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اهمیت و ارزش فلز آلومینیوم و توجه به برنامه چهارم توسعه که پیش بینی شده 
بود بیش از ۱.۲ میلیون تن آلومینیوم در کشور تولید و از واردات آن کاسته شود 
باعث شد مسئوالن و معدن کاران به فکر کشف و استخراج پودر آلومینا و نفلین 
سنیت در کشور و همچنین تولید آلومینیوم بیفتند. جستجوهای معدن شناسان 
ادامه داشت تا اینکه معدنی بزرگ و شگفت انگیز با ظرفیت شش میلیارد تن 
نفلین سینیت در شهرستان ســراب آذربایجان شرقی کشف شد و مسئوالن 
صنعتی دولت وقت را مجاب کردند تا کلنگ احداث کارخانه ای را درکنار این 
معدن زمین بزنند تا هم میزانی از پودر آلومینای مورد نیاز برای تولید فلز آلومینیوم 
تامین شود و هم باعث ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شود. باالخره بعداز کش و 
قوس های فراوان کلنگ طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب در سال ۱۳۷۶ 
و زمان دولت هفتم زمین زده شد. سال ها گذشت و زیرساخت های اندکی در 
این منطقه ایجاد شد ولی هرگز این طرح به نتیجه نرسید. با تغییر یافتن دولت ها 
وزرای صنعت و معدن در ســفرهای خود به آذربایجان شرقی قول اتمام این 
طرح را تا پایان عمر دولت می دادند تاجایی که سه وزیر به این منطقه آمدند و 
وعده هایی برای اتمام این طرح داده شد ولی همچنان مردم در انتظار تحقق 
این وعده ها هستند. هم اکنون و بعداز گذشت ۱۸سال هنوز خبری از اتمام این 
پروژه نیست و مردم منطقه منتظر بهره برداری از این طرح و ایجاد فرصت های 
شغلی برای جوانان هستند. طرح نفلین سینیت سراب باهدف تولید ۲۰۰ هزار 
تن آلومینا در سال و تولید محصوالت جانبی همچون سیمان سال هاست آغاز 
شده ولی هنوز به پایان نرسیده است و نیاز است باتوجه به نیاز مبرم کشور به این 

محصول شاهد افزایش سرعت اجرایی این پروژه باشیم.
 آذربایجان شرقی ۶ میلیون تن ذخیره نفلین سینیت دارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در این خصوص 
می گوید: آذربایجان شرقی یکی از استان های باظرفیت باالی معدنی در کشور 
اســت تاجایی که این استان شــش میلیون تن ذخیره آلومینا دارد که در دل 
معادن سراب نهفته است. حسین نجاتی با تاکید بر اهمیت اتمام طرح »نفلین 
سینیت« سراب می افزاید: باید با همکاری همه مسئوالن این طرح که سال ها از 

کلنگ زنی آن می گذرد به بهره برداری برسد. 
وی با اشاره به اینکه با استخراج پودر آلومینا در این پروژه می توان آلومینیوم 
تولید کرد، ادامه می دهد: همچنین می توان با اتمام این طرح برای سه هزار نفر 

از مردم منطقه فرصت شغلی ایجاد کرد. 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی سپس با تاکید 

بر اینکه نفلین ســینیت به علت ارزش فوق العاده ای که در صنعت دارد مورد 
توجه کشورهای صنعتی دنیا اســت، می افزاید: ما در کشور و به خصوص در 
آذربایجان شرقی معادن خوبی از این ماده اولیه داریم که فراوانی خوبی در منطقه 
سراب دارد. نجاتی به مناقصه بین المللی واگذاری این طرح نیز اشاره می کند 
و می گویــد: طبق قولی که معاون وزیر صنعت داده تا پایان امســال مناقصه 
بین المللی واگذاری این طرح به ارزش باالی ۳۰۰ میلیون یورو برگزار خواهد 

شد.
۵۰ درصد آلومینای مورد نیاز داخل از کشورهای خارجی تامین 

می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز با تاکید بر اینکه مردم 
چشم انتظار اتمام این طرح قدیمی و نیمه تمام هستند، می گوید: مردم بیش از 

۱۸ سال است که منتظر اتمام این طرح هستند.
مهناز بهمنــی با بیان اینکه بهره برداری از این طرح می تواند فرصت های 
شغلی بسیاری برای جوانان آذربایجان شرقی ایجاد کند، ادامه می دهد: با افتتاح 
این پروژه می توان شاهد توسعه و تحول این منطقه بود چراکه سراب ظرفیت ها 
و پتانسیل های باالیی دارد. وی سپس به میزان واردات پودر آلومینا اشاره می کند 
و با تاکید بر اینکه ایران یکی از واردکنندگان بزرگ پودر آلومینا در دنیا به شمار 
می رود، ادامه می دهد: ۵۰ درصد آلومینای مورد نیاز داخل از کشورهای خارجی 
تامین می شود و نیاز است باتوجه به این موضوع، سرعت اجرایی پروژه نفلین 
سینیت سراب را افزایش داد. بهمنی می افزاید: می توان با اتمام این پروژه و ایجاد 
صنایع و کارخانه های مرتبط و پایین دستی برای بیش از سه هزار نفر به صورت 

مستقیم شغل ایجاد کرد.
زیرساخت های »نفلین سینیت« ســراب ۸۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسالمی سپس به زیرساخت های 
این طرح اشاره می کند و می گوید: زیرساخت های »نفلین سینیت« سراب ۸۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
بهمنی با بیان اینکه در سه سال اخیر میزان پیشرفت فیزیکی زیرساخت های 
این طرح ۵۲ درصد افزایش یافته است، ادامه می دهد: برای این پروژه در سال 
جاری ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار جذب کرده ایم و قراردادی نیز با شرکت آلمانی 
برای انتقال دانش فنی تولید آلومینا منعقد کردیم که قسط های اول و دوم آن 

نیز پرداخت شده است.

۱۸سال است که کلنگ طرح »نفلین سینیت« سراب بر زمین زده شده و سه وزیرصنعت نیز برای اتمام آن وعده داده اند ولی هنوز 
خبری از تکمیل و بهره برداری از این پروژه صنعتی نیست.
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جناب آقای راننده تاکسی محترم! ای قربان رنگ زرِد قناری وش تاکسی ات! 
فدای اعصاب و پول و خرد نداشته ات! تصدق پنجره های قفل شدۀ ماشینت! 

این روزها انقدر تند نرو بی زحمت! این روزها که آسمان با زمین اندکی 
مهربان تر شده است، و مدام سفرۀ برف بر زمین می نشاند انقدر پنجره ات را 

محکم باال نکش.
این روزها تا می خواهد برفی از آغوش آسمان رها شود، انگار تعداد رانندگان 
تاکسی های خطی کم می شود و هرقدر برف بیشتر، تاکسی کمتر. و هر قدر 
هم از تعداد تاکسی های خطی کاسته می شود به تعداد تاکسی های دربست 

افزوده می شود. انگار ارتباط مستقیمی بین بارش برف و تاکسی های دربست 
بر قرار است. گاهی هم اگرپیش آمد و توانستی سوار یک تاکسی خطی 

بشوی، یا باید اخالق بد راننده اش را تحمل کنی یا اینکه راننده پول خرد 
ندارد و هیچ! حاال تکلیف مسافرانی که می خواهند همین چند خیابان پایین تر 

پیاده شوند چیست؟ تکلیف پیرمردان و پیرزنانی که طاقت ایستادن کنار 
خیابان را ندارند؟ تکلیف کودکانی که در این هوای گاه برفی و گاه آلوده، 

هرآن امکان بیماریشان هست چه؟ و از همه مهم تر تکلیف انسانیت و برادری 
و حق همشهری بودن چه می شود؟ وقتی کسی کسوت خدمت به تن می کند 

دیگر فرقی نمی کند رئیس جمهور باشد یا وزیر یا راننده تاکسی یا پاکبان 
شهرداری یا پزشک و پرستار، خدمت به مردم اصولی دارد که مهربانی و 

انسانیت اولین پایۀ آن است.

جناب آقای راننده تاکسی عزیز! می دانی؟! گاهی بهتر است حساب دخل را 
کنار بگذاری و کمی هم به حساب دل برسی. وقتی برف می بارد از پشت 

شیشۀ باال کشیده ماشینت به چهرۀ تک تک مسافران پیادۀ کنار خیابان نگاه 
کن و یادت بیاور که درروزهای عادی برای سوار کردن هر کدام از این افراد، 

چه تکاپویی بین تو و همکارانت پیش می آید. به چهرۀ مسافران پیادۀ کنار 
خیابان -که بعضی هایشان بی خبر از احتمال بارش برف بی شالگردن و کاله 

و دستکش بیرون آمده اند- نگاه کن و به یاد بیاور شاید یکی از همین ها، 
همان کارمند مهربانی بود که صبح کار تو را در فالن اداره راه انداخته یا همان 

نانوای زحمت کشی که نان خوش پخت به سفره ات مهمان کرده باشد. 
می دانی!؟ شاید اگر مهربانانه در همین سرمای کشندۀ هوا شیشه ات را پایین 
بکشی و مسافر بگیری، فردا روز هم یک همشهری، مهربانانه گرهی از کار 
تو بگشاید. میخواهم بگویم لطف کردن و انسانیت انگار چیزی دوجانبه باید 

باشد. انگار مهربانی با تکرار است که نهادینه می شود.                                                       

                              
                           امضا یک نفر پیاده 

وزیر در کوچه تنهایی
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بازماندگان و طلب رحمت برای آن مرحومه مسئلت داریم.

صندوق قرض الحسنه نویسندگان و هنرمندان
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سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه 
و شهرســازی آذربایجان شرقی گفت: از 11 هزار واحد 
مسکن مهر، 4 هزار واحد در شهر سهند، 2 هزار واحد 
در بافتهای فرســوده شهری، بیش از دو هزار واحد در 
شهرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت و 2 هزار و 800 

واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر احداث شده است.
مهدی اسحقی نژاد افزود: با افتتاح این واحدها تنها 
17 و نیم درصد از مسکن مهر استان باقی می ماند که 

آنها هم سال آینده به بهره  برداری خواهد  رسید. 
وی گفت: براساس قراردادهای منعقده 122هزار و 
290 واحد مسکن مهر در استان ساخته شده یا در حال 
ســاخت است که از این تعداد 35 هزار و 404 واحد در 
قالب تفاهم نامه سه جانبه، 16 هزار و 672 واحد تعاونی 

و 70هزار و 214واحد خود مالکین است. 
وی افزود: از مجموع واحدهای مسکن مهر44 هزار 
و 531 واحد در شــهرهای باالی 25هزار نفر، 17 هزار 
و 751 واحد در شــهرهای زیر 25هزار نفر، 36 هزار و 
269 واحد در شهر جدید سهند و 23 هزار و 739 واحد 

دربافت فرسوده قراردارد. 
اســحقی نژاد گفت: تاکنون نزدیک90 هزار واحد 

مسکن مهر در استان به بهره برداری رسیده که 32هزار 
و 439 واحد آنها در شــهرهای باالی 25 هزار نفر، 13 
هزار و 319 واحد در شهرهای زیر 25هزار نفر، 27 هزار 
و 781 واحد در شهر جدید سهند و 16 هزار و 350واحد 

در بافت های فرسوده است.
سرپرســت مدیریت مسکن وســاختمان اداره کل 
راه و شهرســازی آذربایجان شرقی گفت: برای احداث 
واحدهای مسکن مهر در استان حدود 21 هزار و 600 
میلیارد ریال تسهیالت بانکی تخصیص یافته  واز محل 
یارانه های بخش مسکن برای آماده سازی در سایت های 
مختلف در شهرهای آذرشهر، تبریز، سردرود، عجب شیر، 
بناب، مرند، میانه، هادی شهر، مراغه، سراب و اهر هم 

مبلغ 70میلیارد ریال تأمین شده  است.
وی با اشــاره به اینکه دولت یازدهم متعهد شــده 
است پرونده مسکن مهر تا پایان سال 95 مختومه کند 
بزرگترین مشکالت مسکن مهر را مربوط به تأمین و 
تجهیز زیرساخت های سایت های مسکن مهر، کمبود 
آورده متقاضیان و مشــکالت مربوط به تعاونی ها ذکر 

کرد.
وی ادامه داد: برای حل مشکالت تعاونی ها کمیته  
ویژه ای در استان تشکیل شده و با تعامل اداره کل تعاون 
و دیگر نهادهای مربوطه، این مشــکالت در جلسات 

متعدد در حال پیگیری است.
وی در خصوص واحدهایی که در روند ساخت آن ها 
مشکالتی به وجود آمده است گفت: حدود 4400 واحد 
مسکن مهر مشکل دار در استان وجود دارد که تعیین 
تکلیف آنها از اصلی ترین برنامه های این اداره  کل و بنیاد 
مسکن استان اســت و در این راستا شیوه  نامه هایی از 
وزارت راه و شهرســازی ابالغ شده  است که باید این 

طرحها بر اساس آن تعیین تکلیف شوند.

افتتاح 11 هزار واحد
مسکن مهر آذربايجان شرقي تا پايان امسال

وزیر بهداشت دولت اصالحات معتقد است که حضور 
سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان زمینه حضور 

حداکثری مردم در انتخابات را فراهم می کند.
مسعود پزشــکیان، نماینده اصالح طلب مجلس 
شورای اســالمی درباره حضور سید حسن خمینی در 
انتخابات مجلس خبرگان و تاثیر وی در روند انتخابات 
گفت: حضور ســید حســن خمینی می تواند استقبال 
و حضور مردم را افزایــش دهد، اینکه ما فقط تالش 
کنیم که یک ســلیقه به صحنه بیاید و یک سلیقه در 
صحنه حضور داشته باشد طبیعتا نمی توان انتظار داشت 
که مردم به صحنه بیایند و رای بدهند. زیرا آنهایی که 
آن افراد را می خواهند به صحنه می آیند و رای می دهند.

پزشکیان بیان کرد: اگر سلیقه ای مخالف آن چیزی 
که ما می خواهیم نباشــد و اجازه مطرح شــدن به آن 
ســالیق را به هردلیل و بهانه ای ندهیم، خود به خود 
جامعه را تک بعدی می کند و باعث می شــود که فقط 
با یک نگاه مسایل طرح شود و رقابت را ازبین می برد 
و مانع پیشرفت و توسعه می شود و این در حالی است 
که توسعه در رقابت بیشتر معنا می دهد، با وجود رقیب 
است که انسان سعی می کند بیشتر بدود و تالش کند 
و وقتی رقیبی نباشد که رقابتی نیز نیست و پیروزی نیز 

معنایی ندارد.

وزیر بهداشت دولت اصالحات در مورد اهدافی که 
برخــی گروه های تندرو در چند روز اخیر برای تخریب 
سید حسن در پیش گرفته اند گفت: اگر منطقی وجود 
داشته باشد که افراد دعوا نمی کنند و فحش نمی دهند، 
چه کسانی جلسات پیامبران را بهم می زدند؟ کدامیک 
از پیامبران و یا مصلحی جلسه ای را به هم زده است؟ 
تمام کسانی که جلسات را به  هم زدند کسانی بودند که 

از شنیدن حق واهمه داشتند.
وی اضافه کرد: اگر ما حق هســتیم و حرف حق را 
می زنیم که نباید بترســیم و فحش دادن و دعوا کردن 
نشان می دهد که کسانی که دست به این کار می زنند 
منطق و دلیلی ندارند وگرنه اگر دلیلی داشتند این کار 

را نمی کردند.
پزشــکیان گفت: قانون اجازه داده است که افراد در 
جایگاه قانونی حرف بزنند اما عده ای این جلسات را به 
هم می زنند و این نشــان می دهد که این افراد منطق 

ندارند.
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد:این افراد 
هدفشان این است که غیر از خودشان فرد دیگری نباشد 
و کاری کنند که کسانی که حرف حق دارند جرات به 

میدان امدن را نداشته باشند. 
پزشــکیان تاکید کرد: شــاید عــده ای بخواهند 
خالــص و برای خدا کاری کنند، مثال االن عده ای از 
داعشی ها در حال حاضر فقط برای خدا کار می کنند 
ولی نگاهشان است که مشکل دارد،پس الزم است 

که نگاه ها اصالح شود.
وی ادامه داد:کسی که در معتقد به انقالب، اسالم 
و والیت باشــد حق ندارد خارج از قانون به هر دلیلی 
عمل کند، اگر کســی مشکل دارد قانون برایش محل 
مشخص کرده است و از آن مجرا عمل کند، آنهایی که 
خالف قانون عمل می کنند خالف فرمایشات رهبری، 

امام عمل می کنند و این قابل قبول نیست.

نبود سلیقه مخالف جامعه را تک بعدی می کند

 مدیرعامل شــرکت گاز آذربایجان شرقی از ساخت 
نخستین دســتگاه هات تپ کشور به روش مهندسی 

معکوس در این شرکت خبر داد.
ولی اله دینی در مراســم قدردانی از پژوهشــگران 
شــرکت گاز آذربایجان شــرقی گفت: در یک پروژه 
پژوهشــی با همکاری جهاد دانشگاهی استان دستگاه 
هات تپ )tap Hot( برای نخســتین بار در کشور در 
اندازه چهار تا 12 اینچ ساخته شده و امروز شاهد رونمایی 

از این دستگاه هستیم.
وی نحوه ساخت این دستگاه را به روش مهندسی 
معکوس اعالم و تصریح کرد: با ســاخت این دستگاه 
انحصار تکنولوژی تولید آن که در اختیارآمریکا و تعدادی 
از کشــورهای اروپایی بود شکسته شد و ایران با تولید 
انبوه به عنوان چهارمین کشــور سازنده به جمع تولید 

کنندگان دستگاه tap Hot پیوست.
وی با اشاره به سرمایه گزاری یکهزار و 900 میلیون 
ریالی انجام شده برای ساخت این دستگاه گفت: قیمت 
نمونه خارجی این دســتگاه 140 هزار یورو است و با 
برنامه ریزی مناســب برای توســعه فناوری و تجاری 
ســازی، قابلیت تولید انبوه و صادرات این دستگاه در 
سایز های مختلف وجود دارد که این امر نه تنها از خروج 

ارز کشور جلوگیری می کند بلکه ارز آوری نیز دارد.
گفتنی اســت: دســتگاه tap Hot برای انشعاب 
گیری از خطوط گازدار بدون قطع گاز مورد استفاده قرار 
می گیرد که این امرموجب جلوگیری از اتالف، هدررفت 

گاز و قطع شبکه می شود.

ساخت دستگاه هات تپ در شرکت
 گاز آذربايجان شرقی به روش مهندسی معکوس

 رئیس هیئت موســس انجمن دوستداران میراث 
فرهنگی تبریز از تخریب ها و برخورد های سلیقه ای با 

نشانه های هویت تاریخی این شهر انتقاد کرد.
عبدالرحمن وهاب زاده در گردهمایی انتخاب هیئت 
مدیره اولین دوره انجمن دوســتداران میراث فرهنگی 
تبریز گفت: مســئولیت پذیــری و خودجوش بودن از 
مهمترین ویژگی هــای انجمن دوســتداران میراث 

فرهنگی تبریز است.
وی با ابراز تاسف از تخریب ها و برخورد های سلیقه 
ای  با نشانه های هویت تاریخی شهر تبریز افزود: بافت 
جدید و قدیم در حوزه شهری تعریف مشخصی ندارد و 
متاسفانه با اسامی دهن پرکنی همچون نوسازی شهری 
و گشایش معابر و نظایر آن خیلی راحت میراث فرهنگی 

را تخریب می کنند.
وهاب زاده میراث فرهنگی را حوزه ای  بسیار مظلوم  
توصیف کرد و دفاع از میراث مادی و معنوی گذشتگان 

را یک وظیفه میهنی و ملی دانست و گفت: بروکراسی 
های زاید و وقت گیر اداری گریبان گیر فعاالن و عالقه 
مندان فعالیت های مردم نهاد به خصوص در بحث دفاع 
از میراث فرهنگی شده است به طوری که در اقدام برای 
تشکیل انجمن دوستداران میراث فرهنگی جزو اولین ها 

بوده ایم اما به آخرین ها رسیده ایم.
رئیس هیئت موسس انجمن دوســتداران میراث 
فرهنگی تبریز گسترش فرهنگ ارزش گذاری میراث 
فرهنگی با تشــویق مردم به شناسایی و حفظ میراث 
فرهنگی را از جمله اهداف تشکیل این انجمن برشمرد 
و خاطر نشــان شد: ارتقا آگاهی عمومی جامعه به ویژه 
جوانان و نوجوانان و توسعه پژوهش و گسترش ارتباطات 
و تبلیغات در فضای اینترنتی به منظور معرفی بیشتر و 
بهتر میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در سطح ملی و 
بین المللی از مهمترین برنامه های انجمن دوستداران 
مهر میراث فرهنگی تبریز خواهد بود. 

تخريب هويت با سرپوش نوسازی

استاندار آذربایجان شرقی از آمادگی کامل استان برای 
برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس 
شورای اسالمی خبر داد و گفت: هیچ مشکلی در روند 

برگزاری انتخابات وجود ندارد.
اسماعیل جبارزاده در بازدید از محل ثبت نام داوطلبان 
نمایندگی پنجمین دوره مجلــس خبرگان رهبری در 
فرمانداری تبریز با اشاره به آغاز روند اجرایی انتخابات، 
گفت: خوشبختانه هیات های اجرایی و نظارت انتخابات 
در تمام شهرستان های استان در فضایی صمیمی و توام 
با وحدت و همدلی تشکیل شده است و آمادگی کامل 

برای اجرای مراحل مختلف انتخابات وجود دارد.
وی خاطرنشــان کرد: روند اجرایی انتخابات هفتم 
اسفند در فضایی صمیمی و برادرانه در استان آغاز شده 
اســت و امیدواریم همین روند تا پایان انتخابات ادامه 
داشته باشد و شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و بانشاط 

باشیم.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این که هدف ما 
حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای است، 
افزود: ساز و کار الزم برای برگزاری انتخابات فراهم شده 
است و در کنار این باید مقدمات حضور حداکثری مردم 

نیز آماده شود.
وی از همــه افراد موثر دعوت کــرد با ثبت نام در 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شــورای 

اسالمی بر شور و نشاط انتخاباتی بیفزایند.
دکتر جبــارزاده همچنین گفت: مصمم هســتیم 
انتخاباتی بر اســاس قانون برگزار کنیم و مردم مطئن 

باشند که انتخابات سالم برگزار خواهد شد.
اســتاندار آذربایجان شرقی در خصوص تاثیر حضور 

حداکثری مردم در انتخابات، گفت: تمام انتخابات ها در 
مقطع زمانی خاصی اتفاق افتاده و انتخابات امسال نیز با 
مرحله جدیدی از تحوالت پرونده هسته ای مصادف شده 
است. وی با اشاره به این که دنیا انتخابات ایران را رصد 
می کند، افزود: میزان مشارکت مردم در این انتخابات به 
منزله میزان حمایت آنها از نظام تلقی می شود و هر کسی 
که در پای صندوق رای حاضر می شود سربازی در برابر 

خواسته های استکبار جهانی است.
دکتر جبارزاده افزود: تمام کسانی که قانونا حق رای 
دارند از این حق خود برای تعیین سرنوشت کشور استفاده 
کنند و مهر تاییدی بر نظام اسالمی در برابر زیاده خواهان 

بزنند.
ثبت نــام از داوطلبــان نمایندگی مجلس خبرگان 
رهبری از روز پنجشــنبه 16آذر ماه آغاز شده است و تا 

دوم دی ادامه خواهد داشت.
نام نویسی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی 
هم از امروز به مدت یک هفته در همه فرمانداری های 

استان آذربایجان شرقی آغاز شده است.

