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پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

تحلیلی بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره کاهش ۳۶ درصدی مصرف مواد پروتئینی

وقتی آمارهای رسمی نشان می دهد مصرف پروتئین قرمز در طبقه متوسط ۳۶ درصد کم شده، طبیعی است کارگرانی که بیش از ۷۰ درصد آنها حداقل بگیر هستند و پایین تر از 
طبقه متوسط قرار می گیرند، دیگر قادر به خرید گوشت قرمز و یا حتی گوشت سفید نباشند و این اقالم را از سبد خرید ماهانه خود به اجبار حذف کرده باشند. یا خیلی ساده باید 

صفحه  3گفت »کارگران سفره های خود را تا جایی که توانسته اند کوچک کرده اند و الجرم مواد با کیفیت پروتئینی از سفره های کارگری غیب شده اند!«

حذفگوشتومرغازسفرهها
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مرزهای جغرافیایی ایران 
تغییری نکرده است

سخنگوی وزارت خارجه:

الیحه را بگذارید کنار
جان انسان ها مهم است

23

عضو شورای شهر تبریز :

توضیحات
 نماینده مجلسی که 

اعتصاب غذا کرد

سازمان لیگ سازمان لیگ 
فسخ شکاری را فسخ شکاری را 

ثبت نکردثبت نکرد

چرا واگِن برجام را چرا واگِن برجام را 
از لوکوموتیو دنیااز لوکوموتیو دنیا

نمی کنند؟! نمی کنند؟!باز  باز 

تیتر وارسرخط خبرها

 تعطیالت از شنبه 
عملیاتی می شود

هنوز 7 گل
باقی مانده است

زهی 
خیال باطل!

علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت گفت: براســاس 
تصمیم ستاد ملی کرونا و پیشنهاد و اصرار وزارت 
بهداشــت از ایــن به بعــد افــراد در زیر ســقف ها 
بیــش از تعــدادی نتوانند جمع شــوند همچنین 
رییس جمهوری پذیرفتند که تعطیالت از روز شنبه 

عملیاتی شود

آقــای گل فوتبال ملی جهان با بیــان اینکه امیدوار 
اســت کریســتیانو رونالدو رکــورد گل هــای ملی او 
را بشــکند، گفت: به هیــچ وجه. این افتخــار بزرگی 
برای من خواهد بود که بازیکنی در ســطح و کالس 
رونالدو بتوانــد این کار را انجام بدهــد. رونالدو نه 
تنهــا در این دوران بلکــه یکی از بهتریــن بازیکنان 

تاریخ فوتبال است؛ یک پدیده مطلق

یک هنرمند صنایع دستی در پاسخ به این پرسش 
که آیــا به آینــده صنایــع دســتی ایران مــی توان 
خوشبین بود، می گوید: ۳۶ سال امیدوار بودم که 
وضعیت صنایع دستی در کشور ما بهتر شود، اما 

تجربه به من ثابت کرد که زهی خیال باطل

چرا هنرمندان 
مهاجرت می کنند؟
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طی روزهای گذشــته خبرگزاری ایرنــا در یک نمودار 
میــزان کمــک هــای دولــت بــه مــردم  را در بحبوبه 
شیوع کرونا منتشــر کرد. اعالم این آمار یک روز پس 
از باالگرفتــن دوبــاره انتقادهــا به دولــت در نحوه  
مدیریــت بحران کرونا و موافقت نکردن با تعطیلی 
دو هفتــه ای صــورت گرفتــه اســت. عمــده دلیــل 
مخالفت با این تعطیلی ها نیز بار مالی ســنگین آن 
برای جبران خســارت مشاغل ضعیف و آسیب پذیر 
اعالم شده است. اما استناد به همین نمودار منتشر 
شده و آمار و ارقام آن نشان می دهد که تا چه اندازه 
بســیاری از مشــکالت در مدیریت های کالن ناشی از 

زاویه نگاه مدیران ارشد کشور است. 
بر اســاس این آمار، دولــت از ابتدای ورود کشــور به 
ماجرای کرونا ۳5 هزار میلیارد تومان به سرپرستان 
خانــوار یارانه بگیر ، خانوارهــای بدون عضو حقوق 
بگیــر و فاقــد بیمه ســالمت و حمایــت و همچنین 
پرداخت بیمه بیکاری ناشی از کرونا اختصاص داده 

است.
ایــن رقم ظاهرا عدد بزرگی اســت امــا واقعیت طور 
دیگــری خواهد بود اگر که بدانیم بر اســاس همین 
آمار، دو ســوم این  رقم یعنی 2۳  هزارمیلیارد تومانی 
که به سرپرســت های خانــوار یارانه بگیــر پرداخت 
شــده- به صورت وام ناچیز 1 میلیون تومانی اســت 
کــه بازپرداخت آن از مبلغ یارانــه پرداختی به میزان 
۳5 هــزار تومــان صورت خواهد گرفــت و معنای آن 
این است که هر ماه نزدیک به هزار میلیارد تومان از 
این وام ) حاصل ضرب ۳5 هزار تومان در 2۳ میلیون 
نفر سرپرست خانوار( به دولت باز می گردد و تقریبا 
کمتر از سه سال دیگر کل این مبلغ 2۳ هزار میلیارد 

تومان وام پرداختی در حساب دولت خواهد بود. 
برای اینکه بدانیم نوع نگاه مدیران ارشــد اقتصادی 
در کشــور به مقوله حمایت هــای اجتماعی چگونه 
است به یاد بیاورید که در همین دولت رقمی حدودا 
به همین میزان یعنــی ۳5 هزار میلیاردتومان ) و به 
روایتی ۴۰ هزار میلیارد تومان( در سالهای گذشته به 
راحتی بابت خسارت موسسه های اعتباری مالی - که 
بر حســب ادعا غیر مجاز بودند-  به ســپرده گذاران 
این موسسات که عمدتا هم برخوردارانی بوده اند...

 ادامه در صفحه دو

حر ف اول

بعضی ها برابرترند...!

شهرت عالم گیر خسرو آواز ایران
به بهانه چهلمین روز عروج استاد محمدرضا شجریان

 اطالعیه
اداره کل راه و شهرسازی
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سخنگوی دولت:

روحانی پذیرفت تعطیالت
 از شنبه عملیاتی شود

رویــداد2۴- علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت   گفت: براســاس 
تصمیم ســتاد ملی کرونا و پیشــنهاد و اصرار وزارت بهداشــت از 
این به بعد افراد در زیر ســقف ها بیــش از تعدادی نتوانند جمع 

شوند.
  علی ربیعی سخنگوی دولت پس از نشست هیات دولت در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به نشســت امروز هیات دولت درباره مصوبه 
ســتاد ملــی مقابله با کرونــا با تاکید بــر لزوم همراهــی و همکاری 
دســتگاه های مختلف گفت: همه دستگاه ها بایدبرای موفقیت در 
مقابله بــا کرونا کمک کنند. تاکید رئیس جمهوری براین اســت که 
همــه دســتگاه ها و وزارتخانه ها مکلف به اجــرای دقیق مصوبات 
هستند و همه اجزای دولت و همه ارکان نظام برای کنترل، مدیریت 

و کاهش شیوع ویروس کرونا باید دست به دست هم دهند.
سخنگوی دولت با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر آمادگی 
برای تصویب نظرات کارشناســی گفت: همه پیشنهاد های مطرح 
شــده از سوی وزارت بهداشت در جلســه امروز تصویب شد و حتی 
در بحث آموزش و پرورش تاکید شد هر سه وضعیت متفاوت دیده 
شود و رئیس جمهوری خواستند تا این قضیه سختگیرانه تر شود و 

هر سه وضعیت به شکل غیرحضوری انجام شود.
وی یکــی از مباحث تصمیمات جلســه را تعداد افراد در جلســات 
عنوان کرد و افزود: براســاس تصمیم ســتاد ملی کرونا و پیشنهاد 
و اصــرار وزارت بهداشــت از این به بعد افراد در زیر ســقف ها بیش 
از تعدادی نتوانند جمع شــوند. ایــن موضوع ممکن بود کل نظام 
اداری ما را با مشــکل روبرو کند. حضور یک سوم کارمندان بر سر کار 
در نظام اداری نیاز به آمادگی داشت بنابراین تصمیم درستی بود که 
اعضا پیشــنهاد کردند رییس جمهوری هم پذیرفت که تعطیالت از 

روز شنبه عملیاتی شود.

خطیب زاده:

مرزهای جغرافیایی ایران 
تغییری نکرده است

ایسنا- ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: مرزهای 
جغرافیایــی ایران و مرزهای منطقه هیچ تغییری نکرده اســت و در 

آینده نیز تغییری  رخ نمی دهد.
ســعید خطیب زاده در نشست خبری در پاســخ به این سوال که آیا 
بــا توجه به برخی از گمانه زنی ها مبنی بر احتمال بازگشــت دولت 
آمریــکا به برجام در زمان ریاســت جمهوری بایــدن پیام هایی بین 
ایران و طرف های اروپایی و یا آمریکایی در این زمینه رد و بدل شده 
است و آیا تغییری در برجام صورت خواهد گرفت، گفت: برجام اقدام 
جامع مشترکی است که بین ایران و گروه 1+5 امضا شده است. البته 
آمریکا به مشــارکت خود در این برنامه پایان داده است. مذاکره در 
مورد این برنامه مشترک چندین سال به طول انجامید و بعد از این 

مذاکرات جمع بندی شد و برای اجرا مهر و موم شد.
وی بــا بیان اینکــه ما پیامی از کســی دریافت نکرده ایــم ادامه داد: 
برجام باید در چارچوب خود برجام اجرایی شود. طرف های اروپایی 
باید به تعهدات خود بازگردند و باید بپذیرند که خسارت عظیمی 
به ایران از بابت عدم تعهدات آنها وارد شــده اســت و اگر آمریکا نیز 
می خواهد به این مســیر برگردد باید به اجرای تمام و کمال برجام 
بدون کم و کاست آن بازگردد و این مسیر اجرای برجام است و برجام 

چیزی نیست که قابل مذاکره مجدد باشد.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در پاســخ به ســوال دیگری در 
ارتباط با برخی از اخبار منتشــر شده مبنی بر اینکه با توجه به طرح 
ترکیه و روسیه برای حل بحران قره باغ به نظر می رسد که بر اساس 
این طرح ایران دیگر مرزی با ارمنســتان ندارد، گفت: متاســفانه در 
هفته گذشته جوسازی رســانه ای بی پایه ای در این زمینه داشتیم و 

نقشه های ساختگی در این ارتباط منتشر شد.

مهاجرت به شهر از دالیل کاهش 
فرزندآوری در دهه های اخیر

تســنیم - نســبت جمعیــت شهرنشــین کشــور از ۳1.۴درصد در 
ســال 1۳۳5 بــه ۷۴.۰درصــد در ســال 1۳۹5 افزایــش پیــدا کــرده 
اســت؛ بنابر مطالعات جمعیت شناســی کاهش محسوس الگوی 
زندگی روســتایی و الزامات الگوی شهرنشینی یکی از دالیل کاهش 

فرزندآوری در دهه های اخیر بوده است.
 آخرین سرشماری نفوس و مســکن در آبان سال 1۳۹5 انجام شده 
اســت، آمار به دست آمده در این سرشــماری نشان دهنده افزایش 

روند شهرنشینی در ایران است.
نمودار زیر تغییرات نســبت جمعیت روســتایی و شــهری کشور را از 
ســال 1۳۳5 تا 1۳۹5 نشــان می دهــد؛ در ســال 1۳۳5، ۶8.۶ درصد 
جمعیــت کشــور در روســتاها زندگی می کردنــد؛ نســبت مذکور از 
تقسیم تعداد جمعیت شهر یا روستا به کل جمعیت ضربدر 1۰۰ به 

دست می  آید.
بر این اســاس، در بــازه زمانی مذکور جمعیت شهرنشــین کشــور 
از نســبت ۳1.۴ درصد بــه ۷۴.۰ در ســال 1۳۹5 افزایــش پیدا کرده 
است؛ بنا بر مطالعات جمعیت شناســی کاهش محسوس الگوی 
زندگی روســتایی و الزامات الگوی شهرنشینی یکی از دالیل کاهش 

فرزندآوری در دهه های اخیر بوده است.
گفتنی اســت که  آخرین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران 
از رســیدن نرخ باروری به حدود 1.۷۴ فرزند برای خانواده های ایرانی 
خبــر می دهد و بنــا بر آخرین آمــار ثبت احــوال در ســال 1۳۹8 این 
شاخص 1.۶ فرزند برای کل جمعیت مقیم کشور محاسبه شده است.

             مهرداد خدیر

رییس مجلس شــورای اسالمی در سخنان امروز خود 
دربارۀ نگاه به انتخابات آمریکا گفت:

"تصمیمــات اقتصادی ما در حــوزه های مختلف، به 
پاســتور، بهارســتان، باِب  همایون و میرداماد ارتباط 

دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا".
روشن است که آقای قالیباف با این استعاره ها هم به 
دولت طعنه زده و هم توجه به تأثیر روی کار آمدن جو 

بایدن را انکار یا تقبیح کرده است.
او البته همچون ســید حســن نصر هللا از »شکســت 
قاتل سردار ســلیمانی« ابراز خرســندی کرده و گفته 

است:
»ما از شکســت قاتل شــهید حاج قاسم ســلیمانی و 
شــهید ابومهــدی المهنــدس خوش حالیــم. همه با 
چشــمان خود دیدند، کسی که در این دنیا ندای »انا 
ربکم االعلی« سر دهد، بر اساس سنت الهی در دنیا و 
آخرت خوار و خفیف می گردد. ما نظاِم فاسِد حاکم بر 
آمریکا را مقصــِر اصلِی تصمیمات غلط آنها می دانیم 
و تنهــا خون بهای آنها را اخــراِج ســربازاِن آمریکایی از 
منطقه می دانیم ولی از کوچکی و زبونِی صادر کنندۀ 

فرمان آن جنایت بزرگ هم شادمان می شویم.
از طرف دیگر، هــر چند که از شکســت ترامپ قمارباز 
خــوش حالیــم، امــا عمیقًا بــاور داریــم کــه زندگی و 
معیشــت مردم را نه می تــوان و نه باید بــه پیروزی یا 
شکسِت کســی در کاخ ســفید گره زد. این تصمیماِت 
ماست که مستقل از این رفتن ها و آمدن ها، پایه های 
اصلِی اقتصاِد ما را می سازد و قدرِت ما را در این عرصه 
مشخص می کند. باور کنیم کســی که واگن خود را به 
لوکوموتیــو دیگــران ببندد باید منتظر بنشــیند تا با 

آنچه در اختیارش نیست شادی کند یا عزا بگیرد...
تصمیمــات مــا در حــوزۀ مســکن، بــورس، ترخیص 
کاالهــای اساســی از گمــرک، سیاســت های پولــی و 
بانکــی، نظام بودجــه ریزی، اختصــاِص ارز ترجیحی، 
ســوداگری ها در بــازار ارز، طــال و خودرو، بــی تفاوتی 
نســبت به گرانی ها و رها کردن بــازار و بی توجهی به 

تولیــد ملی، به پاســتور و بهارســتان و بــاب همایون 
و میردامــاد ارتبــاط دارد نه به جورجیا و میشــیگان و 
آریزونا. پس به مــردم آدرس غلط ندهید. مهم ترین 
ریشۀ مشکالت کشور سوء مدیریت، استفاده نکردن 
از ظرفیت هــای عظیــم داخلــی، دســت روی دســت 
گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاست گذار و 
مجری است؛ و همین سوءمدیریت هاست که باعث 
عدم برقــرارِی ارتبــاِط مناســب تجاری با کشــورهای 
همســایه و منطقه و کشــورهای مهم دنیا مخصوصا 

کشورهای آسیا واوراسیا شده است.«
به این بهانه چند نکته را می توان یادآور شد:

1- ســوء مدیریــت، اســتفاده نکــردن از ظرفیت های 
داخلی و ناهماهنگی البته هست و قرار بود با همین 

»مجلس انقالبی« رفع کنند. خوب، رفع کنند دیگر!
2- خود ایشان هم گفته از شکست ترامپ خوش حال 
است و بدین ترتیب با احمدی نژادی هایی که دوست 
داشــتند ترامــپ بمانــد و در 1۴۰۰ به عنــوان منجی و 
با شــعار مذاکره وارد شــوند مرزبندی صریحی کرده 
اســت. بنا بر این انتقاد از شادی در جای دیگر وجهی 

ندارد.
۳- مراد از پاستور، بهارستان، میرداماد و باْب همایون 
به ترتیب ریاســت جمهوری و دولــت، مجلس، بانک 

مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است.
اولی )پاســتور( اما اعالم کرده بر اساس ماندن ترامپ 
و ادامــۀ تحریم هــا برنامه ریــزی کــرده اســت. دومی 
)بهارســتان( در ایــن 5 مــاه حتی نتوانســته مصوبه 
مالیــات بر خانه هــای خالــی را نهایی کند و شــورای 
نگهبان با یارانــه 12۰ هزار تومانی هــم مخالفت کرده 
در حالی که تصور می شد این دورۀ مجلس با شورای 

نگهبان کامال هماهنگ است.
ســومی )میرداماد( هم باید پولی داشــته باشــد تا به 
بازار تزریق کند در حالی که ۴۰ میلیارد دالر بلوکه شده 
است و کره جنوبی و هند هم در اروپا و آمریکا نیستند 

تا به آسیا و اوراسیا توجه کنیم.
چهارمی )باْب همایون( هم عمال وزارت مالیات است 
و آن قــدر کــه ســازمان برنامــه و بودجــه در اقتصاد 

نقــش دارد وزارت اقتصــاد و دارایی ندارد. شــاید هم 
منظورشان از بهارســتان همین سازمان برنامه بوده 

نه مجلس.
)تهرانی های قدیم البته »باْب همایون« را با سکون بر 
حرف »ْب« تلفظ می کننــد و اگر آقای قالیباف هم که 
12 سال شــهردار تهران بوده می گفت "باْب همایون" 

بهتر و تأثیرگذارتر بود تا باِب همایون(.
۴- ایشــان که اواخر جنگ، فرمانده لشــگر نصر بوده 
بهتر می داند که تحرکات دشمن یا رقیب را باید رصد 
کرد و این به معنی دل بســتگی نیســت. اگر در جنگ 
اقتصادی هســتیم پایان ترامپ اهمیــت دارد خاصه 
ایــن که با اعالم بازگشــت بایدن به برجــام، جمهوری 
اسالمی باید تصمیم بگیرد که متقابال از گام های پیش 
آمده عقب بنشــیند یا نه و این تصمیم نه در پاســتور 
گرفته می شود، نه در بهارســتان، نه در میرداماد و نه 

باب همایون.
5- اگــر هیــچ امیدی بــه لغو تحریــم ها با بازگشــت 
آمریــکای بایدن به برجام نیســت چرا مجلس کنونی 
و دوســتان آقای قالیباف، هر چه ســریع تر طرح سه 
فوریتــی خروج ایران از برجــام را تصویب نمی کنند تا 
اصل قضیه منتفی شــود و »واگن مان به لوکوموتیو 

دیگران بسته نباشد«؟
۶- منطقــۀ خاورمیانــه 5 بازیگــر اصلــی دارد: ایران، 
ترکیه، عربســتان ســعودی، اســراییل و مصر.این که 
۴ مورد از ایــن 5 بازیگر، از آمدن بایــدن ناراحت اند و 

نگران نباید موجب خرسندی بازیگر دیگر باشد؟
پس داستان روشن است:

ایرانیان تاثیر سیاســت خارجی بر اقتصاد و معیشت 
را بــا گوشــت و پوســت و اســتخوان درک کــرده انــد. 
اقتصاددانان نیز مشــکل را سیاسی می دانند و شعار 
نمی دهند. در عین حال بدیهی اســت که مشــکالت 
داخلی را هــم باید حل کرد. داخل را با دموکراســی و 

خارج را با دیپلماسی.
همان کــه حافظ مــی گوید: "با دوســتان مــرّوت، با 

دشمنان مدارا!"
عصر ایران

ادامه از صفحه یک

که به طمع سود بیشتر در این موسسات سرمایه گذاری 
کرده بودند پرداخت شــد  بدون آنکه ناله ای ســر داده 

شود.
آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تیرماه 
سال گذشته در این باره بدون آنکه توضیح دهد چگونه 
و از کجــا و چطــور این خســارت پرداخت شــده گفت: 
»موسســه های مالی غیرمجاز ۳۶ هــزار میلیارد تومان 
به دولت خســارت زدنــد، زیــرا دولت ناچار شــد برای 
جبران تعهدات و خســاراتی که وارد کردند این مبالغ را 
پرداخت کند.« . جالب این اســت که ایــن اظهارات در 
مراســم امضای تفاهم نامــه ای صورت گرفــت که برای 
جبران خسارت سیل - که از قضا آن هم  بنابر گفته آقای 
نوبخت ۳8 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود - ترتیب 
داده شده بود و آقای نوبخت در آن مراسم نحوه تامین 

آن را با اندکی چرتکه انداختن روشن کرده بود. 
پرســش مشــخص این اســت: دولت چطــور براحتی 
و بــدون چرتکه انداختن یا دســتکم توضیــح دادن به 
مردم دربــاره منابع جبران خســارت ۳5 هــزار میلیارد 
تومانی ســپرده گذاران برخوردار ، آن هم در موسساتی 
_ بنابــر ادعا_ »غیر مجــاز« که معلوم نیســت متعلق 
به چه کســانی بوده و چگونه علیرغــم ادعای مقامات 
بانک مرکزی سال ها مشغول فعالیت بوده اند چنین 
ســخاوتمندانه عمل می کنــد اما در ماجــرای کمک به 
اقشار ضعیف آن هم در ماجرای کرونا اینطور خساست 
به خــرج می دهد؟! آیا دولت نمی توانســت خســارت 
یادشده را دستکم درمورد ســپرده گذاران نجومی  ) که 
البته حجم اصلی ســپرده ها نیز شــامل می شــود( به 
تدریــج و قطره چکانــی پرداخت کند تا آنهــا نیز قدری 
از مکافــات طمع ورزی خودشــان را بچشــند؟! چرا این 
خسارت بدون ســر و صدا پرداخت شده و بعدا درباره 

