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رمضان در جهان – ترکیه
آنها دندانشان را قرض می دهند!

پیــش از آنکــه ماه رمضان در ترکیه فرا برســد، رســم خانه تکانی که ســنتی 
به جا مانــده از دوران امپراتوری عثمانی اســت، انجام می شــود. ترک ها معتقدند 
تمیزی و نظافت برکت و نعمت خانه را افزایش می دهد. از آن گذشته، ظروفی که 
کمتر اســتفاده شده و خاص میهمانی هاست از کابینت ها بیرون می آید تا ضیافت 

ماه رمضان به درستی آغاز شود.
مســئوالن شهری، مســاجد و خیابان  ها را با المپ های رنگین تزئین می  کنند تا 
ســنتی دیگر یعنی ســنت «َمحیا » را زنده نگه دارند. طبال ها هم طبل ها را بیرون 
می کشند، «مانی» خوانی می کنند و به رمضان سالم می دهند: «بختمان بخت باد، 
رحمت بر ما باد که پادشــاه همه ماه  ها از راه رســیده و بــه خانه ما خوش آمده 

است».
فروشگاه های سراسر شهرها در ترکیه همه تالششان را می کنند تا مواد غذایی 
خاص مــاه رمضان را تدارک ببینند. آنها می دانند ترک هــا برای خرید ماه رمضان 
صف می کشــند و مایحتاج یک مــاه را به تمامی می خرند. شیرینی  فروشــی ها پر 

می شوند از گوالچ (دسر خاص ماه رمضان که از شیر و آرد و دانه های انار و گالب 
تهیه می شود). سفره افطار ترک ها بدون گوالچ گویی خالی است.

هنگام افطار هنوز هم به یاد دوران عثمانی، توپ َدر می شود. مؤذن که به اذان 
می  ایســتد، صدای شــلیک توپ هم می  آید. روزه داران ُترک عادت دارند با اندکی 
آب روزه باز کنند. بعد از آن نوبت زیتون ســبز و سیاه است که همچون گوالچ باید 
ســر سفره ماه رمضان باشــد. پنیر و نان پیِده هم که جای خودش را دارد. سوپ و 
غذای گوشــتی مثل پاستورما (گوشت پخته و ســبزیجات) و سوجوک (سوسیس 
و ...) هم برای افطار ترک ها غذای مرســومی اســت. گهگاه خرما هم برای افطار 

ترک ها تدارک دیده می شود.
ترک ها در ماه رمضان سنتی دیگر به نام «قرِض دندان» را هم انجام می دهند؛ 
خانواده هایی که دستشان به دهنشان می رسد، سفره  می اندازند، غذاهای مختلف 
تــدارک می بینند، در خانه  هایشــان را باز می کننــد تا فقرا بیایند و غــذا بخورند و 
بسته هایی شامل پول و غذا هم به آنها می دهند. خانواده های ثروتمندتر حتی در 

خرید مایحتاج پیش از آغاز ماه رمضان، خانواده های کم درآمد را کمک می کنند.
تا ســحر یا «ُســحور» از راه برســد، ترک ها به قهوه خانه ها می روند، معاشرت 
می کنند و قهوه ُترک می نوشــند یا در مساجد نماز تراویح می خوانند و ... . پیش از 
ســحور، طبال ها بر طبل می کوبند و خواب مانده ها را بیدار می کنند. ترک ها هنگام 
ســحور ســعی می کنند صبحانه ای ساده و بیشتر از نوشــیدنی ها و خوردنی های 

آبکی تدارک ببینند تا کمبود آب ساعات روزه داری را تأمین کنند.
کودکان و افراد ُمسن که توانایی گرفتن روزه ندارند، اغلب سنت «ِتکِنه اوروکو» 
یا َتنمیه را که همان روزه کله گنجشکی است، به جا می  آورند. در واقع آنها از سحر 
تا ظهر چیزی نمی  خورند و نمی نوشند و در ظهر مقداری غذا می خورند و تا افطار 

دوباره روزه می گیرند.
در پایــان هر ماه رمضان، طبال ها دوباره بر طبل هایشــان می کوبند و مانی 
وداع می خوانند که «خدایا از تو سپاسگزاریم که روزه گرفتیم و تمام شد و حاال 

منتظر سال دیگریم. بدرود ماه رمضان».
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سحر طلوعی