مصمم هستیم انتخاباتی بر اساس قانون برگزار کنیم

 استادیار دانشگاه تبریز گفت: وحدت حوزه و دانشگاه 
بعد از انقالب اسالمی، ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که به 
درستی توسط شهید آیت ا... مفتح )ره( مطرح و سپس 

مورد استفبال نخبگان کشور قرار گرفت. 
حجت االســالم عباس عبــاس زاده تصریح کرد: 
دشمنان ایجاد تمدن اسالمی برای تامین اهداف شوم 
خود سال ها بین این دو قشر مرجع و تاثیر  گذار فاصله 

انداخته بودند.
وی در ارتباط با مفهوم و کارکردهای وحدت حوزه و 
دانشگاه گفت: برخی از آن برداشت سهل انگارانه دارند 
مانند اینکه شخصی هم در دانشــگاه و هم در حوزه 
تحصیل کرده باشد دیدگاه دیگر معتقد به درک متقابل 
کارکردهای این دو است که یک هدف مشترک دنبال 

می کنند. 
حجت االســالم عباس زاده افزود: در تحلیل من 
منظور از وحدت حوزه و دانشــگاه این است که این دو 
مرکز بتوانند برای ایجاد یک تمدن بزرگ و با شــکوه 
دســت به همکاری بزنند و این همکاری از این جهت 
ضرورت دارد که مطالعه تکوینی خلقت بدون مطالعه 
بروشور آن که همانا قرآن است میسر نمی شود و دید 

ناقصی به انسان می دهد.
بــه گفته وی مطالعه متون مقدس و کتاب تکوین 
یعنی خلقت و طبیعت، می تواند سرعت حرکت علمی 

را افزایش داده و جهت گیری صحیحی را ارائه دهد.
داماد مرحوم آیت ا... ملکوتی ادامه داد: ما نمی خواهیم 
یک نفر به تنهایی در هر دو مجموعه حضور پیدا کند 
چرا که با این همه تنوع تخصص امکان تحصیل در هر 
دو مجموعه مشــکل و بلکه محال است ضمن اینکه 
هدف این نیست که پیشگامان این دو مجموعه صرفا 
به هم احترام بگذارند، بلکه می خواهیم از دستاوردهای 
یکدیگر در مطالعه نقلی، فلسفی، عرفانی و تجربی بهره 

مند شوند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه در پاسخ به این 
ســوال که آیا وحدت حوزه و دانشگاه در عمل محقق 
شــده است یا نه، گفت: تمدن اســالمی در قرن های 
ششم و هفتم شکوفا شده بود به طوریکه دانش پژوهان 
سایر ملل برای تحصیل علم به جوامع اسالمی آن روز 
مراجعه می کردند، دانشمندان اسالمی نظیر بوعلی سینا 
و ابوریحان بیرونی جامع علوم در حوزه دین و تجربه و 

طبیعت بودند.
دکتر عباس زاده گفت: انسان برای اینکه دچار بحران 

معرفتی نشود، باید همه ابزارهای معرفتی را به رسمیت 
بشناسد و از هر ابزاری صرفا در محدوده توانایی آن ابزار 
توقع داشته باشد که در غیر این صورت حوزه عملکرد 

آن دچار آسیب می شود.
استادیار دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه زوجیت در 
علم باعث تولید علم می شــود، خاطرنشان کرد: امروز 
شاهد هستیم که دانشــگاه های مطرح جهان در حال 
تاســیس رشته های بین رشته ای هســتند تا زایش و 

رویش علم دو چندان شود.
وی با بیان اینکه برای حل یک مجهول، حداقل دو 
معلوم نیاز است، ادامه داد: این پیوند بین علوم حوزه و 
دانشگاه نیز ضرورت دارد، هر چند حوزه و دانشگاه در 
این راستا قدم هایی برداشته اند اما متاسفانه با آنچه که 

الزم است اتفاق بیفتد، فاصله داریم.
حجت االسالم عباس زاده با انتقاد از نحوه پرداختن 
به روز وحدت حوزه و دانشــگاه تصریح کرد: انسان از 
اینکه در روز وحدت حوزه و دانشگاه، صرفا به برگزاری 
نشســت های صمیمی و مجلس انس اکتفا شود، قلبًا 
متاثر می شود. وحدت حوزه و دانشگاه مربوط به یک روز 
و یک هفته و یک سال نیست بلکه باید در طول سال 

و طول عمر در دستور کار قرار بگیرد.
دکتر عباس زاده اظهار داشــت: همــه علوم، الهی 
هســتند اعم از آنکه کسی به تفسیر قرآن بپردازد و یا 
به تفسیر نحوه خلقت و طبیعت؛ بین الهیات و طبیعیات، 
رابطه تنگاتنگی وجود دارد، خدا علت جهان هستی است 
و خداشناسی، جهان شناسی می آورد و جهان شناسی، 

خداشناسی.
استادیار دانشگاه تبریز ادامه داد: دانشگاهیان خدا را 
در آینه طبیعت مشاهده می کنند و حوزویان، طبیعت را 
در آینه خدا، اما این دو باید در کنار هم قرار گیرند تا هر 

دو خدا و طبیعت را شفاف تر و بهتر ببینند.

 وحدت حوزه و دانشگاه 
نبايد به يک روز و يا هفته خالصه شود

یک کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: نگاه های جناحی مشکالت بین مجلسیون و دولت 
را ایجاد می کند.

دکتر احسان رادین مهر در گفتگو با خبرنگار سرخاب با بررسی عملکرد مجلس نهم در قبال 
دولــت های دهم و یازدهم افزود: دولت دهم در اواخر دوران اجرایی خود دچار اختالفاتی در 
تعامل با مجلس نهم گردید. گفته می شد برخی از نمایندگان به دنبال استیضاح وزرای دولت 
قبلــی در اواخر تایم کاری آن دولت بودند کــه با توجه به مصلحت هایی همچون ضروری 

نبودن انجام این عمل دست از اقدام کشیدند.
وی ادامه  داد: با آغاز به کار دولت یازدهم ، مجلس نهم با انرِژی و امید  بیشتری  کار خود را 
ادامه داد، این در حالی بود که با وجود کسب آرا باالی موافق در جلسات رای اعتماد به اکثر 

وزیران ، در تعیین وزرای برخی وزراتخانه ها مجلس سختگیری بیشتری به خرج می داد.
وی خاطرنشان کرد: در بازی های سیاسی باید دغدغه مردم و منافع ملی در نظر گرفته شود، 
ایرادات کارشناســی به حق اســت ولی ایرادات جناحی و چشم پوشی بر دستاورد های یک 

شخص شگرد های سیاسی درستی نیست،
رادین مهر همچنین افزود: بزرگنمایی، برجســته ســازی و حاشیه رانی تکنیکی است که از 
ســوی برخی سیاسیون اعمال می شود، فعالیت های مثبت جناح خود را برجسته می کنند و 
در قبال جناح مقابل شــیوه حاشیه رانی را در پیش می گیرند و همه فعالیت های مثبت آن 
گروه را بی ارزش جلوه می دهند، در تعامل برخی مجلســیان با برخی وزرا به نظر می رسد 

استفاده می شود.
وی با تاکید بر اینکه برخورد جناحی در مجلس مردم را دلســرد می کند افزود:  پایه احزاب 
در کشــور قوی نیست و مردم نیز برای آن آماده نیستند.فعالیت های سیاسی گروهی نیست 
و وابســته به فرد است، باید از نمایندگان پرسید بین منافع خود و منافع ملی کدام را انتخاب 
می کنند، مطمئنا همه خواهند گفت منافع ملی را ترجیح می دهند. ولی تعریف منافع ملی نیز 

حائز اهمیت است، تعریف برخی سیاسیون از منافع ملی با همدیگر تناقض دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در جلساتی که برای بررسی و تایید  برجام 
از ســوی مجلســیان صورت می گرفت، برخی از حرکات تند نشــان از نگاه سطحی برخی 
آقایان نماینده داشت. مردم فرق دلسوزی و حق گویی را با تندروی های جناحی می دانند.

دکتر رادین مهر ادامه داد: پیروزی دیپلماتیک دولت در قضیه PMD   دستاورد بزرگی است 
ومنصفانه نیســت هر کس آن را به چوب جناحی خود بزند، فن مذاکره با گروه 1+5 را گروه 
دیپلماتیک ایران به دست آورده و اینها دستاورد بزرگی برای دولت فعلی محسوب می گردد.
وی با بیان اینکه از منظر کارشناســان سیاســی نبود احزاب قوی در کشور عارضه ای چون 
عدم تربیت تشکیالتی سیاسیون دارد، افزود: نمایندگانی که از دل احزاب بیرون آمده باشند، 
رفتاری در شــان نماینده خواهد داشــت، قاعده ی بازی و قاعــده گفتمانی هم بین احزاب 
مختلف یکی می شود حوزه معنایی اصطالحات سیاسی یکی می شود و در این صورت سوء 

تفاهمات سیاسی رخ نمی دهد.
این فعال سیاســی اضافه کرد: جوانان در ورطه کنونی حق دارند از سیاسیون بپرسند که چرا 
مشــکالت  در دل دعواهای سیاسی گم می شــود، تورم، بیکاری، به خصوص بیکاری در 
بین جوانان تحصیل کرده باید برای مجلســیون قابل پیش بینی شود نه اینکه هم اکنون در 

فضاهای انتخاباتی  بر طبل  انتقادات جناحی کوبانده شود.
وی خاطرنشــان کرد:  از نظر من هر دو جناح فرصت کافی برای اداره کشور داشتند ولی چرا 
عملکرد آنها باعث شد به مشکالت کنونی دچار شویم، قصد سیاه نمایی ندارم ولی مشکالت 
اجتماعی ما ریشه در عدم پیش بینی و عدم مسئولیت پذیری مسئوالن دوره های مختلف دارد.
وی اضافه کرد: مجلس باید مجلســی پویا گردد. چرخش قدرت و رقابت اصلی جناح ها باید 
صورت پذیرد تا نخبگان مختلف بر سر کار بیاید.خدمت رسانی با رقابت سالم ایجاد می گردد.
برخی نمایندگان چنان به پست خود می چسبند که در هر دوره از انتخابات شرکت می کند 

و تا جاییکه از رای آوری بیفتد در انتخابات باقی می ماند.
وی با تاکید بر اســتقالل کامل نمایندگان مجلس افزود: وابستگی های مالی آفت عمل هر 
نماینده ای محســوب می گردد، در نبود احزاب قوی کاندیدا ها برای مطرح شــدن نیاز به 

هزینه های مالی دارند و متاسفانه در چنگال دام باند های قدرت و ثروت اسیر می گردند.
وی خاطرنشــان کرد: به نظر می رسد ظرفیت های الزم برای ایجاد احزاب قوی در کشور 
ایجاد نشــده است و در این شرایط دســتگاه های نظارتی باید با دقت سالمت کاندیدا ها و 

نمایندگان مجلس را زیر نظر بگیرند.

حق گويی 
بايد جای تندروی های سیاسی را بگیرد

ëتحلیل سیاسی ë

وی سپس با اشاره به سفر اخیر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به این منطقه و بازدید از طرح 
نفلین سینیت سراب می افزاید: در این بازدید قول داده شد تا بعد از پایان مناقصه و مشخص شدن 

پیمانکار از اوایل سال آینده عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی سپس می گوید: معاون وزیر در این دیدارها 
وعده ای نیز از اتمام پروژه قدیمی نفلین سینیت سراب تا پایان دولت تدبیر و امید داد که امیداریم این 

وعده باالخره محقق شود.
مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی نفلین سینیت تا پایان سال ۹۵ به بهره برداری می رسد

مجری طرح نفلین ســینیت سراب نیز در خصوص زیرســاخت های انجام شده در این پروژه 
می گوید: گاز این طرح به عنوان زیرساخت اصلی تامین شده و گازرسانی به واحدها صورت گرفته و 

همچنین تامین آب این پروژه نیز پیشرفت خوبی دارد و 90 درصد کار جلو رفته است.
محمدجعفر عظمایی با اشاره به اینکه برق 220 کیلو ولتی این پروژه نیز درحال انجام است و 
بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه می دهد: 310 میلیارد ریال نیز برای این امر اعتبار 

هزینه شده است.
وی سپس به مخزن 30 هزار مترمکعبی نفلین سینیت اشاره و از آن به عنوان یک زیرساخت 
اساسی یاد می کند و می افزاید: اگر اعتبارات 75 میلیارد ریالی مورد نیاز برای این مخازن تامین شود 

تا پایان سال 95 به بهره برداری می رسد.
عظمایی به قرارداد انتقال دانش تولید آلومینا از طرف شرکت آلمانی نیز اشاره می کند و می گوید: 
ارزش این قرارداد 10 هزار میلیارد یورو است که با انتقال دانش تولید به زودی شاهد برگزاری مناقصه 

بین المللی این طرح خواهیم بود.
آخرین وعده ای که در خصوص طرح نفلین سینیت سراب به مردم داده شد از زبان کرباسیان 
معاون وزیر صنعت بود که وی پایان دولت یازدهم را زمان بهره برداری و اتمام این طرح ذکر کرده 
بود که امیدواریم این دیگر آخرین وعده ای باشد که از زبان مسئوالن درخصوص اتمام این پروژه 

قدیمی و صنعتی آذربایجان شرقی گفته می شود.

کارخانه آلومینیوم سراب؛ عمری برابر با ۳ وزیر

نفلگی »نفلین سینیت«!؟

ëادامه از تیتر یک ë

ëتیتر دو ë
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شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پیش نویس 
قطعنامه کشورهای 1+5 مهر تایید زد تا پرونده مسایل گذشته 
برنامه هسته ای ایران برای همیشه بسته شود و ادعاهای بی 
اساس درباره فعالیت های کشورمان در این عرصه پایان یابد. 
این قطعنامه با تمرکز بر آینده به جای گذشته، آغازگر فصل 

نوینی در همکاری های آتی ایران با آژانس و 1+5 است.
گمانه زنی های مربوط به تصمیم گیری نهایی شــورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده کشورمان 
بیست و چهارم آذرماه )پانزدهم دسامبر( به پایان رسید. دیروز 
شورای حکام در نشستی که با هدف بررسی و نتیجه گیری 
گزارش های »یوکیا آمانو« مدیر کل آژانس و نیز پیش نویس 

قطعنامه 1+5 برگزار شد، رای نهایی خود را صادر کرد.
با نگاهی هرچند مختصر به روند مصوبه های بین المللی 
در مورد پرونده فعالیت های هسته ای کشورمان، تفاوت این 
قطعنامه با قطعنامه های گذشــته آشکارا به چشم می آید؛ 
قطعنامه ای که به طور کامل پرونده »ابعاد نظامی احتمالی 
برنامه هســته ای ایران« )PMD( را بســت و پس از 12 
ســال به عمر اختالف های انباشته و کهنه هسته ای پایان 
داد. افزون بر آن، قطعنامه اخیر شــورای حکام به لغو همه 
قطعنامه های پیشین این شورا حکم داد؛ همان 12 قطعنامه 
ای که طی ســال های 2003 تا 2012 در ارتباط با موضوع 
اجرای پادمان با ایران و نیز مطالعات ادعایی علیه کشورمان 
به تصویب رسیده بود. در بند 9 متن این قطعنامه، بسته شدن 
 »close consideration«پرونده پی. ام. دی با عبارت
مشــخص شده است. بنابراین کشورهایی که تاکنون از هر 
ابزاری برای منحرف نشــان دادن برنامه هســته ای ایران 
استفاده می کردند پس از این راهی جز سکوت یا همراهی 
در پیش نخواهند داشــت زیرا در غیر این صورت با واکنش 

هماهنگ جامعه جهانی روبه رو خواهند شد.
موضوع مهمتر به ادبیات این قطعنامه برمی گردد. در متن 
قطعنامه اخیر شــورای حکام دیگر از واژه ها و عبارت هایی 
همچون نگرانی و تردید در برنامه هســته ای ایران سخنی 
به میان نیامده است. حکام آژانس در محتوا و نوشتار اعتراف 
کردند که هیچ نشــانه معتبری از انحراف در ارتباط با ابعاد 
احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران به دست نیاورده اند. 
پس از تصویب این قطعنامه مثبت، دیگر ماموریت چند ساله 
آمانو در ارتباط با کار روی مســایل گذشته برنامه هسته ای 
ایران به پایان رســیده است و آژانس با نگاهی به آینده باید 
با تهران همکاری کند. طبق بند چهارم قطعنامه، پس از این 
آمانو تنها در خصوص اجرای برجام یا بروز مشکلی خاص در 
اجرای آن گزارش خواهد داد. همچنین بر اساس این قطعنامه 
دستور کار تازه ای با عنوان »اجرای برجام و راستی آزمایی و 
نظارت بر ایران در پرتو قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت« 
ایجاد شده است تا همکاری ها در آینده همچنان ادامه یابد. 
این قطعنامه نتیجه دستیابی به نقطه مشترکی است که پس 
از توافق تاریخی تیرماه میان ایران و 1+5، تهران و آژانس به 
آن دست یافتند. این توافق که »نقشه راه برای روشنگری در 
خصوص موضوع های باقیمانده گذشته و حال در ارتباط با 
برنامه هسته ای ایران« نام گرفت، زمینه را برای همکاری 
بیشــتر ایران و آژانس و همچنین بازرسی های بازرسان از 
مرکزهای هسته ای و غیرهســته ای ایران فراهم آورد. بر 
اساس این توافق بود که آمانو خود بر عملیات نمونه برداری 
از پارچین نظارت کرد. اختالف بر سر پی. ام. دی اما به سال 
1382 )2003 میالدی( برمی گردد. در آن سال سرویس های 
جاسوسی غربی به ویژه سازمان های اطالعاتی سیا، موساد 
و همچنین گروهک منافقین با جمع آوری هزاران عکس و 
سند ساختگی پرونده ای را با هدف افزایش ایران هراسی و 
ایران ستیزی ساختند و پروار کردند. پس از آن بود که گزارش 
نوامبر 2011 آژانس اتهام های زیادی را بر فعالیت های هسته 
ای ایران وارد کرد. در این گزارش برای نخستین بار بود که 
فهرستی تحلیلی از ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های هسته 

ای ایران ارایه شد.
آژانس مدعی بود بخشی از فعالیت های مربوط به ساخت 
ابزار انفجاری هسته ای به صورت اقدام های هماهنگ پیش 
از پایان ســال 2003 در ایران انجام شــده است. همچنین 
آمانــو ادعا می کرد که برخی فعالیت هایی انحرافی پس از 
2003 حتی تا سال 2009 نیز ادامه یافته است؛ ادعاهایی که 
با مخالفت مقام های کشورمان مواجه شد و هرگز به اثبات 
نرسید. شورای امنیت چندی پیش با تصویب قطعنامه 2231 
بر 6 قطعنامه تحریمی خود مهر باطل زد و شــورای حکام 
آژانس نیز در اقدامی مشابه با صدور قطعنامه ای، 12 قطعنامه 
گذشته خود را لغو کرد. بنابراین، با پایان یافتن مطالعات ادعایی 
و عادی شدن فعالیت های هسته ای ایران گامی بلند و روبه 
جلو برداشته شده اســت. پس از این دشمنان ایران به ویژه 
سران رژیم صهیونیستی دیگر نمی توانند با ادعاهای واهی 
و تکراری برنامه هسته ای کشورمان را خطری برای صلح 
و امنیت جهانیان معرفی کنند. اگر پرونده پی. ام. دی به هر 
دلیلی گشوده می ماند دشمنان و رقیبان منطقه ای و جهانی 
ایران در هر زمانی قادر بودند با غیرصلح آمیز خواندن برنامه 
هسته ای کشورمان، مانع هایی جدی بر سر راه عادی سازی 
روابط ایران و جهان قرار دهند؛ مانع هایی که دیروز با گزارش 
شورای حکام و همچنین آگاهی تیم هسته ای ایران به طور 

کامل برداشته شد.
در مجموع باید گفت پس از تصمیم دیروز شورای حکام 
نقشــه راه همکاری ایران و آژانس روشــن شد و به نتیجه 
مطلوب و مورد نظر انجامید. بنابراین، تهران تا سه هفته دیگر 
شاهد اجرای فرایند لغو تحریم های طرف مقابل خواهد بود. 
از آنجایی که دیگر هیچ قطعنامه تنبیهی در شورای امنیت و 
نیز در شورای حکام باقی نمانده است می توان به جرات گفت 
که فصل نوینی از همکاری ایران با آژانس و همچنین ایران 
ایرنا با 1+5 آغاز شده است.  

آخِر خوش قطعنامه

قیمتبنزینتاپایانسالافزایشنمییابد
به عقیده کارشناسان اگر قیمت نفت به این سقوط آزاد خود ادامه دهد قیمت مدیر 
عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: تا پایان سال برنامه ای برای 
افزایش نرخ بنزین وجود ندارد . ســید ناصر سجادی درباره ادعاهای مربوط به 
افزایش قیمت بنزین به 1200 تومان، افزود: این ادعاها، گمانه زنی های شخصی 
بوده و تاکنون پیشنهادهایی بررسی و تصویب نشده است. مدیر عامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص احتمال افزایش نرخ بنزین در سال 
آینده نیز گفت: تصمیم گیری درباره افزایش نرخ بنزین در سال آینده مربوط به 
هیات دولت است. از روز پنجم خردادماه سال جاری، وزارت نفت سهمیه بندی 
بنزین را متوقف و قیمت ها را یکسان سازی کرد.از این تاریخ نرخ هر لیتر بنزین 

معمولی 1000 تومان و قیمت هر لیتر بنزین سوپر نیز 1200 تومان تعیین شد.

انارشبیلدا،تامیناست
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: امسال با تولید بیش از یک میلیون تن انار کمبودی در این زمینه 

نداریم و محصول مورد نیاز بازار شب یلدا تامین است.
»ابوالقاســم حسن پور«درباره قیمت انار گفت: امسال هر کیلوگرم انار در محل 
باغ ها بر اساس رتبه بندی بین 1500 تا 2500 تومان بر حسب زمان برداشت، 
خرید و منطقه به فروش رسید که به نظر می رسد قیمت منطقی انار درجه یک 
در بازارهای کشور باید نزدیک به چهار هزار تومان و انار ارگانیک پنج هزار تومان 
باشد. وی افزود: اکنون قیمت هر کیلوگرم انار درجه یک بیش از 5500 تومان و 
در برخی بخش ها بین هشت هزار تا 10 هزار تومان به فروش می رسد که این 

نرخ ها منصفانه نیست. 

تورمتولیدصفرشد
بنابر آخرین آمار اعالم شده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در 
ایران در آبان ماه نسبت به ماه گذشته در عدد 216 بدون تغییر باقی ماند، درحالی 
که این شاخص در مهرماه 0.2 درصد افزایش داشت  تورم ساالنه تولید نیز 7.8 

درصد گزارش شده است که در قیاس با مهر ماه 0.6 درصد کاهش یافته است. 
تورم نقطه به نقطه تولید در ماه قبل به 3.9 درصد رسیده است که نسبت به تورم 
نقطه به نقطه 4.5 درصدی مهرماه بیش از 0.5 درصد کاهش دارد. همچنین این 
شاخص طی هشــت ماه اول سال جاری 5.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال 
قبل افزایش یافت.  در بین گروه های اصلی تولید، تورم ماهانه بخش »صنعت« 
و »حمل و نقل و انبارداری« صفر بوده و تورم در ســایر بخش ها نیز حداکثر به 

1.2 درصد رسیده است.

رکنآبادیمانندسایرحجاجبراثرگرمای
هواوعدمرسیدگیمناسبجانباخت

معاون عربی وآفریقایی وزارت امور خارجه گفت: با توجه به تست هایی که در 
ایران انجام شد و با توجه به شواهد مشخص شد که رکن آبادی به دلیل گرمای 
شدید هوا و البته عدم رسیدگی مناسب در آن شرایط و تشنگی، مانند سایر حجاجی 

که جان خود را از دست دادند جان باخت. 
حســین امیرعبداللهیان آخرین وضعیت پیگیری مفقودان منا را تشریح کرد و 
گفت: هنوز وضعیت حدود 14 نفر نامشخص است و پیگیری ها همچنان ادامه 
دارد. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه در سطح حقوقی 
پیگیری های ما با عربستان برای احقاق حقوق خانواده ها ادامه دارد تصریح کرد: به 
ترتیب خانواده های مفقودان به عربستان رفته و تست دی ان ای را انجام داده اند. 