آن اطالع رسانی شده است؟! 
برخــی از فعاالن اقتصــادی در بخــش خصوصی البته 
گفتــه انــد که  تعــدادی  از این ســپرده گــذاران نیز قید 
دریافت مبلــغ خود را زده اند که بیش از آنکه به معنای 
مظلومیت آنها باشد ناشی از منشا فسادآلود این پول 
ها بوده است که احتماال صاحبان آن دیده اند  شفافیت 
در رونــد دریافت آن به  ضرر و زیان بعدی ناشــی از این 

فرایند نمی ارزد !
موضوع خســارت ۳5 هزار میلیارد تومانی موسســات 
مالی یادشــده غیــر از زیــان بانک های رســمی و  بزرگ 
کشــور اســت که چند و چون آن هم بــرای مردم معلوم 
نیســت و گفته می شــود که به بیش از 2۰هــزار میلیارد 

تومان رسیده است. 
 مقایســه این آمــار و ارقام هــم اندازه و نحــوه عملکرد 
متفاوت دولــت در برخورد با آنها نشــان مــی دهد که 
ماجرا فقط به نداری دولت بر نمی گردد بلکه بر اساس 
آن طنز انتقادی مشــهور باید گفت که مردم همه با هم 

برابرند اما بعضی ها برابرترند!
 الف

ایســنا- نماینده مردم شهر بابک در مجلس شــورای اسالمی که با 
اعــالم اعتصاب غذای خود در اعتراض به عدم حل مشــکالت مردم 
حوزه انتخابیه اش خبرســاز شــده بود به ســواالتی درباره اعتصاب 
غــذای خود پاســخ داد و گفت کــه در صورت بی توجهــی مجدد به 
خواســته های مــردم در فــاز بعدی اعتصــاب آب را نیز بــه اعتصاب 

غذایش اضافه می کند.
مصطفی رضا حســینی قطب آبادی نماینده شهر بابک در مجلس 
دربــاره این کــه اعتصاب غذایــش چــه دردی از مــردم دوا می کند 
و چطــور می تواند مشــکل مــردم را حل کنــد گفت: من بــه عنوان 
نماینده رســالتم در جهت حقوق از مردم در بعــد نظارتی، تذکرات 
و همراهــی با مردم اســت و بایــد از حقــوق حقه مردم دفــاع کنم. 
من بــه عنوان بســیجی و برادر شــهید و کســی که هفت شــهید در 
خانواده داریم پاســدار خون آنها هم هستم و متاسفانه باید بگویم 
در این برهه از زمان شــاهد کمرنگ  شــدن ارزش هــا و کم توجهی به 
آن هســتیم؛ از ســویی ما دائما با مردم کار داریم؛ مستقیما به میان 
مردم می رویم و مشــکالت را به عینه می بینیم روســتاهایی است که 
مردم در آن آب شرب ندارند و آب در آنجا جیره بندی است آن هم در 
کشوری که اینقدر منابع داریم اما هنوز مردم ما در مورد اصلی ترین 
موضوع که بحث آب یا راه اســت مشکل دارند، طبیعی است من به 
عنوان نماینده که از میان مردم بلند شده ام باید به فکر آنها باشم.

وی بــا بیان ایــن که دولت باید بیشــتر بــه فکر مردم باشــد گفت:  
من معتقــدم به راحتــی می توانیم مشــکالت را برطرف کرد. شــاید 
تحریم ها 1۰ درصد اثرگذار بوده اســت لــذا توجیه تحریم پذیرفتنی 
نیست. مهم ترین موضوع اشــتغال است؛ اگر شغل ایجاد شود یک 
سرپرســت خانوار می تواند ســر کار برود و نیازهــای خود را تا حدی 

تامین کند ولی وقتی شغل ندارد رفع نیازهایش ممکن نیست.
رضا حســینی ایجاد شــغل را امری کامال امکان پذیر دانست و گفت: 
مثــال در حوزه انتخابیه خــودم به راحتی از نعمــت مس که خداوند 
در منطقــه ما قرار داده می توان اســتفاده کرده و کمتر از یک ســال 
بیکاری را در منطقه ریشــه کن کرد. ما طرح ها و برنامه هایی در این 
زمینه داریم که می شــود ۳۰۰۰ – ۴۰۰۰ شــغل ایجاد کــرد که مردم از 
ایــن فالکت و بدبختی نجات پیدا کنند؛ متاســفانه یا اراده ای وجود 

ندارد یا دست هایی در کار است که مردم ناراضی باشند.
وی گفت: من رســالت و وظیفه خود را انجــام می دهم و نتیجه اش 
را از خداوند می خواهم امیدوارم مســئولین مربوطه وســط میدان 
بیاینــد و بــه مردم کمــک کنند. ایــن مــردم پایه های اصلــی  نظام  
هســتند و اگر ما مردم را از دســت بدهند چیزی برای نظام و کشــور 
باقی نمی ماند. آنچه کــه من فکر کردم در این برهه باید برای دفاع 
از والیت، ارزش ها، مردم و دفاع از این که مجلس شــورای اسالمی در 
راس امور است انجام بدهم این بود. یک روز جنگ بود و من 12 – 1۳ 
ســاله بودم که به جنگ رفتم و امروز هم باید بــه نوعی دیگر مبارزه 

کرد.
نماینده شــهر بابک دلیل انتخاب اعتصاب غذا و این که این شیوه 
به عنــوان راهی برای اعتراض بــرای جلب توجه مســئولین به این 
مســائل و مشــکالت بوده است؟ گفت: من در شــش ماهه گذشته 
مکــررا طرح ســوال کــردم، مراجعه کــردم، نامه نوشــتم، تلفن زدم، 
طــرح اســتیضاح امضــاء کــردم، بــا وزرا و معاونین نشســتم و آنها 
وعده دادند و پشــت گوش انداختند و مجلس شــورای اســالمی را 
بی اهمیــت دیدند؛ ما باید راه دیگری را جلــو برویم. باید بدانند ما 
با مردم هســتیم همین ها که مســئول هســتند؛ آنها را همین مردم 
انتخاب کردند و به واسطه مردم مسئول شدند آیا حاال باید به ولی 
نعمتانشــان پشت کنند؟ این رسالت من است که باید انجام دهم. 
من رســالتم را انجام دادم و تا آخــر اعتصابم را ادامه می دهم. اگر به 
خواســت مردم و رفع مشــکالت مردم حوزه انتخابیه ام توجه نکنند 

فاز بعدی را اجرایی خواهم کرد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا منظــورش از فاز بعدی اســتعفا 
دادن از نمایندگی مجلس اســت گفت: من اهل اســتعفا نیســتم؛ 
محکم می مانم. االن اعتصاب غذا کرده ام و اگر خواســته های مردم 
عملی نشــود بعد از مدتی اعتصاب آب را هــم به آن اضافه می کنم 
بــه نشــانه این که وقتــی شــما )مــردم( آب ندارید بخوریــد ما هم 

نمی خوریم.
رضا حسینی در پاسخ به این سوال که »شش ماهی است که مجلس 
یازدهــم کار خــود را آغاز کرده شــاید ســوال مردم و انتظارشــان این 
باشد از شــما اقدام عملی ببینند« گفت: مردم حوزه انتخابیه کرمان 
و مناطق محروم که از نداشتن آب، برق و گاز رنج می برند این ادبیات 
را خوب متوجه می شــوند و این برایشان امیدوار کننده است. ممکن 
است مردمی که در نعمت آب، برق، گاز و هوای خوب زندگی می کنند 
تفســیر دیگری داشــته باشــند ولی آن خانواده ایثارگرانی که به آنها 
بی محبتی شــده خوب درک می کنند، مردمی که فضای آموزشــی در 
روستایشــان ندارنــد ایــن را درک می کنند و خانــواده ای که به خاطر 
نداشــتن وســیله نقلیــه و راه مناســب زائویشــان را نمی تواننــد به 
بیمارســتان برسانند و کودک و مادر در راه تلف می شوند این را درک 
می کنند. اینها واقعیت های درون جامعه اســت که روی آن سرپوش 

گذاشته اند و نمی خواهند دیده و مطرح شود.
وی افزود: من صدا و نفس گرم آنها هســتم درســت است شش ماه 
اســت مجلس شــورای اســالمی شــروع به کار کرده من در مجلس 
هشــتم هم نماینده بودم و 2۶ ســال اســت در این نظام مسئولیت 
دارم. هــر جــا بودم همیــن رفتار انقالبی را داشــتم و ســوابق ام این 
را نشــان می دهــم؛ هیچ گاه از حقوق مــردم کوتاه نیامــدم و محکم 

ایستاده ام .
نماینده شهر بابک در توضیح دلیل انتخاب مجلس برای اعتصاب 
غذا و این که تا چه زمانی به این اقدام خود ادامه خواهد داد گفت: 
مجلس، خانه ملت و محل کار من اســت بهترین جا همین جاست 
و امید مردم هم به مجلس شورای اسالمی است. این امر بستگی به 
تصمیمات مقامات و مســئولین مربوطه دارد. من تا رفع مشکالت 

مردم حوزه انتخابیه ام به اعتصاب غذایی ام ادامه می دهم.

توضیحات نماینده مجلسی 
که اعتصاب غذا کرد

اگر به خواسته های مردم بی توجهی شود 

اعتصاب آب را هم اضافه می کنم

از باب ْهمایون تا جورجیا؛

چرا واگِن برجام را از لوکوموتیو دنیا باز نمی کنند؟!
اخبارنقد

          میرزاعلی آیت اللهی

مجلس در کشــور مــا عیوبــی ادواری دارد که می 
تواند فاجعه آمیز باشد.

یکــی از عیوب عمــده این اســت کــه نمایندگان 
وظیفه اصلی قانونگــذاری را بعضا فراموش می 
کنند و برای کسب محبوبیت و رای آوردن در دوره 
بعــد و جلب حمایت مردم با اســتفاده از وظیفه 
نظارتی با برداشــت و تفســیر غلــط از نظارت به 
دخالــت صریحا می خواهنــد در امــور اجرایی با 
مهره چینی مدیران استانی و شهرستانها دخالت 
کنند یا پروژه هایی رابه زور به ســمت شهرســتان 

حوزه انتحابیه خود بکشند و.......
حاال مســئولین قوه مجریه می ماننــد که در یک 
اســتان حرف کدام نماینده و کــدام امام جمعه و 
یا اســتاندار و یا فرماندار و در نهایت کدام منطق 

شایسته ساالری را گوش کنند؟
مشــکل وقتی حاد می شــود کــه نماینــده ناکام 
وزیــر را اســتیضاح می کنــد و شــاهبیت بندهای 
استیضاح هم اتهام ضعف مدیریت است. و همه 
می دانند که اگر این وزیربا نماینده همراه شــده 
بــود بهترین وزیر می شــد و حــاال وظیفه معاون 
پارلمانی اســت کــه وارد تعامــل و..... بشــود تا 

امضاهای استیضاح پس گرفته شود.
سوال اینجاســت که وقتی اتهام ضعف مدیریت 
زده می شود اولین مرحله وجود معیار ارزشیابی 
دقیق است. درحالی که  هیچ معیار خاصی وجود 
ندارد. نماینده با استناد به کدام ارزشیابی دقیق 
عملکــرد مدیران و وزرا در مــورد ضعف مدیریت 

آنها  اظهارنظر می کند؟
انتقــاد مردم گاهــی به این دلیل اســت که همه 
موانع را نمی شناسند و از نظر عده زیادی از آنها 
حکومــت یعنی دولــت و ضعف همــه نهادهای 
سه قوه را از چشم دولت می بینند ولی نماینده 
مجلس اگــر چنین بصیــرت و اطالعی نداشــته 
باشــد کــه وامصیبتا و اگــر بدانــد و تجاهل کند 
کــه واویــال و اگرنماینــده رئیــس مجلــس هــم 

باشد...!؟
آقای قالیباف! یعنی شــما نمیدانید در وضعیت 
فعلــی مملکت که یــک تحریــم ناجوانمردانه در 
جریان است و الیحه های معاهدات بین المللی 
در مجمع تشخیص مصلحت معلق مانده  ورود 
و خــروج هر دالر بــه مملکت هزار گونــه گرفتاری 
و ممنوعیــت دارد؟ چــرا بــه جــای هماهنگی در 
جلســه ســران قــوا مســائل را به غلط به ســطح 

جامعه می کشانید؟
آقای قالیبــاف! همگان می پرســند کــه عملکرد 
شــما در شــهرداری و ســمت های قبلــی چگونه 

بوده است؟
خویــش  عملکــرد  بــه  عزیــز!  قالیبــاف  آقــای 
بیندیشید. شــهرداری در زمان شما چند تونل را 
برنامه ریزی کرد و ساخت ؟ کدام کم ایراد است؟ 
کدام قبل از شهردارشــدن شما شــروع به برنامه 

ریزی و ساخت نشده بود؟
آقــای شــهردار اســبق! در مــورد هزینــه و زمان و 

ضــرورت طبقــه دوم بزرگراه صدر هــم توضیحی 
بفرمایید.

آقای رئیس مجلس عزیز! اگر ممکن است منابع 
تامین هزینه تبلیغات انتخاباتی خود را از ســال 

1۳8۴ تاکنون به اطالع ملت برسانید.
آقــای قالیبــاف! شــما رئیــس یــک قــوه در این 
مملکت هســتید و  ســابقه اجرایی هــم دارید. از 
محدودیت هــا و امکانات فعلــی مملکت هم به 
خوبی آگاه هســتید. شــما بایــد تعدیــل کننده 
حرکات تندروانه همکارانتان در مجلس باشــید 

نه اهل شعار دادن و تخریب .
دولت فعلی نه ایده آل اســت و نــه بدون نقص 
بلکه بســیار هم نارســایی دارد ولی راه برخورد با 
دولتی که حدود۹ ماه تا آخرین لحظات آن باقی 
مانده و قاعدتا بسیاری از کارگزاران در اواخر ایام 
کار قهــرا و به غلــط کم انگیزه تر بــه کار ادامه می 

دهند، تندی غیرمنصفانه نیست.
رقابــت  و  گذشــته  کــه  اســت  ایــن  کار  بهتریــن 
پنهــان  مبــارک  دل  گوشــه  را   1۳۹۶ انتخاباتــی 
بفرماییــد و به خاطر جان و رفــاه مردم با دولت 
همــکاری کنیــد تــا در ایــن دوران ســنگالخ و پــر 
مشــکل بتواندکاروان را اگر به ســرمنزل مقصود 
نمی رســاند - که نمی تواند برســاند- از به قهقرا 
رفتن و ســقوط به دره هــای فقر و بدبختی حفظ 

کند.
خبرآنالین

آقای قالیباف! بی انصاف نباشیم

بعضی ها برابرترند...!
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واکنش عضو شورای شهر تبریز به
 وضعیت بحرانی آمار فوتی های کرونا؛

 الیحه را بگذارید کنار 
جان انسان ها مهم است

نصر- عضو شورای اسالمی شهر تبریز گفت: التماس می کنم 
الیحه هــا را کنــار بگذارید، جان انســان ها مهم اســت، اگر ما 
برای این قضیه تصمیم نگیریم فردا شــرمنده وجدان خود 

می شویم.
"عبدالــه تقــی پــور" در واکنش بــه فــوت یکــی از پاکبانان 
شهرداری تبریز گفت: ارزش جان انسان برای ما مهم است یا 

برند تمیزی شهر تبریز؟
وی ادامه داد: چرا ما اســتفاده از تکنولوژی های نوین را بلد 
نیستیم و در استفاده از تکنولوژی های مدرن نسبت به سایر 

شهر ها اگر مقایسه کنیم عقب هستیم؟

وی افــزود: چــرا در این حــوزه مقاومت می کنیــم؟ چند نفر 
در پشــت ماشــین های نمک پاش معلول شــده اند، بعد از 
چند روز دیگر که فصل بارش برف اســت باز هم شــاهد این 
خواهیــم بود کــه چندین کارگر در پشــت ماشــین ها جهت 
پاشیدن نمک مشغول خواهند بود که در سال های گذشته 

در این مورد چندین نفر معلول شده اند.
وی در رابطه با وضعیت شهر تبریز و آمار فوتی های کرونایی 
گفــت: آقایان الیحه هــا را کنار بگذارید یک دهم کشــته های 
کشور شامل شهر تبریز می باشد چرا فکری نمی کنید؟ با این 

وضعیت یعنی به حالت فوق حاد رسیده ایم.
تقی پور خطاب به اعضای شورا گفت: جسارت داشته باشیم 
این زنجیره باید به هر نحوی قطع شــود، بــا 1۴ روز تعطیل 
شــدن هیچ اتفاقی نمی افتد، شــهرداری را دو هفته تعطیل 
کنیم هیچ اتفاقی نمی افتد، بقیه ادارات هم به تبع شهرداری 

تعطیل شوند.
وی اضافه کــرد: التماس می کنــم الیحه ها را کنــار بگذارید، 
جان انســان ها مهم اســت، اگر ما برای ایــن قضیه تصمیم 

نگیریم فردا شرمنده وجدان خود می شویم.
 

قرارگاه خاتم االنبیا 
در آذربایجان شرقی ۱۲ مگاپروژه 

اجرا می کند
ایرنــا- مدیرعامل موسســه عاشــورای قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــا گفــت: ایــن موسســه تعــداد 12 مگاپــروژه در 
آذربایجان شــرقی با اعتبار اولیه 1۰ هزار میلیارد تومان اجرا 

می کند.
زیــن العابدین ریحانی در بازدید از پروژه های این موسســه 
در تبریــز، افزود: تاکنون  موسســه عاشــورای قــرارگاه خاتم 
تعداد 12۰ پروژه را در کشــور اجرا و تحویل داده اســت که ۳5 

درصد آنها در آذربایجان شرقی قرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر ۷۰ پروژه توســط قرارگاه 
خاتم در ســطح آذربایجان شــرقی انجام شــده یــا در حال 
انجام اســت، اظهار داشــت: از این تعداد ۴2 پروژه در بخش 
شهرسازی، 1۴ طرح در بخش آب و سدسازی و تعداد 5 طرح 

نیز صنعت و معدن است.
ریحانی ادامه داد: ۷5 درصد از این پروژه ها از سوی موسسه 

عاشورا اجرا می شود که 52 پروژه را شامل می شود.
وی با اشــاره به اجرای طرح پارک بزرگ تبریز توسط موسسه 
عاشــورای قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا گفــت: این طرح با 
اعتبــار اولیه 15۰۰ میلیارد تومان در زمینی به مســاحت ۶۰۰ 
هکتار اجرا می شود که شامل ایجاد زیرساخت های تفریحی 

و ورزشی و دریاچه مصنوعی است.
ریحانی اضافه کــرد: هم اکنون بخش طراحــی این پروژه با 
2۰ درصد پیشــرفت فیزیکی اجرا شــده و بعد از تکمیل این 
بخش، عملیات اجرایی آن شروع می شود؛ اجرای این پروژه 

به توسعه شهر در مناطق محروم کمک می کند.
به گفته وی پروژه های جانبی و الزام آور پارک بزرگ تبریز شامل 
ســاماندهی مهرانه رود به طــول 25 کیلومتر و ســاماندهی 

رودخانه آجی چای است که باید در کنار آن اجرا شود.
به گزارش ایرنا، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( 
امــروز برای بازدیــد از آخرین وضعیت پروژه های شــهری که 
قرارداد آن پیش تر با اعتبار 2هزار میلیارد تومان با شهرداری 

تبریز منعقد شده بود، به تبریز سفر کرده است.
سعید محمداسالمی در این سغر از پروژه هایی همچون پارک 
بزرگ، مرکز دفن بهداشــتی پســماند و اتوبان والیت بازدید 
می کنــد که این ســه پــروژه جــزو پروژه های کالن مشــارکتی 

شهرداری تبریز و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا می باشد.
در جریان سفر فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص(، 
تفاهم نامه احداث دو هزار واحد مسکونی برای جا به جایی 
دو هزار خانوار حاشــیه نشــین تبریز به عنوان عظیم ترین 

پروژه حاشیه نشینی در کشور، در تبریز امضا می شود.

اخبار

فارس- رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: 
بــه منظور ایجاد بانک اطالعــات مجرمان حرفه ای در 
اســتان مشــخصات کامل و ســوابق کیفــری مجرمان 
و  پایــش  اســتخراج،  اســتان  دار  ســابقه  و  حرفــه ای 
جمع آوری و در بانک های اطالعاتی تمام دستگاه های 

ذی ربط به اشتراک گذاشته شده است.
 موســی خلیل الهی در نوزدهمین نشســت سراسری 
دادســتان هــای عمومــی و انقــالب، نظامــی و ویــژه 
روحانیــت بــا عنــوان »نقش دادســتان هــا در حفظ 
امنیــت و حقوق عامه و حمایت از تولید« برگزار شــد، 
در خصوص بررسی اهمیت کنترل مجرمین حرفه ای و 
سابقه دار در ایجاد امنیت اظهار داشت: از جمله علل 
وقــوع و گســترش جریــان در جامعه تکــرار رفتارهای 
مجرمانه از ســوی مجرمان حرفه ای و ســابقه دار است 

به ویژه در ایامی که در خارج از زندان هستند.
 وی افــزود: مجرمــان حرفــه ای و ســابقه دار به لحاظ 
روحیــات و ویژگی خاصی که دارند بــا رفتار و عملکرد 
خود و تکرار رفتارهای مجرمانه اســباب اخالل در نظم 

و امنیت جامعه را فراهم می کنند.
کرد:  اضافه  آذربایجان شــرقی  دادگســتری  رئیس کل 
همچنین تکرار رفتارهای مجرمانه توســط این افراد و 
کمرنگ شدن قبح رفتارهای مجرمانه موجب ترغیب و 

تحریک افراد مستعد به ارتکاب بزه را به بروز رفتارهای 
مجرمانه می کند.