مهم ترین داشــته ما ایرانیان گوهر «فرهنگ» است که از نیاکان فرهنگ پرورمان 
بــه ارث برده ایم؛ گوهری که ریشــه در پیشــینه دیرینه ایران عزیزمــان دارد. تاریخ 
طوالنی تمدن ایران زمین گویای آن اســت که ایرانیان از دیرباز مردمانی یکتا پرست، 
خردمند و صاحب فن و هنر بوده اند و در معماری، موســیقی، نقاشــی و نگارگری، 
خوشنویســی، کتابت، صنایع دســتی و در دوران اخیر در هنرهایی همچون تئاتر و 
سینما حرف های بسیاری برای گفتن داشته اند و دارند. در این میان توجه به نکته ای 
ظریــف حائز اهمیت اســت و آن اینکه هنر وقتی به معنای واقعی هنر اســت که 
جوششــی باشد نه سفارشی و کوششی. تجربه نشــان داده است که هنر سفارشی 
و کوششــی تاریخ انقضا دارد، اما هنر جوششــی چون از دل برمی آید الجرم بر دل 
می نشیند و ماندگار می شود. آفرینشگران فرهنگ و هنر این نکته را بهتر از هر کسی 
درک می کنند و می توانند مســیر خویش را پیدا کنند. در این میان ماهیت و وظیفه 

نهادهای فرهنگی، حمایت، هدایت و نظارت است نه سفارش آثار هنری.
وضعیت فعلی

شــوربختانه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی سال هاســت که از مسیر اصلی 
خــود به عنوان تنظیم گر، حامی، هــادی و ناظر خارج شــده و در جایگاه کارفرما و 
سفارش دهنده قرار گرفته است. این در حالی است که این وزارتخانه به عنوان متولی 
اصلی فرهنگ و هنر بسیار نحیف و ناتوان است؛ زیرا در طول زمان بسیاری از زوائد 
و وظایف نامربوط یا تکراری را به ریش آن بســته اند و اینک باری فراتر از ظرفیتش 

به دوش می کشد. این وزارتخانه در حال حاضر چون بالنی است که می خواهد اوج 
بگیرد اما کیســه های متعددی بر سبد آن ســنگینی می کند و مانع اوجش می شود؛ 
وزارتخانه ای چاق، سنگین و ُکند که توان حرکت ندارد، ایده ندارد، متخصص متبحر 
در مدیریــت فرهنگ و هنــر ندارد، اثر چندانی در سیاســت گذاری، هدایت و نظارت 
ندارد و بیشــتر به حواشی مشغول است؛ پیمانکاری که به جای رگوالتوری، بودجه 
مختصری می گیرد و با ســوگیری بین برخی از پدیدآورندگان توزیع می کند. همیشه 
هم همین روال را داشته است. این هم شد کار!؟ این هم شد مدیریت حوزه فرهنگ 
و هنر!؟ نه واال نه باهللا. این در حالی اســت که در چند دهه اخیر ده ها نهاد مدعی 
نیز وظایفی موازی با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی یافته اند و حوزه فرهنگ و هنر 
عمال متولی واحدی ندارد. نگارنده با پشتوانه تجربه ۱۵ سال فعالیت کارشناسی در 
این وزارتخانه و درک دوره وزارت پنــج وزیر با دیدگاه های مختلف، برای برون رفت 

این وزارتخانه از وضعیت بغرنج فعلی پیشنهادهایی دارم.
وضعیت آرمانی

حوزه فرهنگ و هنر باید در فضای آزاد با ایده و عمل پدیدآورندگان و دوستداران 
فرهنگ و هنر بالنده شــود و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی فقط و فقط به عنوان 
تنظیم گــر بخش فرهنــگ و هنر ایفــای نقش کند و بــس. به عبارتــی باید تمام 
کیســه های ســنگین و غیرمرتبط را از ســبد این بالن پایین اندازد تا اوج گیرد. پس 
بدیهی اســت که باید با استفاده از ابزارهای قانونی در پی حذف، ادغام یا واگذاری 
ســاختارهای زائد، کم خاصیت یا نامرتبط باشد. برای تحقق چنین رویکردی انجام 

چند فرایند الزامی است:
سه ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی، اوقاف و امور خیریه و حج و زیارت 
چنــدان با وظایف ذاتــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی همخوانــی و ارتباط 
موضوعی ندارند؛ گو اینکه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و به تبع آن وزیر این 
وزارتخانه هم نقش فعالی در مدیریت این ســه سازمان ندارد. حضور سازمان های 

