شود.
»معدنــی« دراین باره می گوید: »متاســفانه در جامعه مدرن تا 
حــدودی هم محلی بودن از بین رفته اســت، اگر همســایگی از 
بین برود شخصیت افراد تحت تاثیر قرار می گیرد چراکه بخشی 
از شــخصیت فرد در گروه همســاالن شــکل می گیرد و همسایه 
یکی از این گروه ها است. نسل امروز که نمی تواند صاحب خانه 
شــود و دائم مستاجر است بخشــی از سرنوشت خودش دست 
خودش نیســت، بلکه دســت صاحب خانه اســت، جابه جایی 
دائمــی برنامه هــای زندگی فرد را بــا بی ثباتی مواجــه می کند، 
امکان برنامه ریزی برایش ممکن نیست، همه این ها ذهن فرد 

را اذیت می کند و اجازه نمی دهد آرامش داشته باشد.«
همچنین »آب روشــن« معتقد اســت این اسباب کشــی دائمی 
زمین رشد خشونت در افراد را فراهم می کند: »متاسفانه فقدان 
امنیت سکونت در یک محل مناســب به استرس و اضطراب در 
بین طبقات متوســط و پایین جامعه دامن می زند، به طوری که 
در سال های اخیر این نوع از ناکامی ها به یکی از عوامل افزایش 
معضات فردی و اجتماعی تبدیل شــده اســت، در واقع یکی از 
علل افزایش خشــونت در جامعه را می توان به ناکامی افراد در 

دستیابی به اهداف خود در ابعاد مختلف زندگی دانست.«

اسبابکشیدائمیوآسیبیکهبهفرزندانمیرسد
همچنیــن اسباب کشــی های دائمــی می تواند ســبب افزایش 
اختافــات خانوادگــی از جمله آســیب دیــدن رابطــه فرزند با 
والدین شــود. »معدنــی« دراین باره می گویــد: »این وضعیت 
ســبب سرخوردگی فرزندان می شــود و تا حدودی اقتدار مادر و 
پــدر در نزد فرزندان از بین می رود، یکــی از درگیری های جوانان 
این اســت کــه نوجوانــی خودشــان را در محله ای دیگر ســپری 
می کنند و آن جا دوســتانی دارند اما بــه دالیل مختلف از جمله 
دالیــل مالــی خانــواده آن محلــه را تــرک می کنــد، در برخــی از 
این مــوارد بچه ها مجدد بــه همان محلــه اول برمی گردند، در 
واقع نوعی گسســت میان خانه و محل تفریــح فرزندان ایجاد 
می شود، بنابراین تا حدودی کنترل خانواده نسبت به فرزندان 
از بین می رود، از طرفی فرزندان احساس می کنند والدین شان 
توانمنــد نیســتند کــه زندگی بــا ثباتی داشــته باشــند، در این 
وضعیــت بســیاری از ابزارهای تربیتــی از دســت والدین خارج 

می شود.«
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روزنــو- اوضاع بازار اجــاره از وضعیت بحرانی هــم عبور کرده 
اســت. در پی رکورد اجاره بها در یک دهه گذشــته، فعاالن این 
بازار حاال خبرهای عجیب تری می دهند؛ »نرخ اجاره در پایتخت 
به قدری باال رفته که دو یا چند خانواده با هم و به صورت یکجا، 

یک واحد مسکونی را اجاره می کنند.«
این فعــال بازار صحبت های خــود را این طــور ادامه می دهد: 
»پیش ازاین بســیاری از مســتأجران برای عبــور از گرانی اجاره 
به شــهرهای حاشــیه ای پایتخت کوچ می کردنــد، اما به دلیل 
اینکــه شــغل بســیاری از ایــن افــراد در تهران اســت، حــاال راه 
دیگری را انتخاب کرده و اقدام به اجاره خانه به صورت گروهی 

می کنند.«
به گفته این فعال بازار: »با اجاره یک ملک توسط چند خانواده، 
اتاق هــا به صــورت اختصاصی و ســایر فضاها نیــز به صورت 
مشــترک مورداســتفاده قرار می گیرد.« ازاین دست گزارش ها 
از سوی فعاالن بازار مســکن نه فقط در پایتخت که در بسیاری 
از شــهرهای بزرگ کشور شنیده می شــود. برخی گزارش ها نیز 
هم زمــان از افزایــش اجــاره پشــت بام خانه ها حکایــت دارد. 
البته این موضوع اتفاق تازه ای نیســت و چند ســال پیش هم 
درحالی کــه گزارش ها حکایت از افزایش فشــارهای اقتصادی 
داشــت، گروهی از خانواده ها ناگزیر به چادرخوابی، پشت بام 
خوابی، مغازه خوابی و حتی ماشین خوابی روی آورده بودند؛ 
امــا اجاره گروهــی خانه یکــی از تازه تریــن اتفاقاتی اســت که 
نمونه مشــابه آن در گذشــته به ظاهر وجود نداشــته و نشان 
از عمــق فاجعــه در این بازار دارد. به نظر می رســد بــازار اجاره 
مسکن کاما رهاشده و مستأجران زیر فشار بیشتری هستند. 
دولت هر ساله سقفی را برای افزایش اجاره بها مصوب و اعام 
می کنــد، اما آن طور کــه گزارش های میدانی و حتی شــنیده ها 

حکایت دارد، در عمل هیچ گاه این سقف رعایت نمی شود.
دولت امسال در حالی افزایش اجاره بها برای تهران را حداکثر 
به میــزان ۲۵ درصد تعیین کرده که به گفته  اماکی ها این نرخ 
در واقعیت به ۲۵۰درصد رسیده است. یک مستأجر در منطقه 
شــرق تهــران می گوید: »یــک خانه ۶۰متــری بــدون پارکینگ 
۱۵۰میلیــون تومان رهــن و ماهی هشــت میلیــون تومان به 
اجاره واگذارشده«، دیگری می گوید: »رهن خانه من سه برابر 
و اجــاره به میــزان دو برابــر افزایش یافته« و ...، ازاین دســت 
گزارش ها فراوان اســت. با نگاهی به اوضاع بــازار، به صراحت 
می توان گفت که قوانین و دستور العمل های نظارتی و الزام آور 

برای موجرین وجود ندارد.
البتــه بی شــک حتی اگــر قانونی هــم در ایــن زمینه باشــد، با 
تورمی که ایجادشده، هیچ گاه کارســاز نخواهد بود. بر اساس 
برآوردها، طی سه سال گذشــته سهم مسکن در سبد خانوار از 
۳۳ به ۴۳درصد رسیده، یعنی هزینه مستأجران برای پرداخت 
اجاره نصف درآمدشان بوده، اما حاال از درآمد بسیاری از آن ها 

سبقت هم گرفته است.
اجاره بها در سالی که گذشت

تابســتان از راه نرســیده، اما گزارش های تلخ مسکن از همین 
حاال در رســانه ها دست به دســت می شــوند. به نظر می رســد 
اوضــاع بــازار مســکن در ســالی کــه شروع شــده، وخیم تر هم 
خواهد بــود. این گزارش ها در حالی اســت که ســال ۱۴۰۰ هم 
سال دشواری برای مستأجران بود و بر اساس آمارها رکوردهای 

تلخی در این سال برای مستأجران به ثبت رسید.

افزایش کرایه ها به باالترین رشــد در یک دهه گذشــته رسید. 
این در حالی بود که بر اســاس مصوبه ســتاد ملی کرونا که در 
سال ۱۴۰۰ هم تمدید شد مالکان تنها مجوز افزایش ۲۵درصد 

قیمت ها را داشتند.
بررسی آمارهای بانک مرکزی هم نشان می داد که در فروردین 
۱۴۰۰ بررسی شــاخص کرایه مسکن اجاری در شــهر تهران و در 
کل مناطق شــهری رشــد ۳۲.۳درصدی نســبت به ماه قبل و 
۳۶.۱درصد نســبت به ماه مشــابه ســال قبل داشــته است در 
اردیبهشت ماه رشد اجاره بها نسبت به ماه قبل۳۲.۶و نسبت 

ماه مشابه سال قبل ۳۶.۳درصد بود.
در خردادماه نیز افزایش نرخ اجاره بها ادامه داشت و شاخص 
نســبت به ماه قبل ۳۳.۹درصد و نســبت به ماه مشابه سال 
قبل ۳۷.۶درصد رشــد داشت، در نخستین ماه تابستان رشد 
اجاره بها بــه ۳۴.۹درصد رســید که این رقم نســبت به تیر ۹۹ 

بیش از ۳۸درصد رشد داشت.
در مردادماه افزایش اجاره بها نسبت به ماه قبل ۳۷.۸درصد 
و نســبت به ماه مشابه ســال قبل ۴۱.۲درصد بود. در شهریور 
رشد اجاره بها ۴۲.۸درصد نســبت به ماه قبل و نسبت به ماه 
مشــابه ســال قبل نیز ۴۵.۷درصد بود. در مهرمــاه همچنان 
رشــد اجاره بها در حال رکورد زدن اســت و نســبت به ماه قبل 
شــاخص کرایه مســکن اجاری به ۴۸.۴درصد و نسبت به ماه 
مشــابه ســال قبل به ۵۱.۳درصد می رســد. بر اساس تحلیل 
کارشناســان مسکن، در آبان ماه شــاخص کرایه مسکن اجاره 
رشــد ۵۱.۶درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۵۴.۹درصدی به 
ماه مشابه سال قبل داشته است. آذرماه این شاخص نسبت 
به ماه قبل ۵۱.۲درصد رشد داشته و نسبت به ماه مشابه سال 

قبل ۵۴.۲درصد افزایش نشان می دهد.
در دی مــاه هماننــد آذرمــاه شــتاب افزایش قیمت هــا ادامه 
دارد و رشــد شــاخص اجاره به ۵۰.۷درصد نسبت به ماه قبل 
  ۵۴درصــد به ماه مشــابه ســال قبل اســت. این شــاخص در 
بهمن ماه نســبت به ماه قبل ۴۸.۴درصد و ماه مشــابه سال 

قبل ۵۲.۲درصد رشد داشته است.
مقایسه روند تورم اجاره و خریدوفروش ملک از ابتدای امسال 

نشــان می دهد تورم مسکن از محدوده ۹۲درصد در فروردین 
بــه محــدوده ۱۶درصد در بهمــن کاهش پیــدا کرد؛ امــا تورم 
نقطه ای بازار اجاره از ابتدای امسال دقیقا معکوس بود و روند 
صعودی به خــود گرفت به طوری که تــورم ۳۲درصدی ابتدای 
امسال در آذرماه به بیش از ۵۱درصد افزایش یافت. اتفاقی که 
می تواند خبر نسبتا خوبی برای مستأجران باشد دقیقا تغییر 
رفتار بــازار اجاره در دو ماه گذشــته اســت. در دی ماه و بهمن 
تورم مسکن و اجاره بعد از مدت ها همسو شدند و هر دو روند 

کاهشی گرفتند.
هرچند نظرات کارشناسان در خصوص وضعیت بازار اجاره در 
سال آینده متفاوت است اما حداقل آمارهای رسمی در دو ماه 

گذشته از روند کاهشی تورم اجاره حکایت دارد.
بر اســاس مرکز آمار در بهار ۱۴۰۰ رشــد فصلی اجاره ۲۳درصد 
بوده که طی ۱۰سال گذشته چنین رشدی سابقه نداشته است 
و همچنین رشــد نقطه ای اجاره بهــا در بهار ۱۴۰۰ نیز نشــان از 

رشد ۴۹.۸ که میزان رشد نیز رکورد محسوب می شود.
در دو سال ابتدای دهه ۹۰ افزایش اجاره بها را شاهد بودیم که 
این موج پس از دو ســال خوابیده اســت   و از ســال ۹۳ به بعد 
افزایــش نرخ اجاره بها به آرامی صورت گرفته که در بهار ۱۴۰۰ به 
باالترین سطح خود رسید. باید دید امسال چه رکوردی در این 