نگاه نو ëë

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح، 
حسن فیروزآبادی در واکنش به 
برخی شبهات ایجادشده پیرامون 
والیت فقیه و شــورایی شدن 
رهبــری طی پیامــی به ملت 
شــریف ایران بر اصل وظیفه 

خبرگان رهبری تاکید کرد.
متن کامل این پیام به شرح 

زیر است.
حضرت امام خمینی )ره( اصل 
والیت فقیه را بر مبنای عقلی و 
نقلی بودن آن در حاکمیت دینی 
مطرح فرمودند و نیز تأکید کردند 
پشتیبان والیت فقیه باشید که 

آسیبی به مملکت نرسد.
اصل والیت فقیه در دوران امام بزرگوار، اصالت و استحکام خود 
را در اداره نظام اسالمی و دفاع از حقوق مسلمانان و مستضعفان به 
روشنی نشان داد و موجب استمرار آن در دوران رهبری پر برکت این 

اصل مترقی اسالم در وجود امام خامنه ای عزیز گردید.
تالش های ناموفق مخالفان والیت فقیه در حذف آن به سنگ 
خورد و در پوشش های گوناگون در مقاطع مختلف اقدامات سیاسی، 
فرهنگی و رســانه ای توســط دشــمنان خارجی انقالب و تداوم 
شعارهای آنان توسط نفوذی ها و یا نخبگان وابسته به آنان و تسلیم 
و استحاله شدگان انقالبی در چهره فتنه ناکام 18 تیر 78 و حوادث 
غم انگیز و تأسف بار فتنه آمریکاییـ  صهیونیستی 88 خود را نشان 

داد.

امروز حیله جدیدی به نام شــورا به کار گرفته می شود تا راهکار 
قانون اساســی برای شــرایط 
اضطرار با طرح شورا در مجمع 
خبرگان، والیت فقیه زنده، پویا و 

برقرار در کشو را بشکنند.
مردم به گوش باشید که کلید 
شکستن استحکام داخلی اقتدار 
ایران اسالمی، امروز واژه شورا 
است. آنان که این واژه را به کار 

می برند، کسانی هستند که 
امامت فتنه گــران در نماز 
جمعه، شــیرین جلوه کرد 
و جمعــی از اهالی فتنه به 
صورت مختلط و با کفش 

پس از شعار علیه مقدسات مردم 
در صفوف نماز جمعه به آنان اقتدا کردند و علیه تندروان ساختارشکن 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران سکوت کردند.
درست است که در کتاب مقدس قرآن کریم وامرهم شورا بینهم 
آمده است، لکن مشورت، برای پیدا کردن راه بهتر است و هیچ گاه 
شورا نیابت والیت امر و مسئولیت اجرای حکم والیت فقیه را نمی 

تواند برعهده بگیرد.
در تاریخ هیچ گاه امامت شورایی و فرماندهی کل قوایی شورایی 
را شــاهد نبوده ایم و بر فرض محال چنانچه شــورا به جای مقام 
والیت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده است، بنشیند، در کشور 
چند زبانی پیش خواهد آمد و اســتحکام وحدت در برابر آمریکا و 

صهیونیست و دشمنان استکباری و مرتجع، شکسته خواهد شد.

امروز واژه شورا کلید شکستن استحکام داخلی اقتدار ایران اسالمی است
در ابتدای گزارش روزنامه القدس العربی با ذکر جمله مشهور 

رامبد جوان چنین آمده است: 
»من رامبد جوان از شــبکه 
نسیم هســتم و این برنامه، 
برنامه خندوانه اســت.« این 
ترین  محبوب  مجری  جمله 
اســت که در  برنامه طنزی 
ایران از ژوئن 2014 بر روی 

آنتن می رود. 
تماشــاگران حاضــر در 
اســتودیوی این برنامه که 
از چند  بعــد  آنان  گزینش 
و  لبخند  تســت  مرحلــه 
شــادی، صورت می گیرد 
در طول برنامه صدای خنده 

و تشــویق آنان لحظه ای قطع نمی شود. جالب آن است که 
از این تماشــاچیان خواسته می شود که در مسابقه لبخند نیز 
شرکت کنند تا بینندگان تلویزیونی فردی که بهترین لبخند را 

به نمایش می گذارد را انتخاب نمایند.
نویسنده در ادامه با اشاره به حضور برخی چهره های سیاسی 
و برجســته در این برنامه می نویسد: »در این میان مدیریت 
برنامه حتی از محمد جواد ظریف نیز جهت حضور در این برنامه 
دعوت نمود تا از تالش های او در به ثمر نشستن توافق هسته 
ای ایران و پنج بعالوه یک، قدردانی نماید؛ هرچند این دعوت 

مورد قبول وزیر خارجه ایران قرار نگرفت«.
این گزارش با اشاره به تصمیم شهرداری رشت جهت قطع 

37 درخت به بهانه عملیات راهســازی، به تاثیرات اجتماعی 
این برنامــه در جامعه ایران 
تنها  برنامه  پردازد: »این  می 
نمیکند.  اکتفــا  خنداندن  به 
هنگامی که شهرداری رشت 
در صــدد برآمد تا 37 درخت 
را جهت عملیات راهســازی 
قطــع نماید ایــن برنامه به 
از  انتقاد  بــرای  جوالنگاهی 
مسؤولین شــد. در برنامه ای 
تعــدادی از جوانان معلول را 
به بیننــدگان معرفی نمود و 
از آنهــا خواســت که کمک 
های خــود را در اختیار چنین 
جوانانی قــرار دهند. واکنش 
های صورت گرفته در پی پخش این قسمت از برنامه شگفت 
آور بود. بســیاری با مدیران برنامه تماس گرفته و خواستار آن 
شدند که به آنان فرصتی برای کمک به این جوانان داده شود و 
حتی چندین گروه و جمعیت خیریه نیز تاسیس گردید تا باری از 

مشکالت معلوالن و خانواده های آنان برداشته شود«
نویســنده به داللت های سیاســی پخش چنین برنامه ای 
نیز پرداخته است که بیانگر میزان تمرکز عمیق پژوهشگران 
اســرائیلی بر جامعه ایران و تحوالت آن نیز است: »در دوران 
زمامداری محمود احمدی نژاد عمال شادی و موسیقی و طنز از 
جامعه ایران محو شد و حتی فعالیت ارکستر سمفونیک تهران 

که در سال 1933 تاسیس گشته بود نیز متوقف شد«.

تحلیل نشریه القدس العربی از برنامه »خندوانه«
در دوران احمدی نژاد شادی و طنز از جامعه ایران محو شد

سیداحمد خاتمی با اشاره به اظهارات رییس جمهور درباره ممنوعیت 
نقد برجام، گفت: در یک جامعه 
آزاد، آزادی انتقــاد یــک اصل 
اساسی است، این که بگوییم دیگر 
در این عرصه کسی انتقاد نکند در 
تناقض با فرمایش دیگری است 
که می گوید قدرت باید نقد شود.

حجت االســالم والمسلمین 
سید احمد خاتمی در خطبه های 
عبادی سیاســی نماز جمعه این 
هفتــه تهران کــه در مصالی 
بــزرگ امام خمینــی)ره( اقامه 
شــد، با محکوم کردن حمالت 
وحشــیانه و کشــتار بی رحمانه 
شــیعیان نیجریــه و اهانت به 

بزرگان، علمای دینی و مقدســات توسط ارتش نیجریه وگروه های 
تکفیری، گفت:  این جنایت هولناک تر از آن است که توصیف شود.

وی با بیان این که آمارها دقیق نیست اما به یقین می توان گفت که 
صدها شیعه را به خاک و خون کشیده اند، اظهار داشت: ساده اندیشانه 
است که دولت نیجریه بگوید اینها جلوی کاروان ارتش ما را گرفته اند 
و ما هم آنها را از بین بردیم و ساده اندیش تر از دولت نیجریه آنهایی 

هستند که این دروغ را باور می کنند.
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به 27 
آذرماه سالروز شهادت آیت اهلل دکتر مفتح، وی را از پیشگامان وحدت 
حوزه و دانشگاه نام برد و اظهار داشت: مسأله وحدت حوزه و دانشگاه 
یک ارزش بســیار واالیی اســت که امام راحل و امروز رهبر معظم 

انقالب بیشترین تأکیدها را بر آن داشته اند.
وی با ابراز تأســف از این که 
دشمنان پس از بازگشایی مجدد 
دانشگاه دســت از اهداف خود 
برنداشــتند، گفت: هفته گذشته 
بــه مناســبت 16 آذر از برخی 
دانشــگاه ها گزارش های بسیار 
نگران کننده رســید، متأسفانه 
از فتنه گران کــه دادگاه  برخی 
محکومشــان کرده و زندان هم 

کشیده اند آمدند و در دانشگاه 
صحبت کرده و مقدســات 
مردم را زیر ســئوال بردند، 
و  تفرقه افکنی  یعنــی  این 

تفرقه افکنی بین حوزه و دانشگاه 
غیر از این نیست. 

خطیب نماز جمعه تهران خطاب به مســئوالن دانشگاهی با بیان 
این که شما عکس آقا را باالی سر خود می زنید، گفت: مگر آقا نگفت 
که فتنه خط قرمز ما است چرا فتنه گران را به دانشگاه راه می دهید که 

علیه مقدسات اهانت کنند.
وی خاطرنشان کرد: به صراحت به مسئوالن دانشگاه و وزیر محترم 
آموزش عالی می گویم که با این روندی که شما پیش گرفته اید تالش 
و زحمات چهار دهه آیات مفتح، مطهری، بهشتی و باهنر برباد خواهد 
رفت. مگر قرار نیست که شما تداوم بخش راه شهیدان باشید، مگر 
نمی گویید ما در خط والیت هستیم، والیت می گوید فتنه خط قرمز 

ما است.

چرا فتنه گران را به دانشگاه راه می دهید که علیه مقدسات اهانت کنند؟
یک مقام آگاه در مرکز حقوق بین المللی ریاست جمهوری 

گفت بخش دیگری از اموال 
ایران در آمریــکا پس از 37 
سال به کشورمان مسترد شد.

به گــزارش پایگاه اطالع 
رســانی دولت، وی توضیح 
داد که در ســال 1357 موزه 
هنرهای معاصر ایران وابسته 
به وزارت فرهنگ و هنر وقت 
14 قطعــه آثار هنری از دو 
هنرمند آمریکایی )4 قطعه 
از آقای رابرت استرن و 10 
قطعه از آقای مایکل گریو( 
قیمت  و  نمــود  خریداری 
آنها را نیز پرداخت کرد اما با 

پیروزی انقالب اســالمی و متعاقبا تصرف سفارت آمریکا در 
تهران و انســداد اموال ایران در امریکا، استرداد و تحویل آثار 
خریداری شــده با مشکالتی مواجه شدند تا اینکه به موجب 
بیانیه های الجزایر که دیماه 1359 امضا شــد، دولت آمریکا 
متعهد شد کلیه اموال ایران من جمله این آثار هنری را به ایران 
مسترد کند اما آمریکا به رغم این تعهد، در مورد استرداد این 

چند قطعه آثار هنری اقدامی نکرد. 
این مقام آگاه در مرکزحقوقی بین المللی ریاست جمهوری در 
مورد مشخصات این اثار توضیح داد که این اثار هنری تابلوهایی 
است در مورد طرح های معماری با ارزش که برای ایران انجام 

شده است. 

وی اضافه کرد: دولت جمهوری اســالمی ایران در ســال 
1361 به علت تخلف آمریکا 
از بیانیه های الجزایر دعوایی 
علیه دولت آمریکا در دیوان 
داوری دعاوی ایران ـ ایاالت 
متحده اقامه کرد و با ارائه ادله 
و مدارک به دیوان نشان داد 
که مالــک آثار هنری بوده و 
دولت آمریکا پس از امضای 
بیانیه هــای الجزایر باید آنها 
را بــه ایران تحویل می داد و 
مسئولیت استرداد آنها برعهده 
دولت آمریکا است ولی دولت 
آمریکا همچنان به بهانه های 
واهی از ترتیــب انتقال آثار 

هنری امتناع ورزید.
جلسه رسیدگی دیوان داوری به این دعوی باالخره درمهرماه 
1392 برگزار گردید اما درجریان جلســات رســیدگی، دولت 
ایاالت متحده آمادگی خود را برای همکاری و ترتیب انتقال 
آثار هنری به ایران اعالم کرد و متعاقبا مرکز حقوقی بین المللی 
ریاست جمهوری اقدامات و هماهنگی های الزم را برای انتقال 
این اموال انجام داد به طوری که کلیه هزینه های آن نیز توسط 

آمریکا تقبل و پرداخت گردیده است. 
این مقام گفت این 14 قطعه اثر ابتدا به آمستردام حمل شد و 
پس از احراز اصالت آنها توسط نمایندگان و کارشناسان وزارت 

ارشاد، پس از 37 سال به ایران مسترد گردید. 

آمریکا پس از 37 سال بخش دیگری از اموال ایران را مسترد کرد

پیشنهادات مربوط به سرنوشــت کارت های سوخت 
بنزین که در بین آنها سناریوهای مختلف تشویقی و تنبیهی 
در نظر گرفته شده به دفتر بیژن زنگنه، وزیر نفت ارسال شده 
و قرار اســت وی تصمیم نهایی را اتخاذ و برای تصویب به 

هیات دولت پیشنهاد دهد.
هم اکنون، بیشــتر دارندگان خودرو در زمان مراجعه به 
جایگاه ها، از کارت سوخت جایگاه داران استفاده می کنند که 
باعث به حاشیه رفتن کارت های سوخت شخصی شده است.

از روز پنجم خردادماه سال جاری که وزارت نفت سهمیه 
بندی بنزین را متوقف و قیمت ها را یکســان سازی کرد، 
تردیدها و گمانه زنی ها درباره نحوه استفاده از کارت های 

سوخت بنزین ادامه داشته است.
با توجه به هزینه هنگفتی که برای راه اندازی ســامانه 
هوشمند ســوخت، صرف شــده و به دلیل اطالعاتی که 
از طریق کارت های ســوخت از وضعیت مصرف بنزین و 
گازوییل در کشور، جمع آوری می شود، دولت تمایلی برای 
کنار گذاشــتن این کارت ها ندارد. در صورت حذف سامانه 
هوشمند و کارت سوخت، وزارت نفت، مهم ترین ابزار برای 
جمع آوری دقیق میزان مصرف خودروها که در جلوگیری از 
قاچاق سوخت نیز کاربرد دارد را از دست می دهد. براساس 
گزارش ها، تعداد کارت های سوخت بنزین فعال در کشور 
حدود 16 میلیون عدد است. تعداد 837 هزار کارت سوخت 

نیز برای خودروهای دیزلی صادر شده است.
تعداد کارت های سوخت فعال بنزین برای خودروها تا 31 
شهریورماه امسال تعداد 11 میلیون و 973 هزار عدد و کارت 
سوخت موتورسیکلت 3 میلیون و 912 هزار عدد بوده است.

دولت برای افزایش انگیزه مردم برای استفاده از کارت های 
ســوخت، طرح هایی را در دست بررسی دارد. در میان طرح 
های متعددی که تاکنون برای تداوم استفاده از کارت سوخت 

ارایه شده، دو طرح تنبیهی و تشویقی در اولویت قرار دارد.
کاهش استفاده از کارت سوخت شخصی

در ماه های اخیر و با یکسان سازی نرخ بنزین، رانندگان، 
انگیزه ای برای استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند به 
طوری که میزان استفاده از این کارت ها کاهش چشمگیری 

یافته است.
برخی جایگاه داران ادعا می کنندکه بسیاری از رانندگان، 
دیگر تمایلی به استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند به 
طوری که 80 تا 90 درصد خودروها در زمان مراجعه به پمپ 
بنزین ها به جای کارت ســوخت شخصی از کارت سوخت 

جایگاه داران استفاده می کنند.
محسن روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی در گفت و گو با ایرنا این ادعا را رد 
کرده و گفته است: آمار دقیقی هنوز آماده نشده اما استفاده 
نکردن 80 تا 90 درصد رانندگان از کارت سوخت شخصی، 

درست نیست.
راهکارهای تشویقی

بر اساس طرح تشویقی، برای آن دسته از دارندگان خودرو 

کــه در زمان مراجعه به جایگاه ها به جای کارت ســوخت 
جایگاه داران از کارت های سوخت شخصی استفاده کنند، 

جایزه ای تعلق می گیرد.
جوایزی که تاکنون پیشــنهاد شده شامل سهمیه های 
خاص و یا تخفیف در قیمت بنزین است که البته هیچ کدام 

نهایی نشده اند.
اگرچه پرداخت جایزه به عنوان یکی از راه های تشــویق 
اســتفاده از کارت سوخت مطرح است، اما با توجه به کمبود 
منابع مالی دولت و وزارت نفت، احتمال موافقت با تخفیف 
در قیمت بنزین در زمان سوختگیری با کارت های سوخت 
شخصی منتفی است. همچنین با توجه به اینکه وزارت نفت 
تالش کرده است سهمیه بندی را حذف کند، بعید است که 
دوباره با اختصاص سهمیه های ویژه برای خودروهایی که با 

کارت شخصی سوختگیری می کنند، موافقت کند
سناریوهای تنبیهی 

از جمله سناریوهای جدی که در حال حاضر مطرح و در 
دســت بررسی قرار دارد، اعمال سیاست های تنبیهی برای 

استفاده از کارت سوخت شخصی است.
براســاس این ســناریو، دارندگان خودرویی که در زمان 
مراجعه به پمپ بنزین ها، از سوختگیری با کارت شخصی 
خودداری و به جای آن از کارت جایگاه داران استفاده کنند، 

ناچــار خواهند بود که یک هزینه اضافــی به جایگاه داران 
پرداخت کنند. هر چند مبلغ و سازوکار این سناریوی تنبیهی 
هنوز نهایی نشده، اما این سناریو یکی از جدی ترین گزینه 

ها به شمار می رود.
بر اساس یکی از پیشنهادات که البته هنوز نهایی نشده، 
قرار است نرخ بنزین برای رانندگانی که کار سوخت شخصی 
خود را فراموش کنند، لیتری 1200 تومان محاسبه شود که 
البته  عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فــرآورده های نفتی درگفت و گو با ایرنا، این ادعا را تکذیب 

کرده است.
کاظمی در این باره گفت: ادعای افزایش قیمت بنزین به 
1200 تومان درصورت عدم استفاده از کارت سوخت شخصی 
صحت نداشته و چنین پیشنهادی توسط وزارت نفت مطرح و 
بررسی نشده است. وی افزود: برخی پیشنهادات درباره نحوه 
حفظ کارت سوخت در وازرت نفت، بررسی شده، اما تاکنون 

هیچ طرحی نهایی و تصویب نشده است.
جدی ترین پیشنهاد: تبدیل کارت سوخت به 

کیف پول الکترونیکی
در میان طرح های مختلفی که برای سرنوشــت کارت 
سوخت ارایه شده، تبدیل این کارت به کیف پول الکترونیکی 
از مهم ترین پیشنهادات به شمار می رود که احتمال تصویب 

آن بیش از سایر طرح ها است.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز چندی پیش درباره سرنوشــت 
کارت های ســوخت گفته بود: شاید از این کارتها بتوان به 
عنوان کیف پول الکترونیکی بــا قابلیت پرداخت اعتباری 
استفاده کرد که این موضوع می تواند به صورت یک مشوق 
در نظر گرفته شود. سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فــراورده های نفتی نیز به احتمال اســتفاده از کارت های 
سوخت به عنوان کارت های پرداخت الکترونیک اشاره کرد 
و اظهار داشت: از جمله راهکارهای استفاده از کارت سوخت، 
در حال حاضــر، بحث پرداخت الکترونیک با این کارت ها 
است ودیگر طرح ها تنها در حد صحبت مطرح شده و قطعی 

نیست.
راهکار نهایی در انتظار تصویب هیات دولت

هر چند در هفته های اخیر، چندین گزینه و ســناریوی 
تشــویقی، تنبیهی و خنثی درباره سرنوشت کارت سوخت 

بنزین مطرح شده، اما هیچ کدام از آنها، نهایی نشده اند. 
پیگیری های ایرنا نشان می دهد که طرح های پیشنهادی 
از شــرکت های زیرمجموعه به دفتر وزیر نفت ارسال شده 
اســت تا وی درباره سرنوشت این کارت ها، تصمیم گیری 
کند. این پیشنهادات پس از جمع بندی توسط وزیر نفت برای 
بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت تحویل داده می شود.
بنابراین، تا زمانی که پیشنهاد نهایی دستگاه های دولتی 
مرتبط با کارت سوخت و از جمله وزارت نفت، در هیات دولت، 
بررسی و تصویب نشده است، باید منتظر ماند و رانندگان نیز 
بهتر است که کارت سوخت خود را تا آن زمان، حفظ کنند 

تا با تصویب احتمالی سناریوهای تنبیهی، غافلگیر نشوند.

سرگردانی میان سناریوهای تشویقی و تنبیهی؛
سرنوشت16میلیونکارتسوختدردستانزنگنه؛جریمهیاجایزه
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27 آذر 94 ســی و ششمین سالگرد 
ترور آیت اهلل شهید دکتر محمد مفتح است. 
شخصیت بزرگ حوزوی ودانشگاهِی که قربانی 
جهالت و حماقت گروهی شــد که نام خود را 
» فرقان« نهاده وادعای علم ومعرفت وحکمت 
کرده و می گفتند فقط ما هستیم که می توانیم 

حق را از باطل تشخیص بدهیم. 
این گروه با همین ادعا و به عنوان دفاع از 
اســالم و انقالب ومردم، به این کار خطرناک 
دســت زد و پیش از این ترور تیمســار قرنی، 
اســتاد مطهری و آیت اهلل قاضی طباطبایی را 

به شهادت رسانده بود.
 آنها در ترور هاشــمی رفســنجانی البته 
ناکام ماندند. سر کرده این گروه انحرافی اکبر 
گودرزی نام داشت، طلبه ای که با اندک توشه 
علمی می پنداشت عقل کل و مفسر قرآن شده 
است. او در برخی مساجد تهران جلسات تفسیر 

گذاشته وجوانانی را به خود جلب کرده بود.
 در همین مقطــع تاریخی افراد دیگری از 
تحصیل کرده های دانشگاهی هم بودند که از 
همین نوع »توهم« رنج می بردند. یک نمونه 
آقای ابوالحســن بنی صدر بــود که مرتب به 
ایده های »اقتصاد توحیــدی« خود می بالید و 
ادعا داشــت می تواند کشور وملت را از فاصله 

طبقاتی برهاند.
 او عادت داشــت علو ادعایی خود را به رخ 
این و آن بکشــد و در یکی از جلسات جامعه 
مدرســیِن آن روز که همه حاضران از فقهای 
سرشناس بودند گفته بود :» من پنجاه نوع علم 

می دانم که شما هیچ کدام آن را بلد نیستید.« 
 او و حلقــه ای از متوهمان پیرامونی اش، 
مخالفان خود از جمله شهید رجائی را بی سواد 
و فاقــد علم و تخصص معرفــی می کردند تا 
جایی که حضرت امام، ضمن یک سخنرانی در 
جواب آنها فرمود: »آقای رجائی عقلش بیشتر از 

علمش است«. 
شــبیه همین ماجرا متاسفانه در حاکمیت 
جریان افراطی در آن هشــت سال نیز تکرار 
شد. ادعاهای عجیب وغریبی مانند: هاله نور، 
مدیریت جهانی و... داشتند که کامال از جهالت 
آنان حکایت می کرد، لیکن با این فرق که اینها 
به جای ترورِفیزیکی به ترور شخصیتی روی 
آوردند وبا ترفند هایی توانستند چند سالی بر سر 

قدرت بمانند.
تامل در مناسبت های تاریخی

مناسبت 27 آذرفرصت خوبی است تا دقت 
وتامل بیشتری دراین گونه حوادث و رخدادها 
انجام بگیرد وبه این ســوال پاســخ داده شود 
که چگونه می شــود یک تعداد افراد با این که 
در محیط علمی حوزه ودانشگاه بزرگ شدند، 
این گونه دچار لغزش می شوند و برغم حماقت 
وجهالتی که گرفتارش هســتند، فرافکنی 

کرده و مخالفــان خود را به ایــن امور متهم 
می سازند و اگر چاره ساز نشد تا حد ترورفیزیکی 

وشخصیتی پیش می روند؟ 
برای پاسخ ناگزیر از مطالب زیر هستیم:

هرعلمی اعم از علوم حوزوی و دانشگاهی 
ظاهری دارند و باطنی، هسته ای دارند و پوسته 

ای.
ظاهر و پوسته هر علمی، همان اصطالحات 
و الفاظ مربوط به آن علم است که هر کسی ولو 
از استعداد متوسط و حتی پایین تر از متوسط هم 
برخوردار باشد می تواند با اندک تالشی همه آنها 
را یاد بگیرد و بــر تمام آن اصطالحات والفاظ 
تســلط پیدا کرده و به عبارت ساده تر انبار یک 
سری اصطالحات و الفاظ خشک وخالی باشد و 
مانند ربات و کامپیوتر هر چه از وی سوال کردند 

فوری جواب بدهد.
اما هســته، باطن و حقیقت علوم این گونه 
نیســت. هرکســی نمی تواند آن را درک کند. 
تحصیــل آن نیاز مبرم به مقدماتــی دارد که 
مهم ترین آن » رشد عقلی « است. برای تقریب 
ذهن شاید این تشــبیه راه گشا باشد: ظاهر و 
پوســته علم مانند هلی کوپتر می ماند، همان 
گونــه که هلی کوپتر به راحتی می تواند در هر 
جا، باالی کوه، ته دره، پشت بام، کوچه وخیابان 
فــرود آید، تحصیل و یادگیــری اصطالحات 
والفاظ علوم نیز چنین است؛ به آسانی در ذهن 
وقلب هر طلبه ودانشجویی می تواند جای بگیرد.