مذکور در ســاختار این وزارتخانه موجب فربه کردن ســاختار و افزایش بوروکراسی 
شده و بهتر است ساختار و وظایف آنها ادغام یا واگذار شود. پس پیشنهاد می شود 
وظایف ســازمان عریض و طویــل اما کم خاصیت فرهنگ و ارتباطات اســالمی به 
وزارت امور خارجه واگذار و ذیل معاون فرهنگی وزارت امور خارجه تعریف شود. 
وظایف ســازمان حج و زیارت به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
واگذار شــود. ســازمان اوقاف و امور خیریه به طور تمام و کمــال ذیل نهاد رهبری 

تعریف شود.
وظایف معاونت قرآن و عترت به سازمان تبلیغات اسالمی واگذار و این معاونت 

از ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حذف شود.
ســاختار و وظایف ســتاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با مرکز 
رســیدگی به امور مساجد کشور، ســتاد امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه 

نماز، ادغام و همگی ذیل سازمان تبلیغات اسالمی تعریف شوند.
وظایف و ســاختار نهاد کتابخانه های عمومی کشور به کتابخانه ملی جمهوری 

اسالمی واگذار شود.
شــورای فرهنگ عمومی ذیل معاونت فرهنگی منتقل و این معاونت عالوه بر 

مسئولیت حوزه کتاب، مسئولیت فرهنگ عمومی را نیز عهده دار شود.
مرکز رســانه های دیجیتال در معاونت مطبوعاتی و اطالع رســانی ادغام شود و 
عنوان این معاونت به «معاونت رسانه» تغییر یابد. مؤسسه هنرمندان پیش کسوت 
با انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ادغام شــده و در ســاختاری موجز، منسجم و کارا 
ادامه فعالیت دهد. تمام مؤسســات فرهنگی کمک بگیر موجود، ادغام شوند و در 
یک مؤسســه مادر ایفای نقش کنند تا بســاط روش های هزینه کرد مالی با استفاده 
از ترفند دورزدن برچیده شــود. دلیل به وجود آمدن این مؤسســات ضعف و نقص 
قانون و جهل واحد های حقوقی و مالی و ذی حسابی نسبت به ماهیت آفرینشگری 
در حوزه فرهنگ و هنر است. با اصالح قوانین و قواعد حاکم، ادامه فعالیت چنین 

مؤسساتی ضرورت ندارد.
تمامی جشنواره ها و رویدادهای ساالنه فرهنگی- هنری در حوزه های سینمایی، 
موســیقی، هنرهای نمایشــی و تجسمی، نمایشــگاه های کتاب و جوایز ملی حوزه 
فرهنگ و هنر به اتحادیه ها و تشکل های صنفی واگذار شود و تنها سیاست گذاری و 

تنظیم گری این رویدادها بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد.
وظایف ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) بسته به موضوع 
به معاونت سینمایی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتقل و این 

سازمان غیرقانونی در صداوسیما منحل شود.
تمام وظایف رگوالتوری، نظارت و صــدور مجوزهای فرهنگی- هنری از طریق 
پنجره واحد دولت الکترونیکی وزارتخانه انجام شــود و حجم ساختار و امکانات 

اداری وزارتخانه کاهش یابد.
انجــام تغییرات مذکــور و حذف، ادغام و کوچک ســازی حجم کلی ســاختار 
ســازمانی فرصت خوبی برای بهینه کردن فضاهای کاری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی است، پس پیشنهاد می شود تمام ساختمان های پراکنده وزارتخانه تجمیع 
و این وزارتخانه در مکانی با شــمایل و معماری متناسب با حال و هوای فرهنگ و 
هنر مستقر شود. ساختمان مســتعمل، ناایمن و عاریه ای فعلی وزارتخانه به هیچ 