وی بیان کرد: پیشــگیری و برخــورد مدبرانه با پدیده 
جــرم و تکرار جرائم از جمله مســائل مهــم مورد توجه 
قانونگذار و مســووالن قضایــی بوده و در این راســتا 
تشکیالت قضایی اســتان نیز اقدامات خوبی را انجام 

داده است.
خلیل اللهی با اشاره به منویات آیت هللا رئیسی مبنی 

بــر پیشــگیری و برخــورد بــا جرائم به خصــوص رصد 
و کنتــرل مجرمان حرفه ای و ســابقه دار خاطرنشــان 
کــرد: در راســتای پیشــگیری از جرائم ارتکابی توســط 
مجرمــان حرفــه ای و دارای حالــت خطرناک و ســلب 
امکان هرگونه اقدام خطرنــاک از ناحیه آنها به عنوان 
یکــی از عوامل اخــالل در نظم عمومــی جامعه و لزوم 
پایش آنهــا و اجرایی نمودن دســتورالعمل اجرایی و 
کنترل مجرمان سابقه دار دادگستری استان اقدامات 

شاخصی را انجام داده است.
وی ادامــه داد: از اقدامــات شــاخص انجــام شــده در 
این زمینه تشــکیل ســتاد کنترل مجرمیــن حرفه ای و 
با ســابقه بوده که خوشبختانه جلســات این ستاد در 
استان به صورت مستمر برگزار شده و مصوبات آن به 

صورت جدی پیگیری می شود.
کرد:  اضافه  آذربایجان شــرقی  دادگســتری  رئیس کل 
همچنیــن به منظور ایجــاد بانک اطالعــات مجرمان 
حرفه ای در آذربایجان شــرقی در کنار تشــکیل ستاد و 
تالش همکاران دســتگاه قضایی اســتان مشــخصات 
کامل و ســوابق کیفری یک هزار و 52۴  نفر از مجرمان 
و  پایــش  اســتخراج،  اســتان  ســابقه دار  و  حرفــه ای 
تمــام  اطالعاتــی  بانک هــای  در  و  شــده  جمــع آوری 

دستگاه های ذی ربط به اشتراک گذاشته شده است.
وی بــا اشــاره به موضــوع صــدور دســتورات قضایی 
توسط دادســتان ها به استناد دســتورالعمل اجرایی 
و کنتــرل مجرمــان ســابقه دار بیان داشــت: موضوع 
کنترل، دعوت، توجیه، اخذ تعهد از مجرمان حرفه ای 
و ســابقه دار و خطرناک خطــاب به مراجــع انتظامی 
بــه صــورت مســتمر در طول ســال و به خصــوص در 
ایــام خاص دســتوراتی برای پیشــگیری از وقوع برخی 

اتفاقات صادر می شود.

ایســنا- مدیرکل تعاون، کار و رفاه آذربایجان شرقی 
گفــت: کارفرمایــان واحدهــای تولیــدی صنعتــی و 
خدماتــی اســتان در صــورت بــکار گیــری نیــروی کار 
جدید از بین فارغ التحصیالن دانشــگاهی از دو سال 
معافیت 2۳ درصدی حق بیمه سهم کارفرما برخودار 

می شوند.
حســین فتحی در گفت وگو با خبرنــگاران اظهار کرد: 
کارفرمایــان واحدهــای تولیدی صنعتــی و خدماتی 

می توانند در صورت جذب نیروی کار جدید مورد نیاز 
خود بدون محدودیــت در بکارگیری نیروی کار از بین 
فارغ التحصیالن با مدرک تحصیلی لیسانس به باال از 

مزیت های این طرح بهره مند شوند.
وی با اعالم شــرایط برخورداری کارفرمایان از مزایای 
پیــش بینــی شــده در ایــن طــرح افــزود: در صورت 
التحصیــالن  فــارغ  از  جدیــد  کار  نیــروی  بکارگیــری 
دانشــگاهی توســط کارفرمایــان، حــق بیمــه ســهم 

کارفرما و ســه درصد حق بیمه بیکاری توســط وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به حســاب کارفرما واریز 

خواهد شد.
منــدی  بهــره  بــرای  الزم  شــرایط  خصــوص  در  وی 
کارفرمایــان از این طرح و تســهیالت ویــژه آن تصریح 
کرد: شــرایط کارفرمایان برای برخــورداری از این طرح، 
دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور، داشتن 
کــد کارگاهــی تامیــن اجتماعی، ثبــت نام در ســامانه 

مشوق بیمه ای Moshavegh.mcls.gov.ir است.
فتحی در بخش دیگری به شــرایط بهره مندی نیروی 
کار جدیــد از ایــن طــرح اشــاره کــرد و گفت: داشــتن 
حداقــل مدرک تحصیلی لیســانس، دارا بودن ســن 
Moshavegh. کمتر از ۳8 ســال و ثبت نام در سامانه
mcls.gov.ir و در مجمــوع حداکثــر ســابقه تامیــن 
اجتماعــی آن ها قبــل از بهره مندی از ایــن طرح از ۳۶ 

ماه تمام کمتر باشد برای کارجویان ضروری است.

             نسرین هزاره مقدم

وقتی آمارهای رســمی نشــان می دهد مصــرف پروتئین 
قرمز در طبقه متوســط ۳۶ درصد کم شده، طبیعی است 
کارگرانی کــه بیش از ۷۰ درصد آنها حداقل بگیر هســتند 
و پایین تر از طبقه متوســط قرار می گیرنــد، دیگر قادر به 
خرید گوشــت قرمز و یا حتی گوشت سفید نباشند و این 
اقالم را از ســبد خریــد ماهانه خود به اجبــار حذف کرده 

باشند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس که مبتنی بر داده های 
تورمــی مرکــز آمــار ایــران تهیــه شــده، نشــان دهنــده 
کاهش شــدید مصــرف کاالهای اساســی در حوزه ســبد 

خوراکی هاست.
داده ها چه می گویند؟

ایــن گزارش نشــان می دهد کــه حتی در طبقه متوســط 
)دهک سوم درآمدی( مصرف گوشت قرمز در سال ۹8 به 
نســبت ســال ۹5، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است! 
براســاس این گزارش، در ســال ۹8 به نسبت سال ۹5، به 
طور متوسط مصرف گوشت گوســاله 2۰ درصد و گوشت 

گوسفندی 2۹ درصد  کم شده است.
براســاس همین گزارش، مصرف برنــج خارجی 8 درصد، 
روغن نباتی ۶ درصد و قند و شــکر ۴ درصد در سال 1۳۹8 
نسبت به سال 1۳۹5 کاهش یافته است. این کاهش برای 
دهک های پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است. 
به گــزارش مرکــز پژوهش های مجلس، قیمــت کاالهای 
اساسی در دو سال گذشــته افزایش قابل توجهی داشته 
اســت. به طوری که حتــی کاالهایی مثل گوشــت مرغ که 
ارز ترجیحی نیز دریافت می کنند، رشــد قیمــت باالی 1۰۰ 
درصدی داشــته اند. به تناظر این رشــد قیمت، متوسط 
مصرف کاالهای اساسی در ســال های اخیر کاهش قابل 
توجهــی یافته اســت. داده هــای گزارش نشــان می دهد 
در دهک ســوم )کــه در واقع کــم درآمدترین قشــر طبقه 
متوسط است و می توان کارگران بامهارت و متخصص که 
درآمد به نسبت باالتری دارند را جزو این دهک محسوب 
کــرد( مصرف گوشــت قرمــز ۳۶ درصد و مصــرف برنج، 
18 درصد کاهش داشــته اســت. این داده هــا، البته تورم 
ســال ۹۹ را درنظر نمی گیرند و اگر داده های تورمی ســال 
جاری لحاظ شوند، بدون تردید کاهش مصرف کاالهای 

اساسی بسیار بیشتر خواهد بود.
 مصرف کارگران حداقل بگیر چقدر کاهش یافته است؟

وقتی در دهک ســوم )پایین ترین دهک طبقه متوســط( 
مصرف گوشــت قرمــز در ســال ۹8 به نســبت ســال ۹5 
حدود ۳۶ درصد کمتر شــده، پس خیلی ســاده می توان 
نتیجه گیــری کرد، کاهش مصرف این اقالم اساســی برای 
خانوارهــای کم درآمدتر و متعلق بــه دهک های پایین تر 
که اغلــب جامعه کارگری کشــور در همیــن دهک ها قرار 
می گیرنــد، بیــش از ایــن عددها بوده اســت. بــه عبارت 
ساده تر، می توان استنتاج کرد که خانوارهای حداقل بگیر 
کارگــری، بیــش از ۳۶ درصد یــا حتی ۴۰ درصــد، کاهش 
مصرف مــواد پروتئینی داشــته اند. یا خیلی ســاده باید 
گفت »کارگران ســفره های خود را تا جایی که توانسته اند 
کوچــک کرده انــد و الجــرم مــواد بــا کیفیــت پروتئینی از 

سفره های کارگری غیب شده اند!«
فرامرز توفیقی )رئیس کمیته دســتمزد کانون 
عالی شــوراها( که محاســبات مســتقل ســبد 
معاش خانوارهــا را انجام می دهــد؛ در ارتباط 
با ایــن داده هــای ارائــه شــده می گویــد: این 
اطالعات، چیز عجیب و غریبی نیســت؛ حاوی 
داده هاســت  بدیهی تریــن  و  ابتدایی تریــن 
که همــه می دانند؛ جــداول مرکز آمــار و بانک 
مرکزی ایران، ســیر نزولی مصرف ده ســاله در 
خانوارهای کشــور را نشــان می دهــد و اگر این 
ســیر نزولی را کنار ســیر نزولی عدد خانوار قرار 
دهیم میانگین سرانه مصرف به دست می آید 

و مشــخص می شود که میانگین ســرانه مصرف در طول 
سالهای اخیر، تا چه حد مسیر سقوط و کاهش را پیموده 
اســت؛ ضمن اینکه بــا هر کارگــر و مزدبگیر ســاده ای که 
صحبــت کنیــد، در اولین جملــه ی گفتگوی خود بســیار 
ســاده به شــما می گوید که دیگر نمی توانم گوشت و مرغ 

بخرم!
گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس به وضوح نشــان 
می دهد که نه تنها ســفره دهک های فرودست در عرض 
چند سال گذشــته به شدت آب رفته و کوچک شده، بلکه 
الیه های مختلف طبقه متوســط نیز دیگر قادر به تامین 
نیازهای ضــروری خانوارهــای خود نیســتند و در تامین 

حداقل های سفره درمانده شده اند.
کارگران چه می گویند؟

بــرای درک بهتر ایــن داده ها و اثبات ایــن مطلب که این 
داده هــا، اطالعــات جدید و تــازه ای ارائــه نمی دهند؛ به 
ســراغ چند کارگر کم درآمــد رفتیم تا بدانیــم در طول دو 
سال گذشته، ســفره های کارگران »واقعًا« چقدر آب رفته 

است!
احمد، کارگر شــهرداری مریوان در ارتباط با کاهش قدرت 
خریــد مواد غذایــی و کم شــدن مصرف مــواد پروتئینی 
می گوید: در چند ســال گذشــته، کــم کم از میــزان خرید 
گوشــت و مرغ ما کم شــد؛ االن ماههاست که گوشت قرمز 
نخریــده ام؛ در نهایت، یک شــانه تخم مــرغ می خرم و به 

خانه می برم. به جای گوشت هم »سویا« می خوریم!
او ادامــه می دهد: ما کارگران شــهرداری، نــه تنها حداقل 
بگیر و کم درآمد هستیم بلکه همین دستمزدهای ناکافی 
را به موقع نمی گیریم؛ ماه ها از شــهرداری طلب داریم. در 
این شــرایط، چطور می توانیم گوشــتی بخریم که قیمت 
هر کیلــوی آن باالی 1۰۰ هزار تومان اســت؟ حتی مرغ هم 

نمی خریم؛ مگر سالی چند بار!
مریــم، زن سرپرســت خانــواری اســت کــه در یــک کارگاه 
تولیدی خیاطی کار می کنــد؛ اواین روزها به خاطر کرونا، 
کارها را در خانه انجام می دهد اما دســتمزدش همچنان 

حداقلی و بسیار کم است؛ زیر ۳ میلیون تومان!

او در پاســخ به این ســوال که چه مــواد پروتئینی مصرف 
می کنیــد؛ می گوید: قبــًا می توانســتم الاقــل ماهی یک 
کیلو گوشــت بخرم اما االن ماههاست که دیگر نمی توانم 
گوشت و مرغ بخرم؛ راستش ما گاهی پای مرغ می خریم و 
ســوپ می کنیم یا اینکه قلم گوساله را می گیریم و آب آن را 
در ســوپ می ریزیم؛ به هر حال فرزندانم نیاز به پروتئین 

دارند، چه می شود کرد؟!
مریم نیز در رابطه بــا داده های گزارش مجلس می گوید: 
اینکــه مصرف گوشــت و پروتئین، بیــش از ۳۰ درصد کم 
شده، چیز عجیب و غریبی نیست؛ برای ما کاهش مصرف 

از این عددها خیلی بیشتر بوده است!
بــا این حســاب، می تــوان گفــت غالــب کارگران کشــور، 
مدتهاست که مواد پروتئینی باکیفیت را از سفره های خود 
حذف کرده انــد؛ وقتی آمارهای رســمی نشــان می دهد 
مصــرف پروتئین قرمــز در طبقه متوســط ۳۶ درصد کم 
شــده، طبیعی اســت کارگرانی که بیش از ۷۰ درصد آن ها 
حداقــل بگیر هســتند و پایین تــر از طبقه متوســط قرار 
می گیرنــد، دیگــر قــادر به خرید گوشــت قرمــز و یا حتی 
گوشت سفید نباشــند و این اقالم را از سبد خرید ماهانه 

خود به اجبار حذف کرده باشند.
راهکار چیست؟

اما جــدا از داده های گــزارش مرکز پژوهش هــا که »همه 
آن هــا را بــه خوبــی می دانند«؛ چیــزی که اهمیــت دارد، 
ارائه راهکار اســت؛ آیــا مرکز پژوهش هــای مجلس، هیچ 
راهکار اصولی برای ایــن کاهش مصرف و تخریب الگوی 
مصرف که می تواند موجب بروز بیماری های متابولیکی و 

آسیب های دیرپا شود، ارائه داده است؟!
در نتیجه گیری گزارش، یک جمله بسیار ساده آمده است: 
»مجموع این موارد نشــان می دهد که اتخاذ سیاستی در 
راســتای تامین بخشــی از نیازهای معیشــتی خانوارهای 
کشــور به ویــژه خانوارهای کــم برخوردار بســیار ضروری 
اســت.« اما اینکه این »سیاست« چه باید باشد و چگونه 

باید ِاعمال شود، گزارش به کلی سکوت کرده است!
این گزارش حاوی هیچ راهکار اصولی نیست و نمی گوید 

چرا نــرخ کاهــش مصــرف کاالهای اساســی از 
ســال ۹5 تا ســال ۹8 با این شــیب تند، سقوط 
ایــن در حالیســت کــه فرامــرز  کــرده اســت. 
توفیقی عقیده دارد مهمتر از داده های آماری و 

اطالعات، ارائه راهکار است.
او ادامــه می دهد: مجلس باید بــا وضع قانون 
و نظــارت بر اجــرای قانون، مشــکل را حل کند.  
اینکه به یک دهک های خاص، بسته معیشتی و 
یارانه غذا بدهند و تازه در تامین اعتبار آن درجا 
بزنند، »راهکار اصولی« نیســت؛ تجربه نشــان 
داده یارانه و بن، همیشه رانت و فساد و تبعیض 
به وجــود می آورد؛ پس ایــن روش ها نمی تواند 

جلوی فقر غذایی و بی کیفیت شدن مصرف را بگیرد.
به گفتــه او، راهکار فقط »تعدیل دســتمزدها براســاس 
نرخ تورم« است؛ او ادامه می دهد: حاال که همه داده های 
رســمی نشــان می دهــد تــورم تجمیعــی همــه کاالهای 
مصرفــی بــاالی 1۰۰ درصد اســت، دولــت را تحت فشــار 
بگذارنــد کــه با توجه بــه افزایــش قیمت ها و نــرخ تورم، 
دســتمزد شــاغالن را افزایش دهد. اگر دستمزد شاغالن 
باال بــرود، حق بیمــه پرداختی بــه تامیــن اجتماعی هم 
افزایش می یابــد و وضعیت ورودی های ســازمان بهبود 
می یابد. آن زمان ســازمان می تواند برای بهبود معیشت 
بازنشستگان و مســتمری بگیران فکری بکند و درنتیجه، 
معیشت بازنشستگان نیز ترمیم می شود. به همین دلیل 
اســت که تاکید داریــم باید مســائل را »فرایندی« ببینند 
و به تاثیرگــذاری مولفه ها بر یکدیگر توجــه کنند. اگر جز 
این باشــد، راهکارها همگی مقطعی و غیراصولی است و 

نمی توان توقع بهبود اساسی داشت.
تــورم  از  نشــان  آمــاری،  داده هــای  کــه  مدتهاســت 
افسارگســیخته و کاهــش شــدید ســطح کیفــی زندگــی 
قاطبــه مردم به خصــوص طبقه کارگر دارنــد؛ داده های 
رسمی نشان می دهند قیمت مســکن در عرض دو سال 
و چنــد مــاه، 5۰۰ درصــد زیــاد شــده؛ داده های رســمی 
نشــان می دهند، در طول دو ســال نزدیــک به ۴۰ درصد 
مصرف گوشت قرمز پایین آمده و مردم دچار فقر غذایی 
شــده اند؛ همین داده ها نشــان می دهند که با احتساب 
تــورم تجمیعی در ســالهای اخیر، نرخ ســبد خوراکی های 
خانوار از حداقل دســتمزد کارگران بیشــتر شــده اســت؛ 
امــا »داده ها« وقتی بــه درد می خورند که پردازش دقیق 
شــوند و به نتیجه و راهکار ختم شــوند؛ غیر از این باشد، 
نمایش اعداد و اطالعات هیچ فایده ای نخواهد داشت؛ 
با این حساب، اطالعات خامی که گاه و بیگاه در رسانه ها 
درج می شــود، فقط نمک پاشیدن بر زخم کارگران است و 
ثابت می کند »همه قبول دارند معیشت کارگران بد است 

اما هیچ کاری نمی کنند!«
ایلنا

راه اندازی بانک اطالعات مجرمان حرفه ای در آذربایجان شرقی

معافیت کارفرمایان آذربایجان شرقی از پرداخت ۲۳ درصدی حق بیمه 

تحلیلی بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس؛

کاهش ۳۶ درصدی مواد پروتئینی در سفره کارگران
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ایرناپــالس- خوشنویســی هنــری اســت زیبا و 
کهن. هنری که اگر به آن توجه نشود مانند برخی 
دیگر از هنرهای این سرزمین به دست فراموشی 
ســپرده می شــود و چه بسا به نام کشــور دیگری 
ثبت شــود. در گذشــته آموزش خوشنویســی در 
مدارس رونق مناسبی داشت اما با احاطه کنکور 
بر فضای مــدارس، ایــن هنر تا حــدی تضعیف 

شده است.
خوشنویســی بــه معنی زیبانویســی یا نوشــتن 
همراه با خلق زیبایی است. هنری که در سرزمین 
ما از قدمت طوالنی برخوردار است و می توان آثار 
بســیار زیبا و گران بهایی را از آن در تاریخ فرهنگ 
و هنر این کشــور پیدا کرد. اما متاسفانه این هنر 
کهن مانند بسیاری دیگر از هنرهای قدیمی این 
مــرز و بــوم در حال فراموشــی و غفلت اســت، تا 
جایی که هفته گذشته و ضمن برگزای نمایشگاه 
خوشنویســی »آموزگار مهر« مدیرکل فرهنگی و 
هنری وزارت آموزش وپــرورش در آیین آغاز به کار 
این نمایشــگاه چنین گفت: »هنر خوشنویســی 
مورد غفلت عرصه فرهنگــی و هنری قرار گرفت 
و اکنون خط نوشــتاری معلمــان و دانش آموزان 

نسبت به گذشته ضعیف شده است.«
از  یکــی  »خوشنویســی  گفتــه،  رمضانــی  علــی 
حوزه های فرهنگ و هنر مورد اشتیاق ماست که 
در آن غفلت شــده و باید سرمایه گذاری بیشتری 
بــرای ایــن هنــر انجــام دهیــم. خــط نوشــتاری 
دانش آمــوزان و فرهنگیــان نســبت به گذشــته 
ضعیف شــده که نشــان  می دهد بــرای آموزش 

دانش آموزان باید تالش بیشتری کنیم.«
امــا آیا به راســتی این هنر کهن و زیبــا و یادگیری 
آن در طول این ســال ها مورد غفلت و فراموشی 
واقع شده اســت؟ اگر غفلت شده به چه دالیلی 
بــوده و بــرای گســترش و پیشــرفت آن باید چه 

تالش هایی انجام شود؟
برای پاسخ به این پرسش ها با امیراحمد فلسفی 
خوشنویس و از اعضای شورای ارزشیابی استادی 

انجمن خوشنویسان گفت وگو کردیم.
 