امــا باطن وحقیقت علــوم ) حوزوی وغیر 
حوزوی( که از دل آن ابتکارات، نوآوری ها وتولید 
علم بیرون می آید، شبیه هواپیما است برای فرود 
نیاز به زمین مســطح و آسفالت و باند دارد، به 
عالوه باید برج مراقبت تعبیه شــود و خلبان با 
مسؤول برج در تماس مستمر باشد تا هواپیما 

بتواند بنشیند.
 بنابر این »رشد عقلی« غیر از »رشد علمی« 
است. به قول شهید مطهری :علم فقط حفظ و 
ضبط کلیات است و عقل قوه تجزیه وتحلیل 
قضایای مشهود وتطبیق آن کلیات بر جزئیات 
می باشد. ) حماسه حسینی، ج3، ص 47( یا به 
تعبیر پرفسور سمیعی آنجا که رابطه اجتماعی 
رفشــتگر بی سواد محله شان را با یک پزشک 
جراح مقایسه می کند و می گوید: »تحصیالت 

هیچ ربطی به شعور افراد ندارد.«
ســخنان این دوشــخصیت )حــوزوی و 
دانشــگاهی( در واقــع ناظر به ایــن واقعیت 
وحقیقت اســت که چه بســا افرادی بتوانند از 
نظر علمی مراحلی را پشــت سر بگذارند و به 

مراتب عالی هم دســت یابند اما از حیث عقل 
و شعور رشد نداشته و تازه در ابتدای راه باشند 
و لذا نتوانند آن کلیــات را برجزئیات و حوادث 
واقعه ومسائل روز تطبیق کنند وناخودآگاه دچار 
توهم شوند و در نهایت هم خود وهم دیگران 
را به دردسرو زحمت اندازند. دهه های 60 و70 
و80 که کم و بیش شــاهد این گونه آدم های 
نامتعادل بودیم، اینها با همه تفاوت هایی که در 
روش و تاکتیک با هم داشتند ودارند، اما در یک 
مهم با هم مشــترک هستد و آن این که همه 
از شدت جهل ونادانی دچار توهم شده بودند و 
تصور می کردند که آدم های استثنائی هستند و 

از دماغ فیل افتاده اند!
 البته یک نکته مشــترک مهم دیگر هم 
داشــتند که همه اینها در نوبــه خود اهل کار 
وتالش وکوشش بودند،شبانه روز جان می َکنَدند 
اما چون کارهایشان از روی جهالت بود و معیار 
ومالک درستی نداشت به نتیجه نمی رسید و یا 

نتیجه عکس می داد. 
در روایــت هــم داریم، امــام کاظم علیه 
السالم فرمود: »َقلیل العمِل من العاقِل مقبوُل 
مضاعُف وکثیُرالعمِل من اهِل الهوی والجهِل 
مردوُد.«عمل اندک از آدم عاقل پذیرفته شده 
و دوچندان می شود، اما عمل بسیار از اهل هوا 
وهوس ونادان پذیرفته نمی شود.» تحف العقول، 
ص 408( یعنی عمل انســان عاقل ولو اندک 
هم باشد دارای خیر وبرکت وماندگار خواهد بود.

راه رشد عقلی
حال سؤال این است که رشد عقلی به چه 
چیزی حاصل می شــود؟ چه کنیم تا فرزندان 
حوزوی ودانشگاهی ما در کنار تحصیل علم از 
رشد عقلی هم برخوردار باشند و فردا گرفتار این 
گونه توهمات ومشکالت نشوند و فعالیت های 
اجتماعی وخدماتشان برای مردم سودمند وخیر 

برکت داشته باشد؟
 قبال گفتیم که علم را همه کس می تواند 
تحصیل کند وتنها اندکی تالش می خواهد، اما 
رشــد عقلی فقط در دل و جان کسانی جای 
می گیرد که ضمیر دلشــان صاف وسالم، باند 
کشی شــده ودارای برج مراقبت و از تهذیب 
نفس، تقوا وخودسازی الزم برخوردار شده باشد.
 در حدیثی از امام کاظم علیه الســالم نقل 
هل َوال  اســت فرمود: » اِنَّ الزَّرَع َینُبُت فی السَّ
فا َفکذالَک الِحکَمُه تَعمر فی َقلب  َینُبُت فی الصَّ
الُمتواضع وال تَعمر فی َقــب الُمَتکبِّر الَجبَّار.« 
همان طوری که زراعت در زمین نرم می روید 
ونه برروی صخره وتخته ســنگ، حکمت نیز 
تنها در دل انســان های متواضع جوانه می زند 
نه دردل آدم های مغرور و گردن کش.)همان، 

ص418(
در احادیث دیگر هم غرور و تکبر که شاید 
ریشــه همه رذائل اخالقی باشد، منشاء جهل 
معرفی شــده و تواضع که مصداق بارز فضائل 
اخالقی اســت، ریشه عقل شمرده شده است. 

چنانکــه امام می فرماید: »ما دخل قلبا شــیئ 
من الکبر اال نقص من عقله مثل ما دخله من 
ذالک« ) بحاراالنوار، 78، ص186( هیچ مقدار از 
کبر وغرور وارد دل نمی شود مگر این که همان 

مقدار ازعقل کم می شود.
 ازســوی دیگر می بینیم واژه شناســان و 
علمای لغت یکی ازمعنای حکمت را همین رشد 
عقلی گرفتند. پس برای تحصیل علم وحکمت 
باید تقوا پیشــه کرد واز رذائل اخالقی دوری 
جست. علم منهای رشــد عقلی و تقوا، مانند 
جسم بدون روح است وفوری متعفن می گردد، 
چنانکه امام خمینی فرمــود: »اگر تهذیب در 
کار نباشد علم توحید هم به درد نمی خورد« ) 
صحیفه امــام، ج13، ص 420( یعنی اگر علم 
توحید، بدون رشد عقلی شد خودش حجاب اکبر 
خواهد بود.»العلم هوالحجاب االکبر« وآدمی را 
دچار غرور، توهــم و گمراهی کرده و به جای 

بهشت به جهنم می برد.
طریقه تحصیل تقوا

اکنون که رشــد عقلی همان حکمت شد 
وحکمت هم با تقوا وتهذیب نفس به دســت 
می آید، حال این ســوال پیــش می آید، تقوا 
وتهذیب وخودسازی چگونه حاصل می شود؟ آیا 
روزی با 17 رکعت نماز، ســالی یک ماه روزه و 
یا با پوشــیدن لباس سیاه در ایام محرم وصفر 
و پیاده روی در مراســم اربعین و یا با گذاشتن 
ریش، گرفتن تسبیح به دست و انداختن چفیه به 

گردن و... انسان می تواند به رشد عقلی وحکمت 
دست یابد؟

آنچه که از اساتید و علمای اخالق آموختیم 
این امور اگر چه مهم و با ارزش هســتند، اما 
تنها »جزء العله« و بخشی از طریق تقوا وسلوک 
بشمار می آیند. در کنار آن باید به سایر واجبات 
هم اهتمام داشت واز محرمات نیز دوری جست. 
باید از غیبت، تهمــت، هتک حرمت دیگران، 
هتاکی، فحاشی، دروغگویی، حرام خواری ظلم 

وستم و... نیز پرهیز نمود.
متاســفانه گاهی بعض افرادی مشــاهده 
می شــوند که نماز اول وقتشان ترک نمی شود 
ولی خیلــی راحت غیبت می کننــد، مثل آب 

خوردن دروغ می گویند. 
آیت اهلل شهید مطهری می نویسد: 

»گاهــی در جامعه - وقتی که تربیت غلط 
باشد - حساسیت هایی برای بعضی مستحب ها 
به وجود می آید که مردم واجب هایشان را ترک 
می کنند وگاه حساسیت هایی نسبت به برخی 
مکروه ها پیدا می شود که مردم صدها حرام را 

فدای یک مکروه می کنند...
گاهی حساســیت مردم نســبت به دروغ 
نگفتن کم می شــود ونزدیک به صفر می رسد 
وحساسیتشــان نســبت به زیارت رفتن آنقدر 
زیاد می شــود که به حد یک واجب درجه اول 

می رسد.«
 آن شــهید عاقل بعد این سوال را مطرح 
می کنــد آیا ما می توانیم بــه خاطرانجام یک 
عمل مستحبی، مثل زیارت امام حسین )علیه 
الســالم( به چند عمل حرام مرتکب شویم ؟ 
مثال هنگام گذرنامه گرفتن چند تا دروغ بگوییم 
! وقتی می خواهیم پولمان را تبدیل کنیم چند 
دروغ دیگر بگوییم؟ بعد توجیه کنیم چون درراه 
دین است دروغ جایز است؟ ) اسالم ومقتضیات 
زمــان، ج2، ص 82-83، بــا اندک تصرف در 

عبارت وحفظ معنا(
 آن معلم شهید در جای دیگر تعبیر جالب 
تری دارند ومی نویســند: »ایــن گونه کارها 
بی دینی است وبا بی دینی نمی شود برای دین 
خدمت کرد.« )ســیره نبوی، ص 64( ایشان 
درانتهای این بحث اضافه می کنند ومی نویسند: 
»آنهایی که متصــدی تربیت صحیح جامعه 

هستند باید مراقب این امور باشند.«
ظاهر اسالمی به تنهایی کافی نیست

امروز بحمدهلل در کشور ما مشکل تحصیل 
علم، کم و بیش بر طرف شــده اســت. نسل 
جوان کشــور باالخره تحصیالت خــود را در 

دانشگاه های دولتی وغیر انتفاعی پشت سر 
می گذارند ومدارک عالی را کسب می کنند، 

سالی حدود یک میلیون نفر فارغ التحصیل از 
دانشکاه ها داریم، اما در این میان به رشد عقلی 
چقدر توجه می شود؟ با این که حضورجوانان در 
دعای کمیل ها، دعای ندبه ها، مراسم اعتکاف 
ونماز جمعه ها چشمگیراست، اما به قول یکی 
از اســاتید اخالق، »اینها چندان چنگی به دل 
نمی زند«، چرا ؟ چون به ظواهر بسنده کردیم 
واز عمق غافل ماندیم، چســبیدیم به پوسته و 
از هسته وا ماندیم، در کنار علم به رشد عقلی 

نپرداختیم.
 این امورهر چند پر رنگ هم بااشد نمی تواند 
به تنهایی مفید وموثر باشــد. ازپیامبر گرامی 

اسالم حدیث داریم می فرماید: 
» التنظروا الی کثــره صالتهم وصومهم 
وکثره الحج والمعروف وطنطنتهم بالیل ولکن 
انظروا الی صدق الحدیث واداء االمانه« )میزان 

الحکمه، ج5، ص 288(
 به زیادی نماز، روزه، حج و شب زنده داری 
مردم نگاه نکنید، ) اینها نمی توانند به تنهایی 
مالک باشند( بلکه ببینید صداقت وامانت داری 

آنها چگونه است. 
در روایت دیگر تعبیــر حکمت آمیز تری 
هست، می فرماید: تنها پیشانی بر زمین نهادن 
نمی تواند کافی باشــد ببینید رشد عقلی آنها 
چطور اســت؟! چون کالغ هم از روی عادت 

نوک دماغش را مرتب به زمین می کوبد.
 در 37 سال گذشته هر مشکلی درمجلس، 
قوه قضائیه و دولت وجود داشته از ناحیه کسانی 

بوده که عقلشان کمتر از علمشان بوده است.
 اگر این روند ادامه داشته باشد به یقین در 
آینده با مشکل جدی تری مواجه خواهیم شد. 
آیا کسی هست در کنار آموزش به پرورش و در 
جنب تعلیم به تربیت و رشد عقلی نیز اهتمام 
داشــته باشد؟ از لسان آیت اهلل شهید مطهری 
می پرســیم امروز چه کســانی و چه ارگانی و 
کدام موسســه ای مسؤول رســیدگی به این 

ناهنجاری ها هستند؟
به مناسبت شــهادت شهید مفتح،این ایام 
»هفته وحدت حوزه ودانشگاه« نام گرفته است. 
شاید پیام این نامگذاری همین باشد که در این 
دو مرکز علمی انسان های بزرگی مثل شهید 
مفتح که عقل وعلم را در کنار هم داشتند، تعلیم 
وتربیت شوند ونقش تعیین کننده در جامعه ایفا 

نمایند.
 در ایــن صورت نه تنها به گونه اتوماتیک 
وار وحدت میان حوزه ودانشگاه حاصل خواهد 
شــد، بلکه جامعه نیزاز شــر آدم های »درس 
خوانده و جاهل« رها شــده و در ســایه رشد 
عقلی انسان های وارسته به آرامش و پیشرفت و 

بالندگی خواهد رسید.

روز وحدت حوزه و دانشگاه؛
»در ظاهر ماندگان« تحصیل کرده و جای خالی »تعقل«

»شــما می دانید موالنا شــاعر قرن چندم 
است؟« طوری نگاهم می کند انگار سؤال عجیبی 
پرسیده ام. »موالنا... مممم... موالنا...« جوابی در 
کار نیســت. اهمیتی هم نمی دهد. حواسش به 
توضیحات متصدی تور است. سؤال می کند: »تا 
آنتالیا چقدر راه است؟ با ماشین می شود رفت؟!«

تور را از سه هفته پیش بسته اند. امکان ندارد 
در روزهای پیش از شــروع مراسم بزرگداشت 
موالنا، ناگهان به ســرت بزند به قونیه بروی و 

موفق شوی. 
بازار ســیاهی اســت برای خودش. »حاال 
اســمتان را در ویتینگ لیســت می گذارم. اگر 
کسی کنسل کرد، تماس می گیرم. دو نفر بودید 
دیگر؟! البته خیلی بعید است کسی کنسل کند. 
حاال ببینم چه می شــود.« زن دمغ می شود. از 
همان هایی است که یکهو به سرش زده مسافر 
قونیه شود و حاال روبه روی مسئول تور در آژانس 
مسافرتی ایســتاده و دختر جوان به او اطمینان 

می دهد که تقریباً شانسی برای امسال ندارد.
باید بداند اگر تصمیمش برای ســال آینده 
قطعی است، خیلی زودتر از اینها باید به فکر بیفتد. 
مثل همان هایی که کثیرالسفر قونیه اند و دیگر 
برای خودشان یک پا راهنما شده اند. نمونه اش 
مجید است که از شش، هفت سال پیش، تقریبًا 
هر سال مسافر قونیه بوده است؛ شهری در استان 
آنتالیای ترکیه که شــهرتش را از مقبره موالنا 
دارد و حال و هوای معنوی و برنامه هایی که در 
روزهای خاصی از سال که مقارن با سالروز وفات 

موالناست در آنجا اجرا می شود.
مجید می گوید: »قونیه مثل استانبول و آنکارا 
نیست که مثاًل برای گردش و خرید آنجا بروی. 

شهر بزرگ و مدرنی نیست.
 مرکز خریــدی هم ندارد بــه آن صورت. 
خالصه که هرکسی دنبال سفر به قونیه نیست. 
تا چند سال پیش البته این طور بود. افرادی که به 
قونیه سفر می کردند، دنبال همان حال و هوای 
عرفانی آن بودند و برنامه هایی که در مراســم 
یادبود موالنا در آنجا اجرا می شد، برایشان جذابیت 
داشت. این دسته افراد معمواًل مسافران هرساله 
قونیه بودند. طوری که هر سال تقریباً همدیگر را 
آنجا می دیدند. حاال اما وضعیت کمی فرق کرده. 
حاال مسافران قونیه را به نظر من می شود به دو 

دسته تقسیم کرد. کسانی که همان طور که گفتم، 
مسافران هرساله این سفر هستند و گروه دیگر 
هم معمواًل از سر کنجکاوی و برای اینکه ببینند 
آنجا چه خبر است، مسافر این شهر می شوند. البته 
متأسفانه مثل خیلی جاهای دیگر، پای چشم و 
هم چشمی هم به این قبیل سفرها باز شده است. 
خیلی ها هستند که اصواًل عالقه ای هم به این 
گونه فضا ها ندارند و از نظرشان خیلی هم کسالت 
آور و خسته کننده است اما برای اینکه از دوست 
و آشنا کم نیاورند، راهی سفر به قونیه می شوند.«

شما موالنا را می شناسید؟
»شــما می دانید موالنا شــاعر قرن چندم 
است؟« طوری نگاهم می کند انگار سؤال عجیبی 
پرسیده ام. »موالنا....مممم...موالنا...« جوابی در 
کار نیســت. اهمیتی هم نمی دهد. حواسش به 
توضیحات متصدی تور است. »آنجا که می روید 
خانم فالنی می آید دنبالتان. صبحانه و نهار، روی 
تورتان است. یک گشت داخل شهر هم دارید. 
زن ســؤال می کند: »تا آنتالیا چقدر راه است؟ با 
ماشــین می شــود رفت؟!« دختر ابروها را باال 
می دهد و من من می کند: »مممم... آنتالیا... االن 
که آنتالیا حسابی سرد است. حاال آنجا که رفتید 
سؤال کنید. تورتان شش روزه است. احتمااًل وقت 
دارید ولی به هرحال سرد است. برای خرید هم 

االن فصل حراج نیست.«
اقامت شش روزه در قونیه برای هر نفر یک 
میلیون و 700 هزار تومان خرج برمی دارد. این، 
فقط قیمت تور است. شــامل هتل 4 ستاره با 
صبحانه. البته حداقل قیمت برای تور قونیه است. 
بیشــترینش 2 میلیون و 600 هزار تومان برای 
هر نفر آب می خورد.مســافران قونیه این مبلغ 
را به اضافه هزینه های دیگر ســفر می پردازند 
تا شــب هایی را کنار مقبره موالنا بگذرانند و از 
تماشای سماع صوفیان لذت ببرند. حاال اینکه 
موالنا در بلخ دنیا آمــده و »مثنوی« و »دیوان 
شمس« را سروده، شاید خیلی هم ربطی بهشان 

نداشته باشد.
نام »فیه ما فیه«، »مکتوبات« و »مجالس 
سبعه« را هم که دیگر به سختی شنیده باشند؛ 
چه برســد به اینکه بدانند از آثار همان شاعری 
اســت که ترک ها »رومی« خطابش می کنند 
و مقبره اش را به یک مقصد شــناخته شــده 
گردشگری تبدیل کرده اند که با چلیک چلیک 

دوربین ها، در خاطره ها ثبت می شود.
»بیشتر کســانی که به قونیه سفر می کنند، 

موالنا را می شناســند و یا حداقل تعلق خاطری 
به او دارند.« این را مرتضی دزفولی، راهنمای تور 
قونیه می گوید و ادامه می دهد: »ممکن است بین 
گردشگرانی که به قونیه سفر می کنند، افرادی هم 
باشند که آشنایی چندانی با موالنا و حال و هوای 
این سفر نداشته باشند و تنها از سر کنجکاوی و 
شاید چشــم و هم چشمی یا دیگران، راهی این 

سفر شوند اما تعدادشان بسیار کم است.«
دزفولی می گوید: » مراسم یادبود موالنا هر 
سال از 7 تا 17 دســامبر )16 تا 26 آذر( برگزار 
می شــود. در این تاریخ دمای قونیه چیزی بین 
15 تا 20 درجه زیر صفر اســت. از آنجایی که 
سفر قونیه نسبتاً گران است، خیلی بعید به نظر 
می رسد کســی بدون عالقه و تعلق خاطر، این 
مقصد را برای ســفر انتخاب کنــد. به هرحال 
کسی که قصد چشم و هم چشمی با دیگران را 
داشته باشد می تواند مقاصد دیگری را برای سفر 
برگزیند. معمواًل هم همین طور است. قونیه با 
آنتالیا سه ساعت فاصله زمینی دارد و با این حال، 
کمتر کسی که در تابستان به آنتالیا سفر می کند، 

تصمیم می گیرد سری هم به قونیه بزند.«

ما هم گردشگر داریم؛ اما...
قونیه در تمام ســال گردشــگر دارد اما نه 
به انــدازه این 10 روز. تنها 3 هــزار نفر از ایران 
در این تاریخ به قونیه سفر می کنند و این تعداد، 
منهای گردشگران ســایر کشورهاست. قونیه 
تقریباً از تمام قاره ها گردشگر دارد. بیشترش از 
اروپا و تونس و الجزایر و البته روســیه، که این 
آخری را باید از این پس از فهرست گردشگرانش 
حذف کرد. نه تنها قونیه، کل مقاصد گردشگری 
ترکیه تا اطالع ثانوی گردشــگری از روســیه 
نخواهند داشــت چرا که این کشور، از اتباعش 

خواسته به ترکیه سفر نکنند.
قونیه به عنوان شهری که عالقه مندان عرفان 
و ادب را بــه خود جذب می کند، البته مقصدی 
جذاب در بحث گردشگری به شمار می رود اما نه 
آنقدر که جاذبه های فرهنگی همسایه اش را که 

ما باشیم، از نظر گردشگران عالقه مند دور کند.
شعر و ادب دوستان سراسر دنیا بعید است نام 
سعدی و حافظ شیرازی ما را نشنیده یا از عطار و 
خیام نیشابوری مان یادی نکرده باشند. شهرهای 

فرهنگی ما هم می توانند مقصد مناسبی برای این 
گردشگران باشند؛ اما...