عنوان در شأن متولی اصلی فرهنگ و هنر کشور نیست.
با انجام این تغییرات، وظایف ارشادی و غیرمرتبط از عهده این وزارتخانه حذف 
می شــود و قاعدتا نام وزارتخانه هم باید به وزارت «فرهنگ و هنر اسالمی» تغییر 
یابد تا با شــرح وظایف و کارکردش متناســب شود. به عبارتی بعد از تحقق چنین 
تغییراتی وزارت ارشاد به وزارت فرهنگ و هنر اسالمی با ساختاری کوچک، چابک، 
کارا، مفیــد و مؤثر تبدیل خواهد شــد. بی تردید حاضران در ســاختار بوروکراتیک 
فعلی ایــن وزارتخانه با چنین تغییرات ماهیتی و شــکلی مخالفت خواهند کرد. 
تصور آنها این است که چیزی برایشان باقی نمی ماند و بی کار می شوند. متأسفانه 
این تصور غلط ناشــی از مقاومت های ســنتی در سازمان هاســت که مانع پویایی 
می شــود. مدیران و کارکنان وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی باید از چنین تحول 
بزرگی حمایت کنند تا تنظیم گری، حمایت، هدایت و نظارت در ســاحت فرهنگ و 
هنر وارد مرحله نوین و به روزی شــود و بازدهی ساختار و عملکرد این وزارتخانه 
را افزایش دهد. حیف است که چنین تغییرات رو به جلو و سازنده ای انجام پذیرد 
اما فکری به حال شــیوه مندرس انتخاب مدیران فرهنگی نشود! باید به این نکته 
اعتقاد داشته باشیم که مدیریت در حوزه فرهنگ و هنر از جراحی قلب حساس تر 
و ظریف تر اســت. جــراح قلب با جان یک نفر در یک زمان محدود ســروکار دارد 
و مدیــر فرهنگی بــا روح و روان یک ملــت در زمان حال و آینــده. از این رو تدین، 
ظاهرالصالح بودن و مدرک دکترا داشــتن برای نشستن بر مناصب فرهنگی شرط 
کافی نیســت. برای انتخاب مدیر فرهنگی چند ویژگی الزم اســت: اول آنکه باید 
به حوزه فرهنــگ و هنر عالقه مند و در یکی از حوزه هــای فرهنگی پدیدآورنده و 
صاحب ســبک و ســلیقه باشد. دوم آنکه خالق و نوآور باشــد. سوم اینکه سابقه 
موفقی در مدیریت فرهنگ و هنر داشــته باشد و مراجع و پدیدآورندگان، ارزش ها 
و قواعد حاکم بر حوزه فرهنگ و هنر را خوب بشناســد. َمخلص کالم آنکه وزارت 
فرهنگ و هنر اســالمی بــه عنوان رگوالتــور باید فقط به حوزه ســینما، هنرهای 
تجسمی، نمایشــی، موسیقی، رســانه ها، کتاب و فرهنگ عمومی نظارت کند و با 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قدردان پیش کسوتان فرهنگ و هنر و حافظ و مروج 
آثار فاخر آنها باشــد. وزارتخانه ای کوچک، چابک، با وظایفی مشخص؛ نه کمتر و 

نه بیشتر. ببینیم چه می کنید... .

هدی هاشمی: تنها دو هفته از بازگشایی مدارس گذشت و خیلی زود اتفاقاتی افتاد که توجه همه را به خود معطوف 
کرد. با حضوری شدن آموزش، از یك سو ویدئوهایی در فضای مجازى دست به دست می شود که در آن معلم، مدیر 
یا معاون مدرسه رفتار خشونت آمیزى با دانش آموزان دارند و در سوى دیگر با حضور دانش آموزان در مدرسه برخی 

از خانواده ها از رفتار خشك و خشن مدیر یا معاون گله و شکایت دارند.
موضوعــی که یــك منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش به خبرنگار «شــرق» می گوید: «در این مدت، خانواده ها 
شکایت بسیاری از رفتار برخی از مدیران و معاونان داشتند. خانواده ها اعالم کردند که معاونان مدرسه، دانش آموزان 
پســر را به خاطر موهاى بلندشــان تحقیر می کنند. برخی از مدیران دانش آموزان کالس اول یا دوم ابتدایی را از صف 
بیــرون می کشــند و اجازه نمی دهند که بــه کالس درس بروند. خانواده ها گفتند این رفتارها به قدرى آســیب زا بوده 
است که دانش آموزان دیگر عالقه ای به مدرسه رفتن ندارند. در سوی دیگر شکایت خانواده هایی است که دانش آموز 
دختر دبیرستانی دارند. دختران هم مثل پسران بعد از دو سال در خانه ماندن وارد مدرسه شدند. برخی هایشان ظاهر 
مناســبی ندارند؛ مثال ابروهایشان را برداشته اند یا موهایشان رنگ شده است. مدیر و معاون اجازه حضور این دختران 

را هم در کالس نمی دهند. این رفتارها موجب واکنش خانواده ها شده است».
روایــت تغییر ســر و وضع دانش آموزان در ایام کرونایی و در خانه ماندن، بــه امروز و دیروز برنمی گردد؛ در همان 
روزهای بازگشــایی نصفه و نیمه مدارس که سال گذشته آغاز شد، مدارس با این ماجرا روبه رو شدند اما نحوه برخورد 