اهمیت آموزش خوشنویسی در مدارس و 
دبستان ها

فلســفی، درباره غفلــت مدارس و آموزشــگاه ها 
در آموزش خوشنویســی به کودکان، به خبرنگار 
ایرناپالس گفت: خوشنویســی و خوش نوشــتن 
جزء مواردی اند که همه مردم طالب آن هستند. 
به خصوص خوش  نوشــتن، در همــه جای دنیا 
طالــب دارد و هر کســی کــه ســواد دارد، به این 
ســمت می رود که با خط خوش  بنویسید. چون 
هــر انســانی نیــاز دارد که مخاطــب، مطلبش را 
بخواند و با آن ارتباط برقرار کند. بنابراین آموزش 
این هنر در مدارس و دبســتان ها اهمیت زیادی 
دارد که  البته بســیار هم مورد غفلت واقع شــده 
اســت. می توان گفت این غفلــت در مرحله اول 
از ســوی مدیران اســت که بــه هیچ وجــه در این 
زمینه ســواد و دغدغه  آن را نداشــته اند. در عین 
حال مسئوالن رده پایین و خود مردم نیز به این 

غفلت دچار شده اند.

از دست دادن فرهنگ 
بدترین نوع بی سوادی

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شــرایط جامعه نیز 
تغییر کــرده و هر چه زمان می گذرد به نوشــتن  
کمتر احتیاج پیــدا می کنیم، افزود: این در حالی 
اســت که خوشنویســی فرهنگ چند هزار ساله 
اســت. حداقل ما از دوره ساســانیان نوشــتار را 
به وفــور در جامعه ایــران دیده ایــم و هر اندازه 
که زمان گذشــته، این نوشتار بیشتر شده است. 
همــه اطالعاتــی کــه از گذشــته داریــم از طریق 
نوشــته ها به دســت ما رســید و در قرن اخیر به 
دلیل وجود لوازم نوشــتاری مانند خودنویس، 
خــودکار و ... خوشنویســی تحریــری رونق پیدا 
کرد. از طرف دیگر وســایل ارتباط جمعی جدید 
مانند موبایل نوشــتن را کم کــم از جامعه حذف 

کرده اســت. این هنر بخش مهمی از فرهنگمان 
است و باید مواظب باشیم مبادا روزی برسد که 
دستان و انگشــتان ما توان نوشــتن و چشم ها 
و مغــز مــا تــوان خوانــدن نوشــته هایی غیــر از 
حروف  چینی را نداشته باشند. این خطر وجود 
دارد. کمــا اینکــه اکنــون کــودکان دبســتانی ما 
ممکن است نوشــته های دســت نویس یا حتی 
نســتعلیق را نتوانند به راحتــی بخوانند زیرا یاد 
نگرفته انــد. کشــورهای شــرق دور، مانند ژاپن، 
چیــن، کــره و ... کــه الفبــای آنها صدهــا حرف 
دارد در عین حــال آن را به تدریج یاد می گیرند، 
می نویســند و  می خوانند و به شــکل های دیگر 

استفاده می کنند. 

سواد فقط فراگیری زبان و کار با 
اینترنت نیست

فلســفی با بیــان اینکــه دشــواری یادگیری خط 
نستعلیق یا خواندن خط تحریری نباید بهانه ای 
باشــد که ما این توانایی را از فرزندانمان بگیریم 
و جامعــه فردایمان را از این نظر بی ســواد کنیم، 
ادامــه داد: ســواد تنها اســتفاده از اینترنت و یاد 
گرفتن زبان نیست. معتقدم بدترین بی سوادی 
آنجاســت که یک انســان فرهنگ خود را از دست 
بدهــد. یکی از مهمترین کارهایــی که باید انجام 
 شــود این اســت که در دبســتان ها بــه معلمان 
به خصــوص معلمــان کالس اول، دوم و ســوم 
امتیازهایــی بدهند که اگر  خــط تحریری بچه ها 

خوب شــد از ایــن امتیازهــا بهره مند شــوند. به 
این ترتیب معلمان دبســتان تشویق می شوند 
که خطشــان خوب شــود و آن را به بچه ها تعلیم 
بدهند. به طور مســلم بیشــتر بچه ها و به ویژه 

والدین آنها از این امر استقبال می کنند.
این استاد خوشنویسی با بیان اینکه امروز هزاران 
نفر از نوجوانان و حتی بزرگســاالن به کالس های 
خط تحریری می روند تــا آن را یاد بگیرند، افزود: 
آنها به این نتیجه رســیده اند که خــط ریز آنها بد 
بوده و این بدخطی یــک ناهنجاری بزرگ پنهان 
اســت که باید ترمیم شــود. در حالی کــه اگر یک 
جامعه خوش خط باشد از همان آغاز، توجه اش 
بــه زیبانویســی، زیبــا نــگاه کــردن و هارمونی و 

تعادل و تناسب جلب می شود و این امر کمکش 
می کند که در سایر امور هم بتواند تعادل و توازن 

را تشخیص دهد و عمل کند. 
دقت کنید با وجود هجوم وسایل ارتباط جمعی 
جدید، هنوز هزاران نفر در کشــور از کارگر، استاد 
دانشــگاه، پیر، جوان و کودک عالقه مندند که به 
کالس های خوشنویســی خط درشت و تحریری 
بیایند. به عبارت دیگر زیبانویســی به شکل های 
مختلــف در فرهنگ و خــون ما وجــود و جریان  

دارد.

موهبت رایگانی که در کشور ما وجود دارد
بیشتر ما ایرانی ها، از دوران دبستان و در مدارس 
با خط نســتعلیق و خوشنویسی آشنا شدیم. اما 
در حال حاضر مدارس تا چه اندازه می توانند در 
گسترش این هنر نقش داشته باشند و تاثیرگذار 

باشند؟
فلســفی در این زمینه گفت: بهترین راه این است 
کــه آموزش از همــان ابتدای مــدارس یعنی کالس 
اول، دوم، و سوم شروع شــود و ادامه داشته باشد 
تا خوش نوشتن را آموزش داده و اجباری کنیم. به 
عبارت دیگر برای یادگیری دانش آموزان و معلمان 
امتیــاز در نظــر بگیریم تا توانایی خــوب و دقیق و 

درست دیدن و درست اجرا کردن تقویت شود.
در بخــش مهمــی از دنیــا بویــژه در کشــورهای 
اســالمی و شــرق دور یعنی چین، ژاپن، کــره و ... 
هنوز خوشنویسی یک هنر مقدس و محترم است 
کــه روی آن کار می کننــد و این جــزء ذخیره های 

فرهنگی این کشورها به شمار می آید.
فلســفی معتقد اســت ما نباید این گنجینــه را از 
دســت دهیم. در غیر ایــن صــورت مانند برخی 
چیزها که از دســت رفتــه، هنر خوشنویســی نیز 
به سرنوشــت آنهــا دچار می شــود و کشــورهای 
دیگــر مدعی می شــوند. یک موهبــت رایگان در 
فرهنگ مــا وجــود دارد و  آن این اســت که همه 
مردم ما دوستدار خوشنویسی اند و عالقه مندند 
خط شان خوب شود، پس باید برای این موضوع 
برنامه ریزی کرد و مهمترین مــکان برای آموزش 
و یادگیری خط، کالس های دبستان خواهد بود 

زیرا اثر آن ریشه ای، ماندگار و فراگیر است.  
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اســتاد روانشــاد، جز هنرمندانی اســت که هر 
ایرانی فارغ از عالیق مذهبی، قومی و سیاســی 
به وجــودش افتخــار کــرده و با غــرور نامش 
را تکــرار می کنــد. امــا خســرو آواز مــا تنها بین 
ایرانی ها شــناخته شــده نبود، بلکه آوازه اش 
در زمــان حیاتــش به گــوش دنیا هم رســیده 
بــود و خبرگزاری هــای مهم خارجی هــم راجع 
بــه او فراوان نوشــته انــد، راجع بــه صدایش، 
اجراهایــش، مدال هایــی که دریافــت کرده و 

حتی ربنایش.  
مــرغ خوش الهان بوســتان ایــران را از نگاه آن 

طرفی ها دیدن هم لطف خودش را دارد: 
 

گاردین: نامدارترین خواننده 
و برجسته ترین استاد

ربنــا یــک جورهایــی حکــم روح جدا نشــدنی 
رمضــان را بــرای مــا دارد. نمی شــود صحبت 
از رمضــان و لحظــه ی افطــار کــرد و صــدای 
اســتاد در خاطرات ما نپیچد، اما ربنای اســتاد 
روانشــاد، تــا آن طــرف دنیــا هم رفــت. هفت 
ســال پیش، روزنامــه گاردین در مورد اســتاد 
شــجریان و ربنای جانش این طور نوشته بود: 
» ربنا« اجرایی است که نفس را در سینه حبس 
می کنــد. ایــن اثــر، کار محمدرضــا شــجریان 
نامدارترین خواننده و برجســته ترین اســتاد 
موســیقی ســنتی ایــران اســت. او  در ربنا چهار 
بخــش متفــاوت از آیات قــرآن را انتخاب کرده 
کــه هــر کــدام از آنها بــا عبــارت »ربنا« شــروع 
می شــوند. شــجریان ایــن چهــار بخــش را به 
صــورت یــک دعــای بهــم پیوســته بر اســاس 
ملودی هــای ســنتی ایرانــی خوانده اســت.« 
گاردین حتی از شــور و شــوق مردم ایران برای 
رسیدن لحظه ی افطار با صدای استاد مطلع 
بوده و نوشــته اســت کــه » ربنــای محمدرضا 
شجریان حال و هوای فوق العاده ای به لحظه 

ی افطار می دهد. «

ای بی سی: اسطوره ی نامدار ایران 
محمدرضــا  مــورد  در  اســترالیا  ســی  بــی  ای 
شــجریان می نویســد:» سوپر اســتار موسیقی 
ایــران در ســرزمین مــادری اش به عنــوان یک 

اســطوره شــناخته می شود. نویســنده ی این 
گزارش، جان تیلور، در مورد کنســرت 1۰ ســال 
ایــن   « می گویــد:  اســترالیا  در  اســتاد  پیــش 
کنســرت، جزو کنســرت های نادری است که با 
تشــویق ایســتاده ی مردم  شــروع می شود، بر 
خالف کنســرت های دیگر که تماشاگران صرفا 
در انتهــای اجرا از جــای خود بلند می شــوند. 
تیلــور همچنین می گوید:» بــرای ایرانیان دور 
از وطــن، شــجریان مثل تکــه ای از خاک وطن 
است.«تیلور ســراغ طرفداران استاد هم در آن 
مقطع رفته و نظرشــان را درباره ی او پرســیده 
است. هرکدام از آنها به نحوی خسرو آواز ایران 
را توصیــف کــرده :» بــه خانه ی هــر ایرانی که 
بروید، آثاری از اســتاد شــجریان پیدا می کنید. 

صدای او  برای من بهشتی است.«

نیویورک تایمز: غیر قابل پیش بینی 
گــزارش نیویــورک  تایمــز را ژان پارلــس راجــع 
بــه کنســرت آن زمــان محمدرضــا شــجریان، 
همایــون شــجریان، کیهــان کلهــر و حســین 
علیزاده نوشته اســت و متن را این طور شروع 
می کنــد:» در تئوری، موســیقی ســنتی ایرانی، 
بســیار اصولــی اســت. مخزنــی از ملودی ها و 
موتیف ها که به چندین حالت شکل می گیرند 
و موزیســین های ایرانــی روی ایــن ملودی ها 
بداهه نوازی می کنند.« او بعد از این که ســعی 
می کند از این طریق به ویژگی قابل پیش بینی 
بودن موسیقی سنتی ایرانی اشاره کند، ناگهان 
اینطــور ادامــه می دهــد: » با این حــال وقتی 
اساتید موسیقی ایران و چهار استاد سردمدار، 
کنسرت هایشان را در سالن رزهال اجرا کردند، 
این موســیقی هــر چیزی بــود به غیــر از قابل 
پیش بینی. امتداد این موســیقی می توانست 
به همه جا برســد. موســیقی آن ها حزن انگیز، 
عمیق  و  خلســه آور بــود. « او در ادامه اعضای 
گــروه را معرفی می کند و طبیعی اســت که اول 
از همه نام اســتاد شجریان را با صفت برجسته 
ترین خواننده ی ســنتی ایــران بیاورد. پارلس 
می گویــد:» محمدرضا شــجریان، بــه تک تک 
خطوطــی کــه می خوانــد، نوایی  مؤثــر، حزن 
انگیز و سوگوارانه می بخشد. تک تک عبارت ها 
را با کرامتی عظیم می ســراید. او ابیات را با اوج 
گرفتن ، نفس هایی عمیق و طوالنی و صدایی 

لــزران به ابیاتــی تاثیر گــذار و ســوزان تبدیل 
می کند.«

 آی ام دی بی  : IMDB بزرگ ترین استاد 
در دوران موسیقی سنتی ایران

وب سایت ای ام دی بی ، هم نام استاد شجریان 
را برای آهنگســازی فیلم هایی مثل »زمســتان 
اســت « و »دل شــدگان« آورده است. این وب 
ســایت که یکی از پربازدیدتریــن و معتبرترین 
وب ســایت های فعال در زمینه ی شناســاندن 

بیوگرافــی  در  اســت  هنــری  آثــار  و  فیلم هــا 
محمدرضا شــجریان ایــن طور می نویســد:» 
شــجریان به عنوان بزرگ ترین استاد موسیقی 
ســنتی ایران شــناخته می شــود. او هنرمندی 
اســت که در خواندن دستگاه های مختلف آواز 
تبحر دارد. در ســال 1۹۹۹ یونســکو در فرانســه 
جایزه ی پیکاسو و در سال 2۰۰۶ مدال موتزارت 
را بــه او اهدا کرد.« درباره ی جایزه ی پیکاســو 
هــم این را بگوئیم که این جایزه هر 5 ســال در 
ســطح جهانی به هنرمندی اهدا می شــود که 

برای شناساندن فرهنگ و هنر کشورش تالش 
می کنــد. مــدال موتــزارت نیز هر 2ســال یکبار 
توسط یونســکو به شخص یا موسسه ای که در 
زمینه ی موسیقی دســت آورد های منحصر به 
فردی داشــته یا در آموزش موســیقی فعالیت 

بی نظیری انجام داده باشد اهدا می شود

واشنگتن پست: صدای قدرتمند و 
اشتیاق آور 

»شــب، ســکوت , کویر یکی از آثــار جاودانه ی 
کیهان کلهر و اســتاد شــجریان اســت. این اثر 
جاودانه پای خودش را به واشنگتن پست هم 
بــاز کرد و نقدهــای جالبی درباره اش نوشــته 
شد. در بخشی از گزارش واشنگتن پست آمده 
اســت :» همان طور که از اســم شــب ، سکوت، 
کویــر بــر می ایــد حرکت هــای ایــن موســیقی 
سرشــار از القای حس ســکوت، مخفی بودن و 
حتی مدیتیشن است. به خصوص وقت هایی 
کــه صــدای قدرتمند و اشــتیاق آور شــجریان 
موقع خوانــدن ترانه های معاصر و کالســیکی 
که به صــورت متنــاوب به دنبال هــم می آیند 

پیشی می گیرد.«
نکته ی جالبی که نویســنده در انتهای گزارش 
بــه آن اشــاره می کنــد هــم خواندنی اســت و 
اوج  غنای آثار اســتاد را نشان می دهد:» حتی 
برای شــنونده ای که نمیداند قطعه به صورت 
ســنتی کجا تمام می شود و دوباره از کجا شروع 
می شــود ، روح آهنــگ راهنمــا قــرار می گیــرد 
و نمــی گــذارد شــنونده اشــتباه کنــد.« یعنی 
شــنونده ی غیر ایرانی هم با اصالت اثر ارتباط 
برقــرار می کند و بــه گوش جان به شــنیدنش 

می نشیند.

دیلی نیوز ترکیه: استانبول میزبان
 استاد موسیقی ایران 

سال 1۳۹۰ اســتاد شــجریان برای اولین بار در 
اســتانبول بــه همــراه گروه شــهناز تــور برگزار 
کرد و همان موقــع روزنامه های ترکیه راجع به 
این اســتاد بزرگ خبرهای متعددی نوشــتند. 
روزنامــه شــرق در تاریخ 2۳ شــهریور نه ســال 
پیش لیســتی از ایــن روزنامه هــا را تهیه کرد و 
بازخورد هر کدام نســبت به کنســرت اســتاد را 

منتشر کرد. 

برای مثال دیلی نیوز ترکیه از اســتاد شجریان 
به عنوان اســتاد موســیقی ایران یاد می کند و 
زمان،  یکــی دیگر از روزنامه هــای مطرح ترکیه 
می نویسد:» شــعر موالنا با شجریان معنا پیدا 
می کند. افراد کمی هســتند که لقب اســتادی 
برازنــده ی آن ها باشــد و شــجریان یکی از این 
افراد اســت.« صدای شــجریان برای ترک های 
کشور ترکیه هم سرشار از جذبه و آرامش است.
امــا در نهایــت, نگارنده ی این ســطور به نقل 
خاطره ای از سفر اساتید به نام خوش نویسی 
ترکیه در سال 1۳۷۹ یعنی استاد حسن چلبی, 
اســتاد داوود بکتــاش و اســتاد محمــد ممتاز 
بــه تهــران ) مــاه رمضــان- نمایشــگاه قرآن( 

می پردازد.
عصر یکــی از روزهــای نمایشــگاه که قــرار بود 
بنده باتفاق دکتر هادی ملکی, میزبان افطاری 
سه تن از اســاتید فوق الذکر در رســتوران البرز 
تهران باشــیم هنگام عزیمت به محل رستوران 
با ماشــین بنده از نوار کاست مشغول شنیدن 
ربنای استاد شــجریان بودیم . وقتی به مقصد 
رســیدیم اســتاد چلبی پیر خوشنویســی ترکیه 
که در صندلی جلو بغل راننده نشســته بودند 
دقایقــی از پیاده شــدن امتنا ورزیده و ســوار بر 
توسن حس و خیال و غرق در اشک در خلسه ای 
عمیق فــرو رفته بودند و پس از این که چندین 
بار با احترام از ایشــان خواهش کردیم که پیاده 
شوند یک دفعه مثل کسی که از آسمان به روی 
زمین برگشته باشد فرمودند رعنایی بی )ترکی 
( این ربنای اســتاد را نه در ماشین و میان جمع 
بلکه شــباهنگام  و به تنهایی باید در کوهستان 
گــوش داد تا آدمی را از تعلقــات زمینی و مادی 
کنده و در عالم معنی و آســمان ها ســیر دهد و 
روح را پــس از صــاف و صیقلی کــردن به زمین 

برگرداند.

  قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری 
بنا به درخواســت اســاتیدی که ذکر خیرشــان 
رفت نوار کاســت ربنا و بعضی از شــاهکار های 
اســتاد از قبیــل نوا) مرکــب خوانی- دســتان- 
ماهور- بیداد) و نیز حیدر بابای اســتاد شهریار 
بــا صدای خــود شــاعر را از تهران خریــداری و 

تقدیم بزرگواران کردم . 
خداوند جمیل روح پر فتوح اســتاد شــجریان 
را در اعلــی علییــن بــا جبروتیــان و ملکوتیان 
محشــور فرماید و خانــدان معظم و فرهیخته 
ی ایشــان علــی الخصــوص اســتاد همایــون 
شــجریان عزیز را برای مرحم گــذاری و نوازش 
قلوب دل شکستگان از فراق خسرو آواز ایران، 
در کنف حمایت خــود از جمیع بالیای ارضی و 

سماوی محفوظ دارد. 
چون که گل رفت وگلستان شد خراب 
بوی گل را از که جوییم از گالب           

شهرت عالم گیر خسرو آواز ایران
به بهانه چهلمین روز عروج موسیقار گلستان ایران استاد محمدرضا شجریان

 فرهنگ خانواده هنر دفاع مقدس  اقتصاد  نقدتحلیل

   

نگذاریم این هنر، به سرنوشت فراموش شده ها دچار شود
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ایســنا- ارتــش ایــران کــه در دوره قاجاریه بــه صورت 
اجاره از ایالت و عشــایر یــا متشــکل از نیروهای نظامی 
اجاره ای روس و انگلیس بود، به دســت سیاســتمداران 
و نظامی های بریتانیا افتــاد و با وجود یکپارچه و متحد 
شــدن نیروهای چند پاره اش و در اختیار داشــتن جنگ 
افزارهای مدرن عصر رضاخانی با محض ورود نیروهای 
متفقین و اشــغال ایران در جنگ جهانی دوم، در کسری 
از ســاعت ســقوط کرد و ایران و ایرانیان را تســلیم دول 

اجنبی کرد.
 بیست و ششم آبان ماه سالروز ادغام دیویزیون )لشکر( 
قــزاق، بریگاد )تیــپ( مرکــزی، ژاندارمری و ســایر قوای 
نظامی پراکنده ایران در یکدیگر و تشکیل ارتشی جدید 

با ساختاری امروزی تر به دست رضاخان میرپنج است.
»ایــران« به لطف بــی تدبیــری و توجه اندک سلســله 
شاهان و ســالطین قاجار هرگز نتوانست ارتش متمرکز 
و مستقلی داشته باشد. پادشان قجری به جای تشکیل 
ارتــش مســتقل و متمرکــِز نیرومنــد ترجیــح دادنــد از 
تفنگــداران ایــالت و طوایف یــا نیروهــای نظامی روس 
و انگلیــس بــرای حفاظــت از تــاخ و تخــت و ملک خود 
اســتفاده کنند که البتــه به لطف این دیدگاه نادرســت 
بخشهای وسیعی از خاک ایران در دوره آنان از ایران جدا 

و به کشورهای همسایه ضمیمه شد.
هزینه هــای گــزاف دول انگلیس و ایران بــرای نگهداری 
از ارتش 5۶۰۰ نفره انگلیس در جنوب اســتان فارس به 
اضافه هزینه های سرســام آور لجســتیکی و پشــتیبانی 
نیروهــای نظامی بریتانیا در شــمال و شــرق کشــور به 
انضمام وحشت فرماندهان انگلیس از رسوخ افکار تند 
و رادیکالی بلشــویک ها بین افســران روســی قزاقخانه 
ایران، سیاســتمداران رنگین فکر انگلیسی را مجاب کرد 
تا نوســازی و یکپارچه ســازی قشــون ایران را هشت ماه 
پــس از کودتای نظامــی رضاخان پهلوی در ســال 1۳۰۰ 

طرح ریزی و پیاده کنند.