ابراهیم پورفرج، رئیــس جامعه تورگردانان 
ایــران در این بــاره در گفت و گو بــا »ایران« 
می گوید: »ترکیه ســالی 4 میلیون گردشگر از 
روسیه دارد که با توجه به شرایط موجود، دیگر 
نمی تواند امیدی به کســب درآمد از این تعداد 
گردشگر روس را داشته باشد. اینجاست که ما به 
عنوان همسایه هر دو کشور باید تالش کنیم تا 
گردشگران روس را به سمت مقاصد گردشگری 
خودمان جذب کنیم. حتی اگر بتوانیم 400-500 
هزار نفر از این تعداد را هم جذب کنیم، باز موفق 

عمل کرده ایم.«
پورفرج ادامه می دهد: »طی دو سال گذشته 
تعداد گردشــگرانی که ایران را به عنوان مقصد 
انتخاب کرده اند، افزایش چشمگیری داشته و دو 
برابر شده است به طوری که هتل های ما برای 
سال 2015، تماماً رزرو شده بود. برای سال 2016 
هم تقاضا بسیار زیاد است و افزایش صد درصدی 
را نشان می دهد. خصوصاً بعد از بحث توافقات 
هسته ای و برجام، میزان تقاضا بسیار بیشتر هم 
شده است اما مشکلی که همچنان سد راه توسعه 
گردشگری خارجی ما وجود دارد، کمبود هتل و 
مکان اقامت است. همین حاال تقاضای زیادی 
برای شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، 

شیراز، یزد، اهواز و سایر شهرها وجود دارد و این 
در حالی اســت که تعداد هتل های ما خیلی کم 
اســت و پاسخگوی تقاضای باالی گردشگری 
خارجی مان نیست. این افزایش تقاضا همچنان 
ادامــه دارد و ما باید هرچه زودتر فکری به حال 
مشکل موجود بکنیم. البته دولت قول هایی در 
این بــاره داده و تالش می کند برای رفع موانع 

موجود همکاری کند.«
رئیــس جامعه تورگردانان ایــران می گوید: 
»در حال حاضر با توجه به شرایط ترکیه و افت 
گردشگری این کشــور، ما باید تالش کنیم تا 
با فراهم کردن زیرســاخت ها و امکانات الزم، 
گردشــگران بیشتری را به ســوی ایران جذب 
کنیم. در مورد روسیه هم بحث فرهنگی را باید 
تقویت کنیم. روابط دولت های ایران و روســیه 
خوب است اما مردم ما آن طور که با گردشگران 
اروپایی و امریکایی روابط خوبی دارند، روابطشان 
با گردشــگران روس به آن اندازه خوب نیست 
و باید روی این قضیه کار شــود تا گردشگران 

بیشتری را از کشور روسیه داشته باشیم.«
گرمای مراســم عرفانی یادبود موالنا آنقدر 
هست که سرمای منفی 20 درجه قونیه را برای 
گردشــگران هموار کند. این در حالی است که 
بیشتر مقاصد گردشگری دنیا در روزهای سرد 
ســال، به اصطالح »لو سیزن« یا همان خارج 
از فصل هســتند و قیمت تورهای گردشگری 
هــم به همین دلیل در ایــن فصول، با کاهش 
مواجه می شــود تا به جذب گردشــگر کمک 
کند. گردشگری زمستانه البته، مبحثی است در 
گردشــگری که نه تنها در کشورهای اروپایی 
همچون سوئیس، بلکه در ایران نیز چند سالی 
اســت که مورد توجه قرار گرفته اســت. وجود 
پیست های اســکی و ورزش های زمستانی در 
شهرهای مختلف ایران، ظرفیت بالقوه ای است 
که می تواند گردشگران بیشــتری را در فصل 
زمســتان به خود جذب کند. پیســت هایی که 
گرچه بیشتر معروف ترین شان را در حوالی تهران 
می شناسیم، اما در بسیاری از استان ها پراکنده اند؛ 
از چهارمحال و بختیاری گرفته تا کهگیلویه و 
بویراحمد و همدان و کردســتان. از بام ایران تا 
بیجار. اما این سرما کجا و آن سرما! قونیه کماکان 

20 درجه زیر صفر است.

تمام مسافران یک سفر »مثاًل عرفانی«
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ëاقتصاد ë
افزايش اميدها به رونق صنعت فرش تبريز فرش دستباف نفیس تبریز و آذربایجان 

میراثی کهن و یادگار دست های سختکوش 
آبا و اجداد و نیاکان گذشــته ماست و زیبایی 
و ظرافت هنر ایرانی را در تارو پود فرش های 
دســتباف این دیار کهن می توان به وضوح 

یافت.
استاد دانشکده فرش دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز در همین باره می گوید: هر فرش ایرانی 
که در خانه های مردم ایــران و جهان پهن 
است، تابلویی زیبا و گویای طبیعت و فرهنگ 
خطه ای از ایران بزرگ اســت که اهل خبره 
و فرش شناســان با مشــاهده آن به آسانی 
می توانند اصالتش را تشخیص دهند و رج های 

آن را تعیین کنند.
استاد دوزدوزانی می افزاید: در کشورهای 
ثروتمند جهان از جمله آلمان، روسیه، فرانسه، 
اتریش و حاشیه خلیج فارس خطه آذربایجان 

ایران را با فرش دستباف نفیس می شناسند.
به گفته وی، فرش تبریز به طور رســمی 
از دوره صفویان به وسیله کاروان های شتران 
و از طریق جاده ابریشم به عثمانی، روسیه و 
اروپا راه یافت ولی طبق شواهد تاریخی از سال 
1883 میالدی، شرکت های آلمانی و انگلیسی 
اقدام به تاسیس کارگاه های قالی بافی در بازار 
تبریز کردند و با به کارگیری استادان ماهرکار 
تبریزی به تولید انواع فرش های دست باف با 
طراحی های متنوع و پرنقش و نگار در رج های 
مختلف مبادرت کردند که هنوز هم تخته های 
فرش نفیس تبریز زینــت بخش موزه های 

اروپاست.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان 
فرش دستباف کشور نیز در تبریز به خبرنگار 
صدا و ســیما گفت: واقعیت این است که ما 
ایرانی ها در شناساندن این هنر و صنعت دیبا 
و فاخــر در مقابل نقش و نگار و عظمت این 
صنایع دســتی با ارزش کوتاهی کرده ایم در 
حالی که می توانســتیم همچون دوره های 
صفویه، قاجاریه و پهلوی کشور نخست تولید 

و عرضه فرش در جهان باشیم.
اسماعیل چمنی تصریح کرد: متاسفانه 
به علت نبود برنامه های اصولی و مدون در 
حوزه تولید، بازاریابی، صادرات و فروش در 
هنر صنعت فرش تاکنون بســیار کوتاهی 

شده است. 
وی گفت: این درحالی است که در اکثر 
دوره های تاریخــی تولید و صادرات فرش 
دســتباف ناجی بحران سرمایه دولت ها در 

ایران شده است.
چمنی با اشاره به نزدیکی فرهنگی بین 
خانواده های تبریز و فرش گفت: در این شهر 
کهن و تاریخی، خانه، مســجد، حسینیه و 
تکیه ای نیست که فرش دستباف در آن پهن 
نشــده باشد و این حرکت نمادین به ذهنیت 
انسان و نماد بخشیدن به این کاالی با ارزش 

بسیار تاثیر  گذار بوده است.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان 
فرش افزود: طبق برآوردهای ملی بیش از 5 

میلیون ایرانی در حوزه تولید، توزیع و فروش و 
تامین مواد اولیه فرش امرار معاش می کنند که 
حدود 2 میلیون نفر آن در استان های شمال 

غرب فعال هستند. 
وی گفت: هم اکنــون مراکز مهم تولید 
فرش دستباف کشور در شــهرهای تبریز، 
کاشــان، قم، زنجان، مراغه و خوی فعال اند 
و حدود نیمی از 2 میلیــون مترمربع فرش 
دســتباف ایران در آذربایجان شــرقی تولید 
می شــود و این اســتان 40 درصد صادرات 
رســمی گمرکی و چمدانی فرش را به خود 

اختصاص داده است. 
کارشناسان فرش معتقدند با برداشته شدن 
تحریم های فرش در آینده نزدیک بار دیگر 
تولید و صادرات انواع فرش های دســتباف 
ایرانــی افزایش می یابد و رونــق و پویایی 

بازارهای فرش تبریز را شاهد خواهیم بود. 
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان 
فرش دستباف می گوید: در همین راستا همه 
دست اندرکاران فعال در حوزه فرش مکلف اند 
با تجمیع فکر و تجارب و خرد جمعی و با به 
کار گیری فن آوریهای جدید تبلیغات برای 
شناساندن جهانی فرش ایرانی و تبریز تمام 

تالش خود را به کار گیرند.
مدیر روابــط عمومی ســازمان میراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
آذربایجان شــرقی هم گفت: با ثبت جهانی 
فرش دستباف تبریز، ورود گردشگران خارجی 
به مجموعــه بزرگ بازار تبریز افزایش یافته 
اســت و عالوه بر آن در فضای مجازی نیز 
تجار و بازرگانان بین المللی و دوستداران فرش 
کشورمان به دنبال شناخت بیشتر از این هنر 

اصیل و یکه تاز ایرانی هستند.
مشهوری افزود: در همین راستا توجه 
به ســالیق مشــتریان بین المللی فرش 
دستباف بیش از همه برهه ها بسیار الزم 

و ضروری است. 
مدیرعامل اتحادیــه تعاونی های فرش 
دســتباف کشــور نیز با بیان اینکه باید به 
پدیده مفغول مانده مشتری مداری در تولید 
و فروش فرش دستباف توجه ویژه ای مبذول 
شــود، افزود در فرایند تولید و صادرات این 
کاالی با ارزش صنایع دســتی باید به سه 
ویژگی کیفیت محصول، کیفیت خدمات و 

قیمت رقابتی توجه شود.
عبدالــه بهرامی تاکید کــرد: بافندگان 
ســخت کوش فرش دســتباف، عالوه بر 

ذوق هنری خود باید به طور 
بهبود کیفیت و  به  مداوم 

و  فرش  تنــوع 
یش  ا فز ا

و  دوام 
تغییــر 

سب  منا

در ســبک و طراحــی توجــه کافی کنند 
و اتحادیه هــای تولیــدی و کارفرمایان با 
هماهنگی دستگاه های میراث فرهنگی و 
سازمان تجارت و صنعت نیز به شناسنامه 
دار کردن قالی های دستباف تولیدی کمک 

کنند.
محمدرضا عابد مدیرعامل شرکت سهامی 
فرش ایران نیز گفت: در تولید و عرضه انواع 
فرش دستباف ایرانی طیف وسیعی از طراحان 
فنی، نقشه کش ها، چله کش ها، بافنده ها، 
روفه گران، فروشــندگان و صادر کنندگان 
سهیم هســتند که در این میان چیزی که 
می تواند به همه این شــغل ها جال و رونق 
دهد، تولید محصول نهایی با توجه به ذائقه 
و نیاز مشتریان است و در همین زمینه تبلیغات 
مدرن و ایجاد برندهای معتبر فرش دستباف 
مناطق تولید قالی از جملــه تبریز می تواند 

دستاوردی ملی به حساب آید.
پورزال، عرضه کننده انواع تابلوفرش های 
نفیس در بازار سنتی تبریز به خبرگزاری صدا و 
سیما گفت: برای معرفی فرش نفیس دستباف 
تبریز در بازارهای جهان باید برنامه ریزی های 
ملی و بین المللی به عمل آوریم و در بازارهای 
مصرف جهان مرغوبیت و هنر و زیبایی فرش 

را به رخ جهانیان بکشانیم. 
وی با اشــاره به لــزوم حمایت از عرضه 
فرش در مجامع جهانی افزود: شرکت تجار 
و بازرگانان فرش تبریز در ســال های اخیر 
در نمایشــگاه های بین المللی صنایع دستی 
جهان افزایش قابل مالحظه یافته است ولی 
هزینه های شرکت در نمایشگاه و اجاره غرفه ها 
برای عرضه و نمایش فرش بسیار باالست و 
باید سازمان های میراث فرهنگی و صنعت و 
تجارت برای حضور گسترده تجار ایرانی در 
بازارهای فرش جهان برنامه ریزی های منظم 

داشته باشند. 
حاج حســینی نجــار، فروشــنده انواع 
فرش های دســتباف در تیمچه میرزا شفیع 
بازارتبریز نیز گفت: پس از رفع کامل تحریم ها 
در صورت ایجاد زمینه هــای الزم صادرات 
فرش دو چندان می شــود و به جاست که 
متولیان دولتی و خصوصی در امر صادرات 
به ویژه روان ســازی فعالیــت روزمره 

گمرکات تالش کنند. 
وی افزود: گردشگران خارجی که 

برای خرید فرش دستباف 
به بــازار تبریز 

می آینــد، از محدودیت های گمرکی گالیه 
دارند و می گویند طبق قوانین گمرک ایران 
هر گردشگر خارجی به تنهایی می تواند فرشی 
را با خود خرید کند و به عنوان سوغات ببرد 
که بیشــتر از 25 کیلوگرم نباشد و اگر از این 
میزان بیشتر باشد گردشــگر باید عوارض 
گمرکی گزافی پرداخت کنــد که این روند 
بسیار نامطلوب است و جلوی صدور چمدانی 

فرش کشورمان را می گیرد. 
تقی تقی زاده، فروشنده عمده فرش تبریز 
در راسته بازار تبریز هم گفت: با جهانی شدن 
فرش دستباف تبریز تعهد و تکلیف همه دست 
اندرکاران تولید،فروش و صادرات این کاالی 

با ارزش و کهن بیشترشده است.
وی معتقد است باید در بافت فرش های 
نفیس تبریز عالوه بر به کار گیری مصالح، 
مواد اولیه مرغوب و نقش آفرینی بافندگان 
و استادکاران، تالش شود به سالیق و ذائقه 
مشتریان این کاالی با ارزش نیز توجه شود. 

علی پور عرضه کننده فرش های نفیس 
در تیمچه مظفریه تبریز هم گفت: بافندگان 
فرش دستباف تبریز امیدوارند با رونق گیری 
مجدد صــادرات، صدها هــزار تخته فرش 
نفیس کــه در انبارهای تجــار و بازرگانان 
خاک می خورد، راهــی به بازار های مصرف 
کشــورهای جهان باز کند تا بار دیگر اکثر 
کارگاه های دار قالی بــه کار افتند و هزاران 
جوان جویای کار و بافندگان بیکار را جلب و 
بار دیگر شاهد شکوفایی این صنعت فاخر و 

زیبای کشورمان باشیم.
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اذربایجان شرقی هم گفت: سال ها 

پیش فرش نفیس دستبافت تبریز به 
همت مرکز ملــی فرش ایران 
مالکیت هــای  ســازمان  در 
معنوی به ثبت جهانی رسید و 

خوشبختانه در تابستان 

سال جاری نیز شورای جهانی صنایع دستی 
تبریز را به عنوان شهر جهانی فرش دستبافت 

تبریز را به ثبت رساند.
 موذن افزود: ســازمان صنعت، تجارت و 
معدن آذربایجان شــرقی بدنبال برنامه ریزی 
برای ایجاد یا تکمیل زیر ســاخت های الزم 
برای مدیریت فرش دستبافت تبریز است و 
در این راستا افتتاح شعبات موسسات مالی و 
بانکهای بین المللی، شبکه ها و فروشگاه های 
مجازی، برج های تجاری فرش و موزه های 

دائمی ضروری است. 
وی افزود: هم اکنون فرش دستبافت تبریز 
در بیش از یکهزار مغازه به مشتریان داخلی و 
خارجی در مجموعه بازار تبریز عرضه می شود 
و ما در صدد هستیم فروشگاه های مستقیم و 
شبانه روزی عرضه محصوالت صنایع دستی 
و به ویژه فرش دســتبافت را برای سهولت 
دسترسی گردشگران و تجار ایرانی و خارجی 

راه اندازی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب شهر تبریز به 
عنوان شهر جهانی خالق هنر فرش دستبافت 
دنیا همه متولیان ملی و محلی فرش دستبافت 
تبریز را وا داشته است تا برای اعتالی این هنر 

ظریف ایرانی از هیچ کوششی دریغ نورزند.
وی گفت همه دســت اندرکاران حوزه 
فرش دستبافت کشور و حتی مجامع امور 
صنفی، اتحادیه هــای تولیدی و صادرات 
فرش تبریز موظف هستیم برای حفظ این 
عنوان ارزشمند برای نسل آینده هرچه در 
توان داریم به اخالص گذاشــته و پاسدار 
واقعی هنر ظریف فرش دستبافت تبریز در 

بازارهای بین المللی باشیم. 
موذن افــزود: کارشناســان اداره فرش 
ســازمان صنعت، تجارت و معدن استان با 
همکاری مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه های 
تولیدی اقدام به برپایی کارگاه های آموزشی 
جهــت ارتقای مهارت طراحان و نقاشــان، 
مرمت کاران و روفه گران و تجار و بازرگانان، 
صادر کنندگان و مربیان قالیبافی می نمایند و 
هدف اصلی باال بردن دانش و مهارت دست 
اندرکاران حوزه تولید فرش و از همه مهمتر 
تولید فرش با عالیق، سالیق و ذائقه مشتریان 

داخلی و خارجی است. 
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اذربایجان شرقی گفت: برای ایجاد 
رقابت در بین هنرمندان، طراحان و قالیبافان، 
مسابقه طراحی و نقشه کشی فرش دستبافت 
آذربایجان چندی پیش با حرکت هنرمندان 
استان های شمال غرب کشور در تبریز برگزار 
شــد که هدف ایجاد خالقیت و نبوغ در ارائه 

طرح ها و نقشه های فرش دستبافت است. 
اســتاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به 
انتخاب تبریز به عنوان شــهر جهانی فرش 
دستباف، اظهار داشــت: باید نیازها و ساز و 
کارهای الزم برای اســتفاده از این فرصت 

شناسایی و تامین شود.
وی بر اســتفاده از تجربیــات هنرمندان 
هنــر- صنعت فرش تاکید کــرد و گفت: با 
توجه به شــرایط جدید اقتصادی، باید برای 
رونق هنر- صنعت فرش و ایجاد اشــتغال و 
ارزش افزوده در این بخش برنامه ریزی کنیم.

جبارزاده طرح ایجاد شهرک صنعتی فرش را 

یکی از راهکارهای رونق هنر- صنعت فرش 
در اســتان اعالم کرد و گفت: با احداث این 
شهرک در آینده نزدیک تمام صنایع مرتبط با 

فرش در آن مستقر خواهند شد.
ورود  آذربایجان شرقی همچنین  استاندار 
بخش خصوصی در حوزه هنر- صنعت فرش 
را خواستار شد و گفت: دولت بنای دخالت در 
این بخش را ندارد، اما همه مقدمات را برای 
رونق آن فراهم می کنــد. وی بر حمایت از 
ســرمایه گذاری در هنر-صنعت فرش تاکید 
کرد و گفــت: در ازای این حمایت ها انتظار 
داریم بخشــی از مشــکل بیکاری استان از 

طریق توسعه هنر-صنعت فرش حل شود.
جبارزاده با اشاره به توانمندی های بی نظیر 
هنرمندان قالی باف اســتان، بــر ایجاد یک 
نمایشــگاه دایمی فرش در استان تاکید کرد 
و گفت: تاکنون نمایشگاه های زیادی ایجاد 

شده، اما هدف دار نبوده اند.
وی افــزود: باید برای تولیــد، تجارت و 
صادرات فرش هدف گذاری مشخص داشته 
باشیم تا بتوانیم کارهای انجام شده را بر اساس 

آن ارزیابی کنیم.
اســتاندار آذربایجان شــرقی همــکاری 
همــه فعاالن فرش را در جهــت رونق این 
هنر- صنعت خواستار شد و گفت: ما از همه 
تشکل های مرتبط انتظار داریم بخشی از کار 
را بر عهده بگیرند و تنها به ســخن گفتن و 

انتقاد اکتفا نشود.
آنچه مسلم است با ثبت تبریز به عنوان 
شهر جهانی فرش دســتباف زمینه برای 
رونــق تولید و صادرات فرش در این خطه 
فراهم شده و انتظار فعاالن این هنر صنعت 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و تالش بیش از 
پیش متولیان و مسئوالن برای استفاده از 

این ظرفیت جهانی است.

ëاجتماع ë
هر سال روزهای منتهی به شب یلد ا بحث 
میوه و تره بار وخشکبار به مبحث روزمره د ر 
زند گی مرد م تبد یل می شود .نزد یک به شب 
یلد اســت و قیمت برخی اقالم د ر بازار میوه 
و تره بار روند  افزایشی پید ا می کند  و برخی 

محصوالت نیز کمیاب می شوند .
 اینکه این محصوالت با توجه به کمبود  
عرضه افزایش قیمت د اشــته اند و عواملی 
چون آب و هوا و سرمازد گی و تگرگ های 
اخیر سبب کاهش آن شد ه یا د الالن با تبانی 
تصمیم گرفته اند این محصوالت را د ر انبار 
نگاه د ارند  تا د ر لحظه آخر با قیمت باالتری 
به فروش برسانند  از مسائلی است که د ر این 
گــزارش به آن خواهیم پرد اخت.باید  به این 
مسئله اشاره د اشــت که میوه های مرسوم 
برای این شب از شرایط خاص تولید  و توزیع 
نیز برخورد ار هستند  و تنوع د ر د رجه کیفیت 
آنها و میزان صاد رات شان د ر سال جاری د ر 

این کاهش عرضه بی تاثیر نبود ه است.
انار که از میوه های شناخته شد ه د ر این 
شب محسوب می شــود ، امسال حد ود  یک 
میلیون تن از اســتان های مختلف برد اشت 
شــد  و حــد ود  40 هزارتــن آن از ابتد ای 
شهریورماه تاکنون به کشورهای مختلفی 
پاکستان، روسیه،آذربایجان،آلمان، از جمله 
فرانسه،کره جنوبی وغیره صاد ر شد ه است 
وباتوجه به پراکند گی تولید  انار د ر کشــور 
سیستان وبلوچستان،  تا  آذربایجان شرقی  از 
تعــد اد  افراد ی که بــه بازار انــار ورود  پید ا 
می کنند وتعد اد د الالن آن نســبت به د یگر 
میوه ها بیشتر اســت، چرا که این محصول 
د ر مناطق کویری مانند  استان های فارس، 
کرمان، یزد ، خراســان رضوی، هرمزگان، 
اصفهان و. .. تولید  می شــود  و این مسئله 
امکان رسید گی مستقیم و نظارت کافی به 
آن را کاهش می د هد . د ر عین حال میاد ین 

میوه عمد ه فروشی از کمبود  تقاضا د ر سال 
جــاری ابراز نگرانی کرد ه بود ند  و به تبع آن 
تولیــد  کنند گان نیز با همین د ید  تولید  خود  
را کاهش د اد ه اند .د رخصوص میوه ای مثل 
هند وانــه که د ر این فصل از ســال تنها د ر 
بخشی از شــهر های جنوبی تولید  می شود ، 
این کاهــش تقاضــای اخیــر، د ر میزان 
تولید شان تاثیر مستقیم د اشته است و امسال 

کاهش د ر کاشت هند وانه د اشته اند .
به هر رویه ای باید  وزارت جهاد  کشاورزی 
با اقد امات کارشناسی شد ه تنظیم بازار میوه را 
از لحاظ کمی و کیفی بر عهد ه د اشته باشد ، 
چراکه هرگونه کاهش یــا افزایش عرضه 
منجر به افزایش یــا کاهش قیمت د ر بازار 
شب یلد ا خواهد  شــد  و متاسفانه این روند  
به شکلی اســت که با هر شوک قیمتی د ر 
مناسبت ها افزایش د اشته و با گذشت از آن 
مناســبت، همچنان د ر قیمت جد ید  تثبیت 
می شــود  یا کاهشــی کم د ارد  که جبران 

افزایش قبلی را نمی کند .
 نبود  نظــارت د قیق و مد ون ازســوی 
مسئوالن و د ســتگاه های نظارتی د رجهت 
تنظیم و کنترل بازار اجازه راهیابی د الالن 
به این بازار را می د هد  به طوری که این افراد  
اقد ام به افزایش چند ین برابری قیمت میوه 
د ر بازارهای مصرف د ر سطح خرد ه فروشی 
کرد ه اند . د ر حالی روزهای باقی ماند ه به شب 
یلد ا را پشت سر می گذاریم که بازار با افزایش 
د و برابری و حتی بیشتر قیمت برخی میوه ها، 

به استقبال این شب می رود . 
مسئوالن باید  پاسخگو باشند  هند وانه که 
پس از تابستان، بازار فروش زیاد ی ند اشته 
و د ر شب یلد ا بیشترین مصرف را د ارد،  چرا 

این روز ها عرضه آن د ر میوه فروشی ها بسیار 
کم و د ر برخی مغازه ها نایاب شــد ه است 

و قیمــت آن د ر مغازه هایی که 
عرضه می شود  به حد ود  

4000 تومان رسید ه 
باید   د ولت  است؟ 

ی  ســخگو پا
تفاوت  ایــن 
باشــد   قیمت 
د ر  اقد اماتی  و 
این راستا انجام 
د هــد  یا منتظر 

و  عرضه  باشیم. 
خود   بازار،  تقاضای 

به تنهایی این قیمت را 
به تعاد ل برساند  و د ر نهایت 

بار افزایش قیمــت را مصرف 
کنند ه به د وش بکشد ؟

میوهبهاندازهکافیخواهیمداشت
اتحاد یه  رئیــس  مهاجــران  حســین 
فروشند گان میوه و ســبزی د لیل افزایش 
قیمت اخیــر هند وانه را، بــارش تگرگ و 
کاهش کاشــت این محصول د ر د زفول و 
میناب به عنوان قطب های ذخیره ســازی 
هند وانه شب یلد ا می د اند  و معتقد  است نباید  
جانبد ارانه به این مســئله نگاه کرد . وی از 
فراوانی میوه های مرســوم د ر شب یلد ا خبر 
د اد  و افزود  ایــن میوه ها به اند ازه کافی و با 

قیمت مناسب عرضه خواهد  شد .