بازار به ثبت خواهد رسید؟
بازار مسکن به کدام سو خواهد رفت؟

افزایــش نــرخ اجــاره در حالی اســت کــه متوســط قیمت هر 
متر واحد مســکونی در تهران مدت هاســت کــه از ۳۲میلیون 
تومان عبور کرده اســت. مالکان می گوینــد، وقتی قیمت یک 
دبه ماســت از ۳۰هــزار تومان به ۷۰هزار تومان رســیده، چطور 
می توانیــم قیمت اجاره را افزایش ندهیم. این در حالی اســت 
که رئیس اتحادیه مشــاوران اماک همچنان معتقد اســت که 
قیمت ســایر کاالهای اساســی تأثیری بر بهای هــر متر خانه و 
حتی اجاره ندارد. دیروز ریس اتحادیه مشــاوران اماک تأکید 
کــرد که تغییر قیمت های اخیر کاالهای اساســی تأثیری بر بازار 
مســکن نخواهد داشت. مصطفی قلی خســروی در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کــرد: »بازار مســکن از پارامترهایــی مثل تورم 

عمومی، بازارهای موازی، میزان تولید مسکن، هزینه ساخت، 
تورم نهاده های ســاختمانی و نرخ دســتمزد تأثیــر می گیرد و 
تغییرات اخیر قیمت کاالهای اساســی و خوراکی تأثیر چندانی 

بر این بازار ندارد.«
وی افــزود: »اگر تغییــر قیمت کاالهایی مثــل روغن، لبنیات و 
ماکارونی تأثیر زیادی بر شــاخص تورم ایجاد کند ممکن است 
تا حدود اندکی بر بازار مســکن اثرگذار باشد اما همان طور که 

گفتم رشد قیمت سنگین ایجاد نخواهد کرد.«
خســروی با بیان اینکه مشــاوران اماک نقشــی در نوســانات 
قیمت مســکن ندارند گفت: »طبیعی اســت کــه پایین آمدن 
قیمــت خانه منجــر به رونق شــغل واســطه های بــازار اماک 
می شــود، بنابرایــن ما همــواره طرفدار ارزان شــدن مســکن 

هستیم.«
رئیس اتحادیه مشــاوران اماک با اشاره به صحبت های برخی 
نمایندگان مجلس مبنی بر نقش مشــاوران اماک بر افزایش 
قیمت مسکن گفت: »نمی دانم چه دلیلی دارد که برخی آقایان 
دائم بر یک تحلیل اشتباه اصرار می کنند و کم کاری خودشان را 
به گردن مشاور اماک می اندازند. ما طبق قانون نظام صنفی، 
مجری قوانین هستیم. بارها گفته ایم که این قانون برای صنف 
اماک حداقــل هفت ایراد دارد که باید اصاح شــود. قانون را 
اصاح نمی کنند بعد هر جا کم می آورند از مشاوران اماک مایه 

می گذارند.«
وی اظهــار کــرد: »یکــی از نمایندگان عضو کمیســیون عمران 
مجلــس اخیرا بیان کــرده که هیات مدیــره اتحادیه اماک که 
خودشــان بنگاه دار هســتند نمی توانند بنــگاه داران را کنترل 
کنند. آخر مگر می شــود از صنــوف دیگر بــرای اتحادیه اماک 
اســتفاده کــرد؟ طبق مــاده۷ قانون نظــام صنفــی، اتحادیه 
شــخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای 
فعالیــت یکســان یا مشــابه اند، بــرای انجــام دادن وظایف و 

مسؤولیت های مقرر در این قانون تشکیل می گردد.«
رئیس اتحادیه مشــاوران اماک تصریح کرد: »تعجب می کنم 
فــردی از قوه مقننه کــه وظیفه اصلی اش قانون گذاری اســت 
نسبت به قوانین مرتبط با کمیسیونی که در آن عضویت دارد 

بی اطاع است.«
خســروی همچنین درباره آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: 
»ثباتــی کــه از حدود یک ســال گذشــته در بــازار ایجادشــده 
همچنــان وجــود دارد و قیمت مســکن در اردیبهشــت تغییر 
چندانی نداشــت. تا حــدودی نگران بــازار اجاره هســتیم. به 
مشــاوران امــاک توصیــه می کنیم بــا نزدیک شــدن به پیک 
جابجایــی از چانه زنی بــا مالکان بــرای کاهش نــرخ اجاره بها 

غافل نشوند.«
وی بیان کرد: »در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی 
با دشمنان قسم خورده نظام است، باید هر کس در هر شغلی 
تــاش کند تا اوضاع زندگی مردم بهتر شــود. مــا اعتقاد داریم 
باید هوای اقشار ضعیف را داشته باشیم. کاری که ما می توانیم 
بکنیم این اســت که به مالکان توصیه رعایــت انصاف و رافت 
اســامی را داشته باشــند. البته دولت سقف افزایش اجاره بها 
را در شــهر تهــران ۲۵درصــد اعــام کرده کــه ما نیــز در انعقاد 
قراردادها باید این مســئله را به موجران و مستأجران گوشزد 
کنیم. انعقاد قراردادهای باالتر از ســقف تعیین شــده ممنوع 

است.«

ادامه روند افزایشی قیمت اوراق مسکن
افزایش قیمت مسکن و اجاره در حالی است که روند افزایشی 
اوراق مســکن هم همچنان ادامــه دارد؛ به طوری که متأهل ها 
برای خرید این اوراق باید بیــش از ۱۱۹میلیون تومان پرداخت 
کننــد، درحالی که ایــن رقم در هفتــه قبل حــدود ۹۸میلیون 

تومان بود.
 بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مســکن نشان می دهد 
که هر برگ اوراق تســهیات مســکن در فروردین و اردیبهشت 
و خرداد ســال گذشــته به ترتیب ۱۲۵هزار و ۷۰۰، ۱۲۳هزار و ۸۰۰ 
و ۱۲۴هــزار و ۲۰۰تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تســهیات 
مسکن بانک مســکن در تیر، مرداد و شهریورماه سال گذشته 
با قیمت ۱۲۳هــزار و ۹۰۰، ۱۲۴هزار و ۴۰۰ و ۱۲۳هزار و ۹۰۰تومان 

دادوستد می شود.
همچنین این اوراق در ماه مهر ســال گذشــته ۱۲۴هزار و ۵۰۰، 
در آبــان ماه ۱۲۴هزار و ۱۰۰ و در آذرماه نیز ۱۲۳هزار و ۳۰۰ تومان 
قیمــت دارند. اوراق تســهیات مســکن در دی  و بهمن ســال 
گذشــته نیز با قیمت های ۱۲۴هزارو۷۰۰ و ۱۲۴هزار و ۵۰۰تومان 
معامله می شــود. این گزارش نیز بر اســاس قیمت بهمن ماه 

نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی

بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰میلیون 
تومان تســهیات دریافت کنند که شــامل ۲۰۰میلیون تومان 
تســهیات خریــد مســکن و ۸۰میلیــون تومــان وام جعالــه 
می شــود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰میلیون تومان تســهیات باید 
۴۰۰ برگه تسهیات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد 
اوراق با تســه ۱۲۴هــزار و ۵۰۰تومانــی، ۴۹میلیــون و ۸۰۰هزار 
تومان می شــود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰میلیون تومان 
وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ورق به مبلغ ۱۹میلیون و ۹۲۰هزار 
تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۶۹میلیون 

و ۷۲۰هزار تومان می رسد.
زوج هــای تهرانــی نیز بــر همیــن اســاس می توانند تا ســقف 
۴۸۰میلیون تومان شــامل ۲۰۰میلیون تومان تسهیات خرید 
مسکن برای هر نفر و ۸۰میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ 
بنابراین زوجین باید ۸۰۰برگه تسهیات مسکن خریداری کنند 
کــه هزینــه آن ۹۹میلیون و ۶۰۰هــزار تومان می شــود که همراه 
با هزینــه ۱۹میلیــون و ۹۲۰هزارتومانــی وام جعاله کــه برای آن 
باید ۱۶۰ورق تسهیات مســکن خریداری کنند، در مجموع باید 

۱۱۹میلیون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استان ها

سقف این تســهیات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیــش از ۲۰۰هزار نفــر برای مجردها بــه ۱۶۰ و بــرای زوجین به 
۳۲۰میلیون تومان رسیده اســت که با توجه به اینکه مجردها 
باید ۳۲۰ و متأهل های ســاکن این شــهرها نیــز باید ۶۴۰برگه 
تســهیات مســکن خریداری کنند، مجردها بایــد ۳۹میلیون 
و ۸۴۰ هــزار تومــان و متأهل ها نیز باید ۷۹میلیــون و ۶۸۰هزار 

تومان پرداخت کنند.
ایــن وام بــرای مجردهای ســایر مناطق شــهری بــه ۱۲۰ و برای 
زوجیــن این مناطق نیز به ۲۴۰میلیون تومان رســیده اســت؛ 
بنابراین مجردها باید با پرداخت ۱۴میلیون و ۹۴۰ و متأهل ها 
نیــز با پرداخت ۲۹میلیون و ۸۸۰هزار تومــان برای خرید اوراق 

نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

روایتفعاالنبازارازوضعیتمسکندرشرایطیکهدریکدههگذشته،نرخاجارهبهارکوردزدهاست

اجاره شریکی خانه توسط چند خانواده

وقتی آدم های شهر خانه به دوش می شوند
مشکالتاجارهبهایبیضابطه؛ازناامنیروانیتاافزایشاختالفاتخانوادگی
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شهرداري عجب شــير در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۵۵- ۱۴۰۱,۰۱,۱۶شوراي 
اســامي شهر عجب شــير تعدادي جاي غرفه و بوفه در چندین نقطه شهر را از 
طريــق آگهي به اجاره دهد لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ ۱۴۰۱,۰۲,۲۰ تا آخر 
وقت اداري  تاريخ  ۱۴۰۱,۰۲,۲۷ با مراجعه به شــهرداري و كسب اطاعات بيشتر 

از شرايط آگهي اقدام نمايند.
-مبلغ سپرده : ۵ % قيمت مبناي هر غرفه

-تاريخ قرائت پيشنهادات ۱۴۰۱,۰۳,۰۷ - ساعت ۱۶ بعد از ظهر
-هزينه هاي مربوط به چاپ و انتشار آگهي بعهده برنده مي باشد.

-سایر شرایط در آگهی اجاره قید گردیده است.
-شهرداري در قبول يا رد هريك از پيشنهادات مختار است.

 احمد زاده شهردار عجب شير

آگهي اجاره مرحله اول - نوبت دوم
روزنامه سرخاب

م الف:۶۹۶
تاریخ انتشار :1401/02/27

م.الف:527/108
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۴01۶0۳0۴02۳000120 مورخه 1۴01,02,01 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک آذرشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم حســینی خانمیری فرزند اکبر بشماره شناســنامه ۳۹ صادره از در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 71.82 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از ۶280 اصلی واقع در بخش 12 تبریز خریداری از مالک رسمی آقای  داود وکیلی پیرلری محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت: انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
  تاریخ انتشار نوبت اول :1۴01,02,27                تاریخ انتشار نوبت دوم1۴01,0۳,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
جلیل نهادی رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهر

جلســه مجمع عمومی عادی و فــوق العاده نوبت دوم انجمن صنفی کارگران ســاختمانی تبريز راس ســاعت ۱۰ صبح روز 
چهارشــنبه مورخه ۱۴۰۱,۰۳,۲۵در محل انجمن صنفی کارگران به نشــانی : تبريز چهارراه بهار جنب مدرســه محدثه کوچه 
پاسارگاد پ۳ برگزار می گردد. از کلیه کارگران ساختمانی دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا داوطلبین 
ســمت هیات مدیره و بازرســی می توانند حداکثر طی مدت یک هفته از تاريخ انتشار این آگهی جهت ثبت نام و ارائه مدارک 

به آدرس دفتر انجمن به نشانی مذکور مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

١- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش مبلغ حق ورودیه و حق عضویت
۲- اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت حق الزحمه به اعضای هیات مدیره و بازرسان

۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان
۴-اصاحات اساسنامه )ماده ۴( و )بندهای الف -ب-د. ماده ۷(

۵-استماع گزارش مالی انجمن ، سالهای ۱۴۰۰-۹۹-۹۸ 
 رئیس و هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ســاختمانی تبریز

روزنامه سرخاب آگهی دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارگران ساختمانی تبریز نوبت دوم
تاریخ انتشار :1401/02/27