وضعیت ارتش در عهد صفویه
براســاس اســناد و کتــب نوشــته شــده پژوهشــگران و 
مورخان کشــورمان، اولین تالشــها برای تحول در ارتش 
ایران در دوره صفویه و در عهد شــاه عبــاس اول اتفاق 
افتــاد. در آن عصــر هیاتهایی از کارشناســان نظامی به 
ســرکردگی برادران شــرلی به دربار شــاه عبــاس آمدند 
واحدهای تفنگچی و پیاده نظام، سواره نظام، توپچیان 
و کارخانه هــای تولیــد اســلحه را راه انــدازی کردنــد. با 
این حال و بــا وجود به کار گرفتن کارشناســان اروپایی، 
اســتفاده از توپخانه توســط جانشینهای شــاه عباس از 

رونق افتاد.
ارتش اجاره ای و تصاحب خاک ایران به توسط دشمنان

نیروی نظامی ایران در طول 1۴۳ ســال ســلطه خاندان 
آقامحمــد خان قاجار بــر ایران یا متشــکل از ارتش های 
محلــی و طایفه های ایالتی ُکرد، لر و تــرک بود یا مرکب 
از نیــروی نظامی خارجــی. مخارج هنگفت هــر دو گروه 
نظامــِی اجــاره ای نیز بــا دولت ایــران بــود. نمونه این 
ارتش های اجــاره ای بریگاد قزاق به فرماندهی روســها 
و انگلیســیها، پلیــس جنــوب تحــت امــر انگلیســیها و 
ژاندارمری تحت فرماندهی افســران سوئدی و اتریشی 
بــود. اغلــب ایــن نیروها مســلح به ســالح های ســبک 

قدیمی و فاقد جنگ افزارهای سنگین و به روز بودند.
پادشــاهان قاجار به ایجاد یک نیروی نظامی قدرتمند 
که بتواند آنان را در مقابل حمالت خارجی و شورش های 

داخلــی حفظ کنــد، کمتــر توجه داشــتند. در سلســله 
قاجار تنها فردی که بــه اهمیت ارتش واقف بود عباس 
میــرزای ترک زبــان، ولیعهد فتحعلی شــاه بــود. وی که 
محل ســکونتش خطه آذربایجان بود، استادکارانی را از 
فرانسوی و انگلیسی به استخدام درآورد تا نیروی نیروی 
نظامی ایران را به ســبک غربی ها ســامان دهــد به این 
منظور افراد مختلفی را برای تحصیل در رشــته های فنی 
و حرفه ای و ایجاد و تقویت روابط دوستانه با کشورهای 

غربی روانه اروپا کرد اما کار او با مرگش ناتمام ماند.
پــس از عبــاس میــرزا، میــرزا محمدتقی خــان فراهانی 
مشــهور بــه امیرکبیر، اولیــن صدراعظم  ایــران در عصر 
بنیــان  را  نظامــی  آمــوزش  قاجــار،  شــاه  ناصرالدیــن 
گذاشت. هر چند که موقع آغاز به کار مدرسه دارالفنون، 
محــل آموزشــهای نظامی و غیــر نظامی وی به دســتور 
ناصری در زندان و تبعید به ســر می برد اما کارشناســان 
مجارســتانی  و  اتریشــی  کشــورهای  از  مستشــارانی  و 
فنــون نظامــی را بــه محصــالن ایــن مدرســه آمــوزش 
دادنــد. امیرکبیــر اصالحــات نظامــی را بــا اختصــاص 
مقرری ثابت برای افســران و سربازان، ســاخت کارخانه 
اســلحه ســازی، تولید اونیفورم هــای نظامی به ســبک 
اونیفورمهای اتریشــی، تنظیم نظامنامه ای برای الگوی 
رفتــاری ســربازان، رده بندی سلســله مراتب بــر مبنای 
سیســتم های نظامی اروپایی، انتشــار راهنماهایی برای 
آموزش های نظامی، ایجاد پادگان ها، اســلحه خانه ها، 
پاسگاهها و سایر امکانات دفاعی مورد نیاز در استان ها 

و مناطق سوق الجیشی کشور پی گرفت.
بــا وجــود اقدامــات امیرکبیــر ســنگ اندازی هــا و مانع 
تراشــی های زیــادی از ســوی مســووالن رده اول دربــار 
ناصری و پادشــاهان بعد از وی به ســبک قدیمی انجام 
شــد. رویه ســربازگیری ارتش ایران در آن عصــر به طور 
عمده اســتفاده از سهمیه ایالت و عشــایر بود به همین 
دلیل ارتشی منســجم و یکپارچه به وجود نیامد. ارتش 
در دوره قاجاریه عمدتا برای حفظ ســلطنت، ســرکوب 
قیــام ایالت و عشــایر و اعمال قــدرت بر مــردم و رعیت 

تحت امر استفاده می شد.
شایان ذکر است نفوذ و قدرت مداخله گر خارجی یعنی 
انگلســتان و روســیه در این دوره به علت ضعف مفرط 
پادشــاهان قاجار، تمام شــئونات داخلی کشور را تحت 
تأثیر قــرار داده بود به طــوری که منافع ایــن دو قدرت 
بــا ایجاد یــک ارتش ملــی قدرتمنــد ایرانــی همخوانی 
نداشــت. طوســی می نویســد: به عقیده این دو رقیب، 

تمامیــت ارضــی ایران به موازنــه دو جانبه آنها بســتگی 
داشــت نه به نیروی نظامی قدرتمندی که ایران باید در 

اختیار می داشت. 
عــالوه بر رقابــت شــدید و توطئه مســتمر کارپــردازان 
روسی و انگلسیی در دربار شاهان قاجار، عوامل داخلی 
بسیاری بر نوسازی و بهبود عملکرد ارتش تاثیر وسیعی 
داشــت از جملــه مخالفــت برخــی فرماندهان ســنتی 
ارتش و شــاهزادگان یا صاحب منصبــان، ناکافی بودن 
امکانات مالی، دلسردی عباس میرزا بر اثر شکست ها و 
عدم همکاری دولتهای فرانســه و انگلستان در روزهای 
حســاس جنگ ایران و روسیه، دشواری پذیرش و جذب 
فنــون نظامــی وارداتــی از اروپا از ســوی جامعــه ایرانی 

وابسته به آداب و سنن بومی.
با توجه به موانع و مشکالت یاد شد تالش های دلسوزان 
به نتیجه نرســید و قشــون دائمی ایران پــس از نهضت 
مشــروطه نیز همچنان از شعبه ها و واحدهای مختلفی 
تشــکیل می شــد که کنترل هر واحد در اختیار افســران 
دولتهای انگلیس، روس، ســوئد و ایالت و عشایر ایرانی 
باشــد و به این نحو امکان داشت یکی از این واحدها به 
تحریک فرماندهان و بنا بــر مصالح دولت متبوع خود 

بر ضد دولت دیگر کارزار نظامی راه بیندازد.
براســاس اســناد موجود رفع این چالــش از مدتها قبل 
مورد توجه انگلیســی ها قرار گرفت. آنان رفع خطرهای 
موجود را تنها با متحدالشکل شدن قشون ایران مقدور 

می دانستند.
با پایان جنگ جهانی اول، ایران که ناخواســته به میدان 
کارزار ابرقدرتهــا مبدل شــده بود با مســائل عدیده ای 
روبرو شــد که از آن جمله می توان از کمبود مواد غذایی، 
گرانی قیمت ها، بازگشت قدرت رؤسای قبایل و مالکین 
و مضمحل شــدن اقتدار دولت مرکزی و کشمکش های 
روســیه و انگلیس در ایران دســت به گریبان شده بود و 
موجب نارضایتــی مردم و نیز افزایش احساســات ملی 
گرایانه در کشور را به وجود آورده بود و روحیه تمرد را در 
جامعه به اوج رسانده بود، مقاومتها و نارضایتی ها وارد 
فــاز مســلحانه کرد که مهــم ترین آن نهضــت جنگل در 
گیالن و قیام شــیخ محمد خیابانــی در تبریز بود. عالوه 
بر این، دولت انگلیس که پلیس جنوب یا تپانچه داران 
جنوب پــارس با حدود 5۶۰۰ نیــروی نظامی در مناطق 
جنوبــی ایــران به ویژه در شهرســتانهای نی ریــز، کرمان 
و شــیراز مســتقر بود و نیروی دیگری هم برای ممانعت 
از تجاوز روس ها به خاک ایران به شــمال و شــرق کشور 

گســیل کــرده بــود و نگهــداری از ایــن نیروها مســتلزم 
صرف هزینه های گزافی بــود رفته رفته موجب اعتراض 
نماینــدگان پارلمان انگلیس و اعتــراض ملت و دولت 

ایران شد.
دولت انگلیس با مشــکل دیگری هم روبــرو بود. تحت 
تاثیــر قــرار گرفتــن افســران روســی قزاقخانه ایــران از 
ناحیه افکار تند و رادیکال بلشــویک ها. سیاســتمداران 
بریتانیایی لشــکر قــزاق تحــت هدایت این افســران را 
برای مصالح انگلیس بســیار خطرنــاک ارزیابی کردند. 
مجموعــه مســائل مذکــور موجــب شــدن زمامــداران 
انگلیسی فکر یک کاسه کردن قشون رنگارنگ ایران را در 

ذهن ایجاد کنند.
انگلیس برای رســیدن به منافع جدید خود و رســمیت 
دادن به پلیس جنوب و تشــکیل قشــون متحدالشکل 
همــه تالش خــود را به کار بســت اما مذاکــرات مقامات 
بریتانیا با دربار احمدشاه قاجار تا سال 12۹8 شمسی راه 
به جایی نبرد تا اینکه در همین ســال با امضای قرارداد 
1۹1۹ مذاکــرات را پایان داد و آمال و نیــات خویش راجع 
به نیروی نظامی ایران را در قالب این قرارداد ســاخته و 

پرداخته کرد.
فشــارها و نیرنگهای دولت انگلیس برای کنترل قشون 
ایران و متحدالشــکل کردن آن با مخالفت های شــدید 
داخلــی روبرو شــد حتــی تصویــب قــرارداد در مجلس 
شورای ملی هم راه به جایی نبرد و انگلیسی ها دریافتند 
که این قــرارداد با مقتضیات آن زمــان جور در نمی آمد. 
مکــر انگلیســی یک بار دیگر دســت به کار شــد و این بار 
کلنل اســمایس عامل اجرای نقشــه پردامنه و بسیطی 
شــد تا مفاد قرارداد 1۹1۹ را به صــورت دیگری عملی کند 
و آن کودتای نظامی رضاخان ســردار سپه بود که هفت 
ماه بعد در شــب ســوم اسفند ســال 12۹۹ شمسی پیاده 

شد. 

پاشنه آشیل ارتش نوین رضاخانی
دولت انگلیس نقشــه خود را با روی کار آوردن حکومت 
مرکــزی قدرتمنــد و دســت نشــانده رضاخــان دنبــال 
کرد. فرمانده نیروهای انگلیســی در ایران، ژنرال آیرون 
ســاید، ابتدا به رضاخــان کمک کرد تا قــدرت را در تیپ 
قــزاق بــه دســت آورد و ســپس او را بــا همــکاری ســید 
ضیاءالدیــن طباطبایی بــه کودتا ترغیب کــرد او نیز با 
ورود نیروهای قزاق از قزوین به تهران در ســوم اســفند 
12۹۹ زمینه ســقوط سلطنت احمدشــاه قاجار و تشکیل 
دولت جدید را به وجود آورد.  پس از به قدرت رســیدن 
رضاخان، تشــکیالت نظامی ایران بر اســاس نقشه های 
از پیش طراحی شده انگلســتان تجدید سازمان یافت.  
انگلیس که نتوانســت با اجرای قــرارداد 1۹1۹ در ایران به 
اهدافش برسد، با به قدرت رساندن رضاخان و تشکیل 
ارتشــی منظم به دســت او به هدفش رســید. ارتشی که 

ابزاری در دست استعمار بود.
در این دوره، هیأتی نظامی از انگلستان در تهران به سر 
می بــرد که ماموریت مهمش بازســازی ارتش ایران بود. 
این هیات رضاخان را مســلط تریــن و خوش آتیه ترین 

فرد نظامی ایران برای ریاست ارتش می دانست.
رضاخــان پس از کودتا به کار میرزا کوچک خان در گیالن 
و شــیخ محمد خیابانی در تبریز خاتمه داد، شورشهای 
قبایل را در اقصی نقاط کشــور ســرکوب کــرد، نیروهای 
چپ را سرکوب کرد و قدرتش را تثبیت کرد سپس دست 
به اقداماتی زد که ســرانجام به اعالم تاســیس سلســله 

جدیــدی تحت عنوان سلســله پهلوی توســط مجلس 
موسسان در آذر سال 1۳۰۴ شمسی ختم شد.

در ســال 1۳1۳ رضا شاه به اصرار و پافشاری ذکاء الملک 
فروغی که سالیانی چند در ترکیه مقام سفارت داشت به 
دعوت مصطفی کمال آتاترک به آن کشور سف کرد تا از 
نزدیــک پیاده کردن تمدن غــرب در ترکیه را نظاره کند. 
در این ســفر عده ای از نظامیــان همراهش بودند. رضا 
در انتخاب همراهان نظامی خود دقت زیادی کرد تا به 
آتاترک تفهیم کند که افســران تحصیلکرده و دانشمند 

در ارتش ایران بسیارند.
هیأت مزبور طــی 25 روزی که رضاشــاه در ترکیه حضور 
داشــت ضمن بازدیــد از واحدهای نظامــی و مذاکره با 
فرماندهــان ترک، ســازمان نظامی ترکیــه را مورد توجه 
قرار داد و گزارش خود را به رضاشاه و ارکان حرب قشون 
داد. پس از بازگشــت شــاه از ترکیه تغییراتی در قشــون 
داده شد و ســربازخانه ها و ســازمان جدید ایجاد شد و 
تعداد قشــون به 1۰۰ هــزار نفر افزایش یافت و ســاختار 

جدید از اول فروردین 1۳1۴ پیاده شد.
ارتشــبد حســین فردوســت در خاطراتش در این باره 
نوشت:»رضاخان به حزب و تحزب اعتقادی نداشت و 
بنــا به تربیــت قزاقی خود تنها به ارتــش متکی بود و از 
ارتش آنچــه برایش مهم بود پادگان تهــران بود و تازه 
همین پادگان را به دو لشکر کامال هم قوه تقسیم کرده 
بود. لشکر یک به فرماندهی کریم آقاخان بوذجمهری 
و لشــکر دو به فرماندهی علی آقاخــان نقدی. به این 
ترتیب یک فرمانده بیســواد )بوذجمهــری( در مقابل 
یــک فرمانده باســواد )نقــدی( قرار داشــت. رضاخان 
همیشــه بیــن ایــن دو لشــکر اختــالف می انداخت به 
طوری که عمال دشــمن و رقیب یکدیگــر بودند. در نزد 
افســران لشــکِر یک لشــکِر دو را بی عرضه می خواند و 
بر عکس. او آتش این اختالف را تا رفتنش روشــن نگه 
داشــت. اگر در این مدت طوالنی این دو لشکر به جان 
هم نیفتادند فقط به خاطر وجود رضاخان بود و بس! 
ضمنــا هر دو لشــکر را چنان قدرتمند کــرد که اگر تمام 
لشــکرهای ایران هم جمع می شــدند قدرت مقابله با 
آنها را نداشــتند. در زمــان رضاخان ارتش ایــران از 1۰۰ 
هــزار نفر تجاوز نمی کرد که دو لشــکر تهران به تنهایی 
حدود 5۰ هزار نفر نیرو داشــتند و ســایر لشــکرها روی 
هــم 5۰ هزار نفــر. رضاخان هــر چه تجهیــزات مدرن از 
خارج می خرید به این دو لشــکر مــی داد. برایش توپ 
و تانک گران قیمت اهمیتی نداشــت و اگر داشت برای 
مرکــز بــود و نمایش رژه. از این دو لشــکر هیــچ گاه به 
واحدهای خارج از مرکز کمکی نمی داد زیرا باید با تمام 
نیــرو در پایتخت می مانــد و قدرتــش را حفظ می کرد. 
بدین ترتیب تا شــهریور 1۳2۰ مقام او تضمین شده به 

نظر می رسید.
بــا آغاز جنــگ جهانی دوم، رضا شــاه و برنامه توســعه 
اش به یک پایان ناگهانی رســید. نیروهای انگلستان و 
روسیه که از نفوذ آلمان ها در ایران و تمایل رضاشاه به 
آلمان ســخت بیمناک شــدند به همین دلیل در سوم 
شــهریور 1۳2۰ نیروهایشان را وارد خاک ایران کردند. با 
وجود هزینه گزاف رضاشاه برای نوسازی و ایجاد نوین 
تریــن ارتــش آن روزگار در منطقــه خاورمیانــه، ارتش 
رضاخان نتوانســت بیش از چنــد روز در برابر متفقین 
دوام بیاورد و کشــور به دســت متفقین اشــغال شــد و 
حکومت پهلوی اول ســرنگون شد و رضاشاه مجبور به 

فرار از ایران.

55
از ارتش اجاره ای قجری تا ارتش نمادین رضاخانی

هنرکرونا پالسجامعه اقتصاد  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

تســنیم- شــهادت 25 نفر از پرســنل و ســربازان مرزبانی 
نیروی انتظامی حاکی از آن اســت که باید مجلس، دولت 
و ارگانهــای مرتبط، بودجه  و اعتباراتــی ویژه را برای تجهیز 

هرچه بیشتر مرزبانان در نظر بگیرند.
 مأموران نیروی انتظامی برای استقرار و حفظ امنیت کشور 
بــا تمام توان و ظرفیت در میدان بــوده و تا پای جان برای 
امنیت ایستاده اند؛ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
تاکنون بیش از 1۳هزار شهید و 2۰ هزار جانباز تقدیم نظام، 
انقــالب و دفــاع از مرز و بوم این کشــور کرده اســت، از این 
تعداد شــهدای نیروی انتظامی، حدود هشت هزار شهید 
در دوران دفاع مقدس و پنج هزار شهید پس از آن به فیض 

شهادت نائل شده اند.
در ســال جــاری نیز تــا بــه امــروز )2۴ آبــان ۹۹(، ۴5 نفر از 
پرسنل و ســربازان نیروی انتظامی به فیض شهادت نائل 
شده اند که تعدادی از آنها از جانبازان دوران دفاع مقدس 
بوده به دلیل جراحات ناشی از جنگ تحمیلی به شهادت 
رســیدند و چند نفر نیــز در راه مقابله با کرونــا و به عنوان 

مدافعان سالمت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
اما از میان این ۴5 شــهید، 25 شــهید از مأموران و سربازان 
مرزبانــی این نیرو بودند که در درگیری با اشــرار، ســارقان 

مسلح، تروریستها و قاچاقچیان به شهادت رسیدند.
در آخریــن عملیاتــی کــه منجر به شــهادت ســه مرزبان 
نیروی انتظامی شــد، حدود ســاعت 1۳:5۰ روز گذشــته 
عناصــر مســلح ضدانقــالب در حــوزه گروهــان مــرزی 
"تکور" در اســتان آذربایجان غربی بــا تعدادی از عوامل 
مرزبانــی به صورت مســلحانه درگیر شــدند که با حضور 
عوامــل کمکی به منطقه و با مقاومت کم نظیر، رشــادت 
و ایثــار نیروهــای جان برکف مرزبانی ضمــن دفع حمله 
تروریســتها از نفوذ آنان به خاک مقدس کشور جمهوری 

اسالمی جلوگیری به عمل آمد.
در ایــن درگیری ســه نفــر از نیروهــای مرزبانــی به نامهای 
استواردوم "مســلم جهان آرا"، استواردوم "مالک طاهر" و 
سرباز وظیفه "کامران کرامت" به درجه رفیع شهادت نائل 

م.الف:418
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی  وساختمانهای فاقدسندرسمی 

برابــر رای شــماره 1۳۹۹۶۰۳۰4۰۰۹۰۰۰81۷ مورخــه 1۳۹۹,۰8,۲1 هیئــت اول موضــوع قانون  تعییــن تکلیف وضعیت اراضی وســاختمانهای 
فاقد سندرســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک هریس ، تصرفات مالکانه وبال معارض آقای جواد ســیف بیلوردی به شماره ملی 
1۷۳۹۹۰۳4۷1 در شش دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۶۹۷,4۷ مترمربع قسمتی از پالک اصلی ۵_ اصلی واقع در اراضی روستای 
بلویردی بخش ۲4 تبریز حوزه ثبت ملک هریس برابر قولنامه عادی بشــماره 18۷۰ مورخه 1۳۹1,۰4,۲۲ ابتیاعی از آقای قلی ســیف بیلوردی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود  درصورتی که اشــخاص  نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــد  می توانند ازتاریخ الصاق  آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به  این اداره  تسلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مرجع  قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت  انقضای  

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق  مقررات سندمالکیت  صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۹,۰8,۲۷

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1۳۹۹,۰۹,1۲
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان هریس  - بهزادعظیمی

» آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان جلفا  «
روزنامه سرخاب

م.الف 99/3348
تاریخ انتشارآگهی: 1۳۹۹/8/۲۷

در اجرای مادۀ ۳ قانون تعین تکلیف اراضی ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی ومــاده 1۳ آئیــن نامــه اجرائــی قــوه 
اســامی  1۳۹۲/۰4/۲۵بدینوســیله  مصــوب  قضائیــه  
متقاضیانی که مســتندًا براســاس اســناد عادی درخواست 
امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره  از  مالکیــت  وســند  رســیدگی 
شهرســتان جلفــا را نمــوده انــد ، براســاس آراء صــادره از 
هیئــت موضــوع قانــون فــوق الذکرمالکیت متقاضــان در 
قطعــات مفــروزی بطور شــش دانــگ تائید گردیده اســت 
کــه مراتب جهت اصالع عموم  بشــرح ذیل آگهی می شــود :  
آگهی از شماره های فرعی قریه علمدار  پالک 15 -اصلی 

بخش 13تبریز
1( از پالک 4۲1 فرعی بنام خانم ربابه باقرزاده افشار ششدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت 1۰8/۵۵ مترمربــع انتقالی از 

امالک غالمحسین اندرزی علمداری  .
۲( از پالک 8۶1 فرعی بنام علی اکبر محمدی ششدانگ یکباب 
خانــه بــه مســاحت ۲۰1/1۰ مترمربــع انتقالی از امــالک ورثه 

شیخعلی  .
۳( از پالک 11۷۶ فرعی بنام اســماعیل حســن پور ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۵۶۳/۷۵ مترمربع انتقالی از امالک 

حاجی ابراهیم رحمانی علمداری .
4( از پــالک 11۷۶ فرعــی بنام محرم نوروزی ششــدانگ یکباب 
خانه به مســاحت ۲18/۲۵ مترمربــع انتقالی از امالک حاجی 

ابراهیم رحمانی علمداری .
۵( از پالک 1۲۲۷ فرعی بنام حمید رضا حســین خواه علمدار 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 1۶۵/48 مترمربع 

انتقالی از امالک علیقلی عبادی علمداری و صمد صمدی .
۶( از پالک 1۲۳8 فرعی بنام ســکینه موسوی ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 1۹۷/۰۵ مترمربــع انتقالی از امالک حاجی 

ابراهیم رحمانی علمداری.
۷( از پــالک 1۲41 فرعــی بنــام اســمعیل فارغــی علمــداری 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲8۷/۲۰ مترمربع انتقالی 

از امالک ابراهیم رحمانی علمداری.