بهجایهندوانه،لیموشیرینبخورید
محســن محمود ی، رئیــس اتحاد یه 

بارفروشــان د ر خصــوص قیمت باالی 
هند وانه و د یگر اقالم مرســوم د ر شب 

یلــد ا گفت: بــا توجه به اینکــه قیمت 
هند وانه د ر میاد ین میوه و تره بار کیلویی 
3000 تومان اســت و امــکان افزایش 
قیمــت آن همچنان هســت و نظر به 
کمبود  و گرانی این محصوالت، مرد م از 
خرید  آن خــود د اری و میوه های د یگر را 

جایگزین کنند .
محمــود ی معتقد  اســت بایــد  این 
فرهنگ ســازی صــورت گیــرد  که اگر 
کاالیی گران می شــود ، مــرد م آن کاال 
را تحریــم کننــد  و نخرنــد  و د ر اد امه 
مرد م  اســت  بهتر  افزود :  صحبت هایش 
شــب یلد ای امســال، هند وانه نخرند  و 
پرتقال،  انــار،  مثل  د یگــری  میوه های 
لیموشــیرین و د ر کنار آن آجیل را برای 

مراسم شب یلد ا استفاد ه کنند .

عرضهکمامروزبهدلیلعدم
تقاضایقبلاست

نورانی، رئیس اتحاد یه میوه و تره بار د ر 
پاسخ به این سوال که آیا توزیع محصوالت 
برای شب یلد ا کافی است، اظهار د اشت: 
د ر 6 ماهه د وم امسال محصوالتی مثل 
سیب د رختی، انار و مرکبات د ر وضعیت 
مطلوبی قرار د اشته و مشکلی برای توزیع 
محصوالت مورد  نیاز د ر شب یلد ا ند اریم. 
اما د ر خصوص هند وانه که 
میوه  یک 
لیــزی  جا
و  اســت 
کنند ه،  تولید  
به وضعیت  نگاه 
بــازار می کنــد  و با 
توجه به اینکه د ر 6 ماهه اول 
و اوایل پاییز امسال قیمت هند وانه به 
قد ری پایین بود  که تولید  کنند ه حتی صرفه 
اقتصاد ی ند اشــت که هند وانــه را از جالیز 
بچیند  چراکه قیمت ها به قد ری پایین بود  که 
جوابگوی جمع آوری و حمل آن برای عرضه 
به مراکز عمد ه فروشی را نمی د اد  د ر نتیجه 
تولید  کنند گان د ر استان های جنوبی که د ر 
6 ماهه د وم ســال تولید  هند وانه را به عهد ه 
د ارند  با مشاهد ه وضعیت بازار، کاشت هند وانه 
را کاهش د اد ند  د ر نتیجه به خاطر محد ود یت 

تولید  با افزایش قیمت مواجه شد یم. 
وی د رخصوص کنترل قیمت ها برای 
شــب یلد ا افزود : قیمت د ر میاد ین عمد ه 
فروشــی با میزان عرضه و تقاضا تعیین 
می شود  و میاد ین شــهرد اری هم کنترل 
قیمت را د ارد  و بهترین گزینه برای خرید  

همین مراکز میوه زیر نظر شهرد اری است 
که هم از نظر کیفیتی و هم از نظر قیمتی 
بررســی می شــود . مغازه های د اخل شهر 
هم باید  نظارت شود  و سازمان حمایت از 
مصرف کنند ه د ر ایــن ایام باید  وارد  عمل 
شود  تا خرد ه فروشان قیمت ها را د ستکاری 

نکنند  و این ایام نیز به خیر بگذرد . 

هندوانهشبیلداتوزیعمیشود
مجتبی شــاد لو، نایب رئیــس اتحاد یه 
باغــد اران د ر گفت وگویــی د ر خصــوص 
قیمت های نجومی اخیر د ر بازار میوه معتقد  
اســت: د ر بازارعمد ه فروشی، تغییر قیمت 
ند اشته ایم حتی از وضع رکود  و عد م خرید  
گله مند  هســتند  ولی د ر خرد ه فروشی ها با 
ســلیقه خود  و فرصت طلبــی، قیمت ها را 

افزایش د اد ه اند . 
وی د ر پاسخ به این سوال که خرمالو د ر 
هفته های گذشته حد ود  3000 تومان قیمت 
د اشــت و اکنون به کیلویــی 7000 تومان 
رسید ه است. هند وانه 4000 تومانی هم که 
د ر بازار فروخته می شود ، اظهار د اشت: هرد و 
محصول از چند  روز گذشته همین قیمت را 

د اشته و فرق چند انی نکرد ه است. 
البتــه خرمالــو د ر د و کیفیت متفاوت 
وجــود  د ارد  که تفاوت قیمت قابل توجهی 
نیز د ارد . خرمالوی شــمال کشور هرچند  
طعم خوبی د ارد  اما مشــتری پسند  نیست 
و آبکی است اما خرمالوهای اطراف تهران 
یعنی شمیرانات و کن کیفیت و به نسبت 
قیمت باالتری د ارد . خرمالو های شــمال 
عمال د ر این وقت از سال تمام شد ه و تنها 
خرمالوهای اطراف تهران عرضه می شود  

کــه بالطبع قیمت باالتری د ارد  و اختالف 
قیمت به خاطر این د و نژاد  متفاوت است. 
انار هم وضعیت این چنینی د ارد  و تابع فرق 

نژاد ی است.
 بحث هند وانه نیز 6 ماهه متوالی حتی 
کفاف کرایه حمــل و نقل را هم د ر میزان 
تقاضا ند اشت و مناطق جنوب یعنی میناب و 
چابهار د ر این خصوص هزینه های سنگین 
د اد ه و بقیه مناطق نیز فرصت تولید  آن د ر 
این وقت از سال را به د الیل د مایی ند ارند . 
مسئله مهم د یگر نیز این است که هند وانه 
شب یلد ا د ر این یکی د و روز توزیع می شود  
و قیمت باالی این مد ت به د لیل نوبرانه این 
میوه بود  ولی د ر این چند  روز هند وانه فراوان 
خواهد  شــد  و قیمت ها نیز کاهش خواهد  

د اشت. 

سیاستنظارتینداریم!
عنایــت ا... بیابانی، نایــب رئیس خانه 
کشــاورزی معتقد  است عامل این افزایش 
قیمت د الالن هستند  د ر عین حال نظارتی 
نیز بر این سوءاســتفاد ه د الالن از ســوی 
د ولت نیســت. وی د ر این باره گفت: این 
منطقی نیســت که بازار یکباره با کاهش 
عرضه مواجه باشد  به این شکل که قیمت ها 
افزایشــی باور نکرد نی د اشته باشد . مسلما 
سیاســت و فرهنگ غلط د الالن است که 
مالحظه مرد م را نمی کنند  و یک شبه قیمت 
میوه هایی  راکه به سنت د ر این روز خرید ه 
می شود ، باال می برند . د ر عین حال سیاستی 
برای نظارت به آنها نیز اتخاذ نمی شود . وی 
افزود : سازمان های حمایت از مصرف کنند ه 
د ر این خصوص د خیل هستند ؛ د ر گذشته 
د ر چنین مناســباتی بر قیمــت فاکتورها 
نظارت می شــد  د ر حالی که د یگر این کار 

انجام نمی شود .

گرد        نکشی هند        وانه برای کم د        رآمد        ها
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فروش نیلوفر مد، در حالی امســال به 50 
میلیون رینگیت )11.8 میلیون دالر( رسید که 
هیچ یک از روســری های تولید این شرکت 
گرانتر از 100 رینگیت )24 دالر( نیستند. این 
شــرکت محصوالتش را از طریق فروشگاه 
اصلی خــود و از طریــق 700 پخش کننده 
در سراســر مالزی به فروش می رساند. آنها 
فــروش آنالین نیز دارند و به همه جای دنیا 
محصول را ارسال می کنند. این شرکت با دارا 
بودن پخش کننده هایی در سنگاپور، برونئی، 
لندن، اســترالیا، هلند و ایاالت متحده، قصد 
دارد بدل به برندی جهانی شود. او ستاره ای 
مالزیایی اســت که میلیون ها هوادار دارد. هر 
بار که روی صفحۀ تلویزیون ظاهر می شود، 
هوادارانش مشــتاقش با شتاب هر چه را که 
آن روز پوشــیده باشــد، می خرند: از جمله 

روسری هایش.
به نقل از بی بی ســی انگلیسی، نور نیلوفا 
محد. نور، ملکۀ زیبایی 26 ســاله، بازیگر و 
مجری تلویزیون 1.4 میلیون فالوئر در توییتر 
و 2.2 میلیــون هوادار در فیســبوک دارد. او 
همچنین کارآفرینی موفق و چهرۀ تبلیغاتی 
شــرکت مد و لباس »نیلوفر حجاب« است. 
شــرکتی که به خانواده اش تعلق دارد. تنها 
در عرض یک ســال، این شرکت به یکی از 
بزرگترین برندهای روســری در مالزی بدل 

شده و به دنبال بازارهای صادراتی است. 
مالزی کشوری است 60 درصد از جمعیت 
آن را مسلمانان تشکیل می دهند و البته تنها 
جایی نیست که مد لباس های اسالمی برای 
زنان شاهد جهشــی در هواداران بوده است. 
تخمین زده شــده که بازار مد اسالمی 230 
میلیادر دالر در ســال 2014 ارزش داشته و 
پیش بینی می شــود که ارزش آن تا ســال 
2020 به 327 میلیارد دالر برسد. با افزایش 
تمایل زنان مســلمان به پوشاندن سرشان، 
تقاضا برای روســری یا حجاب رو به فزونی 

است. 
در ســایر کشــورهای عمدتاً مســلمان 
نشین، بســیاری از آن حجاب یا روسری بر 

ســر می کنند تا به دستور قرآن مبنی بر این 
که زنان و مردان بایســتی خود را بپوشانند و 
فروتنانه لباس بپوشند، عمل کرده باشند. شال 
نه تنها وسیله ای است برای عمل به فرامین 
قرآن، بلکه حاال بدل به یک اکسســوری در 
پوشش مد روز شــده است و رشد روزافزون 
تقاضا برای محصوالت مرتبط با حجاب مد 

روز، صنعتی پررونق را رقم زده است. 
فروش نیلوفر مد، در حالی امســال به 50 
میلیون رینگیت )11.8 میلیون دالر( رسید که 
هیچ یک از روســری های تولید این شرکت 
گرانتر از 100 رینگیت )24 دالر( نیستند. این 
شــرکت محصوالتش را از طریق فروشگاه 
اصلی خــود و از طریق 700 پخش کننده در 
سراسر مالزی به فروش می رساند. آنها فروش 
آنالین نیز دارند و به همه جای دنیا محصول 
را ارسال می کنند. این شــرکت با دارا بودن 
پخش کننده هایی در سنگاپور، برونئی، لندن، 
استرالیا، هلند و ایاالت متحده، قصد دارد بدل 

به برندی جهانی شود. 
نور نبیال، خواهر نیلوفا و مدیر عامل گروه 
نیلوفر مد، می گوید: »ما شگفت زده و بهت زده 
شده ایم. ما انتظار چنین استقبالی را نداشتیم.« 
آلیا خان، از شــورای طراحی مد اسالمی، 
معتقد است که مســئله »بازگشت به ارزش 
هاست.« این شــورا حدود 5000 عضو دارد 

که یک ســوم آنها را طراحانی از 40 کشور 
اســالمی به غیر از مالزی تشکیل می دهند. 
خان می گوید که در سطح جهان »تقاضای 

عظیمی برای مد اسالمی وجود دارد.« 
ترکیه بزرگترین بازار مد اســالمی است. 
بازار اندونزی به ســرعت در حال رشد است 
و این کشور می خواهد به پیشروی این بازار 

بدل شود. دیان پلنگی، که در پاریس آموزش 
دیده و در اینستاگرام 2.5 میلیون فالوئر دارد، 
طراح پیشروی مد اسالمی در اندونزی است و 
 Business« اخیراً توسط نشریۀ انگلیسی
of Fashion« بــه عنــوان یکی از500 
شخصیت اثر گذار در صنعت مد انتخاب شده 
اســت. او 14 فروشــگاه در اندونزی و یک 

فروشگاه در مالزی دارد. 
زنان محجبه در کشورهای غربی نیز که در 
آنها مسلمانان در اقلیت هستند، نمود بیشتری 
پیدا کرده اند. در ماه ســپتامبر امســال، ماریا 
ادریســی، مدل بریتانیایی، بدل به اولین زنی 
 H&M شــد که با روسری در تبلیغی برای
حاضر شــد. H&M دومیــن خرده فروش 

لباس بزرگ در دنیاســت. در هفتۀ مد امسال 
لندن، ســه خواهر که صاحب برند پوشــاک 
»میمپیکتیا«ی مالزی هستند، اولین شوی مد 
خود را برگزار کردند و به خاطر حجاب توجه 
بســیاری هم به آنها صورت گرفت. طراحان 
غربی نیز به طراحی مد برای زنان مســلمان 
عالقه نشــان داده اند؛ در ســال 2014، برند 
DKNY مجموعۀ رمضان را عرضه کرد. 

سایر برندهای غربی نیز این مسیر را دنبال 
کرده اند؛ تامی هیلفیگر و مانگو در طول ماه 
رمضان پوشاک اسالمی می فروختند و برند 
ژاپنی یونیکلو با همکاری هانا تاجیما، طراح 
بریتانیایی، مقدمات راه اندازی خط مد اسالمی 

را فراهم کرده است. 
زلفیــه بوفا، وبالگ نویس اســترالیایی و 
طراح مــد، می گوید: »همه دوســت دارند 
که خوش لباس باشــند و سبکی برای لباس 
پوشیدن داشته باشــند. ممکن است دلشان 
نخواهد چیزی را که »مد شده« بپوشند، بلکه 
می خواهند با زمانه همراه باشند. این موضوع 
بر طرز نگاه جامعه بــه آنها، به خصوص در 

غرب، تاثیر می گذارد.« 
ویوی یوســف مالزیایی و 27 ساله، از دو 
ســال پیش و پس از تولد فرزندش محجبه 
شد. او که نمی توانست روسری هایی سبک 
مورد عالقــه اش را در بازار پیدا کند، تصمیم 

گرفت که خودش دســت به طراحی بزند و 
با اســتفاده از بهترین پارچه ها و طراحی های 
مد روز، زنان متخصص و حتی غیرمسلمانان 
را جذب کند. او نام برند خود را با الهام از نام 
دوستان دبیرستانش dUCk گذاشته و از ماه 

می 2014 کارش را آغاز کرده است.
ویوی می گوید: »برای من سخت بود که 
برندی شهری متناسب با ذائقۀ بین المللی پیدا 
کنم. بســیاری از برندها، خیلی تولید انبوهی 
هستند. من می خواســتم چیزی فراتر ایجاد 
کنم که اختصاصی تر باشــد و نشان دهد که 

پوشیدن حجاب می تواند اتفاقی زیبا باشد.« 
جدیدترین روســری های طراحی های او 
تقریباً به محض اینکه در فروشــگاه آنالین 
قرار می گیرند، به فروش می رسند و هر جا که 
در پایتخت مالزی این روسری ها را به حراج 
بگذارد، زنان برای خریدنش صف می کشند. 
هر چنــد، ویوی چندان تمایلی به افشــای 
ارقام فروش ندارد، می گوید که شرکتش به 
اجتماعی  سوددهی رسیده است. رسانه های 
نقــش مهمــی در تبلیغات شــرکت دارند؛ 
طراحی های جدید و شــارژ اجناس از طریق 
اینســتاگرام به اطالع 110000 فالوئر برند و 

356000 فالوئر ویوی می رسند. 
در فروشــگاه اصلی نیلوفــر حجاب در 
کواالالمپــور، جمعیت زیــادی از زنان پیر و 
جوان، در میان رگال ها جســتجو می کنند و 
با موزیک متن خریدشــان آهنگی از »کیتی 

پری« است. 
نور نبیال که خودش روســری به ســر 
نمی کند، حاال به فراسوی مالزی، سنگاپور و 
برونئی نگاه می کند و مصمم است تا نیلوفر را 

به برند اول حجاب جهان بدل کند.
او می گوید: »وقتی می گویند که این یک 
بازار بکر است، واقعاً راست می گویند که بازار 
بکری است. رسانه های اجتماعی واقعاً آن را 
زیر و رو کرده اند. امــروز آنهایی که حجاب 
دارند، فقط آنهایی نیســتند کــه از صحرا و 
روستا می آیند. حتی ستاره ها و افراد موفق نیز 

حجاب دارند.«

حجاب در بازار مد
»روسری«، ستارۀ جدید صنعت 230 میلیارد دالری

گــزارش »پیمایش ملی کیفیــت زندگی مردم 
ایران« حاصــل یک پیمایش ملی در 31 اســتان 
کشــور و با تعداد 10160 نمونه است که در مراکز 
استان، شــهرهای درجه دوم و روســتاها به شیوه 

مراجعه به درب منازل انجام شده است.
حمیدرضــا محمــدزاده یکی از اعضــای تیم 
پژوهش این طرح در ارتباط با مفهوم کیفیت زندگی 
و تفاوت آن با مفاهیمی چون امید به زندگی، سبک 
زندگی و. .. گفت: شــاخص کیفیت زندگی عمدتا 
در دهه آخر قرن بیســتم مورد توجه قرار گرفت اما 
زیربنای مفهومی آن به بســیار قبل تر بازمی گردد؛ 
درواقــع اززمانی که صنعتی شــدن وتولید کاالیی 
به معیاری برای مقایســه کشورها و مناطق تبدیل 
شد در کنار آن صحبت هایی از زیان بار بودن تمدن 

جدید و زندگی ماشینی وجود داشت.
وی در ادامــه در خصــوص آنکه آیــا می توان 
کیفیت زندگی را به جای مفهوم توسعه استفاده کرد 
گفت: نمی توان کیفیت زندگــی را به جای مفهوم 
توســعه در نظر گرفت اما کیفیــت زندگی مکمل 
شاخص هایی است که برای سنجش میزان توسعه 
یافتگی مرسوم اســت. درواقع امروزه یک شاخص 
به تنهایی نمی تواند بیانگر میزان توســعه یافتگی 
نهایی کشورها باشد چون جوامع پیچیده تر شدند و 
نهادها و سازمان ها، دستگاه های گوناگون خصوصی 
و دولتــی هرکدام شــاخص های کالن مختص به 
خود را داشــته و عالوه بر آن هریک به ابعادی از 
این گزارش ها نگاه می کنند مانند سالنامه آماری یا 
چکیده نتایج سرشماری های ملی که وقتی منتشر 
می شود، خیلی ها آن را مطالعه می کند اما هر فرد یا 

سازمانی تنها به بخشی از آن توجه می کند.
این عضو تیم پژوهشــی طــرح پیمایش ملی 
کیفیت زندگی مردم ایران در خصوص آنکه کیفیت 
زندگی به کدام یک از ســازمان های کشور مربوط 
می شــود گفت: بــرای کیفیت زندگــی معیارهای 
مختلفی طراحی شــده اســت که بعضا با یکدیگر 
تفاوت هــای جدی دارند اما در دو ســه طیف کلی 
قابل دسته بندی هستند؛ مقیاسی که در ایسپا برای 
کیفیت زندگی استفاده شده QOL است که توسط 
سازمان بهداشت جهانی طراحی و اطالعات آن نیز 

از طریق پیمایش به دست می آید.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه پیشــینه کیفیت 
زندگی به حوزه بهداشت و سالمت مربوط می شود 
گفت:  به مرور مطالعات روانشناسی و جامعه شناسی 
و علوم سیاســی به شاخص کیفیت زندگی راه پیدا 
کردند. به همین دلیل ابعادی که در طرح »پیمایش 
ملی کیفیت زندگی مــردم ایران« مورد بحث قرار 
گرفته سالمت جســمانی، روانی، محیط و سالمت 

اجتماعی و یا روابط فردی و اجتماعی است.
وی در ادامه اظهار کرد: در ســالمت جسمانی 
از میــزان نیاز به درمان طبی پرســیده شــده و از 
برخورداری از تحرک و چابکی که این موارد احتماال 
برای سازمان بهزیستی کشــور اطالعات باارزشی 
هســتند؛ یا از رضایت ظرفیت کاری روزانه پرسیده 
شــده که می تواند در معاونت اجتماعی وزارت کار 

کاربرد زیادی داشــته باشد؛ در بحث سالمت روانی 
از مواردی مانند معناداری زندگی پرســش شده که 
در ارتباط با فعالیت سازمان های مذهبی کشور قرار 
می گیرد. همچنین از پذیرش شکل ظاهری بدن نیز 
در این طرح پرسیده شــده که با توجه به آمارهای 
جراحی زیبایی کشــورمان می توانــد به تحقیقات 

اجتماعی این حوزه مربوط شود. 
پرسش هایی  که مطرح شد 

محمد زاده در ادامه ضمــن بیان اینکه در اکثر 
پرسش های مطرح شده تفکیک استانی،  جنسیتی، 
تاهل، ســن، محل زندگی، تحصیالت آمده است 
گفــت: در بعد ســالمت محیط احســاس امنیت 
مردم سنجیده شــده که با حوزه معاونت اجتماعی 
نیروی انتظامی همسو می شود. میزان دسترسی به 

اطالعات مورد نیاز نیز ســنجیده شده که طبعا به 
ســازمان فرهنگی و آموزشی کشور و حوزه چاپ و 

نشر مربوط خواهد شد.
وی ادامــه داد: وضعیت تفاوت های جنســیتی 
می توانــد برای مرکز امور زنان خانواده یا شــورای 
فرهنگی اجتماعی زنان نیز موضوعیت داشته باشد 

و یا تفاوت های ســنی در هریــک از این متغیرها 
می تواند برای ســازمان هایی  که با یک بازه سنی 
خاص سر و کار دارند مانند وزارت ورزش و جوانان 

و یا سازمان بازنشستگی کشور کاربرد پیدا کنند.
این عضو تیم پژوهشــی طــرح پیمایش ملی 
کیفیت زندگی مردم ایــران ادامه داد: در این طرح 
همچنین از میــزان امــکان فعالیت های تفریحی 
پرسیده شده که به سازمان های ذیربط متعددی که 

در این زمینه مسئولیت دارند مربوط می شوند.
محمدزاده ادامــه داد: همچنین در این طرح از 
میزان رضایت مردم به دسترسی خدمات بهداشتی 
و درمانی نیز پرسیده شده که طبیعتا با حوزه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرتبط می شود 
اما رضایت از شرایط محل زندگی و میزان رضایت 
از وضعیت رفت و آمد نیز مورد بحث بوده به طوری 
که در اســتان هایی این موارد افــت پیدا می کنند 
که می توانند برای اســتانداری ها و کمیسیون های 

مجلس اطالعات مفیدی داشته باشند. 
وی خاطرنشــان کرد: در این طرح یک پرسش 
آورده شده است که آیا فرد پاسخگو دارای بیماری 
مزمن و یا غیر مزمن اســت یا خیر؛ علت طرح این 
پرسش آن بوده اســت که مشخص شود وضعیت 
بیمــاران مناطق مختلف کشــور در هریک از این 

موارد چگونه است؟ 

درآمد و رضایت اقتصادی 
محمدزاده در ادامه در پاســخ به این پرسش که 
آیا در این طرح به وضعیت درآمدی مردم نیز اشاره 
شــده است یا خیر گفت: بحث اقتصادی به صورت 
میــزان برخورداری مردم از پــول کافی برای رفع 
نیازهایشان مورد بحث قرار گرفته، درواقع کسی که 
ممکن اســت حقوقش پایین بوده اما با مخارجش 
متناســب باشــد یا اینکه با حقوق باال باز احساس 
نارضایتی بکند که این احســاس نارضایتی چیزی 
متفاوت از تفاضل درآمد و هزینه اســت. این شیوه 
برای ســنجش وضعیت اقتصادی مردم هم راستا با 
شیوه ســنجش کیفیت زندگی بوده که متفاوت از 

روش های مرسوم است. 
وی ادامه داد:  مساله احساس نارضایتی اقتصادی 
به طور کلی با کار دستگاه های اقتصادی ارتباط دارد 
و اکثرا زیر مجموعه دولــت قرار می گیرند؛ معنای 
این اطالعات بسته به سیاست پولی دولت متفاوت 
اســت به طوری که زمانی سیاست کلی این است 
که پول نفت در اختیــار مردم قرار گیرد و وضعیت 
اقتصادی مردم با حجم نقدینگی سنجیده می شود 
نه مثال شــیوه ای که در این تحقیق انجام شده یا 
روش های دیگر؛ یک بار هم اولویت دولت و هزینه 

مردم است.
محمــدزاده گفت: در این صورت ممکن اســت 
پول نقد کمی در اختیار مردم باشد اما بخش بیشتر 
نیازهــای آن ها بدون پول برطرف شــود به همین 
خاطر می بینیم که مثال زندگی در روســتاها به پول 
نقد کمتری نیاز دارد که بخش مهمی از این مساله 
به ســطح متفاوت خواسته های گروه های گوناگون 

مربوط می شود.