انتخاب-دولــت تحت عنوان اصالح نظام پرداخت 
یارانه هــا طــی روز هــای گذشــته فرآیند حــذف ارز 
افزایــش  جبــران  بــرای  و  کــرده  آغــاز  را  ترجیحــی 
قیمت هــا مقداری یارانه را به حســاب سرپرســتان 
خانوار هــا واریز کــرد. مبالغ پرداختــی یارانه ها دو 
قسمت اســت: دهک های اول تا ســوم هر نفر ۴00 
هزار تومــان دریافت کردند و دهک هــای چهارم تا 
نهم نیز به هر نفــر ۳00 هزار تومان. دهک دهم نیز 

از فرآیند دریافت یارانه حذف شد.
کدام قدرت خرید؟

اولیــن پرداخــت یارانــه ۴5 هــزار تومانی در ســال 
1۳8۹ انجــام شــد یعنی قبــل از تحریم های شــدید 
غرب علیــه ایران در زمســتان ســال 1۳۹1 که باعث 
افزایــش شــدید نرخ تــورم و ارز در کشــور شــد. در 
زمان پرداخت یارانه توســط دولت احمدی نژاد در 
ســال 1۳8۹ نرخ هــر دالر آمریکا حــدود 1200 تومان 
بــود، بنابراین هر فرد در مــاه حدود ۴5 دالر یارانه 

می کرد. دریافت 
بــا شــروع تحریم هــا و افزایش نــرخ دالر بــه باالی 
۳000 تومان نرخ تورم شــدید در کشــور حاکم شــد 
و با وجــود چنــد برابر شــدن قیمت ها نــرخ یارانه 
پرداختــی تغییــر نکرد. ایــن در حالیســت که طبق 
آمار هــای جدید اعالم شــده در دو دولــت روحانی 
نیــز قیمت ها حدود ۴ تا ۹ برابر شــد و نرخ دالر نیز 
تــا نقطه ۳0 هــزار تومــان یعنی همین نــرخ کنونی 
پیش رفت؛ بنابرایــن به طور میانگیــن قیمت ها از 
زمان پرداخت یارانه ۴5 هــزار تومانی تاکنون حول 
و حوش 1000 درصد افزایش پیدا کرده اند، اما نرخ 
یارانه ۴5 هزار تومانی روی همــان عدد ثابت باقی 

ماند.
پیــش از تحریم هــای دولــت احمدی نــژاد هــر نفر 
۴5 دالر یارانــه دریافت می کرد، ایــن رقم در دولت 
روحانــی بــا دالر ۳0 هــزار تومانی و یارانــه 100 هزار 
تومانی بــه حــدود ۳ دالر رســید و ارزش آن تقریبا 

از بین رفت. تماما 
اکنــون دولت ســیزدهم اقــدام بــه ۳ برابــر کردن 
یارانــه 100 هــزار تومانی کــرده و آن را بــه ۳00 هزار 
تومان یعنی 10 دالر در ماه افزایش داده است. این 
در حالیســت که در خــود همین دولــت تاکنون در 
نتیجــه آزادســازی قیمت ها در بعضی اقالم شــاهد 
رشــد ۴00 درصدی هســتیم و برخی اقــالم از جمله 
برخــی روغن هــای صنعتــی مانند روغن فلــه پالم 
و ســویا نیــز حتــی رشــد 500 درصدی داشــته اند. 
یعنی یارانه ۳00 هــزار تومانی حتی کفاف نرخ تورم 
ایجاد شــده در خود همین دولــت را نیز نمی دهد 
چه برســد که بخواهیم تورم دولت هــای قبل را نیز 

کنیم. محاسبه 
یارانه 100 هــزار تومانی در دولت قبــل در حالی به 
مردم پرداخت شــده که فقط درآمــد دولت قبل از 
قبــال هدفمنــدی یارانه حدود 7 برابر شــده یعنی 
معادل 82۴ هزار میلیارد تومان و این در حالیست 
که تنهــا 2۳۴ هزار میلیارد تومــان به صورت یارانه 
به مردم پرداخت شد و این نشان می دهد که مردم 
بــه تنهایی بــار آزادســازی اقتصادی را بــدون هیچ 
گونه حمایت اجتماعی دولت به دوش کشیده اند. 
در کنــار این موارد باید به انــزوای اقتصادی ایران، 
تورم های افسارگســیخته و تحریم های بین المللی 
اشــاره کرد که فشار مضاعفی را به دوش مردم وارد 

کرده است.
ذکر مثالی از مبلغ پایین یارانه نقدی راهگشاســت. 
قیمــت هر لیتر روغــن مایع و نیمه جامد افزایشــی 
معادل بیش از ۳00 درصد داشــته اند. مبلغ یارانه 
هر فــرد نیز حدود ۳00 تــا ۴00 هزار تومان اســت. 
به این ترتیــب هر فردی با دریافــت یارانه اش تنها 
می توانــد چنــد لیتــر روغن خریــداری کنــد این در 

حالیســت که روند افزایش قیمت ها فشــار بســیار 
ســنگین تری را بــه دوش مــردم وارد خواهــد کرد. 
این اتفاق در حالی افتاده است که هنوز سرنوشت 

نان، دارو و بنزین نیز مشــخص نیست.
در پرداخــت این یارانه هــا صرفــا هزینه های چهار 
کاالی مشــخص شــده )مــرغ، تخــم مــرغ، شــیر و 
پنیر( محاســبه شــده اســت، امــا دو نکتــه در این 
راســتا وجــود دارد: اول اینکــه بــا افزایــش قیمت 
ایــن کاال ها یک تورم عمومی و سراســری در کشــور 
ایجاد خواهد شــد بــه این معنا کــه تمامی کاال ها و 
محصوالت مصرفــی و همچنین خدمات را که هیچ 
ارتباطــی با کاال های یاد شــده نــدارد در بر خواهد 
گرفــت. مثــال فردی کــه قبال مو هــای خــود را با ۶0 
هزار تومان اصالح می کرد با تورم ایجاد شــده باید 
قیمت بیشــتری بپردازد. یا اینکه نرخ اجاره مسکن 

در نتیجــه این تورم افزایش خواهد یافت.
دوم اینکه در این کاال ها مشــتقات محاســبه نشده 
اســت و یعنی اگر روغن پالم افزایش 500 درصدی 
داشــته تمامی کاال ها و خدماتی که محصول اولیه 
آن ها این روغن اســت نیز با افزایش شــدید قیمت 
مواجــه خواهنــد شــد. تیتر هــای رســانه ای کــه با 
موضوع افزایش قدرت خرید کار شــده اند بیشــتر 

شبیه یک آمارسازی شبه هالیوودی است.
بــه عنــوان مثــال یکــی از خبرگزاری هــای معروف 
کشــور در گزارشــی بــا عنــوان »یارانه هــای جدید 
چقــدر به قــدرت خریــد مــردم اضافــه می کند؟« 
محاســبه کــرده یــک خانــوار چهــار نفــره قبــل از 
افزایــش قیمت ها برای مرغ، تخم مرغ، شــیر و پنیر 
2۴1 هــزار تومــان هزینــه می کرده و پــس از انفجار 
قیمت هــا این میزان بــه 5۶8 هزار تومان رســیده. 
یارانــه ایــن خانــوار که قبــال چهارصد هــزار تومان 
بود بــه 1 میلیون و ۶00 هــزار تومــان افزایش پیدا 
کــرده و نتیجه گرفته قــدرت خرید خانــوار در این 
چهــار کاال ۹2۳ هــزار تومــان افزایش یافته اســت. 
این رســانه ضمــن اینکه قــدرت خرید جدیــد را بر 
اســاس یارانه قبلی که هیچ نقشی در قدرت خرید 
نداشــت، محاســبه می کند بلکه با برشمردن فقط 
چهــار کاال نتیجه گرفتــه قدرت خرید یــک میلیون 
تومان افزایش یافته اســت. این همان آمارســازی 
شــبه هالیوودی و مضحکــه ی رســانه ای اســت که 

پرتاب شــدن مردم به قعر دره فقر را کامال و آشکارا 
نادیــده می گیــرد و این بــر خالف تمامــی اصول و 

است. رسانه ای  پرنسیب های 
نکته این اســت کــه سیاســت گذاران یــا نمی دانند 
کــه در کشــور تــورم سراســری ایجــاد خواهد شــد 
در  کننــد.  فــرار  آن  از  می خواهنــد  و  می داننــد  یــا 
هــردو مــورد آن ها شایســتگی نشســتن بر کرســی 
سیاســت گذاری اقتصادی کشــور را ندارنــد چرا که 
ایــن مفاهیم از ابتدایی ترین مفاهیــم علم اقتصاد 

است.
آنچه که واضح اســت این است که این میزان یارانه 
ســال آینده بــا توجه به تورم ایجاد شــده درکشــور 
احتماال ارزش بســیار پایین تری خواهد داشت و به 
سرنوشــت یارانه قبلی یعنی همان ۴5 هزار تومانی 
دچار خواهد شــد چرا که سازوکار بلندمدت دولت 
بــرای پرداخــت یارانــه مشــخص نیســت و معلوم 
نیســت افزایش تورم ماه ها و سال های آتی چگونه 

روی یارانه پرداختی اعمال خواهد شد.
اکنــون نرخ کاال هــا در ایــران تقریبا بــه قیمت های 
جهانی در حال نزدیک شدن است و در بعضی اقالم 
ماننــد روغن حتی باالتر از قیمت هــای جهانی ارائه 
می شــود. هر لیتر روغــن در فروشــگاه های آلمانی 
اکنون بــا نرخ نزدیک به 2 یورو آن هم بعد از کمبود 
شدید ایجاد شــده در بازار به دنبال جنگ روسیه و 
اوکراین ارائه می شود، یعنی حدود ۶5 هزار تومان. 
در حالی که هر لیتر روغــن اکنون در بازار داخل به 
70 هزار تومان رســیده اســت. اما تفاوتی که وجود 
دارد این اســت کــه میانگیــن حداقل دســتمزد به 
عنــوان مثــال در آلمــان بــاالی 2500 یــورو در ماه 
اســت، اما در ایران حداقل دســتمزد امســال حتی 
بــه 200 دالر در مــاه هم نمی رســد. یک مثــال دیگر 
اینکــه بعــد از آزادســازی قیمت هــا احتمــاال قیمت 
هــر کیلوگرم گوشــت گاو به باالی ۳00 هــزار تومان 
برســد که دقیقا معادل نرخ جهانــی حدود 10 تا 12 
یــورو در هر کیلوگرم اســت. با ایــن آمار ها می توان 
مشــاهده کــرد که مبالــغ پرداختــی یارانه نــه تنها 
کفــاف هزینه های افزایش یافته زندگی را نمی دهد 
بلکه طبق آمار های ســال گذشته که پرداخت یارانه 
باعث افزایش فقر در جامعه شــده است، در آینده 

نیز شــاهد تعمیق فقر در کشور خواهیم بود.