8( از پالک 1۳۰۲ فرعی بنام سعید چاپاری پیرعلیلو ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۲1۲/11 مترمربع انتقالی از امالک غالم 

رمضانی علمداری.
آگهی از شماره های فرعی قریه گرگر  پالک 17 -اصلی 

بخش 13تبریز
۹( از پــالک  1۷ اصلی بنام احمد خاک نژاد گرگری ششــدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳1۲۶۹ مترمربع.
1۰( از پالک  1۷ اصلی بنام توحید نادری گرگری ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 4۹۲4 مترمربع.
11( از پالک 1۵ فرعی بنام میرحســن اوجاقی ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 1۶۹/۲۵ مترمربع انتقالی از امالک کربالی 

مختار.
1۲( از پالک ۲8۲ فرعی بنام حجت اله امیدی گرگری ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت ۳۲/4۰ مترمربــع انتقالی از امالک 

حاج اسماعیل و حبیب مسعودی گرگری .
1۳( از پــالک ۲88 فرعــی بنام حیــدر آذری گرگری ششــدانگ 

یکباب مغازه به مســاحت ۲4/۷۵ مترمربع انتقالی از امالک 
سلیمان .

14( از پالک ۲88 فرعی بنام نریمان آذری گرگری ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت ۲1/۹۰ مترمربع انتقالی از امالک سلیمان .
1۵( از پــالک ۷۷8 فرعــی بنــام عزیــز محمــد حســین زاده 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۲۰8/۰۵ مترمربــع 
محمــود  مشــهدی  و  حیــدر  حاجــی  امــالک  از  انتقالــی 
مشــهدی  و  پورهوشــمند  احمــد  مشــهدی  و  ثــاری 
. ارســطوزاده  محمــد  و  گرگــری  ارســطوزاده  محمــود 
1۶( از پــالک 1۳41 فرعــی بنام محرم منصوری ششــدانگ یک 
قطعه باغ به مســاحت 48۶۲/۵۲ مترمربــع انتقالی از امالک 

عباسعلی افسری گرگری .
آگهی از شماره های فرعی قریه  طالب گلی   پالک 157 

-اصلی بخش 13تبریز
1۷( از پــالک 1۵۷ اصلــی بنام اصغــر نورالهی ششــدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۳۵۵/۳4 مترمربع.

لذا بدین وسیله به کلیه مالکین مشاعی و ششدانگ امالک 
فوق و اشــخاص حقیقــی و حقوقی ابالغ می شــودچنانچه 
اعتراض داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه  از تاریخ انتشاراولین 
آگهــی اعتــراض کتبی  خــود را بــه اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان جلفا تحویل و ظرف ۳۰ روز دادخواست اعتراض 
خود را به دادگاه جلفا تقدیم و گواهی طرح دعوی را به اداره 
ثبت اســناد و امالک جلفا ارائه نمایند ، در غیر اینصورت رای 
صادره به مرحله اجراءگذاشته خواهد شد.ودر مورد امالک 
واقع درروســتاها از تاریخ الصاق آگهی مدت مبداء اعتراض 
شروع میشود. ضمنًا آگهی اصالحی در یک نوبت چاپ وانتشار 
ومهلــت اعتــراض به آن یک ماه ار تاریخ انتشــار می باشــد.

     تاریخ انتشار نوبت اول :   ۹۹/۰8/۲۷
     تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۹۹/۰۹/1۲

علیرضا روستائی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جلفا

 اداره ثبت اسناد و امالک جلفا

م.الف:۵۲۷,۵۷۹۰
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1۳۹۹۶۰۳۰4۰۲۳۰۰1۰4۰ مورخه 1۳۹۹,۰۷,۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آذرشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا کریم پور دهخوارقانی فرزند 
عسگر بشماره شناسنامه ۵۶۹ صادره از آذرشهر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۳4.۶۳ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
۲ فرعی از ۶۳۳۰ اصلی واقع در بخش 1۲ تبریز خریداری از مالک رســمی خانم صدیقه حســین زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کالسه: 1۳۹۹1144۰4۰۲۳۰۰۰1۰۷

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۹,۰8,1۲            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۹,۰8,۲۷
بهرام قاصدی-رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهر
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آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم

روزنامه سرخاب
شناسه آگهی: 1040961

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/8/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/8/27

ســازمان عمران تبریز در نظر دارد به اســتناد بند یک صورتجلسه شــماره 83 مورخه 98/3/29 شورای محترم 
ســازمان، تعدادی از امالک خود را طبق لیســت ذیل و بشرح مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به 

فروش برساند.
موضوع مزایده:

امالک
1- تعداد 12 واحد خدماتی به شــماره های 1و 2 و ۴و ۵ و ۶ و 7 و 8 و 9 و10 و 11 و 12 و 13 در طبقه دوم پاســاژ جهان 
نما واقع در ضلع غربی کوی نظام پزشــکی )بصورت %۵0 نقدی و ۵0 درصد اقســاط ۶ ماهه مســاوی - فروش 

بصورت یکجا(
2- ســرقفلی مغازه های A3۴-A33-A32-A31-A30-A29-A2۶-A۶-A۵ واقع در طبقه همکف پاساژ همشهری 

-خیابان توحید )بصورت نقدی یا تهاتر با پیمانکاران طرف قرارداد و طلبکار سازمان( 
3- سرقفلی واحد تجاری شماره ۵ طبقه همکف پاساژ پالسما بانضمام بالكن واقع در خیابان شریعتی )بصورت 

تمام نقدی( 
۴- یــک قطعه زمین تجاری- خدماتی به شــماره 98 و یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ بشــماره 99 از قطعات 
تفکیکی رســالت - کوی سوســنگرد )بصورت %۵0 نقدی و %۵0 اقســاط 8 ماهه مســاوی یا تهاتر با پیمانکاران 

تراش ، تسطیح، رگالژ، پخش آسفالت و تامین و حمل مصالح(
۵- عرصه قطعه زمین آموزشی واقع در آخر ائل گلی ضلع غربی برج میالد )بصورت%۵0  نقدی و %۵0 اقساط ۶ ماهه( 
۶- قطعه زمین ورزشی واقع در خیابان استاد معین - کوچه نظامی )بصورت%۵0 نقدی و %۵0  اقساط ۶ ماهه( 
7- واحــد خدماتی شــماره 33 طبقه دوم پاســاژ عتیق واقع در خیابان امام - چهارراه بهشــتی )منصور ســابق( 

)بصورت تمام نقدی( 
8- عرصه قطعه زمین مســکونی تحت شــماره 8 از قطعات تفکیکی ســهم شــهرداری واقع در خیابان سهندیه - 

میدان الهیه بانضمام مجوز تهیه نقشه )بصورت تمام نقدی( 
9- زمین تجاری شماره 1۵۵ واقع در ائل گلی، باغچه بان )بصورت تمام نقدی( 

10- سرقفلی زیر زمین تجاری واقع در خیابان شهید رضانژاد) بصورت تمام نقدی( 
11- مغازه های شماره 27 و 28 و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ واقع در بازار گلستان شهرک مبل و خودرو مایان) بصورت تمام نقدی( 

12- یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در برج نرگس رشدیه بشماره ۶۵ طبقه نهم ) بصورت تمام نقدی( 
13- قطعه زمین مسکونی از قطعات تفکیکی شهرک مصلی )مرزداران( ) بصورت تمام نقدی( 

1۴- مغازه شماره ۶1 بازار باقرخان، شهرک مبل و خودرو )بصورت تمام نقدی(

1- قیمت پایه ی کارشناســی برای هر کدام از موارد مزایده، مشــخصات کامل آنها، نحوه فروش و سایر شرایط در 
اسناد مزایده درج گردیده است.

2- مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر کدام از موارد مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
3- شرکت کنندگان از تاریخ 99/8/20 تا تاریخ 99/9/8 جهت اخذ اسناد مزایده فرصت دارند.

۴- پیشنهادها بایستی تا آخر وقت اداری )13:30( روز شنبه مورخه 998/9/8 به دبیرخانه سازمان عمران تحویل گردد.
۵- پیشنهادات واصله ساعت 13:30 روز شنبه مورخه 99/9/8 در محل سازمان عمران باز و قرائت خواهد شد.

 ۶- متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشــتر با شــماره تلفن 3۴7۶9۵83-0۴1 واحد امور قراردادهای ســازمان 
واقع در تبریز - آخر خیابان صائب - سازمان عمران تبریز تماس حاصل نمایند.

7- محل تحویل اسناد مزایده: تبریز - آخر خیابان صائب - امور قراردادهای سازمان عمران تبریز 
8- شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.

9- مبلغ فروش اسناد مزایده -/۵00/000 ریال می باشد که بصورت واریز نقدی به حساب شماره 7008213۴0۵0۵ 
بانک شهر شعبه آزادی بنام سازمان عمران تبریز دریافت میگردد.

)ر 99/8/1۵(
سازمان عمران تبریز 

روزنامه سرخاباطالعیه    »نوبت اول«
شناسه آگهی: 1045824

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/8/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/9/8

بنــا به ماده واحده مصــوب70/11/03 مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
نقشــه و مختصات UTM مربوط به رای کمســیون مــاده 12 قانون زمین 
شهری به شــماره 3۶-99 از سال 1399 شمســی در خصوص موات بودن 
پنــج قطعه زمین در اراضی شــادآباد ســفلی، حد جنوبی اتوبان شــهید 
کسایی، مجاور مجموعه ورزشی یادگار امام، پادگان زاغه مهمات ارتش و 
از پالک 17۴ فرعی از 1۴ اصلی بخش 9 تبریز در دو نوبت و به فاصله 10 روز 
اعالن عمومی می گردد تا معترضین حقیقی و حقوقی در صورت داشتن 
اعتراض به رای فوق الذکر حداکثر تا ســه ماه از انتشــار آگهی نوبت دوم، 
اعتــراض خود را به مراجع قضایی ذی صالح تســلیم نمایند و در صورت 

عدم اعتراض، رای صادره قطعی و الزم االجراست.
اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی

آگهی مفقودی
پروانه دامداری روستایی جهت پرورش گوساله پرواری در 

روستای آغاجاری متعلق به آقای سجاد صفائی سعیدآباد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
تاریخ انتشار: 1399/8/27           عجبشیر

آگهــی دعوت بــه مجمــع عمومی عــادی بطور فــوق العاده
شرکت تعاونی مسكن فرهنگيان و كاركنان دولت در عجب شير
به شماره ثبت   12 و  شناسه ملی      10860451501 )نوبت اول(

روزنامه سرخاب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/8/27

جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( شــرکت تعاونی مســكن فرهنگيان و كاركنان دولت در عجب شير در روز شنبه  
مورخــه  99/09/22  ســاعت 12:00 در محل اســتان آذربايجان شــرقي - شهرســتان عجب شــير - بخش مركزي – شــهرک انقــالب – مجتمع 
آپارتمانهای فرهنگیان- طبقه اول -کدپســتی ۵۵۴1711۴19 برگزار می شــود. از کلیه اعضا دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیم در موعد مقرر 

در مجمع عمومی حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

- گزارش مکتوب هیئت مدیره در خصوص عملکرد تعاونی طی سال های 9۴ الی 98
- گزارش بازرس در خصوص عملکرد هیئت مدیره طی سال های 9۴ الی 98

-  تصویب صورتهای مالی سال های 9۴ الی 98
- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1۴00

- تصمیم گیری در مورد تعیین خط مشی آتی شرکت
- تصمیم گیری در مورد افزایش / کاهش اعضا و افزایش / کاهش سرمایه شرکت

- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی

- تعیین روزنامه کثیراالنتشار اصلی و علی البدل برای درج آگهی های شرکت تعاونی
- تصمیم گیری در خصوص حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس

- اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه 
- تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی

تذکر:
1. اعضایی که درخواســت کاندیداتوری ســمت هیئت مدیره و بازرســی تعاونی را دارند موظفند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت حداکثر یک 
هفتــه )7روز( فرم درخواســت را تکمیــل و مدارک مورد نیــاز )کپی شناســنامه ، کارت ملــی ، کارت پایان خدمت ، مــدارک تحصیلی و حکم 
کارگزینی و ۴ قطعه عکس ۴*3 و گواهی عدم ســوء پیشــینه و تاییدیه از مراجع ذیصالح قانونی و همچنین کمیسیون ماده ۵ ( را آماده و 

جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
2.  این مجمع عمومی با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضا رسمیت می یابد و مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم 

مغایرت با ضوابط  قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسكن فرهنگيان و كاركنان دولت در عجب شير

م.الف: 99/33۴۵ 

آگهی تصمیمات شرکت الیاف کائولن ارس )سهامی خاص( به شماره ثبت 5408 و شناسه ملی 14005082689
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/0۶/1۵ شرکت مزبور که در تاریخ 1399/08/2۵ تحت شماره 291۵/

ث99 به این واحد واصل گردیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است.

موسســه حسابرســی و خدمــات مالی آریا بهروش به شناســه ملــی 10100۶21378 به ســمت بازرس اصلی و قاســم معاصر به شــماره ملی 

280032۶2۶3 به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

صورتهای مالی سال مالی 1398/12/29 به تصویب رسید.

روزنامه جمهوری اسالمی جهت درج در آگهی های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس - رستمیان

م.الف: 99/33۴7         ش.پ: 2022/ث99
آگهی تاسیس شرکت پدیده صنعت پایون ارس )با مسئولیت محدود(

خالصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 1399/0۶/17 
تحــت شــماره ۶۶77 و شناســه ملــی 1۴009۴1۵3۶۶ در دفتــر ثبت 
شــرکت های ســازمان منطقــه آزاد تجــاری - صنعتــی ارس به ثبت 
رســیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید، جهت 

اطالع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد.
1. موضوع شــرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجــاز بازرگانــی ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی و بیــن المللی، 
گشــایش اعتبارات و ال ســی نزد بانک ها، اخذ و اعطای نمایندگی 
های مجاز بازرگانی، شــرکت در نمایشــگاه ها و غرفه آرائی اخذ وام 
و تســهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری انجام کلیه 
امــورات فوق در مناطق آزاد تجاری صنعتی و در چارچوب قوانین و 

مقررات مربوطه.
2. مرکز اصلی شــرکت: استان آذربایجان شــرقی، شهرستان جلفا، 
بخش مرکزی، شــهر جلفــا، محله امام خمینی، ویــال، کوچه ویال 3، 
کوچه )ویال 1(، پالک 0، ســاختمان مرکز خرید ارس، طبقه ســوم، کد 

پستی ۵۴۴1۶۵37۶۴
3. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۴. میزان ســرمایه شــرکت: مبلــغ ۵00.000.000 )پانصــد میلیون( 
ریال تمامًا نقدی. 

آنــان: 1-  از  ۵. اســامی شــرکاء و میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک 
حمیدرضــا فرهنــگ دارنــده مبلــغ هفتــاد و پنــج میلیــون ریــال 
کشــوری  مرواریــد   -2 الشــرکه  ســهم  درصــد  پانــزده  معــادل 
میلیــون  پنــج  و  بیســت  و  چهارصــد  مبلــغ  دارنــده  راســتی 
ریــال معــادل هشــتاد و پنــج درصــد ســهم الشــرکه مــی باشــد.

۶. مدیــران شــرکت: مرواریــد کشــوری راســتی بــه شــماره ملــی 
2280۶72۵۶1 به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره – حمیدرضا 
فرهنگ به شــماره ملی 230119۴79۵ به ســمت رئیس هیات مدیره 

به مدت نامحدود انتخاب شدند.
7. دارندگان حق امضاء مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری 
و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسالمی و مكاتبات عادي و اداری 
با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

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

9. انحــالل شــرکت: مطابق مــاده 11۴ قانــون تجارت و اساســنامه 
شرکت خواهد بود.

10. اساسنامه شرکت در 27 ماده و بدون تبصره به تصویب رسید.
11. روزنامه سرخاب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی 
منطقه آزاد ارس - رستمیان
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علی دایی: هنوز 7 گل باقی مانده است؛

 رونالدو رکوردم را بشکند 
مستقیم به او تبریک می گویم

گزارش

مهر- آقای گل فوتبال ملی جهان با بیان اینکه امیدوار است 
کریســتیانو رونالدو رکورد گل های ملی او را بشــکند، گفت: از 
این اتفاق ناراحت نمی شــوم و مســتقیم بــه رونالدو تبریک 

خواهم گفت.
در حالی که کریســتیانو رونالدو اســطوره فوتبــال دنیا و تیم 
ملــی پرتغال تعداد گل های ملی خود را به عدد 1۰2 رســانده 
اســت، به موازات خود بحث علی دایی اسطوره فوتبال ایران 

را هم در اکثر رسانه های معتبر دنیا پیش کشیده است.
دایی بــا تیم ملی فوتبال ایــران موفق شــد 1۰۹ گل ملی را به 
ثمر برساند و عنوان آقای گل فوتبال ملی جهان را از آن خود 
کند. نزدیک شدن رونالدو به علی دایی توجهات را دوباره به 

سوی اسطوره فوتبال ایران جلب کرده است.
در همین ارتباط ســایت »توتومرکاتو« ایتالیــا گفتگویی را با 
علی دایی انجام داده است. رونالدو فقط ۷ گل تا رسیدن به 
آقای گلی دایی فاصله دارد و شــاید این اتفاق در مســابقات 

آینده پرتغال رخ بدهد.

علی دایــی در این خصــوص گفت: من صمیمانــه امیدوارم 
رونالدو بتواند به رکورد گل های ملی من برسد. وی در پاسخ 
به این سئوال که آیا ناراحت نمی شوید رونالدو از شما سبقت 
بگیــرد؟ تاکید کرد: به هیچ وجه. ایــن افتخار بزرگی برای من 
خواهد بود که بازیکنی در ســطح و کالس رونالدو بتواند این 
کار را انجام بدهد. رونالدو نــه تنها در این دوران بلکه یکی از 

بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال است؛ یک پدیده مطلق.
»هــر زمــان رونالــدو رکورد شــما را بشــکند چــه کار خواهید 
کرد؟« آقای گل ملی فوتبال جهان در پاســخ به این ســئوال 
تصریح کرد: خیلی ســاده است. مســتقیم به رونالدو تبریک 
مــی گویم اما اول او باید به این رکورد برســد. رونالدو 1۰2 گل 
ملی با پرتغال زده و مطمئن هستم او رکورد مرا می شکند اما 

هنوز هفت گل دیگر مانده است )با خنده(
دایــی که ســابقه بازی در بونــدس لیگا آلمان را هــم دارد، در 
خصــوص اینکه آیا دوســت داشــت در لیگ ایتالیــا هم بازی 
کند؟ گفت: مطمئنًا بله ولی متاســفانه هرگز فرصت بازی در 
سری آ را نداشتم. با این حال هنوز لذت بازی مقابل تیم های 
معــروف و تاریخی ایتالیا مثل میالن و اینتــر را دارم. هرگز آن 
شب های شــگفت انگیز فوتبال را فراموش نمی کنم و همواره 

آن را در یاد دارم.
وی در خصــوص فوتبــال ایتالیا یادآور شــد: اغلــب فوتبال 
ایتالیــا را دنبــال می کنــم و آن را دوســت دارم. از نظــر مــن 
باشــگاه های ایتالیا مفهوم منحصر به فردی از فوتبال دارند. 
فقط می توانم برای بازیکنان و هواداران ســری آ ایتالیا در این 

شرایط دشوار آرزوی بهترین ها را داشته باشم.
ســرمربی و کاپیتان پیشــین تیم ملی فوتبال ایــران در پایان 
در پاســخ به این ســئوال که بعد از پایــان دوران بازیگری چه 
کار می کند؟ گفت: من مدتهاســت در کشــورم مربی هســتم. 
در ســن 51 ســالگی تیم ملی ایــران و چند باشــگاه را هدایت 
کرده ام. در گذشته من در زمین بازی سرگرم بودم و امروز هم 

همین کار را از روی نیمکت انجام می دهم.