برای مردم چه فایده ای دارد؟ 
این عضو تیم پژوهشــی طــرح پیمایش ملی 
کیفیــت زندگی مردم ایران در ادامه در پاســخ به 
این پرســش که نتایج این تحقیقات بیشــتر مورد 
توجه سازمان های دولتی، وزارت بهداشت، نیروی 
انتظامی، ســازمان بهزیستی و. .. ارتباط دارد؛ حال 
این ســوال پیش می آید که دســتاورد این تحقیق 
برای عموم مردم چیســت گفت: نتایج این داده ها 
نهایتا در زندگی مردم خود را نشان خواهد داد. اما 
این که خــود مردم از خواندن این گزارش ها فایده 
خواهند برد یا لذت ببرنــد، گمان نمی کنم محقق 
شــود مگر آنکه فردی عالقمند به مطالعات حوزه 

اجتماعی باشد.
وی گفت: برای مثال فرض کنیم که می گویند 
فالن کشور شادترین کشور دنیاست یا فالن استان 
بیشترین آسیب ها را دارد. مردم خود آن منطقه به 
عنوان یک اقدام عملی چه کاری می توانند بکنند؟ 
نهایتــا می گویند از اینجــا برویم و فالن جا خوب 

است؛ یا اینکه به استناد این اطالعات فکری برای 
ارتقای وجوه نامطلوب حیات اجتماعی خودشــان 
کنند؛ شاید مطالبات آن ها بر نمایندگان مجلس هم 
تاثیر بگذارد و یا اگر فعال اقتصادی باشــند ممکن 

است در سرمایه گذاریشان موثر باشد. 

ایران غمگین ترین کشور دنیا؟ 
محمدزاده در ادامه در پاســخ به این پرسش که 
به تازگی نتایجی منتشر شده که در آن کشور ایران 
جزء غمگین ترین کشــورهای دنیا قرار گرفته در 
خصوص مجموع نظراتش در مورد ارقام و اعدادی 
که در این حوزه منتشر می شود گفت: آن گزارش را 
من هم خواندم و ظاهرا بسیار هم بحث برانگیز شد؛ 
همان را که گالوپ منتشــر کرده بود و ایران بعد از 

عراق غمگین ترین کشور شده بود؟ بله واقعیت این 
اســت که برای تعیین رتبه کشورها از صحت شیوه 
گردآوری داده ها در تمام آن ها اطمینان حاصل شود. 
وی گفت: البته مقیاسی که استفاده کردیم یک 
مقیاس جهانی اســت و در حال حاضــر نیز برای 
دریافت میزان شــاخص کیفیت زندگی کشورهای 

دیگر و روش گردآوری در هریک بنا داریم با گروه 
کیفیت زندگی WHO وارد مذاکره شویم زیرا به 
حسب جایگاهی که ایسپا در بین مراکز افکارسنجی 
کشور دارد وظیفه و رسالت خود می دانیم که به این 

حوزه ها ورود کنیم.
این عضو تیم پژوهشــی طــرح پیمایش ملی 
کیفیــت زندگی مردم ایران ادامــه داد: جدیدترین 
طرح در بیــن این مدل اخبار پیماشــی بود که به 
میزان شــادکامی در بین استان های کشور پرداخته 

و در جهاد دانشگاهی انجام شده بود. 
وی در خصــوص اینکه آیا نتایــج دو تحقیق 
»میزان شادکامی اســتان های کشور« که توسط 
جهاد دانشگاهی انجام شــده و تحقیق »پیمایش 
ملی کیفیت زندگی مردم ایران« که توســط مرکز 
افکارسنجی دانشــجویان ایران )ایسپا( انجام شده 
اســت شــبیه به هم بوده یا نه گفت: موضوع دو 
تحقیق با هم تفاوت دارد و قابل مقایســه نیستند 
حتــی بین خود تحقیقات کیفیــت زندگی هم باید 
با احتیاط دست به مقایســه زد چه برسد به اینکه 
بخواهیم با موضوع شــادکامی آن را مقایسه کنیم؛ 
هرکدام از این اصطالحــات در ادبیات تخصصی 
داللت خــاص خود را دارد و قابــل تعمیم به هم 
نیســتند. اگر معیارها یکی باشند بحث شیوه نمونه 
گیری و مباحث روش شــناختی مطرح می شــود. 
البته اگر جزییات انجام یک طرح در دسترس باشد 
قضاوت در مــورد نتایج آن هم امکان پذیر خواهد 

شد. 

کیفیت زندگی مردم ایران 
وی در خصــوص نتایج این تحقیــق در مورد 
کیفیت زندگــی مردم ایران گفت: پیمایشــی که 
در مرکز افکارســنجی دانشجویان ایران )ایسپا( در 
مهرماه ســال 93 در سطح 31 استان کشور انجام 
شــد وضعیت کلی کیفیت زندگی مردم کشــور در 
سطح متوســط را ارزیابی کرد؛ جنسیت، وضعیت 
تاهل، ســن، محل سکونت )شهر/ روستا( وضعیت 
تحصیــالت، وضعیت ســالمتی و بیماری همه به 
نوعــی در وضعیت کیفیت زندگــی دارای تاثیرات 

شناخته شده اند. 
محمدزاده گفت: کیفیت زندگی افراد ســالم به 
طور معنادار بیش از افراد داری بیماری های مزمن و 
غیر مزمن است، اگر نتایج یکی از ابعاد مثال رضایت 
از سالمت محیط زندگی را ببینیم میانگین 50.5 از 
100 بیانگر ســطح رضایت متوسط مردم ایران در 

این زمینه است. 
وی افزود: زنان بیش از مردان از محیط زندگی 
خود رضایت دارند. با افزایش ســن افراد از میزان 
رضایت از محیط کاســته شــده و از ســوی دیگر 
رضایت از محیط زندگی در مراکز اســتان بیش از 
شــهرهای غیر از مراکز اســتان و در آن ها بیش از 
روستاها به دست آمده اســت. در مجموع از حیث 
میزان کیفیت زندگی استان های کشور استان های 
گیالن، آذربایجان غربــی و اصفهان در صدر قرار 

می گیرند.

کیفیت زندگی در کدام استان ها باالتر است؟



زنــان بیش از مــردان از محیط 
زندگــی خود رضایــت دارند. 
با افزایش ســن افــراد از میزان 
رضایت از محیط کاســته شده و 
از ســوی دیگر رضایت از محیط 
زندگی در مراکز استان بیش از 
شــهرهای غیر از مراکز استان و 
در آن ها بیش از روستاها به دست 
آمده است. در مجموع از حیث 
میزان کیفیت زندگی استان های 
گیــان،  اســتان های  کشــور 
آذربایجان غربــی و اصفهان در 

صدر قرار می گیرند.




 در سامت جسمانی از میزان نیاز 
به درمان طبی پرسیده شده و از 
برخورداری از تحرک و چابکی 
برای  احتمــاال  مــوارد  این  که 
اطاعات  بهزیستی کشور  سازمان 
باارزشــی هســتند؛ یا از رضایت 
ظرفیت کاری روزانه پرسیده شده 
که می تواند در معاونت اجتماعی 
وزارت کار کاربرد زیادی داشته 
باشــد؛ در بحث سامت روانی از 
زندگی  معناداری  مانند  مواردی 
پرســش شــده که در ارتباط با 
مذهبی  ســازمان های  فعالیــت 
کشور قرار می گیرد. همچنین از 
پذیرش شــکل ظاهری بدن نیز 
در این طرح پرســیده شده که با 
توجه به آمارهای جراحی زیبایی 
کشــورمان می تواند به تحقیقات 
اجتماعی این حوزه مربوط شود. 



ëصنعت ë

دیان پلنگی، شناخته شده ترین 
طراح مد اسالمی در اندونزی

سه خواهری که صاحب شرکت تولید 
لباس میمپیکیتای مالزی هستند
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مدیریت استقالل بخشــی از قرارداد بازیکنان 
این تیــم را طی این هفته پرداخت خواهد کرد که 

با احتساب آن، مجموع پرداختی ها قرارداد بازیکنان 
این تیم به ۴۵ درصد می رسد.

مدیریت باشگاه استقالل در نظر دارد به منظور 
شــارژ روحی بازیکنان این تیم برای دیدار حساس 
و تعیین کننده این هفته مقابل تراکتورســازی که 
در چارچوب مســابقات جام حذفی برگزار می شود، 
بخشــی از مبلغ باقی مانده قرارداد آنها را تا پیش از 

دیدار مورد نظر پرداخت کند.
بهرام افشــارزاده سرپرست باشگاه استقالل در 
این رابطه گفت: تمام اعضای تیم اســتقالل تا به 
امروز بیــن ۳۰ تا ۳۴ درصــد قراردادهای خود را 
دریافــت کرده اند، اما طی این هفته بخش دیگری 

از قرارداد آنها پرداخت می شود که با احتساب آن، 
مجموع پرداختی های بازیکنان به ۴۰ تا ۴۵ درصد 

خواهد رسید.
افشــارزاده تاکید کرد: تالشــمان این است در 
صورت همکاری اسپانسر و دریافت به موقع بودجه 
تا پیش از دیدار مقابل تراکتورســازی، مبلغ مورد 
نظر را بــه بازیکنان پرداخت کنیم تا آنها با روحیه 
بهتــر، این دیدار حســاس و تعیین کننده را برگزار 

کنند.
دیدار تیم های اســتقالل و تراکتورســازی در 
چارچوب مســابقات جام حذفی روز سه شــنبه در 

تبریز برگزار خواهد شد

دریافتیاستقاللیهاتاپیشازدیدارباتراکتوربه۴۵درصدمیرسد

مدافــع تراکتورســازی بــرای بــازی مقابل 
اســتقالل در جام حذفی نیاز به ماســک خواهد 

داشت.
قرار است شجاع خلیل زاده در صورت حضور 

در بازی مقابل استقالل با ماسک مخصوص وارد 
زمین شود.

ماجــرای حمزه یونس با تراکتوری ها همچنان 
در بن بســت قــرار دارد و ایــن بازیکن در بازی 

مقابل استقالل نیز حضور نخواهد داشت.
تراکتورســازی در چارچوب مرحله نیمه نهایی 
جام حذفی روز ســه شــنبه به مصاف استقالل 

تهران خواهد رفت.

خلیلزادهباماسک؛یونسدرانتظار

در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال تیم های 
باالنشــین درحالی به مصــاف یکدیگر می روند که 
با توجه به اســتراحت مس ســونگون، صدر جدول 

تغییری نخواهد کرد.
هفته بیســت و ســوم لیگ برتر فوتسال، عصر 
امــروز با برگزاری 6 دیدار آغاز خواهد شــد. در این 
هفته تیم های باالنشین با یکدیگر رقابت دارند، البته 
تیم مس ســونگون که هم امتیاز تأسیسات دریایی 
اســت، اما به علت تفاضل گل کم تر در رده دوم قرار 
گرفته، در این هفته اســتراحت دارد و به این ترتیب 

تأسیســات دریایی در پایان هفته بیست و سوم هم 
صدرنشــینی خود را حفظ خواهد کرد، چرا که تیم 
دبیری تبریز با فاصله ۴ امتیازی نسبت به شاگردان 

شمسایی در رده سوم قرار گرفته است.
تیم دبیری تبریز به مصاف حفاری اهواز خواهد 
رفت. شــاگردان جواد اصغری مقدم که با ۴1 امتیاز 
در رده ســوم قرار دارند، میزبان حفاری ای هستند 
کــه با ۳۴ امتیاز در رده پنجم قرار دارد. شــاگردان 
اصغری مقدم هم به دنبــال کاهش فاصله با صدر 

جدول هستند.

مصافباالنشینانبایکدیگردرهفتهایکهصدرجدولتغییرنمیکند

پرسپولیســی ها از طریق یک شــرکت قدرتمند 
تجاری که در زمینه نقل و انتقاالت بازیکنان در دوبی 
فعالیت می کنــد، کار پیش پرداخت مهاجم برزیلی را 

انجام داده اند.
لوســیانو ادینهــو، ســتاره فصل گذشــته تیم 
تراکتورســازی که موفق به کسب عنوان آقای گلی 
لیگ نیز شد، به احتمال فراوان در فصل نقل و انتقاالت 
زمستانی لیگ برتر به جمع شاگردان برانکو ایوانکوویچ 

در پرسپولیس می پیوندد.
ادینهو کــه اول فصل اقدام به ترک فوتبال ایران 
و رفتن به لیگ ستارگان قطر کرد و با عقد قراردادی 
یک ساله به تیم السیلیه پیوست، در این تیم روزهای 
خوشی ندارد و در چند بازی گذشته نیز فرصت حضور 

در ترکیب را پیدا نکرده است.
بعد از شرایط نامناسب آقای گل فصل قبل لیگ، 
بحث حضور وی در فوتبال ایران تبدیل به یکی از اخبار 
داغ شده و شایعاتی مبنی بر پیوستن او به یکی از دو 
تیم پرسپولیس یا تراکتورسازی تبریز از مدت ها پیش 
به گوش می رســد. اتفاقی که به نظر می رسد چیزی 

بیش از یک شایعه است و این مهاجم برزیلی به زودی 
راهی تهران خواهد شد تا مذاکرات نهایی خود را برای 

پیوستن به سرخپوشان پایتخت انجام دهد.
 شــنیده ها حاکی از آن است که پرسپولیسی ها از 
طریق یک شرکت قدرتمند تجاری که در زمینه نقل 
و انتقاالت بازیکنان در دوبی فعالیت می کند، کار پیش 
پرداخــت ادینهو را نیز انجام داده اند و مبلغی در حدود 
یک میلیون درهم معادل یک میلیارد تومان برای فسخ 
قرارداد این بازیکن با تیم السیلیه بیعانه گذاشته اند تا بعد 
از فسخ شــدن قرارداد ادینهو، او را به جمع شاگردان 

برانکو اضافه کنند.
صحبت های چند وقت اخیر برانکو که گفته است 
به بازیکنی نیاز دارد که بعد از پیوستن به پرسپولیس 
مستقیماً در ترکیب اصلی قرار بگیرد و همچنین آدرسی 
که مدیران باشگاه پرسپولیس از جمله حسین عبدی، 
سخنگوی هیات مدیره این باشگاه به رسانه ها می دهند 
و تاکید دارند که سورپرایز بزرگی برای هواداران در راه 
اســت، به نظر می رسد که شایعات مربوط به پیوستن 

ادینهو به پرسپولیس را باید جدی تر گرفت.

البته تراکتورسازی هم به دنبال جذب این بازیکن 
است اما با توجه به مشکالت مالی این باشگاه تبریزی 
بعید به نظر می رسد که آنها بتوانند ادینهو را جذب کنند.

 
نکته ای که در مورد پیش پرداخت به ادینهو جالب 
به نظر می رسد این است که او در صورت مواجه شدن 
با پیشنهاد مالی بهتر از سوی هر باشگاهی اجازه دارد 
قراردادش را فسخ کند و با بازگرداندن بیعانه به باشگاه 

پرسپولیس تیم دیگری را انتخاب کند.

ادينهو در آستانه پيوستن به سرخ های پايتخت؛
جزئیاتمذاکراتبمبنقلوانتقاالتباپرسپولیسفاششد

پس از این که بختیار رحمانی هافبک ســرباز 
تراکتورســازی تبریز به صورت صریح اعالم کرد 
شــرایط ماندنش در تراکتورسازی سخت شده و 
احتماال از این تیم جدا خواهد شــد، این بار نوبت 
به علی حمودی رســید تا این بازیکن نیز اعالم 

جدایی کند. 
حمودی هــم که مانند رحمانی برای گذراندن 
دوران خدمت ســربازی خود به تراکتورســازی 
پیوســته، با پایان نیم فصل سربازی اش به پایان 

می رسد و بازیکن آزاد محسوب می شود.

نیمکت نشــینی  های خود در  از  بازیکــن  این 
تراکتورسازی خسته شــده و دوست دارد در تیم 

دیگری تجربه بازی کردن پیدا کند.
حمــودی در گفت وگویی کوتاه با خبرنگاران 
گفــت: »اگر شــرایط بخواهد ایــن گونه پیش 
بــرود، به احتمــال زیاد از تراکتورســازی جدا 

می شوم.«
ایــن در حالی اســت کــه امیــر قلعه نویی از 
بازیکنان سرباز تراکتورسازی به دلیل اینکه قصد 

جدایی دارند، انتقاد کرده بود.

حمودیهمسازجداییکوککرد

جشــن فارغ التحصیلی اولیــن دوره مربیگری 
بدنسازی بانوان آذربایجان شرقی، با حضور مسئوالن 
استانی، مربیان و ورزشکاران بعد از ظهر امروز در سالن 

صدرا برگزار شد.
»پیمان نیــک رز« رئیس هیأت پــرورش اندام 
آذربایجان شرقی، با اشاره به وجود مشکالت در زمینه 
ورزش بانوان تصریح کرد: در ایران، آمادگی جسمانی 
بانوان ۴۰ ساله برابر با آمادگی جسمانی بانوان 19 ساله 
فرانسوی است. بنابر این رسیدگی به امر ورزش بانوان 
ایرانی باید یکی از دغده های اصلی حوزه ســالمت 

استان و کشور باشد.
وی تاکید کرد: نبود ســالن های تمــام وقت در 
فصل سرما مشکالتی چون نبود وقت را برای بانوان 
به همــراه دارد. چرا که در حال حاضر بانوان هم پای 
آقایان مشغول به کار می باشند و از سالن هایی  که بعد 
از ظهر ها در اختیار بانوان قرار می گیرد، استفاده کافی 

را  نمی برند.
وی در ادامه عنوان کرد: بعد از تالش های بی وقفه 
کالس های آموزشــی هیأت بدنســازی، تعداد فارغ 
التحصیان اولین دوره مربیگری بدنسازی بانوان به ۳7 
نفر رسیده و انتظار می رود تا پایان سال جاری 7۵ نفر 

دیگر هم به این جمع ملحق شوند.
در این برنامه »سهیال امیری« سرپرست اداره کل 
امور بانوان و خانواده استانداری، به عنوان یکی از بانوان 

عالقه مند به عرصه ورزش خاطرنشان کرد و گفت: 
برای من باعث افتخار است که بانوان ایرانی توانسته اند 
در سطح شهر و استان فعالیت تاثیر گذاری داشته باشند 

و به جایگاه توانمندی برسند.
وی گفت: با توجه با اینکه سن جامعه رو به میان 
سالی می رود، اگر بانوان ما در جوانی برای خودشان در 
زمینه ورزش سرمایه گذاری نکنند، با آسیب های جبران 
ناپذیری از قبیل »قند«، »فشــار خون«، »دیابت«، 
»آرتروز«، »دیسک گردن و کمر« مواجه خواهند شد.

امیری با اشاره به نبود رغبت در بین بانوان اظهار 
کرد: بنده سعی داشتم با برنامه های مختلف، همایش 
و کارگاه های آموزشی از طریق استانداری و امور بانوان 
و همچنین همکاری بــا اداره ورزش جوانان بانوان، 
حرکات اصالحی برای بانوان شاغلی که با فعالیت های 
روزانه از امر ورزش غافل هستند برنامه ای را ارتقا دهم، 
اما متاســفانه تا کنون رغبتی از طرف بانوان مشاهده 

نشده است.
سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری 
اذعان داشت: ســعی و تالش تمام بنده این است تا 
در سطح شهر ســالن های تمام وقت در اختیار بانوان 
قرار داده شــود و در حال حاظر 1۵ ایستگاه بدنسازی 
آماده استقبال از بانوان استانی می باشند که با اطالع 
رسانی می توانیم شاهد حضور پر رنگ بانوان استانی در 

باشگاه های بدنسازی باشیم.

در ادامه »رضا دانایی« مسئول امور مالی و آموزشی 
هیأت بدنسازی آذربایجان شرقی در رابطه با آموزش 
ورزش بانوان گفت: چندین سال بود که در مورد ورزش 
بانوان ایرانی هیچ اقدامی صورت نگرفته بود، اما از سال 
9۳ با کمک کادر هیأت استانی، بحث آموزش هیأت 
بدنســازی بانوان به عنوان هیأت برتر در امر آموزش 
انتخاب شــد. وی تاکید کرد: رشته بدنسازی الزمه 
تمام ورزشــکاران است و یکی از اصلی ترین نیازهای 
ورزشکاران حرفه به شمار می رود و همه ورزشکاران 
باید به این رشته توجه داشته باشند تا در رشته اصلی 

خود موفق باشند.
در انتهای این برنامــه از ۳7 فارغ التحصیل دوره 
مربیگری بدنسازی آذربایجان شرقی، با اهدای لوح و 

مدال تقدیر شد.