اولیای مدرسه با دانش آموزان که همراه با تنبیه و تحقیر است خیلی ها را متعجب کرد.
کودك آزارى در برخی از  مدارس

همان روزهای اول بازگشــایی حضورى مدارس، فیلم کوتاهی در فضای مجازی مننتشر شد که در آن، معلم 
یك مدرســه چند دانش آموز را در کالس درس تنبیه و تحقیر می کنــد. فیلمی که دانش آموزان در کالس درس 

با گوشــی همراه خود ضبط و آن را در شــبکه های اجتماعی منتشــر کردند. در این ویدئو دانش آموزان به خاطر 
بلدنبودن درس تنبیه بدنی، توهین و تحقیر می شــوند. فیلم آن قدر تلخ بود که دل مســئوالن آموزش و پرورش 
را هــم به درد آورد. آنها تصمیم گرفتند معلم را عزل کنند و پرونده اش را به هیئت رســیدگی به تخلفات اداری 
بفرســتند. چند روز بعد از این حادثه، ویدئو دیگرى از یك مدرســه پسرانه در شبکه هاى اجتماعی منتشر شد که 
در آن دانش آموزان در حیاط مدرســه ایســتاده اند و معاون مدرســه هم با قیچی موهای دانش آموزان را کوتاه 
می کند. نحوه برخورد معاون مدرســه با دانش آموزان پســر آن قدر خشن بود که کاربران شبکه های اجتماعی به 
آن واکنش نشــان دادند. برخی ها نوشتند این رفتار کودك آزارى اســت و مدیر و معاون مدرسه باید به عواقب و 
تبعات روحی و روانی این کار فکر کنند. برخی هاى دیگر هم خواســتار رســیدگی جدى وزارت آموزش و پرورش 

به این رفتار خشونت آمیز شدند.
واکنش ها و انتقادها آن قدر گســترده بود که خیلی ها از خاطرات دردناك مدرســه و نحوه برخورد مدیر و معاون 
نوشتند. کانون صنفی معلمان ایران هم در بیانیه ای با انتقاد از برخوردهای «غیرفرهنگی و غیرانسانی» با دانش آموزان 
اعالم کرده که حفظ حقوق دانش آموزان به عنوان کودک در محیط آموزشــی از اصول بنیادین حقوق بشر است. آنها 

خواســتار برخورد جدی با فرد خاطی شــدند و عامل اصلی بروز چنین حوادثی را ســاختار معیوب نظام آموزشی در 
ایران دانستند. با این همه تنها صدایی که از وزارتخانه درآمد، فقط یك توییت بود. سخنگوى وزارت آموزش و پرورش 
در حســاب کاربری توییتر خود در واکنش به این رفتار معاون مدرســه نوشت: «رفتار فرد خاطی با دانش آموزان عزیز 
مطابق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری «اعمال و رفتار خالف شئون اداری یا شغلی است» که از طریق هیئت 

رسیدگی به تخلفات اداری و تنبیهات موضوع ماده ۹ قانون مذکور رسیدگی می شود».
دیروز اما علی بهادری جهرمی، سخنگوى دولت، خبر از استعفاى مدیر و معاون مدرسه داد. او در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشــت: «متخلفی که کرامت دانش آموزان را حفظ نکرده بود به هیئت رســیدگی به تخلفات اداری 
معرفی شد، مدیر و معاون  مدرسه نیز استعفا دادند. سوءرفتارهای شخصی و خارج از ضابطه قابل انتساب به جامعه 