از کجاست؟ منابع یارانه 
بر اســاس آمار های منتشر شده با این میزان یارانه 
دولــت ســالی معــادل حــدود 250 هــزار میلیــارد 
تومان پرداختی یارانه خواهد داشــت که بر اساس 
نــرخ دالر ۳0 هــزار تومانــی حــدود 8 میلیــارد دالر 
خواهــد شــد، یعنــی تقریبــا همــان مبلغــی که در 
بودجــه ســال های گذشــته بــرای واردات کاال های 

اساسی اختصاص داده شده بود.
پرداخت یارانــه 250 هزار میلیارد تومانی در ســال 
در حالیســت کــه طبــق آمار هــا کل صــادرات نف 
خام ایران در ســال 1۴00 حــدود 100 هــزار میلیارد 
تومان بوده اســت. با فــرض اینکه هر بشــکه نفت 
ایران حــدود 100 دالر به فروش برســد ایــران باید 
بتوانــد روزانه حــدود 700 تا 800 هزار بشــکه نفت 
بفروشــد تا بتوانــد مبالغ یارانه را تامیــن کند. این 
موضــوع احتماال باعث تغییر کل نظام بودجه ریزی 
در کشــور خواهد شــد چرا کــه تعهــدات دولت در 
پرداخت های نقدی نیز ســنگین تر شده است. این 
در حالیســت که هنــوز یارانه نان و دارو مشــخص 
نشــده و به تبع ایــن موضوع نیز میــزان یارانه ها را 

افزایش خواهد داد.
نکتــه اساســی در این حجــم از پرداخــت یارانه این 
اســت که احتماال دولت در ســال های آتی با کسری 
بودجه ناشی از این میزان پرداخت یارانه ها مواجه 
خواهد شد و کسری بودجه نیز دوباره باعث ایجاد 
چرخه تورمی در کشــور خواهد شد. تعهد پرداخت 
ســاالنه بیش از 250 هزار میلیارد تومان و یا شــاید 
بیشــتر )اگر دارو را نیز در نظــر بگیریم( دولت را در 
چرخه تامین مالی این مبالــغ گرفتار خواهد کرد و 
نتیجه آن در نهایــت چاپ پول و افزایش پایه پولی 
و نیــز تعمیــق چرخه تــورم و البته ادامــه وضعیت 

رکودی در کشور خواهد شد.
آینده یارانه ها و ادامه قیمت گذاری دستوری

پرداخت یارانه ها در ایران و در کشــوری که همیشه 
بــا نــرخ تــورم دســت و پنجه نــرم می کند همیشــه 
مسئله ســاز بوده اســت چــرا که افزایــش نرخ های 
تــورم و شــوک های ارزی در یک چشــم بــه هم زدن 
قدرت خرید یارانه را تا حد زیادی کاهش می دهد. 
شــوک های ارزی ناشــی از تحریم هــای بین المللی 
اقتصــادی  ناکارآمــد  ســاختار های  همچنیــن  و 

ایــران و فســاد گســترده هزینه هــای کمرشــکنی را 
به مــردم تحمیل کرده اســت. بــه همیــن دلیل با 
توجه بــه تجربه های قبلــی پرداخــت یارانه نقدی 
پرســش هایی در این خصوص مطرح می شــود که 

هنوز جوابی از ســوی مسئوالن داده نشده است:
در صورت افزایش نرخ تورم که قطعا اتفاق خواهد 
افتاد آیــا مبلغ یارانه هــا تغییر می کنــد؟ دو حالت 
بیشــتر وجود ندارد: اگر مبلــغ یارانه ها همزمان با 
نرخ تــورم افزایش پیــدا کند تعهــدات مالی دولت 
ســنگین تر خواهد شــد که همین نیــز کفاف جبران 
هزینه زندگی را نخواهــد داد و احتماال دولت برای 
تامیــن مالــی یارانه هــا با مشــکالت زیادی دســت 
و پنجــه نرم خواهــد کرد. حالت دوم این اســت که 
دولــت سیاســت ســرکوب قیمتــی و قیمت گــذاری 
دســتوری را در پیــش بگیــرد کــه این موضــوع نیز 
راهــکاری بســیار ناکارآمــد بــا توجــه بــه تجربیات 
گذشته قیمت گذاری دســتوری است. دولت همین 
االن هم بــرای جلوگیــری از افزایش بیشــتر قیمت 
اســت.  گرفتــه  پیــش  در  را  قیمت گــذاری  راهــکار 
یک مثــال بــرای محاســبه هزینه پــرورش یک مرغ 

می تواند در این راستا راهگشا باشد:
هزینــه ای اولیــه پــرورش یک مــرغ زنــده دو و نیم 

از: کیلویی عبارت است 
دان مــرغ میانگین کیلویی 15 هزار تومان و هر مرغ 
دو و نیــم کیلویی در هر دوره پنج کیلو دان مصرف 

75 هزار تومان. می کند که می شود 
هر عدد جوجه یک روزه 10 هزار تومان.

هزینــه کارگر برای هرمرغ حدود 5 هزار تومان
هزینه داروی هر مرغ حدود 7 هزار تومان

هزینــه اجاره مکان برای هر مرغ 5 هزار تومان
هزینــه آب، برق و ســوخت برای هر مــرغ حدودا ۴ 

تومان هزار 
مجمــوع ایــن هزینه هــا حــدود 10۶ هــزار تومــان 
اســت. یعنی برای پرورش هر مرغ دو و نیم کیلویی 
حدود 10۶ هــزار تومان هزینه می شــود، اما دولت 
قیمــت فــروش هر کیلو مــرغ درب مرغــداری را ۴5 
هــزار تومــان تعییــن کرده که بــرای یک مــرغ دو و 
نیــم کیلویی حــدود 112 هــزار و 500 تومان اســت. 
می بینیم که عمال مرغدار هیچ ســودی نخواهد کرد 
چرا که میانگین در هر دوره حدود 10 درصد تلفات 
وجــود دارد. در این شــرایط یا مرغــداری مجبور به 
تعطیلــی واحد تولیدی خود اســت یــا اینکه ناچار 

است قیمت ها را در بازار افزایش دهد.
تجربیات گذشــته نشــان می دهد که قیمت گذاری 
دســتوری در بازار موجب ایجاد رانت های گســترده 
خواهــد شــد و در نهایت بــاز هم دود آن به چشــم 

مردم خواهد رفت.
در شــرایطی که دولت هیچ ایده مهمی برای ایجاد 
حمایــت اجتماعی از مردم نــدارد و صرفا پرداخت 
یارانــه را بــا محاســباتی نســبتا ســاده و آمار هایی 
ناقص در دســتور کار قرار داده به نظر می رســد که 
در آینــده نزدیک مردم زیر بار مشــکالت تورمی رها 
خواهند شد، اتفاقی که طی سالیان گذشته افتاده 

است.
مهمتریــن راهکار دولت در شــرایط کنونی افزایش 
حداقــل حقوق و دســتمزد متناســب با نــرخ تورم 
در کشــور و پوشــش سبد معیشت اســت. در حالی 
کــه آزادســازی نــرخ ارز بــه نفــع تولیدکننــدگان و 
ســرمایه داران اســت و آن هــا از نــرخ ارز بــازار نفــع 
خواهنــد بــرد، چــرا کــه ســودآوری آن هــا افزایش 
دســتمزد  و  حقــوق  می بایســت  یافــت،  خواهــد 
کارگران نیز بر اســاس نرخ روز تورم محاســبه شود 
تــا قدرت خرید آن ها افزایش پیــدا کند و به همین 
دلیــل شــورای عالــی کار بایــد جلســات فــوری و 

را تشکیل دهد. اضطراری افزایش دستمزد 

 دولت چگونه در حال پیاده سازی مدل شیلی در ایران است؟
آش شله قلمکار تیم اقتصادی رئیسی

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت پدیده صنعت پایون ارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۶۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۱۵۳۶۶ 
دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده شــرکت که در ساعت۰۹:۰۰صبح مورخ : ۱۴۰۱,۰۳,۱۰در محل قانونی 
شرکت استان اذربایجان شرقی - شهرستان جلفا-بخش مرکزی- شهر جلفا- محله ازاد تجاری ارس فاز یک معبر ماقبل اخر خیابان 

ارس شمالی A۶ – معبر اخر خیابان A۵- پاک۱۷,۲ق تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه مجمع فوق العاده ا-ورود شريک یا شرکای جدید به شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پدیده صنعت پایون ارس با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت ۶۶۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۱۵۳۶۶

روزنامه سرخاب 
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ورزشســه- یک کمک داور لیگ برتری پــس از قضاوت در 
یک مســابقه جنجالی با اتفاق عجیبی مواجه شد که نزدیک 

بود جان او را بگیرد.
 ذوب آهن و تراکتور در حالی در مسابقه هفته بیست و هفتم 
لیــگ برتر به تســاوی بــدون گل مقابل هم رضایــت دادند 
کــه اصفهانی هــا در دقیقه ۹۰ با شــوت تماشــایی مســعود 
ابراهیم زاده دروازه سرخ پوشــان تبریزی را باز کردند، اما تیم 
داوری این بازی لحظاتی بعد آفســاید بازیکن گلزن ذوب را 

گرفت و گل را مردود اعام کرد.
پس از مردود اعام شــدن این گل، مهــدی تارتار و کادر فنی 
ذوب آهن اعتراض شــدیدی به داور وسط و به  ویژه مرتضی 
یوسف شــهریاری کمــک داور دوم داشــتند و معتقــد بودند 
تصمیم او اشتباه بوده و همین اتفاق موجب شده سه امتیاز 

از دست آنها برود.
امــا پــس از این بــازی نیــز اتفاقــات جنجالی بــرای مرتضی 
شــهریاری که گل را مــردود اعام کرده بود، افتاده اســت. به 
نظر می رسد خودروی او قبل از اینکه به تهران برسد، واژگون 
شده و بنابر اظهار نظر این کمک داور، عوامل غیر طبیعی در 

رقم خوردن این اتفاق تاثیر داشته است.
همین مســائل بهانه ای شد تا "ورزش ســه" گفت وگویی با 
این کمک داور خوزستانی که سومین سال حضورش در لیگ 

برتر را پشت سر می گذارد، ترتیب بدهد:
*ماجراوحواشــیبازیذوبوتراکتورازکجاشــروع

شد؟
همه اتفاقات از دقیقه ۹۰ بازی ذوب آهن و تراکتور آغاز شــد. 
همه جنجال ها، تشنج ها و تهدیدها. پس از اینکه گل ذوب 
مردود شــد، کنار زمین هجمه زیادی علیه ما اتفاق افتاد که 
موجب شــد آقای سلطانی، داور وسط دو نفر از اعضای کادر 
فنــی ذوب آهن را اخراج کنــد. پس از آن، وقت تلف شــده را 

محاسبه کردیم و بازی تا لحظه سوت پایان به جریان افتاد.
*پــسازاتمامبازیهمزمینشــلوغشــدهبود.چه

اتفاقیافتاد؟
بافاصله پس از اینکه ســوت پایان زده شد، خود آقای تارتار 
سرمربی تیم ذوب آهن تا مرکز زمین آمد و بنده را لمس کرد 
که بنده هیچ واکنشــی نشــان ندادم، اما ایــن تحریک تارتار 
موجب شد تا نیروهای امنیتی حاضر در ورزشگاه فوالدشهر، 
بیشتر از تیم داوری محافظت کنند و ما را تا رختکن همراهی 
کردند. با توجه به صحبت ناظر مســابقه و داوران، تصمیم 
گرفتیم مدت زیادی در رختکن بمانیم تا هجمه ها و تشنج ها 

بخوابد و به راحتی استادیوم را ترک کنیم.

*راحتازفوالدشهررفتید؟
وقتــی از رختکــن بیــرون آمدیــم، باز هــم افراد منتســب به 
مســوولین و کادر فنــی ذوب آهــن و برخــی تماشــاگران که 
البته چهره های آنها نشــان نمــی داد هوادار باشــند، الفاظ 
نامناســبی علیه ما اســتفاده کردند. نیروی های امنیتی آنجا 
بودند و تهدیدها و فحاشی را دیدند و به همین دلیل ما را تا 

هتل محل اقامت همراهی کردند.
*دوبارهبههتلبرگشتید؟

تصمیــم گرفتیم شــب در هتــل محــل اقامت خودمــان در 
اصفهان بمانیم تا روز بعد این شهر را ترک کنیم، اما وقتی من 
قصد داشتم ساعت ۷ صبح روز یکشنبه اتاق خودم را تحویل 

بدهم و به سمت تهران حرکت کنم، یک اتفاق عجیب افتاد.
*چهاتفاقی؟

ســاعت ۷ صبح یــک فرد )که بعدا متوجه شــدم هوشــنگی، 
سرپرســت تیم ذوب آهــن بوده(،پس از اینکه مــن را در البی 
هتــل دید، بــا صــدای بلند شــروع بــه الفــاظ تهدیدآمیز و 
توهین آمیز کــرد و می گفت همین آقا مــا را خانه خراب کرد، 
کاری کــرد تــا واریــزی ۱۲۰ نفــر یــا ۱۲۰۰ نفر نیــروی ذوب آهن 
بــا همیــن کار )آفســاید گرفتــن( به تاخیــر بیفتــد و جلوی 
پاداش هــا را گرفتید. با صدای بلند داد می زد و می گفت ما را 

خانه خراب کردی و ... .
با این حال من در البی هتل سراغ پذیرش رفتم و گفتم نباید 
در چنین ساعتی، این فرد اینجا باشند و اگر هم هستند، باید 

نوع حرف زدن و رفتارشان درست باشد که مسؤول پذیرش 
هتل به بنده گفت، این آقا سرپرست تیم ذوب آهن هستند! 
من هم گفتم هر شخصی که می خواهند باشند؛ نباید اصول 
و مقررات هتل و مهمان هتل را زیر پا بگذارند. گفتم حتی اگر 
فــرد عادی نیز به  عنــوان مهمان در اینجا بــود، نباید چنین 

اتفاق غیرطبیعی رخ بدهد.
*سرپرســتذوبآهنازکجامیدانستشما۷صبح

قراراستهتلراترککنید؟
همین مســئله برای من شک برانگیز است. چطور سرپرست 
تیــم ذوب آهــن در آن ســاعت بایــد در آنجــا باشــد؟ حالت 
طبیعی که همواره در مســابقات فوتبال اتفــاق می افتد، به 
این شکل است که ما داوران هتل را ترک می کنیم و پس از آن 
سرپرست یا یک مسوول از تیم میزبان، موارد ترخیص هتل 
را پیگیری می کند، اما این بار خیلی عجیب بود که سرپرســت 
ذوب آهن در ســاعت ۷ صبــح در البی بود. البته سرپرســت 
تیم هــا گاهی طی تمــاس با نماینده فدراســیون، در جریان 
مــوارد ورود و خروج داوران هســتند ولی این بــار یک مقدار 

ماجرا فرق داشت.
*باالخرهازهتلرفتید؟

یــک مقدار زمــان برد تــا وســایلم را در ماشــین بگــذارم و از 
پارکینــگ هتــل بیــرون بیایــم. سرپرســت ذوب آهــن هــم 
دوبــاره من را تــا دم در هتل دنبال می کرد. نمی دانم شــاید 

می خواست ماشینم را شناسایی کند یا هر چیز دیگر!