برای نخستين بار در کشور
جشنفارغالتحصیلیمربیانبدنسازیبانواناستانبرگزارشد

ëحوادث ë

غارنوردان تبریزی سه دهنه غار جدید در منطقه 
یامچی شهرستان مرند در آذربایجان شرقی شناسایی 

کردند.
 رئیس هیات کوهنوردی آذربایجان شرقی اظهار 
کرد: بر اســاس اعالم و اظهارات ســاکنان روستای 
همجوار این غارها، تاکنون کسی به این سه غار وارد 

نشده است.
علی شــامی نژاد افزود: تاکنون اطالعات دقیقی 
از طــول و تزئینات داخلی و حوزه های آبریز احتمالی 
آن وجود ندارد که طی هفته های آینده در این زمینه 
عملیات های اکتشاف انجام می شود. وی با اشاره به 
اینکه غارنوردان تبریزی با هماهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی 
اقدام به شناســائی غارهای فوق کرده اند، یادآور شد: 

غارنوردان اســتان در این زمینه تنها به لحاظ فنی و 
تخصصی به این اداره کل کمک کرده اند.

شامی نژاد گفت: در گویش ساکنان بومی منطقه 
غارهای یاد شــده به نام های »بیرلی دلیک«، »بابا 

آغلی« و »دیولر زاغاسی« شهرت دارند.
وی اظهار کرد: برنامه شناسائی و تعیین موقعیت 
جغرافیایی دقیق دهانه ها توســط غارنوردان استان با 
موفقیت انجام شده و در هفته های آتی با ورود به داخل 
این سه غار وارد مرحله پیمایش و نقشه بردای خواهند 
شد. آذربایجان شرقی با توجه به وضعیت توپوگرافی 
و کوهستانی بودنش غارهای زیادی را در خود جای 
داده که اغلب آنها طبیعت بسیار زیبا و شگفت انگیزی 

داشته و از نوع استالکیت می باشند.
غار کبوتر در روستای گشایش مراغه، قدمگاه در 

روســتای بادامیار در آذرشهر، آغ بوالق در قره چمن 
بســتان آباد، دوگیجان در مرند و اسکندر در روستای 
ســعیدآباد از توابع تبریز از جملــه غارهای معروف 

آذربایجان شرقی هستند.

شناسائیسهغارجدیددرآذربایجانشرقی

هنوز چند ساعتی از اعتراض شدید سرمربی تراکتور 
از بازیکنان سرباز این تیم نگذشته بود که این اعتراضات 

جای خود را به دلجویی داد.
 برد 2 ـ صفر مقابل استقالل اهواز با وجود اینکه 
اولین برد امیر قلعه نویی روی نیمکت تراکتورسازی را 
رقم زد، باعث شد تا او در کنفرانس مطبوعاتی انتقادات 
شدیدی از بازیکنان سرباز تیمش انجام بدهد. قلعه نویی 
خطاب به سربازان تیمش گفت:»تراکتورسازی هرچقدر 
هم تیم خود این بازیکنان نباشد، از پادگان که برای آنها 
بهتر است. پس باید عملکرد بهتری از خود نشان بدهند 

و نسبت به پیراهن تراکتور تعصب داشته باشند.«
این اعتراض باعث شــد موجی از ناامیدی اردوی 

تراکتور را در آســتانه بازی حســاس با استقالل در 
نیمه نهایی جام حذفی فرابگیرد. به همین خاطر امیر 
که روی بازیکنان ســربازش حساب خاصی باز کرده، 
این بار در فاصله 2۴ ساعت به دلجویی از آنها پرداخت 
و مدعی شد ماجرای نارضایتی او از عملکرد سربازان 
به این شــدت هم نبوده است. بازیکنان او این لیاقت 
را دارند که در اروپا به فوتبالشــان ادامه بدهند و اگر او 
انتقادی داشــته به خاطر این بوده که آنها را بیشتر به 

خودشان بیاورد.
حاال با این دلجویی بهترین فرصت نصیب بازیکنان 
سرباز تراکتور شده که مقابل استقالل در نیمه نهایی 
جام حذفی خودی نشــان بدهند و باعث برتری تیم 

محبوب دیار آذربایجان مقابل رقیب قدرتمند خود شوند 
تا تراکتور راهی فینال جام حذفی شود. این بازیکنان 
از ابتدای فصل با این انتقاد روبه رو بودند که به خاطر 
حضور موقتی شان در تبریز قابلیت های خود را به خوبی 
نشــان نمی دهند. نکته ای که تونی اولیویرا سرمربی 
قبلی هم بارها به آن اشــاره داشــت. بازیکنان سرباز 
تراکتور مســلما اگر بتوانند در بازی روز سوم دی ماه 
برابر استقالل توانایی خود را نشان دهند، به بازیکنان 
محبوب در تبریز تبدیل شده و چه بسا راحت تر کارت 
پایــان خدمت خود را دریافت خواهند کرد. پس تا آن 
روز باید از نظر فکری و ذهنی روی بازی با استقالل 

متمرکز شوند تا با مشکالت دیگری روبه رو نشوند.

فرصتطالییبرایسربازانتراکتور

بختیار رحمانی هافبک فعلی تیم تراکتورســازی 
تبریز که برای گذراندن دوران خدمت ســربازی خود 
به این تیم آمده اســت در آســتانه جدایی از این تیم 

قرار دارد.

رحمانی که با کســر خدمت ده ماهه مواجه شده، 
می توانــد در نیــم فصل با موافقت مســئوالن تیم 
تراکتورســازی از این تیم جدا شــود ولی تمامی این 
احتمــاالت منوط به موافقت باشــگاه تراکتور با این 

مساله می باشد.
در همین رابطه گفت و گویی با این بازیکن داشتیم 

که رحمانی اظهار داشت:
از وضعیت فعلی خسته شــده ام. از نظر مالی دو 
سال است که با مشکل مواجه می باشم و هیچ دریافتی 
خاصی نداشته ام. من ده ماه کسر خدمت شاملم شده 
و در نظر دارم با موافقت مسئولین تیم تراکتورسازی در 

نیم فصل از این تیم جدا شوم.
وی در مورد پیشنهاداتش تاکید کرد:

از چنــد تیم لیــگ برتری و چند تیــم خارجی 
پیشنهاداتی دارم که باید آنها را بررسی کنم.

هافبک تراکتورسازی در ادامه خاطرنشان کرد:
فعــال همه چیز در گــرو دریافــت کارت پایان 
خدمتم می باشــد و هیچ چیز مشخص نیست. ابتدا 
باید مسئوالن تراکتورسازی کارت پایان خدمت من 
را صادر کنند و ســپس من می توانم در مورد آینده ام 

تصمیم گیری نمایم.
رحمانی در مورد انتقاداتی که از وی می شود یادآور شد:

این انتقادات اهمیتی برای من ندارند. من تالشم 
را بــرای تیم تراکتور انجام داده ام و عده ای که با من 
مشــکل دارند کاش یه لحظه خودشان را جای من 

می گذاشتند.

بختیاربهسیمآخرزد

آذربایجان شرقی گفت  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
در هشــت ماه گذشته 12 نفر در اثر مسمومیت 

با گاز مونوکســیدکربن در استان جان خود را از 
دست دادند در حالیکه این تعداد در مدت مشابه 

سال قبل 18 نفر بود.
صمدی راد افزود از مجمــوع جان باختگان گاز 
گرفتگی در اســتان در 8 ماه گذشته تعداد 2 نفر 

زن و 1۰ نفر مرد بودند.
نصــب غیر اصولــی لوله بخــاری و همچنین 
اســتفاده از آبگرمکن در داخل حمام مهمترین 
علل مســمومیت بــا گاز مونوکســیدکربن در 

آذربایجان شرقی است.
رئیس مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت های 
اینکه  بیــان  بــا  آذربایجان شــرقی  پزشــکی 

مسمومیت با مونوکسید کربن عالئمی شبیه به 
عالیم سرماخوردگی دارد گفت: اگر افراد حاضر 
در محیطی بسته دچار سردرد، ضعف جسمانی، 
ســرگیجه و بی قراری، تهوع و استفراغ، خمیازه 
کشــیدن بیش از حــد، خواب آلودگی شــدید، 
کســلی، خســتگی، کاهش قدرت عضالنی و 
همچنین کاهش دید شدند، احتمال مسمومیت 

با مونوکسید کربن وجود دارد. 
دکتر رجائی از شــهروندان خواست در صورت 
اســتفاده از هر نوع وسیله سوختی، حتما از یک 
درز کوچک برای تبادل هوا در محیط اســتفاده 

کنند

کاهش 33 درصدي گازگرفتگي در استان

باند نصابی و فروش تجهیزات ماهواره ای در 
متالشی شد.  آذرشهر  شهرستان 

فرمانــده انتظامی آذرشــهر گفت: ماموران 
پلیــس اطالعــات و امنیــت عمومــی ایــن 
و  گیرنده  دســتگاه   ۴۵۰ امــروز  شهرســتان 
بشــقاب ماهــواره را از یک منزل مســکونی 

کردند.  ضبط  و  کشف 

را  ارزرش تجهیزات کشــف شده  حســینی 
2۰۰ میلیون ریال اعــالم کرد و افزود: در این 
خصوص ۳ نفر نیز دســتگیر و به مراجع قضایی 

تحویل داده شده اند. 
بــه گفته وی، این افــراد تجهیزات دریافت 
کانالهای ماهواره ای را از مرزهای غربی کشــور 

بودند.  به آذرشهر منتقل کرده 

متالشي شدن باند نصابي و فروش تجهيزات ماهواره ای در آذرشهر

 مســئول روابط عمومي مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت هاي پزشــکي آذربایجان شرقي از مرگ 

پدر و پســر خیاطي بر اثر استنشــاق مونوکسید 
کربن در مغازه خبر داد.

حبیب حسینقلي زاده گفت: به دنبال گزارش به 
اپراتوري فوریت هاي پزشکي شهرستان سراب، 
مبنــي بر کاهش هوشــیاري پســر و پدري در 
مغازه اي، پایگاه اورژانس11۵ ســراب به محل 

حادثه اعزام شد.
وي افزود: با بررســي تکنســین هاي اعزامي از 
وضیعت دو مرد ۳2 و ۵۰ ساله، مرگ هر دو آنها 

در محل تائید شد.
حسینقلي زاده ادامه داد: این پدر و پسر که خیاط 
بودنــد به دنبال اســتفاده ازبخاري که دودکش 

مناسب نداشت، دچار مســمومیت با مونوکسید 
کربن شده و ساعت ها قبل فوت کرده بودند.

وي ادامه داد: عالیم مســمومیت با منوکســید 
کربن مي تواند طیف وســیعي از عالیم را شامل 
شود که در بیماري هاي مختلفي دیده مي شود. 

بســیاري از ایــن عالیــم شــبیه بــه عالیم 
سرماخوردگي اســت و اکثر افراد فکر مي کنند 
به دلیل ســردي هوا دچار سرماخوردگي شده اند 
و سعي مي کنند بخوابند. حســینقلي زاده ادامه 
داد: چنانچه افراد در ایــن مرحله متوجه چنین 
عالیمي شــدند، با خارج شــدن از فضاي آلوده 
مي توانند از پیشرفت مسمومیت پیشگیري کنند.

مرگ پدر و پسر خياط بر اثر گازگرفتگي
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 منظر

«

ديوارهمدليتبريزيها

کم کم به ایام پرفیض و معنوی فرجه امتحانات نزدیک می شیم و دلهای 
دانشجویان رفته رفته به ابدیت نزدیک تر می شه. فرجه برای اونایی که در 
طول ترم از کتاب درسی به عنوان زیر استکانی و مگس کش و کول پد 
لپ تاپ استفاده کردن حکم سرطان رو داره. یعنی طرف می دونه دو هفته 
بیشتر فرصت نداره برای همین سعی می کنه فقط از زندگیش لذت ببره. 
برای همین فرجه امتحانات برای این گروه حکم لذتبخش ترین ایام زندگی 
رو داره، می رن سفر، می رن بیرون دور دور، پاساژگردی، خرید، رستوران، 
موقع برگشتن هم برای حفظ محیط زیست و مبارزه با شکارچیان غیرمجاز 
چند تا پلنگ می ارن خونه و تا صبح ازشون مراقبت می کنن. البته موضوع 
مطلب ما این دلسوزان محیط زیست نیســتند، اینا دیگه رد دادن و بعد 
از امتحان باید از روش های غیرعلمی برای گرفتن نمره اســتفاده کنن. 
موضوع مطلب ما اون عزیرانی هستند که تا فرارسیدن زمان امتحان در 
حالت خوف و رجا به ســر می برند و درسته که به درس عالقه ای ندارن 
ولی براش احترام قائلن و خودشون رو ملزم می دونن بعد از سه ماه فراخ 
بال بازی )این اصطالح رو جدیدا ابداع کرده ام( یکی دو شب رو بصورت 
پرفشار همراه با رگبار فراوان درس بخونن. این عزیزان که فجر سپاسی وار 
برای بقا می جنگن همیشه استارت خوندن رو از دو سه هفته قبل از شروع 

امتحان می زنن ولی معموال اوضاع به این شکل پیش می ره:
پانزده روز قبل از امتحان: اوووووه کوووو تا امتحان؟

ده روز قبل از امتحان: اوووه کوو تا امتحان؟
هفت روز قبل از امتحان: اوه! امتحان!

پنج روز قبل از امتحان: پنج روز یعنی ۱۲۰ ساعت، این جزوه هم شصت 
صفحــه اس، اگه خوندن هر صفحه رو نیم ســاعت فرض کنیم، روزی 

شیش ساعت هم بخونم می رسم!
چهار روز: برنامه ریزی دیروز خیلی خسته ام کرده، یه کم بخوابم.

سه روز قبل از امتحان: روزی ده ساعت هم بخونم می رسم.
دو روز: می گن چهل و هشــت ساعت قبل از آزمون چیزی نخونید چون 
ممکنه ذهن آشفته بشه و همون چیزایی هم که بلدیم یادمون بره. جان؟ 

اون واسه کنکور بود؟ چه فرقی می کنه؟ استاد ما هم تستی می گیره.
روز قبل از امتحان: شــصت صفحه جزوه س، یعنی سی ساعت بخونم 

می رسم. درواقع تا شیش ساعت بعد از امتحان. چیزی نیست، می رسم.
شــب امتحان: الو آرش جان ســالم، نکات مهم درس رو در ۲۵ دقیقه 
خالصه وار بهم می گی؟ نمی گی؟ برم گم شم؟ آهان… باشه هانی! بای.

یک ساعت قبل از امتحان: بچه ها یه کم بلند تر حرف می زنین منم بفهمم؟ 
این دیاگرام خمش و برش رو یه بار دیگه می گی؟ نرین تو رو خدا. مهیار 
نرو! پیمان چرا جا خالی می دی؟ خانم شاکری وایستا، وایستا کاریت ندارم!

حین امتحان: استاد! سوال سوم رو توضیح می دین؟ چه جوری رسم کنیم؟ 
اینجوری؟ نه؟ اینجوری؟ االن این خودکار رو بگیرین فکر کنین جای من 

هستین. چیکار می کنین؟ پاره نکن، تو رو خدا پاره نکن استاد. 

در باب ایام پرفیض ُفرجه
آیدین سیارسریع 

ë ëشعرطنز

امروز غزلی خواهیم خواند از شاعر جوان تبریزی 
هادی بهشتی فام. او با بیست و هفت سال سن 
و مدرک کارشناســی حقوق و کارشناسی ارشد 
ادبیات، یکی از جوانان شایســتۀ شــعر تبریز 
است. زبان و بیان او حکایت از تاثیر خاصش از 
شعر شهریار دارد که نشانگر مطالعۀ بسیار او در 
شعر اصیل و صحیح فارسی است. در عین حال 
فردیتی عاطفی و صادقانه در کالمش موج میزند 
که تاثر از شاعران بزرگ را از شعر او محو می کند 
و غزلش را تبدیل به غزلی شاخص و منحصر به 
فرد می گرداند. بی شک از او در آینده شعر تبریز 

بیشتر خواهیم شنید.

در پی عشق تاختم با تو
عاشقی را شناختم با تو

قصر آمال و آرزوها بود
کومه ای را که ساختم با تو

در محبت گداختی با من
در محبت گداختم با تو

گوش سنگین چرخ را کر کرد
نغمه ای که نواختم با تو

اسب من پیر و خسته بود اما
تا خود عشق تاختم با تو

ë ë

درگرامیداشــت هفته پژوهش و سالروز ثبت نخستین 
عکس تاریخی ایران، نمایشــگاه عکس های تاریخی 
مراغــه در دوره قاجار در موزه ایلخانی این شــهر بر پا 

شده است.
مهدی بزاز دســتفروش با اعالم ایــن خبر گفت: این 
نمایشــگاه در برگیرنــده 4۰ قطعه عکــس از تصاویر 
تاریخــی مربوط بــه ابنیه و رجــال دوره قاجار مراغه 

می باشد.
وی افزود: عکســهای به نمایش گذاشــته شــده در 
نمایشگاه»مراغه در قاجار« متعلق به مجموعه عکس 
آقای اصغر محمد زاده محقق و پژوهشگر دوره قاجار و 

مولف کتاب های »عکسهای قدیم از مراغه قدیم« و » 
آذربایجان و والی عکاس« می باشد.

رئیــس امور موزه های آذربایجان شــرقی تصریح کرد: 
نمایشــگاه تصاویر منتخــب از مجموعه عکس های 

مراغه در دوران قاجار تا ۲ دی ماه از ساعت ۱4- 8 در 
بخش مراغه شناســی موزه ایلخانی مراغه برای بازدید 
عالقمندان به تاریخ و فرهنگ دایر خواهد بود. گفتنی 
اســت موزه مراغه در سال ۱364 و در کنار مقبره شیخ 
اوحدالدین اوحدی مراغه ای شــاعر قرن هفتم هجری 
تاسیس شده است. این مجموعه فرهنگی از سال ۱37۵ 
و با در نظر گرفتن جایگاه مراغه به عنوان اولین پایتخت 
ایلخانان مغول در ایران با جمع آوری مجموعه نســبتا 
کامل از آثار دوره ایلخانــی در قالب »موزه تخصصی 
ایلخانی مراغه« به فعالیت خود ادامه می دهد و بخشی 
از آن به نمایش آثار تاریخی شهر مراغه اختصاص دارد.

ë ëعکس

رییس امور موزه های آذربایجان شرقی خبر داد:

موزه ایلخانی مراغه میزبان عکس های »مراغه در قاجار«

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تبریز از جابجایی رکورد تعداد کشورهای شرکت کننده در 

ششمین جشنواره کاریکاتور تبریز خبر داد. 
داود هوشنگ روشنک با اشاره به حضور کارتونیست های 
6۱ کشــور در این جشــنواره گفت: جشــنواره ششم 
کاریکاتور شهر و شــهروندی تبریز به موضوع ترافیک 
و فرهنــگ آن اختصــاص دارد و به دلیل اهمیت ذاتی 
آن در فرهنگ شهروندی و اینکه مسایل آن عموما در 
کشــورهای جهان مورد توجه است با استقبال کسترده 

تری روبرو شده است.
وی ادامه داد: این جشنواره درحالی ششمین دوره خود را 
تجربه می کند که هنرمندان بسیاری از سراسر جهان به 
آن اعتماد کرده اند و از آن برای معرفی اثار خود استفاده 

می کنند.
هوشــنگ روشنک اضافه کرد: جشنواره کارتون شهر و 

شــهروندی تبریز به عنوان یکی از جشنواره های معتبر 
کارتون جهان شناخته می شود و این جشنواره در تقویم 
هنرمندان بیــن المللی این عرصه جایگاه ویژه ای یافته 
اســت. وی با اشاره به کسب ۵ ستاره طالیی فکو برای 
برگزاری بسیار مطلوب این جشنواره، ابراز امیدواری نمود 
ششمین دوره جشنواره کارتون شهر و شهروندی تبریز 
هم با قوت و کیفیت باال برگزار شده و موجب سربلندی 

هنر کاریکاتور در شهر اولینهای ایران شود.
معاون فرهنگی هنری ســازمان با تقدیر از همکاری و 
همراهی معاونــت حمل و نقل و ترافیک و ســازمان 
ترافیک شهرداری تبریز خاطر نشان کرد: حرکت هایی 
می توانند همواره موثر و اثرگذار باشند که بتوانند زمینه 

کار جمعی نهادهای متولی شهر را فراهم نماید.

ë ëکاریکاتور

رکورد کشورهای شرکت کننده در جشنواره کاریکاتور تبریز جابجا شد

مجتمع فرهنگي ۲٩ بهمن تبریز یکشنبه هرهفته شاهد جلسات شرح 
دیوان شمس تبریزی توسط استاد علي حاجی بلند است

عالقمندان مي توانند یکشنبه ها ساعت 4عصر از این برنامه استفاده 
کنند مجتمع فرهنگي ۲٩ بهمن در بلوار ۲٩بهمن جنب بیمارستان 

۲٩بهمن قرار دارد.

شرح دیوان شمس تبریزي 
در تبریز

ë ëفرهنگ

حرکت خود جوش و انســان دوستانۀ جمعی از اهالی تبریز در راستای 
کمک به نیازمندان )دیوار همدلی( در منطقه نصف راه تبریز برگزار شد. 
تبریزي ها در اقدامي خیرخواهانه لباس هاي گرم خود را مه نیاز نداشتند 

براي استفاده دیگران و نیازمندان آویزان کردند.

دیوار همدلي تبریزي ها
ë ëمنظر

هادی بهشتی فام

ë ëنمایش

نمایش نوزاد به کارگردانی علی کاظمی وند از تاریخ ۱ دی ماه در ســالن استاد 
پایاب تئاتر شهر اجرا خواهد شد.

نوزاد توسط سیروس ابراهیم زاده نوشته شده و مهدی حیدری و سمانه بابازاده 
بازیگران آن هستند و از صدای جمال ساقی نژاد استفاده شده است.

نوزاد به روی صحنه می رود

«

»دیوار همدلی« عنوان یک اقدام خودجوش مردمی است که عصر روز 
جمعه)۲7آذر( در شهر تبریز انجام شد. 

حرکت خود جوش و انسان دوستانه جمعی از اهالی تبریز در راستای 
کمک به نیازمندان در منطقه نصف راه تبریز برگزار شد. 

تبریزی ها در اقدامی خیرخواهانه لباس های گرم خود را برای استفاده 
نیازمندان، آویزان کردند.

این طــرح جهت حمایت از افــراد بی بضاعت و بــه صورت کامال 
خودجوش و مردمی شکل گرفت و هیچ سازمان و ارگانی در برگزاری 

آن، دخیل نیست.
 در این طرح لباس ها به روی دیوار آویزان شد تا نیازمندان در صورت 

نیاز بتوانند از آن استفاده کنند.

»دیوار همدلی« در تبریز

ë ëاجتماع
استفاده کمتر از روغن، شکر و نمک و توجه بیشتر به سبزی، میوه و لبنیات بیشتر، شعار 

این جشنواره است.
این جشــنواره با اهدای جوایز نفیس به نفرات اول تا دهم هر منطقه و همراه با مشاوره 

تغذیه رایگان در محل مسابقه برگزار خواهد شد.
زمان و مکان برگزاری مسابقه به شرح ذیل است:

تاالر کوثر؛ شنبه ۱۲ دی )اول اتوبان شهید کسائی(
پارک مشروطه؛ یکشنبه ۱3دی

فرهنگسرای آنا؛ سه شنبه ۱۵دی

جشنواره تغذیه با موضوع 
آشپزی سالم در تبریز

ë ëجشنواره

نمایشگاه طراحی پویا خاکی و نوید میرزایی ۲٩آذر الی 3دی٩4 ساعت ۱7الی۲۰
در گالری هنرمند آماده بازدید است. 

آثار طراحی این دو هنرمند، در آثار خود به موضوع طبیعت و فیگور پرداخته اند.

نمایشگاه طراحی در گالری هنرمند
ë ëنمایشگاه
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