خدوم فرهنگیان نیست».
گزینش معلم ساختار درستی ندارد

روایت تنبیه ها و تحقیرها موضوع همیشــگی مدارس اســت و هر وقت که تنبیه یا تحقیرى رســانه اى می شــد، 
بســیارى از فعاالن حقوق کودك به ســالمت روحی و روانی معلمان اشــاره می کردند و می گفتند وزارت آموزش و 
پــرورش در گزینش هــای خود به هیچ عنوان به مباحث روحی و روانی افراد توجه ندارد؛ این در حالی اســت که به 
نظر می رسد مسئوالن گزینش باید توجه جدی تری به مسائل روانی فرد در هنگام استخدام داشته باشند. محمدرضا 
نیك نژاد، کارشــناس تعلیم و تربیت، در گفت وگو با «شــرق» این موضوع را تأیید می کنــد و می گوید: «گزینش هاى 
سفت و سختی در دوران ما بود و همچنان هم ادامه دارد. گزینش ها متمرکز بر بحث ایدئولوژیك آموزش و پرورش 
اســت. ســاختار آموزشــی در گزینش معلم جای ندارد. البته همه جای دنیا معلم را گزینش می کنند مثال در فنالند 
وقتی فردی نمره قبولی برای ورود به دانشگاه می گیرد تا معلم شود اولین پرسشی که از او دارند این است که شما 
چرا می خواهید معلم شــوید؟ بعد از این پرسش می روند پارامترهاى شخصی، شخصیتی و انگیزشی فرد را بررسی 
می کنند. برای همه ُبعد روحی و روانی معلم بســیار مهم اســت. در تمام دوره هاى دانشگاه هم این ارزیابی انجام 

می شود تا فرد براى معلمی آماده شود. اما این ساختار براى ما وجود ندارد».
او تأکید می کند: «اصال درباره عالقه فردی و مســائل روحی و روانی پرســش چندانی نمی شود. سالمت روان فرد 
آن طور که باید و شــاید مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. فقط ســرخط های ایدئولوژیك اســت که برای همگان مهم است 
و البته ظاهر افرادی که می خواهند معلم شــوند. از ســوى دیگر شهروندان ما حقوق خود را نمی شناسند. معلم هم 
شــهروند این جامعه اســت. او اصال با حقوق حرفه اى و آموزشــی اش آشنا نیســت. حتی با حقوق دانش آموز آشنا 
نیســت. ما در دوران تربیت معلم درس هاى روان شناســی داشــتیم اما اصال به مباحث تربیتی و سالمت روان معلم 
و دانش آموز توجهی نداشــتند. نکته مهم دیگر روش آموزش در دانشــگاه فرهنگیان است که باید به این موضوعات 

توجه بیشترى داشته باشند».

دگردیسی در وزارت ارشاد

گواهی فعالیت صنعتی صنایع و معادن شرکت مهندسی 
پارس فرآیند به نام  به شماره 

 ۰۱/۴۱۹۲۱ الف به تاریخ ۱۳۸۸/۶/۳ در زمینه تولید 
منو کلرو استیک اسید مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری سایپا ۱۴۱ ای  مدل 
۱۳۸۵به رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک ۱۷ ق 

۶۹۷ ایران ۸۴ شماره موتور۱۷۵۷۴۲۱ و شماره شاسی 
S1482285185467 بنام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  پژو  پارس  XU7  رنگ خاکستری 

متالیک مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۶۳۲ م ۱۱ 
و شماره موتور 124K1661567 و شماره شاسی 

NAAN01CE3MK170102 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو  کوئیک  رنگ سفید قرمز روغنی مدل ۱۴۰۰ 
به شماره پالک ایران ۶۶ _ ۵۱۵ ی ۹۴ و شماره موتور 

 M159255794 و شماره شاسی

NAPX212AAM1058429 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دستاورد ۲ هفته مدرسه رفتن دانش آموزان

تحقیر، تنبیه و خشونت

ادامه از صفحه اول

پارک، حمام نیست!
حیف شــهردار تهران اســت که طالبان الگو و سرمشقش باشند. سپس به این 
نتیجه رســیدم که احتماال برای کسب شــهرت و بلند آوازه شدن به این کار دست 
زده اید و خواســته اید با غالمحســین کرباسچی که در شــهرداری تهران بلندآوازه 
شــد، رقابت کنید؛ اما کرباسچی اگر بلندآوازه شــد، برای این بود که دیوار پارک ها 
را برداشــت. او کاری کرد که از هر جای پارک بتوانید وارد آن شوید، نه اینکه حتی 
از دروازه پارک هم اجازه ورود نداشــته باشــید! کرباســچی دیوارهای پادگان های 

داخل شــهر را که هیچ کس درون آنها را نمی دید، برداشــت تا مردم درون آنها را 
ببینند و آنها را تبدیل به پارک کرد تا در شــهر پر از دود مردم فضای بیشتری برای 
نفس کشــیدن داشته باشند و برای اینها بود که خوشنام و مشهور شد. اگر شما در 

فکر آوازه و شهرت هستید، چرا در پی دیوارکشی برآمده اید؟
به هر صورت هر قصدی داشته باشید کار شما به زیان مردم شهر و بیهوده 

است. کاری بکنید که برای مردم شهر فایده ای داشته باشد.

سیدجمال  هادیان طبائی زواره