*ماجراهمینجاتمامشد؟
خیر؛ با توجه به تهدیدهایی که شنبه شب )پس از مسابقه( و 
صبح روز یکشنبه که قصد حرکت داشتم، یک سری صحنه ها 
و تحرکات مشکوک در جاده دیدم که توجهی به آنها نداشتم، 
اما وقتی در اتوبان قم- تهران به ۲۰ کیلومتری تهران رسیدم، 
یک ماشین سورن مشکی رنگ پشت سر ماشین بنده رسید و 
آن را از جاده منحرف کرد و شــرایطی رقم زد که خودروی من 
واژگون شــد. ماشین من روی سقف ایستاد که خدا را شکر با 
کمــک برخی افراد حاضــر در صحنه از ماشــین بیرون آمدم. 
به کمک مردم ماشــین به کنــار جاده منتقل شــد تا ترافیک 
برطرف شــود، اما از حدود ســاعت ۱۳:۴۰ روز یکشنبه که این 
اتفاق افتاد، تا حدود ســاعت۱۷ در همان محل حادثه بودم 
که پلیس، مامور راهنمایی و رانندگی و ... آمدند و تصادف و 

این اتفاق را گزارش کردند.
*شکایتقضاییهمداشتید؟

این اتفاق در زمانی رخ داد که نمی شد چنین کاری انجام بدهم 
و مراجع قضایی بســته بودنــد. دیر آمدن عوامــل راهور نیز 
موجب شد که کارم در محل حادثه تا حدود ساعت ۵-۴ بعد 
از ظهر طول بکشــد و فقط توانستم شــکایت اولیه کانتری را 
بگیرم ولی شکایت اصلی را قرار است صبح روز دوشنبه انجام 
بدهم. مجبور شدم تا پایان روز یکشنبه در تهران مستقر شوم 
و صبح روز دوشنبه از طریق مراجع قضایی حادثه پیش آمده 
را پیگیری کنم. ماشــین من از بین رفته و باید شکایت کنم. آن 
ماشین سورن که عامل انحراف و واژگون شدن خودروی بنده 
بود، متواری شد که الزم است با چک کردن دوربین های جاده 
و همکاری پلیس این مشــکل برطرف شــود تــا حقی از من و 

دیگران )در آینده( تضییع نشود.
 ایــن تصویر از خودروی واژگون شــده شــهریاری، کمک 
داور لیگ برتــری در اتوبان قم-تهران انتشــار پیدا کرده 

است
*آسیبجسمانیبهشماواردنشد؟

بخاطر ضربه ای که بر اثر باز شــدن ایربــگ و برخورد فرمان 
ماشــین به قفسه ســینه ام وارد شــد، از نظر جسمانی اذیت 
شــدم و تقریبا در تمام قســمت های بدنم احساس کوفتگی 

و درد دارم.
*شــمااصالتاخوزستانیهستید.چراپسازبازیبه

تهرانمیرفتید؟
برای انجام یک کار ورزشی از اصفهان به تهران برگشتم که این 

اتفاق برای من افتاد.
*جداازحادثهایکهبرایشماپیشآمد،قبولدارید

درلحظــهاعالمآفســایدگلذوبآهندچاراشــتباه
شدید؟تصویرتلویزیونیرادیدید؟

دیــدگاه یــک داور با تماشــاگر متفــاوت اســت. نمی خواهم 
توجیه کنم، اما اولین ایرادی که وارد اســت، به زاویه دوربین 
تلویزیونی برمی گــردد چون تصویر تلویزیونی از مرکز زمین 
گرفته شــده و مورب به صحنه است؛ دوما، من در ابتدا گل را 
ســالم اعام کردم، اما فعل و انفعالی که در شــعاع ۸-۷ متری 
رخ داد، موجب شــد تــا تصمیم را تغییر بدهــم. ندیدم توپ 
از کــدام بازیکن ارســال شــد و آن فــرد که پــاس داد، بازیکن 
هم دست مهاجم ذوب بود یا مدافع تراکتور. به همین دلیل، 
آقای ســلطانی داور وســط را صدا زدم تا مشــورت کنیم. من 
گفتم احســاس کردم مهاجم در آفساید است؛ آقای سلطانی 
گفت تــوپ بلوکه شــده و از بازیکن ذوب بــه بازیکن تراکتور 
می خورد و در ادامه به ســمت مهاجم مــی رود. تا اینجا بحث 
ما منطقــی بود ولی عیب کار اینجا اتفاق افتاد که من و آقای 
سلطانی نمی توانســتیم صحنه را فریز کنیم و بگوییم زمانی 
که توپ در لحظه ارســال به سمت مهاجم می رود، دقیقا چه 

زمانی است تا تشخیص دقیقی داشته باشیم.
*حاالکهصحنهرادیدیــد،میگوییدبازیکنذوبدر

آفسایدبودهیاخیر؟
به نظر من در آفســاید بود ولی باید قبل از آن و زمان ارسال 
توپ را در نظر گرفت. من در زاویه ای که دیدم، تصمیم دوم را 

گرفتم و بازیکن را در حالت آفساید دیدم.
در تلویزیونــی تصاویــر از غیــر دیگــری تصویــر *

دوربینهاندیدید؟
اتفاقا بحث همین جاست؛ دوربین آفساید در مقابل نیمکت 
ذوب آهــن بــوده، اما تصویــری که دوربین آفســاید نشــان 
می دهد را به نماینده فدراســیون تحویل ندادند! اگر تصویر 
از همان دوربین خط آفســاید باشــد، قاطعانــه می گویم که 
تصمیمم درســت بوده یا اشتباه کردم، اما خود ذوب آهنی ها 
آن فیلم را به داوران یا نماینده فدراســیون ارســال نکرده اند. 
بنــده از ســاعت ۱۱ و نیــم شــب تــا دو بامــداد در کنــار آقــای 
صالحیان، نماینده برگزاری مسابقه بودم که ایشان با عوامل 
باشــگاه ذوب آهن و صداوســیما تماس گرفتند تــا تصویر را 
بگیرنــد ولی این اتفاق نیفتــاد و گفتند فردا )یکشــنبه( برای 

شما می فرستیم که روز یکشنبه هم آن حادثه برای من افتاد.
*پــسنمیتوانیدقاطعانهدربــارهاینصحنهاظهار

نظرکنید...
از طــرف باشــگاه ذوب آهــن هیچ صحنــه ای غیــر از تصاویر 
تلویزیونــی بــرای ما ارســال نکردند که تشــخیص درســتی 
بدهیم. تا زمانی که یک آدم در بحث قضاوت داوری هســت، 
محدودیت در بحث دیدن و ... دارد و بنده هم از این مسئله 
مستثنی نیستم، اما اینکه غرضی داشته باشم و گل را صحیح 
اعــام کنم و بعد آفســاید بگیــرم، اصا عمدی نبوده اســت. 
دوســتان نزدیکــم در داوری و فوتبال می دانند که همیشــه 
دنبال حقانیت بوده ام و در طول ۱۸ ســال داوری به مسائل 

حاشیه ای توجهی نداشته ام.

ایســنا- مدیــر تیم ملــی فوتبــال ایــران می گوید در جلســه 
هیات رئیسه، فدراسیون به دنبال حل مشکل البسه تیم بود.

حمید استیلی بعد از جلســه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
اظهــار کرد: دربــاره بازی های تدارکاتی تیم ملی و البســه تیم 
ملی و برنامه ریزی اردوها و ســفر به آنــکارا برای گرفتن ویزای 

کانادا و سفر به ونکور صحبت کردیم.
او همچنیــن گفت: بــه دنبال دومین بازی هســتیم و تیمی از 
قاره آمریکا انتخاب شده و مذاکرات در حال انجام است. برای 
بازی اول تا به حال ۴۸ هزار بلیت فروشــی شده است. شرایط 
تیم هایــی که می توانیم بــا آنها بازی کنیم محدود اســت. قرار 
بود با نیوزیلند و آلبانی در قطر بازی کنیم که نیوزیلند را آقای 
اســکوچیچ مخالفت کرد و قرار شــد با کانادا بازی کنیم. سفر 
ما به کانادا درازمدت اســت و سعی می کنیم دومین بازی را در 
آنجا انجام بدهیم. آقای اسکوچیچ فردا می آیند و برنامه ریزی 

می کنیم.
وی در پاســخ به این سوال ایسنا که چرا در ابتدا قول برگزاری 
بازی با برزیل و آرژانتین داده شــد اما االن به این وعده عمل 
نشد هم گفت: ما هیچ قولی نداده بودیم. ما به طور مستقیم 
بــا آرژانتین و برزیل هیچ مکاتبه ای نداشــتیم. با یک شــرکت 
کــه کارهای برزیــل و آرژانتیــن را انجام می دهــد ارتباط داریم 
و قرار اســت بعــد از جام جهانــی صحبت کنیم. شــرکت هایی 
که بازی های ایــن تیم ها را هماهنگ می کنند، اسپانسرشــان 
تلویزیون خصوصی اســت اما تلویزیون ما خصوصی نیست 
و باید از بخش های دیگر اسپانســری به دنبــال این موضوع 

باشیم.

ادعایکمکداوربازیجنجالیهفتهبعدازواژگونیخودرو

اتهام قصد جان و قتل کمک داور بازی ذوب آهن و تراکتور

تسنیم- سخنگوی فدراسیون فوتبال در حضور 
خبرنــگاران دربــاره مســائل مختلف حــول این 
فدراسیون، خصوصا موضوع محرومیت عزیزی 

خادم صحبت کرد.
احســان اصولی، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی 
فدراســیون فوتبال بعد از نشست هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال اظهار داشــت: همانطور که 
در جلســه قبل گفتم خداراشــکر جلســه هیئت 
رئیســه طبــق ضوابط منــدرج در اساســنامه به 
شــکل رســمی برگزار شــد و حجم زیادی از کار ها 
و موضوعــات مختلــف بررســی شــد. نکته مهم 
دیگری که هفته گذشــته به آن اشــاره کردم، این 
بود که هــواداران فوتبــال دغدغه هایی دارند و 
نگران هســتند که مبادا حواشــی ای که پیرامون 
فدراســیون فوتبال مطرح می شود، تاثیر منفی 
روی امــور تیم ملی فوتبال پیــش از جام جهانی 
بگــذارد. بایــد بگویــم خیال تــان راحــت ، چون 
کار هــا بــا قــدرت انجــام می شــود و می خواهم 
ایــن اطمینان خاطــر را به مردم بدهــم که برای 
ایجاد یک فضــای مطلوب جهت کســب نتیجه 
تاش خواهیم کرد. جلســه امروز در یک فضای 
دوســتانه و صمیمی و با یک وحدت رویه برگزار 
شــد و مصوبات متعددی در زمینه های مختلف 