سازمان لیگ فسخ شکاری را 
ثبت نکرد

ورزش سه- وکیــل مهاجم جوان تراکتور نسبت به عدم ثبت 
قرارداد موکل خود طی دو مرحله در ســازمان لیگ معترض 

شد.
هفتــه گذشــته باشــگاه تراکتــور نســبت به فســخ یک طرفه 
قرارداد رضا شکاری با این تیم معترض شد، اما چهار روز قبل 
فریبرز محمودزاده، مســؤول کمیته نقل و انتقاالت ســازمان 
لیگ مدعی شــد که این مهاجم چنین اقدامی انجام نداده و 
قراردادش به ثبت نرســیده است.  اکنون صادقی، وکیل رضا 
شــکاری با انتشــار اطالعیه ای که متن آن را در زیر می خوانید، 
به این موضوع پرداخته و نســبت به عدم ثبت فسخ قرارداد 

این مهاجم در سازمان لیگ معترض شده است:
 »چند روز قبل صحبت هایی در مورد شــکایت آقای شکاری از 
باشگاه تراکتورسازی در رسانه ها مطرح و اسناد ثبت شکایت 
و فرم درخواست فسخ ایشان روی سایت سازمان لیگ منتشر 
گردید. طبق رویه جاری انتشــار درخواست بازیکن یا باشگاه 
که یک ســند محرمانه اداری بوده و انتشــار آن با مشخصات 
فردی و شــخصی قبــل از رســیدگی در کمیته محتــرم تعیین 
وضعیــت و انضباطــی خالف قانون اســت، که ایــن موضوع 
موجب ایجاد مشکالت برای آقای شکاری شده که می بایست 

فدراسیون محترم فوتبال راجع به آن اعالم نظر کند.

 ایمنا- بعد از گذشت از سال هایی که تعداد محدود 
مربیان با تجربــه هدایت تیم های لیــگ برتری را به 
عهده می گرفتند، حاال نبرد نیمکت های لیگ برتری 

به میدانی برای تجربه اندوزی ایجاد شده است.
انتخاب ســید مهدی رحمتی به عنــوان یک بازیکن 
مربی دهه شــصتی در انتهای فصل گذشته تعجب 
اهالــی فوتبــال را در پی داشــت، انتخابی کــه البته 
هماننــد آن در ســپاهان و تــا حدی در اســتقالل رخ 
داد تــا شــاهد نیمکت هایــی جوان در لیگ بیســتم 
باشــیم؛ به بهانه ایجاد یک نسل جدید از مربیان به 
بررسی نیمکت تیم های لیگ برتری در فصل بیستم 

می پردازیم:

پرسپولیس و یحیی؛ باتجربه و موفق
قهرمان چهار فصل گذشته لیگ برتر، لیگ بیستم را 
با سرمربی ۴۹ ســاله خود آغاز کرده است، سرمربی 
که با وجود نرســیدن به 5۰ ســالگی از تجربه بسیار 
خوبی برخوردار اســت و حتی در مقطعی شــایعاتی 
مبنی بر حضور او در تیم ملی نیز شنیده شد؛ باشگاه 
پرســپولیس بــا حفــظ یحیــی گل محمــدی، مربی 
جوانــی که این تیم را برای دومین بار به فینال آســیا 
رســاند؛ می تواند یک آینــده درخشــان را برای خود 

بیمه کند.

استقالل و فکری؛ اول تجربه بعد استقالل
باشگاه استقالل بعد از گذراندن حواشی بسیار برای 
بازگشــت اســتراماچونی، به دنبال جذب یک مربی 
ایرانــی برای موفقیت بود و گویا اســتقالل و محمود 
فکــری در فصــل نقــل و انتقاالتــی مثــل دو حلقــه 
گمشده بودند، فکری در رؤیا پردازی یک چالشبزرگ 
بعد از 12 سال تجربه اندوزی در 51 سالگی و استقالل 
در فکر جذب یک مربی از جنس استقالل حلقه ای که 
نتیجه آن رســیدن فکری به نیمکتی بود که می تواند 
بــا ارائه یک عملکرد مثبت و با ثبات تا ســال ها آن را 

برای خود نگه دارد.
 

فوالد و نکونام؛ موفق و باثبات
شاید فقط باید جواد نکونام باشید تا در ۴۰ سالگی و 
آن هم در ایران ۳ سال تجربه مربیگری موفق داشته 
باشــید، نکونام که در آغاز فصل نقــل و انتقاالت به 
عنــوان یکــی از گزینه هــای اصلی هدایت اســتقالل 
مطــرح شــد، کســی که بــا تعهــد خــود به باشــگاه 
خوزستانی دست ردی به سینه تیم دوران بازی خود 
زد تا در تالش برای کامل کردن پروژه ای باشد که دو 

سالی می شود آن را در فوالد آغاز کرده است.

تراکتور و منصوریان؛ عدم اعتماد به
 نیروی بومی

باشگاه تراکتور فصل نوزدهم لیگ برتر را با قهرمانی 
جــام حذفی با پایان رســاند، با این وجــود در تبریز 
کســی تــالش آن چنانی بــرای ابقای الهامــی نکرد تا 
علیرضا منصوریــان که در مقطعی گزینه اســتقالل 
برای هدایت این تیم بود، راهی تبریز شــود؛ تراکتور 
ششمین تیم تحت هدایت مربی ۴8 سابق استقالل 
و ذوب آهن اســت و گویا علی منصور در این تیم در 

سودای تکرار روزهای شیرین نفت تهران است.

سپاهان و محرم؛ تعصب محرم ناجی 
سپاهان؟

همــواره حضور یــک مربــی از جنس یک باشــگاه و 
تعصب سرمربی به تیم تحت هدایت یک اصل مهم 
در موفقیــت تیم هــا بوده اســت، موضوعی ه باعث 
شد ســپاهان بعد از سال ها یک ســرمربی درست از 
جنس سپاهان ببیند، کسی که اگرچه تجربه چندانی 
در ســرمربیگری ندارد، ولی با توجه به آنچه از قدرت 
رهبــری نویدکیا ســراغ داریم موفقیــت او در عرصه 

مربیگری بسیار محتمل است.

شهر خودرو و سید مهدی؛
 اولین دهه شصتی نیمکت ها

ســید مهدی رحمتی اگرچه جوان ترین سرمربی لیگ 
بیستم نیست ولی اولین سرمربی دهه شصتی تاریخ 
لیگ برتر لقب می گیرد. کسی که با وجود خداحافظی 
نکردن از فوتبال فعًا در ترکیب شــهر خودرو حضور 
نــدارد و ترجیح می دهد به جای خط دروازه روی خط 

کنار زمین و به عنوان سرمربی بایستد.

صنعت نفت و پور موسوی؛ کاشف ستاره ها 
شادی آور آبادان؟

سیروس پور موسوی که متخصصان فوتبال بیشتر 
او را بــا کشــف ســتاره ها در تیم هــای ملــی پایــه به 
یــاد می آوردنــد چند فصلی می شــود که بــه عنوان 
ســرمربی تیم بزرگســاالن در لیگ برتر فعالیت دارد 
و در لیگ بیســتم نیز هدایت صنعــت نفت آبادان را 
به عهده گرفت، پور موســوی بــا وجود تجربه خوب 
در رده هــای پایــه جز مربیــان تــازه وارد لیگ برتری 

محسوب می شود.

نساجی و افاضلی؛ 
دستیار فکری موفق است؟

دیگر مربی دهه شــصتی لیگ برتری وحید افاضلی 
دستیار ســابق محمد فکری در نساجی است، کسی 
کــه در بیــن اســامی مربیــان لیــگ برتری جــز تنها 
مربیانی است که سابقه بازی حرفه ای آنچنان ندارد 
و نســاجی نیــز اولین تیم تحــت هدایت آن اســت؛ 
افاضلی با توجه به تجربه باال به عنوان دستیار مربی 

می تواند آینده خوبی را برای نساجی ایجاد کند.

قلعه نویی و گل گهر؛ بمب نیمکت
 در سیرجان

امیــر قلعه نویی پرافتخار ترین ســرمربی ادوار لیگ 
برتر را می توان بمب نقل و انتقاالتی مربیان دانست، 
کســی که بعــد از چندین ســال حضــور در تیم های 
درجه یک راهی ســیرجان و گل گهر شــد تا این بار با 

یک تیم متوسط در فکر خلق شگفتی بزرگ باشد.

ماشین سازی و بیات لو؛ مربی 33 ساله در تبریز
لقب جوان ترین مربی فعلی لیگ برتر با اختالف در 
اختیار وحید بیات لو مربی جوان و ۳۳ ساله ماشین 
ســازی تبریز است، ســرمربی که با حمایت باشگاه و 
کمک از تجربه چند دستار می تواند پیام آور یک نسل 

جوان از مربیان مستعد از تبریز باشد.

ذوب آهن و رحمان رضایی؛ 
مربی پرحاشیه در اولین تجربه لیگ برتری

رحمان رضایی ۴5 ســاله در فصل گذشته به عنوان 
مدیرفنــی به ذوب آهن اضافه شــد و در فصل نقل 
و انتقاالتــی در اتفاقــی عجیــب ســکان دار هدایــت 
گاندوها شــد، انتخابی کــه اگرچه بــا واکنش منفی 
هــواداران ایــن تیــم همراه بــود، ولی ایــن موضوع 
مطمئنًا از انگیزه مربی جوان ذوب آهن کم نمی کند.

پیکان و تارتار؛ مربی باتجربه این بار در قدس
مهدی تارتار سرمربی ۴8 ساله و جوان و موفق که در 
فصول گذشته هدایت تیم های متعددی را عهده دار 
شــده اســت در ادامه ماجراجویی خود راهی پیکان 
شــد تا تیمی که فصل گذشــته با عبدهللا ویسی به 
سختی در لیگ ماندنی شــد با تارتار برای کسب یک 

عنوان میانه جدولی تالش کند.

سایپا و صادقی؛ این عهد ناگسستی ست
هدایــت ســایپا از روزی کــه علــی دایی بــا اظهارات 
جنجالی خود مسیر جدایی از سایپا را پیش گرفت به 
دست هافبک باتجربه این تیم قرار گرفت، سرمربی 
جوان و ۴1 ساله ای که در حال گذراندن دومین سال 

مربیگری خود در سایپا است.

مس رفسنجان و ربیعی؛ متخصص صعود 
دسته های پایین این بار در لیگ برتر

محمد ربیعی دیگر ســرمربی دهه شصتی لیگ برتر 
اســت کــه همچون پور موســوی ســابقه حضــور در 
تیم های حرفه ای به عنوان بازیکن را ندارد و چندین 
سال تجربه خود را صرفًا برای مربیگری صرف کرده 
اســت، ربیعی ســابقه صعود با چندین تیم به لیگ 
یــک و دو را دارد و اولین تجربه لیگ برتری خود را با 

مس رفسنجان سپری می کند.

آلومینیوم و خطیبی؛ اراک شهر رویایی خطیبی
رســول خطیبی دیگر مربــی جــوان و باتجربه لیگ 
برتــری اســت، کســی که بــا ۴2 ســال ســن هدایت 
چندیــن تیم لیــگ برتــری را عهده دار بوده اســت و 
با آلومینیــوم نیز برای ماندن در لیگ و حتی کســب 

عنوان تک رقمی تالش خواهد کرد.

نگاهی به نیمکت تیم ها در لیگ بیستم

فارس- مشاور فنی تیم فوتبال تراکتور گفت: به جز 
دو بازیکــن فعلی تراکتور در تیم ملــی ۴،5 بازیکن 

دیگر ما هم شایستگی حضور در این تیم را دارند.
 عبــاس چمنیــان  دربــاره آخریــن وضعیــت تیــم 
فوتبــال تراکتــور پیــش از دیــدار مقابــل نســاجی 
مازنــدران اظهــار داشــت: وقفــه دو هفتــه ای لیگ 
برتر فرصــت خوبی بود تــا بازیکنان جدیــد با تیم 
هماهنگ تر شــوند. تراکتور دیرتر از سایر تیم ها کار 
خود را شروع کرد و جذب بازیکن مقداری زمان برد. 
به همین دلیل جــا انداختن تفکرات کادر فنی نیاز 
به زمان داشت. شــرایط نسبت به دیدار اول خیلی 
بهتر شده و بازیکنان ما از لحاظ آمادگی جسمانی و 

تاکتیکی شرایط مطلوب تری دارند. 
وی افزود: اطمینان داشــته باشــید مقابل نساجی 
بازی بهتری شــاهد هســتیم و بازیکنان ما نســبت 
به دیدار با نفت مســجد ســلیمان بهتــر بازی کرده 
و نتیجه بهتری می گیرند. اگرچه در همان مســابقه 
هم مســتحق کســب ســه امتیاز بودیم اما به دلیل 
اتفاق هــای بازی نتوانســتیم به این هدف برســیم. 
به دیدار با نســاجی برای کســب نتیجه و بازی بهتر 

امیدوار هستیم. 
مشــاور فنی تیم تراکتور دربــاره تمهیدات کادرفنی 
این تیم  جهت آشــنایی بازیکنان با چمن مصنوعی 
ورزشــگاه وطنــی قائم شــهر گفت: امــروز در چمن 
مصنوعی مجموعه ورزشی شــهرداری تبریز تمرین 
کردیــم و سه شــنبه هــم در همیــن زمیــن تمریــن 
خواهیم داشــت تــا بازیکنان بتوانند بهتــر با زمین 
چمن مصنوعــی وطنی قائم شــهر تطبیــق یابند. 
از لحــاظ فنــی و ذهنــی با برگــزاری این دو جلســه 
تمرینــی آمــاده دیــدار با نســاجی در زمیــن چمن 

مصنوعی می شویم. 
چمنیان دربــاره آخرین وضعیــت بازیکنانی مانند 
مسعود شــجاعی و محمدامین اسدی برای حضور 
مقابــل تراکتــور مقابل نســاجی گفت: بــا توجه به 
پرونده های موجود در کمیته وضعیت فدراســیون 
فوتبال شــرایط امســال خاص بوده و با ســالهای 
گذشــته تفــاوت دارد. تراکتــور هــم از ایــن قاعده 
مســتثنا نبــود و امیــدوارم مشــکالت حل شــود تا 
بتوانیــم از محمدامین اســدی هم مقابل نســاجی 

استفاده کنیم. 
وی ادامــه داد: درباره شــجاعی هم بایــد بگویم به 
بخشــش این بازیکن امیدوار هســتیم زیرا بازیکن 

باشخصیت و جنتلمنی اســت که همیشه با احترام 
رفتار می کند. امیدوارم مشــکل وی برطرف شــود و 
با پیگیری های باشــگاه محرومیت شجاعی کاهش 
یابد تا بتواند با توجه به آمادگیش مقابل نســاجی 

به ما کمک کند.
عضو کادرفنی تراکتور با اشــاره به بازگشت احسان 
حاج صفــی و اکبر ایمانــی از تمرینات تیــم ملی به 
تبریــز خاطرنشــان کــرد: جــدا از ایــن دو بازیکــن 
احســاس می کنم جــای چهــار پنــج نفــر از تراکتور 
در تیــم ملی خالی اســت. افــرادی مانند مســعود 
شــجاعی و اشــکان دژاگــه بــه علــت آمادگی شــان 
همین االن هــم می توانند به تیم ملــی کمک کنند. 
آنها در تمرینات ما به حدی خوب کار کرده اند که نه 
تنها در تراکتور بلکــه می توانند کمک حال تیم کادر 
نفی تیم ملی هم باشــند. ضمن اینکــه محمدرضا 
خانــزاده، مهــدی تیکــدری و محمدرضــا اخبــاری 
هــم جزو نفــرات باکیفیــت و آماده لیگ هســتند و 
شایستگی پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند. قطعا 
دعــوت آنها به تیم ملی هم به این تیم و هم تراکتور 
کمــک می کند و امیدوارم اســکوچیچ ایــن نفرات را 

بهتر ببیند.
چمنیــان دربــاره اینکــه آیــا تراکتــور برای بــازی با 
نســاجی بازیکــن مصدومــی دارد گفــت: بــه جــز 
احســان حاج صفــی بازیکــن مصدومــی نداریم. 
بیشــترین نگرانی ما درباره وی بود که در بازی تیم 
ملی مقابل بوســنی مصدوم شــد اما با پیگیری ما 
این مصدومیت جدی نیســت و احســان به دیدار 

مقابل نساجی می رسد. 
وی درباره شــناخت کادر فنی تراکتور از تیم نساجی 
اظهار داشــت: نساجی همیشــه تیم قابل احترامی 
بــوده و در قائــم شــهر از امتیــاز میزبانی اســتفاده 
می کند. بــا وجــود خالی بــودن جای تماشــاگران 
خونگرم و متعصب قائم شــهری در ورزشگاه وطنی 
بایــد بگویم امیدواریــم بازی خوبــی از کار دربیاید. 
قائــم شــهر و تبریز جــزو شــهرهایی هســتند که با 

هواداران پرشور خود شناخته می شوند.
مشــاور فنــی تیــم تراکتــور تصریــح کــرد: بــا تمام 

احترامــی کــه برای نســاجی قائل هســتم امــا باید 
بگویم به نتیجه دیدار اول این تیم مقابل آلومینیوم 
چندان توجه نمی کنیم زیرا در دو سه هفته ابتدایی 
لیگ برتــر تیم ها بــه هارمونی الزم نرســیده اند. با 
وجود نتیجه خوبی که نساجی در دیدار اول گرفت 
نقاط قوت و ضعف حریــف را آنالیز کرده و امیدوار 

هستیم با دست پر از قائم شهر بیرون بیاییم. 
چمنیان دربــاره اینکه آیــا اهداف نقــل و انتقاالتی 
کادر فنی تراکتور تأمین شــد توضیح داد: وضعیت 
از  بــود.  خــاص  خیلــی  امســال  انتقــاالت  و  نقــل 
یک طرف تیم ها نســبت به ســالهای قبــل از لحاظ 
اقتصــادی شــرایط مطلوبــی نداشــتند و از طرفی 
برخــی بازیکنان هم ارقام خاصــی مطرح می کردند 
که دســت کــم برای تیمــی مانند تراکتــور که بخش 
خصوصی آن را اداره می کند قابل پرداخت نیست.

وی ادامه داد:  محمدرضا زنوزی برای ســر و سامان 
دادن به تراکتور نقش پررنگی داشــته اما قاعده ای 
برای قراردادهای بازیکنان تراکتور در نظر گرفته که 
نباید از این قاعده خارج شد. شاید به تمام اهداف 
مان در نقل و انتقاالت نرسیدیم اما به نفرات جذب 
شــده هم اعتمــاد داریــم و بــا اســتفاده از آنها می 

توانیم در لیگ برتر هم نتایج خوبی کسب کنیم.
محمــد  حضــور  دربــاره  تراکتــور  کادرفنــی  عضــو 
عبــاس زاده در ایــن تیــم گفــت: وی از مهاجمــان 
شناخته شده فوتبال ایران است و امیدوارم بتواند 
به تیــم ما کمک کنــد. تراکتور در گذشــته هم ثابت 
کــرده قابلیت هایــی دارد و همانگونه کــه پیش از 
ایــن هم برخــی بازیکنــان در این تیم احیا شــدند، 
انشــاءهللا با تفکرات تاکتیکی علیرضا منصوریان، 
عبــاس زاده هــم در تیــم ما احیــا خواهد شــد و به 

تراکتور کمک می کند.
چمنیان دربــاره احتمالی تعویق مســابقات هفته 
دوم لیگ برتر به دلیل روند افزایش ابتال به بیماری 
کرونــا توضیح داد: حفظ ســالمت جامعــه و مردم 
اولویت همه اســت و نمی توان این موضوع را منکر 
شــد. در طول تاریخ هــم چنین شــرایطی را تجربه 
نکرده ایــم امــا از روز اولی کــه کار خــود را در تراکتور 

آغــاز کردیــم بــا دو پلــن کار خــود را پیــش بردیم. 
پلــن اول در مورد تعطیلی مســابقات بــود و پلن 
دیگر براســاس برنامه اعالم شــده از سوی سازمان 
لیگ بــود. بنابراین در حال حاضر مشــکل خاصی 
نداریم. اگر بازی ها برگزار بشــود براساس پلن اول 
خود جلــو می رویــم و اگر دچــار وقفه شــود از این 

شرایط به سود خودمان استفاده می کنیم.
وی افزود: شرایط خاص است و نمی توان ایرادی به 
تعطیلی رقابتهای لیگ به دلیل کرونا گرفت. شاید 
وقتی اردوی تیم ملی سبب وقفه بلند لیگ می شد 
مربیــان حــق اعتــراض داشــتند امــا اکنــون بحث 
ســالمت مطرح اســت و  اگر ســتاد کرونا تصمیم به 
برگزار نشدن مســابقات بگیرد، ایراد گرفتن نسبت 
به آن جایز نیســت. همه تیم ها باید آماده باشــند 
تا اگر وقفه ای هم به وجود آمد شــرایط خوب خود 
را حفظ کنند. ضمن اینکه شــاید تیم ها با استفاده 
از وقفــه رقابت ها بتواننــد تمرینات بهتــری انجام 

بدهند و در ادامه بازی های باکیفیت تری ببینیم.
سرمربی اســبق تیم ملی نوجوانان درباره اینکه آیا 
فدراســیون فوتبال بــرای تیم ملی جوانــان به وی 
پیشنهاد ســرمربیگری داده است توضیح داد: این 
موضــوع بالفاصلــه جدایــی مظلومی مطرح شــد 
امــا کار خود را در تراکتور آغاز کــرده بودم و از لحاظ 
تعهد و رفتاری درست نبود به تیم ملی جوانان فکر 
کنــم. اولویت مــن در حال حاضر تراکتور اســت اما 
هر مربی ایرانی افتخار می کند به تیم ملی کشورش 
کمــک  کند کــه البته ایــن موضوع نیازمند شــرایط 

خاصی است که باید محقق شود.
چمنیان افزود: مشــکالت مالی چالش بزرگی است 
که تمــام مربیــان تیم های ملــی پایه بــا آن مواجه 
می شــوند. از طرفــی تیم جوانــان مدتی اســت که 
اردویی برگزار نکرده و فردی که در این شــرایط روی 
نیمکــت این تیم می نشــیند کار ســختی دارد. پس 
از صحبت هــای اولیه که با مســئولین فدراســیون 
داشــتم صحبــت خاصــی نبــوده و امیــدوارم هــر 
اتفاقی می افتد به ســود تیم ملی کشورمان باشد تا 

توانایی ها و شایستگی جوانان ما مشخص شود.