داشت.
وی دربــاره مهمتریــن مصوبــات هیئت رئیســه 
فدراســیون فوتبــال گفــت: دربــاره صورت های 
مالــی و بودجــه که خیلــی مهم اســت و از تاریخ 
اول برج ۵ باید بودجه مصوب داشــته باشــیم، 
صحبت شــد، البته بــه دلیل اینکــه بودجه باید 
در مجمع تصویب شــود، اجازه بدهید جزئیات 
بودجــه را بعــد از مجمع و بعــد از تصویب اعام 
کنیــم. درباره آماده ســازی تیم های ملی صحبت 
و همچنیــن در بحث هــای اداری نیــز مصوباتی 

انجام شد.
سخنگوی فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: یکی 
از بحث هایی که وجود داشــت، بحــث تدارکات 
تیــم ملی بوده اســت کــه در ایــن بــاره چندین 
البســه  مصوبــه داشــتیم. همچنیــن موضــوع 
تیم هــای ملی مطرح شــد که نکات پیشــنهادی 
عنوان شــد. فردا هم کمیســیون معامات کار را 
نهایــی کرده و به هیئت رئیســه گــزارش خواهد 

داد. همچنیــن دربــاره بــازی تدارکاتــی کانادا و 
قراردادش هم بحث شد، ضمن اینکه انجام بازی 
دوم در فیفا دِی خرداد  ماه پیگیری شد تا بتوانیم 

بازی دیگری در کانادا داشته باشیم.
اصولــی درباره اینکه پیدا کردن حریف تدارکاتی 
برای تیم ملی سخت شده است، یادآور شد: روال 
و عرفــی در مذاکــرات وجود دارد کــه االن درباره 
حریفــان احتمالی یا گزینه ها حرفی زده نشــود، 
بنابرین هر وقت نهایی شد، مثل موضوع کانادا 
اطاع رســانی خواهیــم کــرد. به فهمیــدن اینکه 
می شــود بازی دیگری در کانادا برگــزار کرد یا نه، 

نزدیک هستیم.
وی درباره اینکه در این فیفا دی خیلی از کشور ها 
۴ بازی دوستانه برگزار می کنند اما تیم ملی هنوز 
یک بازی قطعــی دارد، اضافه کــرد: ما چیزی که 
پیگیری می کنیم این اســت که دو بازی را بتوانیم 

نهایی کنیم که البته یکی از آنها قطعی شد.
وی اضافــه کــرد: در حــوزه فوتســال هــم بحثی 
آرژانتیــن  فدراســیون  از  پاســخی  کــه  داشــتیم 
بــرای بــازی دوســتانه دریافــت کردیــم تــا یک 
بازی دوســتانه بــرای تیم ملــی فوتســال با تیم 
ملــی فوتســال آرژانتین حــدود ۱۷ تــا ۱۹ تیر  ماه 
در آرژانتین داشــته باشــیم. این نخســتین بازی 
تداراکاتــی بــرای تیم ملی فوتســال پیش از جام 

ملت های کویت است.
ســخنگوی فدراســیون فوتبال دربــاره رأی امروز 
کمیتــه اخاق و محرومیت ۲ ســاله عزیزی خادم  

تصریــح کرد: ما هــم این خبر را شــنیدیم و البته 
در ســازمان اداری ما هم اباغ شــده است. ارکان 
قضایی فدراســیون مســتقل هســتند و ما هیچ 
دخالتی در تصمیم گیری های دوســتان در ارکان 
قضایی نخواهیم داشــت و چیزی که وجود دارد 
این اســت که این رای صادر شــده است و ما هم 
در جلسه از محرومیت ۲ ساله آقای عزیزی خادم 
مطلع شــدیم. ایــن یک بحث حقوقــی مفصلی 
خواهــد داشــت و بایــد بررســی شــود و از ابعاد 
مختلف موضوع مورد بررســی قــرار بگیرد. نامه 
رسما به فدراسیون اباغ شده و در این خصوص 
جلســات الزم برگــزار خواهــد شــد و در نهایــت 
تصمیم الزم در این خصوص گرفته خواهد شد. 
بخشــی از آن بــه ارکان قضایــی کــه رأی را صادر 
کردند مربوط اســت و آیین نامــه می گوید که به 
محض اینکه در کمیته اخاق رأیی صادر می شود 
ولو اینکه قابلیت تجدید نظر هم داشــته باشد، 
این قابلیت اجرا دارد و در رأی هم تصریح شــده 
اســت که آن فرد در هیچ مجموعــه ای نمی تواند 

شرکت کند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیــا حضور آناین 
خانم موســوی در جلســات قانونی اســت و این 
وضعیــت تا چــه زمانــی ادامه خواهد داشــت؟ 
گفــت: ایــن موضوعی اســت کــه در اساســنامه 
پیش بینی شــده و بر همین اســاس ایشــان در 
جلســات حضور داشتند و به این شکل جلسات 

اداره شد و به رسمیت رسید.

اصولــی درباره صحبت هــای عزیزی خادم مبنی 
بــر اینکه هیئت رئیســه به صــورت غیرقانونی او 
را برکنار کرده اســت، عنوان کرد: ما معتقدیم که 
کاما وفق اساسنامه عمل کرده ایم و نامه ای را از 
فیفا و AFC با امضای اینفانتینو و شــیخ سلمان 
دریافــت کرده ایــم و در آن نامــه در بنــد یک آن 
فرایند ]برکناری عزیزی خادم[ انتصاب و انتخاب 
آقــای ماجــدی را تاییــد می کننــد و می گویند که 
کاما براساس اساسنامه صورت گرفته است و به 
نوعی تبریک گفتند و کار ما را تایید کردند. ما هم 
ُمّر اساسنامه را رعایت و بر مبنای آن عمل کردیم. 
به هر حال دوســتان اظهارنظر می کنند و ما هم 

می شنویم.
سخنگوی فدراســیون فوتبال در خصوص اینکه 
برخی از اعضای مجمع از مصوبات هیئت رئیسه 
گله مند هســتند، خاطرنشــان کرد: مــاده ای در 
اساســنامه اســت که اختیــارات هیئت رئیســه را 
مشخص کرده است. همه چیز روشن است و هر 
وظیفه ای که بر ما تکلیف شده باشد، عینا انجام 

می دهیم.
وی در پاســخ به این ســوال که با توجــه به اینکه 
مشخص نیست در جلسه مجمع درباره ریاست 
فدراســیون تصمیم گیــری شــود، بدیــن ترتیب 
امــکان دارد زمــان برگــزاری مجمع تغییــر کند؟ 
گفت: این یک موضوع کاما حقوقی است و باید 
در ابعاد مختلف بررســی شــود و در این فرصت 
کوتــاه در ایــن خصــوص تصمیم گیری نشــد و 

ان شاءهللا بررسی و اطاع رسانی می شود.
رئیــس کمیتــه فوتســال فدراســیون فوتبال در 
پاســخ به این ســوال که پس از انصراف امارات از 
میزبانی مســابقات جام باشــگاه های آسیا، نامه 
درخواست میزبانی باشگاه گیتی پسند به موقع 
اباغ شــده اســت؟ تصریح کرد: ببینید این نامه 
به کمیته فوتسال ارجاع نشده و در حوزه اجرایی 
بوده و دوستان باید پاسخ بدهند و ما در جریان 
این موضوع قرار نداشــتیم و به کارتابل ما ارجاع 

نشده بود.
ســخنگوی فدراســیون فوتبال در پاســخ به این 
ســوال که جلســه هیئت رئیســه فردا هم برگزار 
می شــود؟ گفت: بخشــی از دســتورات جلسات 
فــردا و پس فردا، امروز مطرح شــد و بر اســاس 

آیین نامه مصوبه هیئت رئیســه فدراســیون که 
می توانند بخشــی از اعضا دســتوری به دســتور 
جلســه اضافــه کننــد، طبــق همــان آیین نامه 
موضوعاتی مطرح شد و براساس آن هم تصمیم 

بر عهده سرپرست فدراسیون فوتبال است .
وی در پاســخ بــه این ســوال که آیــا محرومیت ۲ 
ساله عزیزی خادم کافی بوده است؟ خاطرنشان 
کــرد: ما هیــچ دخالتــی در بحــث آرای قضایی و 
فرایند ارکان مســتقل فدراســیون نداریم و کاما 
هــم تابــع تصمیمــات ارکان قضایی و مســتقل 

فدراسیون هستیم.
اصولــی درباره اینکه قرار بود در ابتدا در فیفادی 
خرداد دو ســه بازی تدارکاتی برگزار شود، یادآور 
شــد: همه تاش فدراسیون و بخش های مرتبط 
بــا بازی های تدارکاتی این اســت کــه در بهترین 
حالت و بــا بهترین تعــداد و بهترین مکان بازی 
فراهم شــود. در ایــن خصوص عوامــل متغییر 
در تصمیم گیری هــا وجود دارد کــه ۵۰ درصد ما 
هســتیم و ۵۰ درصد برای شــرایط تیم های دیگر 
اســت. به مردم اعام می کنیم که همه تاش مان 
و  مختلــف  بخش هــای  در  و  فدراســیون  در  را 
شــخص آقــای ماجدی پــای کار اســت و پیگیری 
می کند. گزارش هایی که به هیئت رئیسه می رسد 
امیدوارکننده است و انشــاهللا بتوان انتظاراتی 
کــه از لحاظ رشــد فنــی تیــم وجــود دارد، اتفاق 

بیفتد.
عضو هیئت رئیســه فوتبــال دربــاره اینکه گفته 
می شــود درآمد های حاصل از بــازی تدارکاتی با 
کانادا زیر یک میلیون دالر است، تصریح کرد: ما 
پرواز رفت و برگشــت را برعهده فدراسیون داریم 
و اگــر بخواهیم بازی دوســتانه  دیگــری در کانادا 
برگزار کنیم باید هزینه  اســتقرار را بدهیم. بر این 
اســاس قرار اســت رقمی بــرای برگزاری بــازی با 

کانادا دریافت شود.
وی دربــاره اینکه بــا توجه به جریمــه کامرانی فر 
و ســلیمانی در کمیتــه اخاق، آیا هیئت رئیســه 
از ایــن افراد نیز شــکایت کرده بود، یادآور شــد: 
درباره فراینــد تصمیم گیری هــای ارکان قضایی 
من نباید توضیح بدهم اما هیئت رئیســه از این 
افراد شکایتی نداشته اســت. در کمیته اخاق به 
ایــن تصمیم رســیده اند و ما نیــز در این جریان 
دخالتی نداریم و همه چیز مستقل توسط ارکان 

قضایی انجام می شود.
سخنگوی فدراســیون فوتبال درباره اینکه گفته 
می شــد پشــت پرده ای در رونــد تأیید صاحیت 
عزیزی خادم برای انتخابات وجود داشته است،  

گفت: اطاعی در این خصوص ندارم.

فیفا و AFC برکناری عزیزی خادم را تأیید کردند
اصولی:رأیکمیتهاخالقمستقلاستوربطیبهماندارد

استیلی:

سعی می کنیم دومین 
بازی دوستانه را هم در 

کانادا انجام بدهیم
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ایسنا- کارشناس گردشــگری گفت: زمانی که بدون 
آمادگی زیرساخت های فرهنگی، مقاصد گردشگری 
معرفی شــود، با تخریب مقاصد یا فرهنگ میزبان 
که حاصل معرفی بدون زیرســاخت اســت، روبه رو 

خواهیم شد.
اعلــم ســمیعی در گفت وگو بــا ایســنا در خصوص 
فرهنــگ میزبانــی اظهار کــرد: از چندیــن منظر به 
فرهنگ میزبانی می توان نگاه کرد. در منظر بازاریابی 
برخی اندیشمندان اعتقاد دارند بازاریابی از مشتری 
شروع و به مشــتری ختم می شــود. حاال می توان به 

جای مشتری لفظ زائر یا مسافر را قرار داد.
وی بــا تاکید بر اینکــه در بازایابی تمــام نگاه مان به 
مشــتری اســت، افزود: باید به مقصد گردشگری به 
چشــم یک بنگاه اقتصادی نگاه کنیم؛ مشکاتش را 

مرتفع کنیم و بعد منتظر جذب مخاطب باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه شاندیز بیان کرد: با این 
نگاه بخش عمده ای از فعالیت های مدیریت مقصد 
به شناخت بازار هدف معطوف می شود که این بازار 

هدف همان مخاطبان هستند.
وی تصریــح کرد: برای ایجاد فرهنــگ میزبانی باید 
نگاهی مدیریتی داشت. بخشی از این نگاه مدیریتی 
آشنایی با تمام ویژگی ها و خصوصیات مانند طبقه 
اجتماعی، ســطح درآمــد و ســاختارهای اجتماعی، 
خانوادگــی و فرهنگی زائر مشــهد اســت. تمام این 
مــوارد در مخاطب شناســی علــم بازاریابی تعریف 

شده و اهمیت دارد.
سمیعی بیان کرد: تعریف ساده از فرهنگ میزبانی 
به این معناست که باید بتوانیم نیازها و خواسته های 
اصیل مخاطب مان را برطرف کنیم. فرهنگ میزبانی 
ایرانی با گشاده رویی و میهمان نوازی بیشتری همراه 
بــوده و این اعتقــاد در میزبانان وجــود دارد که نیاز 

میهمان قبل از مطرح شدن باید رفع شود.
وی افــزود: در فرهنــگ کشــور کره  جنوبــی عبارتی 
وجود دارد به نام »بیم« که افراد بدون گفتن کامی 
از حضور هم و معاشرت با یکدیگر لذت می برند. در 
واقع رفع نیاز میهمان پیش از تقاضا در ایران معادل 

همین اصطاح است.
سمیعی با بیان اینکه این بخش از فرهنگ میزبانی 
میهمان نوازی ذاتی فــرد را می طلبد، عنوان کرد: در 
ساختار مقصدمان به یک »بیم« نیاز داریم که بتواند 
تمام نیازهای مخاطب و زائر را در تمام زمینه ها مانند 
خدمات مســتقیم و غیرمســتقیم، رابطه تاکســی و 
میهمان، شکل خیابان کشــی ها و مسائل امنیتی و 
بهداشتی زائر در شهر را ادراک و مرتفع کند. تمام این 

موارد در فرهنگ میزبانی تعریف می شود.
فرهنگمیزبانیدرایرانضعیفاست

وی با اشاره به اینکه میهمان نوازی و فرهنگ میزبانی 
۲ مفهوم جداگانه اســت، عنوان کرد: با توجه به اکثر 
پژوهش های حوزه گردشــگری و نظر گردشگران در 
مورد ایرانی ها مردم کشــورما بسیار میهمان دوست 
هســتند. این ویژگــی اولین ویژگی اســت کــه تمام 
گردشگران درباره ایران می گویند اما در کشور ما نگاه 

علمی به فرهنگ میزبانی نمی شود که این موضوع 
نیازمند آموزش است.

ســمیعی اظهــار کرد: تا زمانــی که میهمــان، زائر و 
گردشگر تبدیل به مشــتری ما نشده، هر خدمتی 
ماننــد پیــدا کــردن آدرس، پذیرایی در منــزل و... 
را بــه بهترین نحو و با رفتاری شایســته بــه او ارائه 

می کنیم.
فرهنگمیزبانیتکینکهایارائهخدماتبه

مشتریاست
این کارشــناس گردشگری ادامه داد: اما پس از اینکه 
زائر، میهمان یا گردشــگر تبدیل به مشتری می شود 
و موضــوع فرهنــگ میزبانــی پیش می آید، ســطح 
رفتــار جامعه نیــز پایین می آیــد. یکــی از دالیل این 
موضوع این است که در فرهنگ ما مشاغل خدماتی 

شغل های مناسبی نیست.
ســمیعی افزود: به عنوان مثال زمانی که ســطح کار 
یک پیشــخدمت را پایین بدانیم، احســاس حقارت 
در فــرد ایجــاد می شــود و همیــن احســاس باعث 
می شود فرد خدمت گزار با مخاطب به درستی رفتار 
نکند و خدمات به خوبی ارائه نشود. با این تعاریف 
در مجموع فرهنــگ میزبانی در علم گردشــگری به 
تکنیک هــای ارائــه خدمات بر اســاس احتــرام و نیاز 

مشتری گفته می شود.
وی در خصــوص راهکار بهبود فرهنــگ میزبانی در 
مشــهد گفت: در مورد فرهنگ میزبانی در مشهد به 
طور خاص  ۲ موضوع را باید در نظر گرفت که اولین 
مورد آن آموزش است. این مورد حتی برای مقاصدی 

که آموزش دیده هستند نیز ضروری است.
این کارشــناس گردشگری با اشــاره به چرخه زندگی 
مقاصد باتلــر بیان کــرد: این چرخه از تولد شــروع 
می شود و سپس مراحل رشــد و بلوغ را طی می کند 
و در نهایــت به افول می رســد. ایــن چرخه بر مبنای 

ارتباط گردشگر با میزبان تعریف شده است.
سمیعی بیان کرد: ابتدای کار که حضور گردشگر برای 
میزبان تازگی دارد، هنوز اشــتیاق خدمات رسانی در 
میزبان وجود دارد. ســپس میزبان بــه دلیل ازدیاد 
میهمانــان یا گردشــگران وارد فاز تخاصم می شــود 
زیرا حاال که منافع مشــترکی وجود دارد، هر ۲، یعنی 
میهمان و میزبان باید با هم از آن اســتفاده کنند. از 
این نقطه منحنی فرهنگ میزبانی به ســمت افول 
می رود. منحنی یاد شده در مشهد در طول یک سال 
قابل مشاهده است. برای مثال روزهای ابتدای سال 
که تعداد گردشــگران زیاد اســت، این افــراد مزاحم 

تلقی می شوند.
عضو هیــات علمی دانشــگاه شــاندیز بــا تاکید بر 
اینکــه با مدیریت درســت ســطح تخاصــم کاهش 
پیدا می کنــد، تصریح کرد: به عنوان نمونه ۱۰ ســال 
پیش که خیابان ها در حال ساخت بود و کمپی برای 
مســافران وجود نداشــت، زائــران در کوچه ها چادر 
می زدند و همین موضوع مشکاتی را ایجاد می کرد. 
به هر حال هر جا که منابع محدود شود، تخاصم نیز 

ایجاد می شود.

آموزشمهمترینراهایجادفرهنگمیزبانی
سمیعی تصریح کرد: تمام رفتارهای جامعه میزبان 
بــه ۲ مورد آمــوزش و میزان تاثیر حضــور میهمانان 
بر ایجاد تخاصم بســتگی دارد. با آمــوزش می توان 
مســاله تخاصم را در برهه هایی که زائــران زیادی در 
مشهد هستند، رفع کرد. وی با تاکید بر اینکه اولویت 
ما باید آموزش باشــد، گفت: اولین قدم در آموزش، 
آموزش های تخصصی و حرفه ای برای شاغان حوزه 
میهمان نوازی است. این خدمات آموزشی واحدهای 
اقامتی و خدمات مســتقیم و غیرمســتقیم ســطح 

عمومی جامعه را شامل می شود.
گردشگریصنعتیچتریاست

ســمیعی عنوان کرد: برای گردشگری عبارت صنعت 
چتری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. یعنــی تمام 
بخش هــای حوزه هــای گردشــگری بــا هــم تلفیق 
شده اند چون خاطره  کل ســفر برای گردشگر به جا 
می مانــد و بخش هــای مختلــف ســفر را از هم جدا 
نمی کند. بنابراین اگر یک راننده تاکسی بد رانندگی 
کند یا پول بیشــتری بگیرد، برای گردشــگر احساس 
نارضایتی ایجاد می شود؛ این در صورتی است که اگر 
در بخش های دیگر بهترین خدمات ارائه شــود نیز 

ناراضی خواهند بود.
وی افزود: در ادامه این ماجرا حتی اگر گردشگر و زائر 
قصد خرید از یک مغازه را داشته باشد یا در خیابان 
با یکی از ساکنان شهر که میزبان محسوب می شود، 
برخورد اشتباهی داشته باشد، با خاطره ای که ممکن 
است روی سفرش تاثیر بگذارد، همراه خواهد شد.   

این کارشناس ارشــد بازاریابی گردشگری بیان کرد: 
مهم تریــن چالــش مــا در ایــن حــوزه چالش های 
تخصص اســت چرا کــه در بخش عمومــی فرهنگ 
میهمان نوازی تا حدی بر رفتار افراد حاکم اســت اما 
جایی که خدمات و رفتار با میهمان به شغل تبدیل 

می شود، شرایط فرق می کند.
وی افزود: تاکید من بر آموزش در ۲ حوزه تخصصی 
و عمومی است. آموزش های تخصصی زمانی کاربرد 
دارد که فرد می خواهد به شغلی در این حیطه ورود 
پیدا کند امــا آموزش های عمومی از پایه به عبارتی از 

کودکی باید آغاز شود.
ســمیعی در خصوص ادعای آمــوزش دیدن برخی 
از افراد شــاغل در حوزه میهمان نــوازی گفت: فرض 

می کنیــم بــه افــراد آموزش هــای تخصصــی داده 
می شــود اما پس از نگاه به خروجی کار و با توجه به 
برخورد میزبان با گردشــگر و زائر متوجه می شــویم 
که به این افراد آموزشــی داده نشده یا آموزش آنان 

خوب و کافی نبوده است.
عضو هیات علمی دانشــگاه بینالود مشــهد اظهار 
کرد: این مشــکل با جلسات توجیهی و چند ساعت 
کاس رفع نمی شــود بلکه باید فرهنگ سازی انجام 
شود. البته ممکن است پیش زمینه فرهنگی ذهنی 

فرد در ابتدا اجازه استفاده از آموزش ها را ندهد.
وی افزود: وضع قوانین نیز می تواند به رفع مشکات 
کمک کند اما مساله ای که بسیار موثرتر خواهد بود، 
ارائه آموزش های عمومی از سنین پایین است. برای 
مثــال در گذشــته برای ترویــج قوانیــن راهنمایی و 
رانندگی برنامه هایی برای کودکان تولید می شــد و 
حاال پس از گذشــت چندین ســال فرهنگ رانندگی 

تغییر کرده است.
کارنامهقابلقبولصداوسیمادرمعرفی

مقاصدگردشگری
ســمیعی بیان کــرد: صداوســیما در زمینــه معرفی 
و  اســت  فعالیــت  حــال  در  گردشــگری  مقاصــد 
کارنامــه قابل قبولــی دارد. نکته قابــل توجه دیگر 
در ایــن بخــش معرفــی غیرقابــل قبــول مقاصــد 
بــرای گردشــگران خارجی اســت. در واقــع در زمینه 
فعالیت هــای فرهنگی هیــچ ایده جدیــدی وجود 
ندارد کــه این مــورد می توانــد از کم اهمیــت بودن 
گردشگری در دیدگاه مسئوالن نشات  گیرد. تا زمانی 
کــه چاه های نفت درآمد دارد، کســی به گردشــگری 
اهمیت نمی دهد؛ تنها زمانی که درآمدهای نفتی با 
چالش مواجه می شود، توجه ها به سمت گردشگری 

کشیده می شود.
معاونتزیارتاستاندارییکسربازبیسالح

است
وی با بیان اینکــه هنگام اجرایی شــدن برنامه های 
فرهنگی و گردشگری موضوع تضاد منافع نیز مطرح 
می شــود، عنوان کرد: اداره  کل میراث فرهنگی یکی 
از متولیان این امر اســت. حجم کارهای اجرایی این 
اداره به قدری زیاد است که فرصتی برای برنامه ریزی 
بــرای آینده گردشــگری نمی یابــد. بــه عبارتی تمام 
فعالیت های جذب گردشــگر در یــک دفتر بازرگانی 

گردشگری خاصه شده است.
سمیعی گفت: متولی دیگر بخش گردشگری مشهد 
معاونت زیارت اســتاداری است. این معاونت با یک 
عامت سوال جدی مواجه است؛ راه اندازی معاونتی 
کــه بودجه ای ندارد، به چه معناســت؟ بــا توجه به 
ارتباطاتی که با رئیس جمهور گرفته شــده بود، قرار 
شــد که بودجه زیارت به اســتانداری داده شــود. اگر 
این اتفاق رخ دهد، مشکات کاهش می یابد؛ در غیر 
این صورت این معاونت یک ســرباز بی ساح است. 
از شــهرداری نیز به عنوان یکــی از متولیان این حوزه 
که البته اختیارات کمی دارد، نمی توان انتظار زیادی 

داشت.