چمنیان: 5 بازیکن دیگر تراکتور لیاقت حضور در تیم ملی را دارند

عباس زاده در تراکتور احیا می شود
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سخن روزسخن روز
هواپرستى همانند کورى است، چه بسا دور که از نزدیک نزدیکتر، و چه بسا نزدیک که از دور دورتر است

تنها، کسى است که دوستى ندارد، کسى که از حق تجاوز کند، زندگى بر او تنگ مى گردد
هرکس قدر و منزلت خویش را بداند حرمتش باقى است، استوارترین وسیله اى که مى توانى به آن چنگ زنى

 رشته اى که بین تو و خداى تو قرار دارد 
امام علی )ع(  – نهج البالغه

هنرآنالین- نویســنده فیلم ســینمایی "کارال" می گوید 
تمایل به ساخت آثار تجربی در سینمای ترکیه بسیار زیاد 

است اما امکان پخش و توزیع آن بسیار ضعیف است.
 نفیســه الله نویســنده و کارگردان، فارغ التحصیل رشته 
تئاتــر گرایــش ادبیــات نمایشــی در مقطــع لیســانس، 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر دانشکده 
هنر و معماری و دانشــجوی دکترای ســینما در دانشــگاه 

ملی استانبول است.
در کارنامــه کاری الله، نویســندگی نمایشــنامه  رادیویی، 
همکاری با نشــریات حوزه تئاتر، نویســندگی، کارگردانی 
و بازیگــری در تئاتــر، نوشــتن فیلمنامه و ســاخت فیلم 
انیمیشن کوتاه دیده می شود. او در فیلم "مست عشق" 
در کنار حســن فتحی به عنــوان دســتیار و مترجم حضور 

یافت.
او سال گذشته به عنوان نویسنده فیلم سینمایی "کارال" 
به کارگردانی جیحان کانِدمیر و تهیه کنندگی مورات چینار 
را آمــاده اکران داشــت که به دلیل شــیوع کرونــا اکران آن 

متوقف ماند.
اللــه در گفت وگو با خبرنــگار هنرآنالین دربــاره این فیلم 
بیــان کرد: "کارال" داســتان زندگی یک پــدر هنرمند تئاتر 
عروســکی با بازی چاعالیــان ِســوینِچر و دختر کوچکش 
کارال کانِدمیر محصول کشــور ترکیه اســت کــه اواخر 2۰1۹ 
در اســتانبول فیلمبرداری آن تمام شد و درحالی که آماده 
می شــد تا اکران عمومی خود را آغاز کند به دلیل پاندمی 
کرونا متأسفانه توفیق اکران عمومی پیدا نکرد و همه چیز 
در پی آن در یک ســکون قــرار گرفت. فیلــم تاکنون راهی 
چند فســتیوال بین المللــی ازجمله فســتیوال هایی در 
اســپانیا، کلمبیا، انگلیس و ترکیه شــده است که البته به 
دلیل شــیوع کرونا بسیاری از فســتیوال ها در سراسر دنیا 
امســال برگزار نشدند و به ســال 2۰21 موکول شدند که ما 
هم منتظر هســتیم تا در ســال جدید حضور جشنواره ای 

فیلم را دوباره آغاز کنیم.
او دربــاره چگونگی خلق ایده این فیلــم نیز توضیح داد: 
مــن دانش آموختــه تئاتر هســتم و سال هاســت در این 
عرصــه فعالیــت دارم. بخش عمــده ای از زندگــی من در 
ایــن عرصه بوده اســت، ضمن ایــن که پدرم نیــز در این 
فضــا حضور دارنــد و من از کودکی در ایــن عرصه بودم و 
در این فضا رشــد پیدا کردم. از ســوی دیگــر رابطه من با 
پدرم بسیار متفاوت است؛ نوعی رابطه استاد و شاگردی و 
همین عاملی شد برای نگارش "کارال" قصه دختربچه ای 
که می خواهد مفهوم شــادی را بفهمــد و از پدرش اولین 
درس هــای تئاتــر را می گیرد تــا زندگی کــردن را بیاموزد. 
در نگارش کارال فلســفه خیام یاری رســان بــود؛ در لحظه 
زیســتن، قدر لحظه ها را دانســتن و زندگی را در پس این 

لحظه ها جستجو کردن.
اللــه در ادامــه افزود: فیلم متعلق به ســینمای مســتقل 
و هنــری اســت و در آن از بازیگــران چهره ترکیه اســتفاده 
نشده است. بازیگر اصلی این فیلم یک دختربچه ۹ ساله 

است و بازیگر نقش پدر نیز از هنرمندان تئاتر 
عروســکی اســت که در آمریکا تحصیل کرده و 
سایر بازیگران نیز از هنرمندان قدیمی تئاتری 

ترکیه هستند.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه ترکیــه تا چه 
انــدازه بــه آثــار ســینمای تجربی و مســتقل 
بهــا می دهد، گفــت: ترکیه در قیــاس با ایران 
متأســفانه در این زمینه بســیار ضعیف عمل 
کــرده اســت. فیلم هــای مســتقل به نــدرت 
شــانس اکران شــدن پیدا می کنند و از ســوی 
دیگر هزینه اجاره سالن ها نیز بسیار باالست. 
اما اینجا چیزی شــبیه به گروه هنر و تجربه به 
نام "باشــکا ســینما" و "آرت هــاوس" وجود 
اقصــی  کوچک تــری  ســالن های  از  کــه  دارد 

نقاط اســتانبول تشــکیل شــده اند. تعدادشــان چندان 
زیاد نیســت و فیلم های مســتند و کوتاه نیــز در نمایش 
آن ها جایی ندارند. قیمت بلیت این ســالن ها نسبت به 
سالن های دیگر کمتر است، اما مخاطب چندانی ندارند. 
سیاست گذاری ها در این موضوع به درستی شکل نگرفته 
است و در طی صحبت هایی که با مسئولین، سینماگران 
و مخاطبان طی این ســه سال داشــته ام متوجه شدم که 
هرکســی توپ را به میدان دیگری می انــدازد و حتی خود 
فیلمســازان نیــز از ســاخته های یکدیگــر حتی به شــکل 

معنوی حمایت نمی کنند.
الله در ادامه درباره همراهی وزارت فرهنگ ترکیه با ساخت 
آثار تجربی و حمایت از این گونه سینمایی نیز اظهار کرد: 
عمومًا این طور اســت کــه وزارت فرهنگ ترکیه هر ســال 
در دو نوبت بودجه ای برای ســاخت فیلم به فیلمسازان 
منتخب اختصاص می دهد که شامل ساخت فیلم کوتاه 
نیز می شود. فرصت خوبی است تا فیلمسازان پروژه های 
خــود را ارائه دهنــد و داورانی آنجا حضور دارنــد که آثار را 
ارزیابی کرده و آثار منتخب کمک هزینه ای برای ساخت اثر 
دریافــت می کنند. اما این حمایت در بخش تولید اســت 
و در بخــش توزیع و پخش آثار تجربی تاکنون این کشــور 
موفق عمل نکرده  است. چون بخش خصوصی با بخش 
دولتی همسو نیست و فیلم های تجربی اگر خوش اقبال 
باشــند، در فســتیوال ها فرصت حضور می یابند که البته 
بایــد بگویم تعــداد فســتیوال های بین المللــی فیلم در 

ترکیه نسبت به ایران بیشتر است.
این نویسنده در پاسخ به این سؤال که سینمای ترکیه تا چه 
اندازه به سینمای ما نزدیک است، عنوان کرد: ازآنجایی که 
این دو کشــور به لحــاظ فرهنگی به هم نزدیک هســتند، 

شــباهت های زیــادی وجــود دارد. البته بزرگان ســینمای 
ترکیــه تحت تأثیر ســینمای ایران هســتند و فیلمســازان 
بــزرگ ما ازجملــه مرحوم اســتاد عباس کیارســتمی، آقای 
اصغــر فرهــادی و ... را خیلــی خــوب می شناســند و بــه 
سینمای ما تمایل بسیاری دارند، اما متأسفانه به سینمای 
تجربی بهایی داده نمی شــود و این مشــکلی اســت که در 
اکثر کشــورهای آســیایی وجود دارد. به نوعی تمایل برای 
ســاخت اثر در این عرصه هســت، اما امکان نمایش برای 
آن وجود ندارد. من ســال گذشته داور یک جشنواره فیلم 
کوتاه در ترکیه بودم و آثار بسیار خوبی در آن شرکت کرده 
بود، اما همان طور که گفتم فرصتی برای نمایش عمومی 
این قبیل آثار وجود ندارد و درنتیجه کمکی به شکل گیری 
جریان سینمایی نسل نو در ترکیه نمی شود تا از سینمای 
مستقل حمایت کنند، آنچه تاکنون شکل گرفته نیز بیشتر 

بر مبنای تالش های فردی است.
او در ادامــه بــه نقــش صنعت سریال ســازی این کشــور 
و کیفیت ســاخت این آثار اشــاره کــرد و دربــاره آن گفت: 
سریال سازی در ترکیه یک صنعت است که تبدیل به یکی 
از عظیم ترین منابع کسب درآمد این کشور شده و بعد از 
آمریکا، ترکیه تبدیل به دومین کشور صادر کننده سریال 
در دنیا شــده اســت. وقتی یــک هنر، تبدیــل به صنعت 
می شــود وجه هنــری آن اغلب ضعیف تر اســت و بخش 
اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد و این در همه جای دنیا 

به همین شکل است.
ایــن فیلمســاز جوان در پاســخ به این ســؤال کــه در این 
صنعت جایــگاه فیلمنامه در ترکیه تا چــه اندازه اهمیت 
دارد، توضیح داد: اتفاق خوبی که برای فیلمنامه نویسان 
ترکیه رخ داده این است که بسیار به کار آن ها بها می دهند 
و از استاندارد باالیی در زمینه حقوقی ازجمله حق تألیف 

برخوردارند چراکه قانــون مدونی در این موارد 
دارند، چون مطالبه گر هستند.

الله همچنین درباره نحوه تولید سریال در این 
کشــور و تفــاوت آن با ایــران در ارتباط بــا آماده 
بودن فیلمنامه بیان کرد: عمومًا تهیه کنندگان 
بــه این شــکل پیش می رونــد که بعــد از توافق 
نهایــی در مــورد قصــه، وقتــی چند قســمت از 
فیلمنامــه آمــاده شــد کار را کلیــد می زننــد و 
بعد نســبت به اقبــال عمومی ســریال را پیش 
می برنــد. مــن نگاهــم در این زمینه ســینمایی 
اســت و به نظرم قصه باید تکلیفش با خودش 
روشــن باشــد. درواقع قصــه نباید نســبت به 
مخاطــب طراحی شــود و کــش  بیایــد، باید از 
ابتدا یک نقطه آغاز و پایان داشــته باشد. البته 
این موضوع کامًا سلیقه ای است، اما برای من اینکه نگاه 

متعالی برای نگارش اثر را حفظ کنم، بسیار مهم است.
او در ادامــه بــه فعالیت هــای دیگر خــود اشــاره کرد و 
افزود: در حال نگارش فیلمنامه یک سریال 12 قسمتی 
هســتم، عالوه بر این روی تز دکترای خودم تمرکز دارم. 
همچنیــن دو کتاب در دســت انتشــار دارم کــه یکی "از 
جایی که هستیم" نام دارد و دیگری ترجمه نمایشنامه 
"دربندمانــدگان" نوشــته صباح الدیــن علــی که تنها 
اثر نمایشــی این نویســنده اســت. به نظرم جای آن در 
میان آثار ترجمه شــده از ادبیات نمایشــی جهان بسیار 
خالــی بود کــه خوشــبختانه شــانس این را داشــتم که 
ترجمــه اش را به اتمام برســانم و اکنون کتاب در مرحله 
نهایی و آماده چاپ است. عالوه بر این در حال نگارش 
فیلمنامه فیلم بلندم هســتم که نمی دانم ســاخت آن 
چه زمانی عملی شــود چون باید در ایران باشم. یک کار 
اجتماعی واقع گرایانه – شــاعرانه اســت کــه فعًا پروژه 

دوری به نظر می رسد.
الله که در پروژه "مســت عشق" با حسن فتحی همکاری 
داشت، درباره وضعیت این فیلم سینمایی نیز اظهار کرد: 
من در این پروژه به عنوان یکی از دســتیاران آقای فتحی و 
مترجم ســناریو حضور داشتم و اطالعاتم در همان حدی 
است که همه می دانند و اخبار آن را از فضای مجازی دنبال 
می کنم. امیدوارم که مشکالت این فیلم هرچه زودتر حل 
شــود، چراکه زحمت بســیار زیادی برای آن کشیده شد و 
آقــای فتحی به همــراه تک تک افراد گروهشــان برای این 
کار با دلسوزی تمام وقت و انرژی فراوانی گذاشتند. طلب 
خیر و آرزوی خوب برای آن دارم و امیدوارم که بی سرانجام 

نماند.

  هنر   سینما

نفیسه الله:

فیلم های مستقل به ندرت در ترکیه شانس اکران دارند

عکس:  فارس - علی ارسالنی

منظر

تشییع شهدای 
مرزبانی در ارومیه

مراســم تشییع پیکر ۳ شهید مرزبانی آذربایجان غربی، شنبه2۴ آبان 1۳۹۹ با حضور سردار احمدعلی 
گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا، فرماندهان ارشــد نظامی، اســتاندار آذربایجان غربی و خانواده های 

شهید در محل هنگ مرزی ارومیه برگزار شد.
اســتوار دوم مسلم جهان آرا، اســتوار دوم مالک طاهر و ســرباز وظیفه کامران کرامت، طی درگیری با 

عناصرمسلح ضد انقالب به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

ایمنــا- یــک نویســنده و روانشــناس اجتماعی 
گفت: نســبت به مســئوالن این انتقاد وارد است 
کــه چرا امنیــت، عدالت و شــادی اجتماعی آنقدر 
نیســت که هنرمندان با خیال راحــت برای آینده 

خود و فرزندان شان برنامه ریزی داشته باشند.
احمد پدرام اظهار کرد: هنر هنرمندان این اســت 
کــه مشــهور شــوند و هــدف هــر هنرمنــدی این 
اســت که در عرصه  کاریش زبانزد شــود. مســئله 
مهاجرت های بازیگران را باید از جهت آسیب های 
اجتماعی بررسی کرد، زمانی که یک نفر در جامعه 
احساس کند شرایط کاری، مالی، زندگی و رفتاری 
بــاب میلــش نیســت تصمیــم می گیرد به شــهر 
یا کشــور دیگر مهاجــرت کند. مهاجــرت با قصد 

داشتن زندگی بهتر انجام می شود.

وی افزود: مهاجــرت از توصیه های پیامبر اســت 
کــه وقتی شــرایط جایی برایمان تنگ اســت برای 
زندگــی بهتر از آن مــکان مهاجــرت کنید. هجرت 
پیامبــر نیز در تاریخ ثبت شــده اســت. البته باید 
امــروز برخــی مهاجرت هــا را بــه عنــوان آســیب 
اجتماعــی بنگریم که چــرا در جامعه مــا امکانات 
کار، بهداشــت و زندگــی خــوب وجــود نــدارد که 
باعــث مهاجرت جوانــان و خانواده ها می شــود. 
هر آدمــی ممکن اســت ایــن تصمیــم محترمانه 
را بگیــرد، امــا بعضی هــا بــا تبلیغات غلــط که از 
دیگــران می شــنوند نــکات مثبــت وطن خــود را 
کوچــک بشــمارند و مکانــی کــه قصــد مهاجرت 
دارند را مدینه فاضله بدانند. البته این مسئله را 

نمی توان دغدغه همه دانست.

ایــن نویســنده و روانشــناس اجتماعــی تصریح 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط مالــی بعضی 
هنرمندان تأمین اســت، به دلیل ســبک زندگی و 
اعتقادات متفاوت بــا قوانین، مهاجرت می کنند. 
برخی نیز کســب درآمد و ســرمایه گذاری کردند، 
اما برای لذت از دوران بازنشستگی خود مهاجرت 
می کنند. برخی مانند ورزشکاران و فوتبالیست ها 
نیــز بــرای کار کــردن مهاجــرت می کننــد. محــل 
مهاجرت شــامل ترکیه که کشور همسایه است تا 

کشوری در آن سر دنیا قرار دارد، می شود.
و  کودکــی  دوران  از  همیشــه  داد:  ادامــه  پــدرام 
نوجوانی همانندسازی با قهرمان ورزشی و هنری 
وجود داشــته اســت کــه باعــث احســاس تعلق 
خاطر نســبت بــه هنر پیشــه ها می شــود چرا که 
کارهایی که خود توانایی انجام آن را ندارند در آنها 
مشــاهده کرده اند. در خــودآگاه و ناخودآگاه هر 
فــرد تصاویر هنرمندان جذاب اســت و به همین 
دلیل مهاجرت هنرمندان واکنش مخاطبان را بر 

می انگیزد.
وی خاطرنشان کرد: برخی هنرمندان فرزند خود 
را در کشــور خارجی به دنیا می آورنــد و منتقدین 
نداشــتن  دلیــل  بــه  هنرمنــدان  کــه  معتقدنــد 
مشــکل رفت و آمد به دیگر کشورها وبرای این که  
احساس ناامنی ذهنی و واقعی نداشته باشند به 
دنبال دو شناسنامه و دو پاسپورت بودن هستند، 
همچنین نگرانی برای کار، درآمد و شغل باعث به 
دنیا آوردن فرزند خود در کشور دیگر می شود. در 
این رابطه نســبت به مســئوالن انتقاد وارد است 
کــه چرا امنیــت، عدالت و شــادی اجتماعی آنقدر 
نیســت که هنرمندان با خیال راحــت برای آینده 
خود و فرزندانشــان برنامه ریزی داشــته باشــند. 
برخی از هنرمندان می خواهند حاشــیه امن خود 
را زیاد کنند و معتقدم که جامعه را باید ســاخت و 

انتقاد کرد ولی هنرمندان باور دیگری دارند.

چرا هنرمندان مهاجرت می کنند؟
تأمل

ایسنا- یک هنرمند صنایع دستی در پاسخ به این پرسش که آیا 
به آینده صنایع دســتی ایران می توان خوشبین بود، می گوید: 
۳۶ ســال امیدوار بودم که وضعیت صنایع دســتی در کشور ما 

بهتر شود، اما تجربه به من ثابت کرد که زهی خیال باطل!
ناهید محمدی، هنرمند صنایع دســتی در حــوزه گلیم بافی که 
ســابقه ۳۶ ســال فعالیت در ایــن حوزه و دریافت نشــان ملی 
را نیــز در کارنامــه حرفه ای خــود دارد، در گفت وگویی با ایســنا 
دربــاره وضعیــت هنرمنــدان صنایع دســتی و رکود بــازار این 
حوزه می گوید: به طــور کلی در حوزه صنایع دســتی تجهیزات 
و امکاناتــی کــه در اختیارمــان نمی گذارنــد، مهمترین دغدغه 
صنعتگران این حوزه محســوب می شــود. در واقع پشتیبانی و 
حمایت در حوزه تهیه مواد اولیه و فروش که باید وجود داشته 

باشد، مشکل همیشگی فعاالن این حوزه است.
او ادامه می دهد: حتی اگر هنرمنــدان بتوانند مواد اولیه را هم 
تهیه کننــد، باز هم در زمینه فروش به مشــکل برمی خورند. در 
طول ۳۶ ســال فعالیت که در این حوزه داشته ام، بارها و بارها 
با این موضوع مواجه شــدم که اغلب تجار نیز از این موضوع به 
نفع خودش اســتفاده می کنند و ما نیز نمی توانیــم روند کار را 
معکوس کنیم. البته به شخصه خاص بودن کار من باعث شده 
اســت که با این مشــکالت مواجه نشــوم، اما اصًا دلیل بر این 
نمی شــود که بخواهیم این مشــکالت را در حوزه صنایع دستی 
نادیده بگیریم. من به تنهایی در یک کارگاه خانگی کار می کنم، 
سفارش می گیرم و ســبک خاص خودم را در حوزه گلیم بافی و 
فرش بافی دارم و به همین خاطــر هم در روزگار کرونایی نیز با 
مشکل چندانی در حوزه فروش مواجه نشدم، اما طبیعتًا گران 
شدن مصالح و مشکالت صادرات وضعیت بازار صنایع دستی 

را بدتر کرده است.  
محمدی با اشاره وضعیت نامناسب بازار فروش صنایع دستی 
در کشور، یادآور می شــود: در این شرایط اقتصادی بد، مسلما 
نمی تــوان از مردم انتظار داشــت کــه خرید آنچنانــی در حوزه 
صنایع دستی داشته باشند. طبیعتًا همه مردم در ابتدا به فکر 
معیشت خود هستند و نه کارهایی که می تواند حالت تزیینی 
داشــته باشــد. فکر می کنم تنها امیدی که ما می توانیم در این 
حوزه داشــته باشــیم بازار خارجی اســت که آن هم متاسفانه در 

شرایط فعلی راه به جایی نبرده است. 

دغدغه هنرمندان صنایع دستی

زهی خیال باطل!