ایبنا- خوانــدن در جامعه ایرانی همــواره موضوع 
چالش برانگیزی بوده است. بسیاری از ما گزاره هایی 
مانند این که جامعه ایرانی، جامعه ای شفاهی است 
و خواندن در ما ایرانی ها نهادینه نشده را شنیده ایم؛ 
اما نسبت این گزاره ها با واقعیت زیست ما ایرانیان 
چیســت؟ عاوه بر این و فــارغ از کمبود رابطه موثر 
میان مخاطب، نویســنده و تاثیرگــذاری اجتماعی 
گســترش  و  تکنولوژیــک  تغییــرات  نویســندگان، 
رســانه های جمعی فرایند خواندن در جهان جدید 
را بــا چالش های جدی روبه رو کرده اســت. برگزاری 
نمایشــگاه کتاب تهران بهانه ای شــد تا در استودیو 
ایبنا با تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه 
تهران درباره »مســاله خواندن در ایران معاصر« به 

گفت و گو بنشینیم.
آیاخواندنبرایجامعهایراناساســامساله
استچوناساساماایرانیهامتهمهستیمبه

اینکهکتابنخوانیم!
امــروز قــرار اســت در مــورد مســاله ای عمــده  در 
فرهنــگ و نهایتا حوزه کتــاب و کتابخوانی بحث و 
نکاتی را مطرح کنیم. مســاله اساسی که عموما در 
تاریــخ طوالنی نوگرایــی فرهنگی در ایــران مطرح 
شــده، این اســت کــه آیا اساســا مردم ایــران مردم 
کتابخوانی هســتند؟ اتهام اساســی بر مردم ایران 
این اســت کــه کتابخوان نیســتند و اگر هــم کتاب 

می خواننــد، خوانش شــان، خوانشــی ســطحی و 
معطــوف به مســایل حاشــیه ای اســت. مــن این 
اتهــام را قبول ندارم؛ به این دلیل که هر جامعه ای، 
براساس یک ســری ضرورت ها، الزامات، چالش ها 
و موقعیت هاســت کــه وارد کتــاب و کتابخوانــی 
کــه  جاهایــی  در  نیــز  ایــران  جامعــه  و  می شــود 
درگیر بــا چالش های اساســی بوده، تــن به کتاب 
حــوزه  در  چــه  کتاب هایــی  و  داده  کتابخوانــی  و 
رســمی یعنی دانشــگاهی و چه در حوزه حرفه ای و 
تخصصی که معطوف به یک نیاز و پاســخگویی به 

آن بوده انــد، فــروش باالیی داشــته اند. مثا ما در 
همین چند ســال گذشته کتاب هایی داشته ایم که 
۵۰ چاپ خورده اند. مــن از زنده یاد دکتر رضاقلی 
و کتاب جامعه شناســی نخبه کشــی او یــاد می کنم 
که چاپ هــای فراوان داشــت و در ابعاد گســترده 
خوانده شــد. پس در ایــن صورت مــا نمی توانیم 
یک حکم کلی درباره همه کتاب ها، همه حوزه های 
نشــر، ناشــران و مولفــان صــادر کنیــم. بنابراین 
مولفان، کتاب هــا و تولیداتی کــه معطوف به یک 
نیــاز یا یک ضــرورت بوده اند، همــواره مورد توجه 

قــرار گرفته اند و این کلیشــه منتفی اســت؛ اما اگر 
چنانچه ما بخواهیم فراگیری کتابخوانی در ایران را 

بررسی کنیم، این تاش، تاشی غلط است.
ما نباید در جهت فراگیری این موضوع تاشی بکنیم 
چراکه هر تاشــی در مورد فراگیری در حوزه فرهنگ 
مســاوی اســت با آغاز ابتــذال آن موضــوع. اگر قرار 
باشــد ما همه آدم ها را کتابخوان کنیم ابتذال شکل 
می گیرد و مجبوریم کتابی را چاپ کنیم و به دســت 
افراد بدهیم که آنها هم آن را به دســت بگیرند، نگاه 
کنند امــا آن را نخواننــد. عمومی کــردن یک عنصر 
در حوزه فرهنگ خطاســت و در همان جاســت که 
ابتذال و مرگ آن شــروع می شــود؛ اما می شود این 
بحــث را مطرح کــرد که چرا کســانی کــه باید کتاب 
بخواننــد و به دانش حرفه ای نیاز دارند و همچنین 
فعالیــت  فرهنگــی  کنــش  و  فرهنــگ  عرصــه  در 
می کنند، کتاب نمی خوانند؟ برای مثال برویم سراغ 
روشــنفکران، اصحــاب مطبوعــات، رهبــران دینی 
جامعه، علما، اســتادان دانشگاه و غیره که چرا این 
افراد کتــاب نمی خوانند؟ چرا اســتادان دانشــگاه 
ما کتابخوان های اساســی نیســتند؟ چــرا مجریان 
تلویزیون، مولفان، تولیدکننــدگان این برنامه ها، 
کارگردانــان و بازیگران ما کتــاب نمی خوانند؟ این 
مساله مهمی است که در مورد جامعه ایران صادق 

است و احتماال سوال حوزه رسمی هم هست.

اذان صبح: 04:28:44
طلوع آفتاب: 0۶:12:4۹

اذان ظهر: 13:21:12

غروب آفتاب: 20:30:01
اذان مغرب: 20:51:00

نیمه شب شرعی: 00:2۹:22
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ایباددرشکنجسرزلفاومپیچهرچندبویمشکبهتوچالمیبری
هرسالهگویحسنبهچوگانزلفتستاینتاجافتخارنهامسالمیبری
رویینتنانشعرشکستیتوشهریاررستماگرنهاینسباززالمیبری

شهریار

ایسنا-علیرضا افخمی درباره ی انتصاب ها در سازمان 
صداوسیما با اعتقاد بر اینکه سانسور کردن و ممیزی ها 
در حــال حاضر در تلویزیون به هیــچ وجه نتیجه قبل را 
نــدارد، اظهار کــرد: باید دیــد این مدیران جــوان تا چه 
انــدازه توانایی ایجاد تغییــر در این ممیزی هــا را دارند؛ 
ممیزی هایی که به نظرم ســختگیرانه اســت و روز به روز 

بدتر می شود!
این کارگردان دربــاره انتصاب های جدید صداوســیما و 
جــوان گرایی در این ســازمان رســانه ای، اظهــار کرد: من 
شــناختی از مدیران جدیدی که منصوب شده اند ندارم، 
اما آدم های جوانی هســتند و ان شــاءهللا ُپرانرژی پیش 
برونــد. اما به طور کل تجربه در کنار جوان گرایی ضرورت 
دارد؛ یعنی جوانی انــرژی دارد، تجربه هم کار آمدی دارد. 
جمع ایــن دو بــا همدیگــر نتیجــه مطلوبــی می دهد و 
امیــدوارم مدیــران جدیــد به این نکتــه توجه کننــد و در 
مدیریت خود از تجارب افراد و مدیران کهنه کار در ســیما 
استفاده کنند که در این صورت هم خودشان محصوالت 
بهتری تولید خواهند کرد و هم مردم استقبال بیشتری از 

کارها می کنند.
ایــن کارگردان کــه با ســاخت مجموعه »او یک فرشــته 
بــود« گونه جدیدی در ســریال ســازی تلویزیــون ایران 
پایــه گذاری کرد و ســریال »احضار« آخرین ســاخته وی 
در ژانــر ماورایــی محســوب می شــود کــه رمضــان ۱۴۰۰ 
روی آنتن رفت، درباره ی پیشــنهادش در حوزه ســریال 
ســازی با اعتقاد بر اینکه ممیزی های تلویزیون نســبت 
به گذشته بیشتر شــده است، اظهار کرد: طبیعتا هر چه 
ایده های نو بیشتر باشد، مسائل مبتا به جامعه مطرح 
شود، سریال ها دیدنی تر می شود و استقبال هم بیشتر 
خواهد شد، اما به هر ترتیب همه ی این موارد منوط به 

مسائلی از جمله مهم ترین آن »ممیزی« است.
افخمی بــا اعتقاد بر اینکه سانســور کــردن و ممیزی ها 
در حــال حاضــر در تلویزیون به هیچ وجــه نتیجه قبل 
را ندارد، اظهار کــرد: باید دید این مدیــران جوان تا چه 
انــدازه توانایی ایجــاد تغییر در این ممیزی هــا دارند که 
به نظرم ســختگیرانه اســت. روز به روز هم این وضعیت 
بدتر می شود به جای اینکه بهتر شود. مسائل جامعه را 
در نظر نمی گیرند و مهم تر از آن این اســت که سانســور 
کــردن و ممیزی ها در حال حاضــر در تلویزیون به هیچ 
وجه نتیجــه قبل را ندارد؛ به دلیل اینکه در دنیای امروز، 
شــبکه های اجتماعی و ماهواره ها آنقدر فراگیر هســتند 
که ممیزی در تلویزیون خیلی فایده ای ندارد و یک گروه 
خاص و محدودی را شامل می شود که به فضای مجازی 
و ماهواره ها دسترســی ندارند یا خودشان مراجعه نمی 
کننــد. این گروه هم خیلی محدود هســتند و تلویزیون 

نباید بر اســاس یک گروه خیلی محــدود برنامه ریزی و 
فعالیت کنــد. باید تاش کند مخاطب خــود را افزایش 
دهد و الزمــه ی این افزایش مخاطــب تغییرات جدی و 

متناسب با شرایط روز جامعه در ممیزی هاست.
این کارگردان در ادامه دربــاره ی فعالیت این روزهایش 
و اینکه آیا قصد ساخت ســریال جدیدی برای تلویزیون 
را ندارد؟ نیــز اظهار کرد: این روزها در حــال فکر کردن و 
فیلم دیدن و کتــاب خواندن و تاش بــرای ایده پردازی 
کارهای بعدی هســتم. هنوز کاری آماده نشــده است که 

ارائه بدهم.
وی درباره ی ســاخت ســریال رمضانی و آخرین ساخته 
خود سریال »احضار« که به ایام رمضان ۱۴۰۰ بر می گردد، 
در پاسخ به اینکه آیا عاقه دارد همچنان سریال رمضانی 
بســازد؟ اظهار کرد: من رمضــان را دوســت دارم اگر هم 
ســریال های رمضــان باشــند یا نباشــند، رمضــان برایم 
خیلی دل فریب است و اگر بتوانم ایده و فکری که در خور 
رمضان باشــد، پیدا کنم و بســازم، حتما عاقه مندم این 

کار را انجام دهم.
علیرضا افخمی در ســال ۶۹ به عنوان ناظر کیفی دستیار 
کارگردان و بازیگر در مجموعه تلویزیونی »روزی روزگاری« 
همکاری داشت و بعد از این پروژه مدیر برنامه ریز سریال 
»امام علی)ع(« داود میرباقری شد. پس از آن مسئولیت 

نظارت کیفی بر سریال ها را به عهده گرفت.
علیرضا افخمی ســال ۸۲ اولین ســریال تلویزیونی اش 
تحت عنوان »تب سرد« را جلوی دوربین برد و پس از آن 
»او یک فرشــته بود« را برای ماه رمضان شــبکه دو سیما 
ساخت. »پنجمین خورشــید«، »۵ کیلومتر تا بهشت«، 
»زیرزمین« و »پرســتاران« دیگر کارهای این نویسنده و 
کارگردان تلویزیون به شــمار مــی رود. افخمی مجموعه 

»وفا« را هم برای محمدحسین لطیفی نوشت.
»احضار« به کارگردانی علیرضــا افخمی و تهیه کنندگی 
محمودرضا تخشــید نیــز در ژانر ماورایی بــرای رمضان 
۱۴۰۰ ســاخته شــد و با حواشــی و بازخوردهــای متعدی 

روبرو بود.
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معرفی مقاصد گردشگری، لطف یا خیانت؟

چرا کسانی که کنش فرهنگی دارند و باید مطالعه کنند کتاب نمی خوانند؟
اگرقرارباشدهمهراکتابخوانکنیمابتذالشکلمیگیرد

علیرضاافخمی:باارائهپیشنهادبهمدیرانجدید

سانسور در تلویزیون نتیجه 
قبل را ندارد

گردشگری

فرهنگ

تلویزیون

فزایش قیمت برخی اقام خوراکی که به عنوان جراحی اقتصادی مطرح می شــود، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه در صفحه 
اینستاگرامش شد.

کاریکاتور

اینم وضعیت ما پس از یک جراحی سخت اقتصادی!


