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ادامه ترافیک کامیون ها ادامه ترافیک کامیون ها 
در پایانه بار آستارا؛ در پایانه بار آستارا؛ 
رایزنی با آذربایجانرایزنی با آذربایجان

چه کنیم فرهنگ و 
اخالق در فوتبال ایران 

احیا شود؟

آیا روزی اخراج 
کارگران »غیرممکن« 

خواهد شد؟!

سرخط خبرها

رسانه ملیرسانه ملی
 در  در 9999//99//99 با سزارین،  با سزارین، 

ده قلو زایید!ده قلو زایید!
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               احمد حیدری

متأسفانه ادعای دین داری، والیتمداری و اصولگرایی 
جماعتــی گوش فلــک را هم کر کــرده و جــز خود را 
»خودباخته، ترسو، دلداده غرب و نفوذی دشمن« 
می شــمارند حــال آن کــه انتقام بــه این معنــا نه با 
»غایت دین« سازگار است نه با »سیره پیامبر دین«.
دشمنان مردم ایران برای چندمین بار فرزندان رشید 
و ارزشــمند این ملت را به تیر کینه و ترور گرفتند و ما 
را داغدار کردند. طبیعی است که چنین داغ سنگینی 
شعله های انتقام جویی را در سینه ها فروزان می سازد 
و در ایــن بیــن جمعی »مدعــی انقالبی دو آتشــه« 
خواســتار قطع همکاری با ســازمان های صلح آمیز 
و خــارج شــدن از پروتکل های جهانــی جلوگیری از 
تولید و اشاعه سالح هسته ای شده و خواستار تولید 
اورانیــم غنی شــده در درصــد باال و به میزان بســیار 
فراتــر از تعهدات می گردند با این کــه می دانند این 
اقدامات ادعای دشمنان در »همت ایران برای تولید 
سالح هسته ای« را اثبات می کند و زمینه های تحریم 
جهانی علیه ایران را فراهم می سازد و تندروترهایی 
هم به عنوان »انتقام سخت« خواهان کوبیدن بندر 
حیفــای اســرائیل و نابود کردن تأسیســات مهم آن 
بندر با کشتن کثیری از افراد می گردند تا رسما جنگ 
طلبی ایران ثابت شده و اقدام جهانی برای مقابله با 

این جنگ طلبی را در پی داشته باشد!  
متأسفانه ادعای دین داری، والیتمداری و اصولگرایی 
این جماعت گوش فلــک را هم کر کرده و جز خود را 
»خودباخته، ترسو، دلداده غرب و نفوذی دشمن« 
می شــمارند حــال آن کــه انتقام بــه این معنــا نه با 
»غایت دین« سازگار است نه با »سیره پیامبر دین«.

 اما ناسازگاری با غایت دین: 
 هــدف خلقت »خلیفــة هللا« و »خداگونه« شــدن 
»انســان« اســت)بقره 30( و غایــت اصلــی دیــن و 
حکومت دینی، ایجاد زمینه برای رسیدن انسان به این 
غایت. »انســان« هم نه فقط مردم یک قبیله، شهر، 
کشــور، قاره یا مردم یک عصر؛ بلکه عموم جهانیان را 

اِس« بقره 185(... شامل است)»ُهدًى ِللنَّ
ادامه در صفحه دو

حر ف اول

انتقام سخت 
و »آدرس غلط«!

                                  

           حسین رجایی
 

 ســخنگوی دولــت اصالحــات، آقــای عبــدهللا 
رمضانــزاده در بــاب مصوبــه اخیــر مجلــس، 

خطاب به رئیس مجلس گفته اند:
"بــا اســتفاده از تندروهــا بــرای کشــور بحران 
دیگری ایجاد نکنیــد ... نگاهی به وضعیت بازار 

بیاندازید ...".
و  عبــدی  عبــاس  آقایــان  ایشــان  بــا  همــگام 
مصطفــی تاجزاده هــم این نوع اقدامــات را در 
جهت حفظ تحریم ها و شکســت برجام دانسته 
انــد. از آنســو در نگاهــی کاماًل متفاوت مشــاور 
رئیس جمهــور در دولــت اعتدال آقای حســام 

الدین آشنا گفته اند:
قطعــی  گشــایش های  می خواهنــد  "اینهــا 
اقتصــادی دولت بایدن را به نــام طرح مجلس 
بزنند و از آن برای انتخابات 1400 استفاده کنند."

پیــش تر هــم آقایــان علــی مطهــری و صادق 
زیباکالم از نقشــه جنــاح مقابل برای بازگشــت 
به برجام و مذاکره بــا آمریکا در دولت بعد خبر 
داده بودنــد و یــا وزیــر امورخارجه مــان برخی 
افــراد از جنــاح رقیــب را متهــم کــرده بودند که 
مخفیانــه بــه دولت بایــدن ســیگنال همکاری 

میفرستند.  
تناقض شــدید بین این دو نظر، نمودی از یک 
تشــتت آرا و ســردرگمی عمدی در جناح غربگرا 
در کشــور اســت. از یکســو تصمیــم مجلــس را 
یــک تصمیــم ضــد معیشــتی بــرای جلوگیری 
از بازگشــت آمریــکا به برجــام و رفــع تحریم ها 
معرفی می کنند و از سوی دیگر آن را مستمسکی 
می داننــد برای آنکه رفع تحریم هــا به نام جناح 
مقابل تمام شــود یا آنکه عنان مذاکره را بدهد 
به دســت خود ایشــان. از یکســو جنــاح مقابل 
را بــه کارشــکنی در برجــام و جلوگیــری از رونق 
بــازار متهــم می کننــد و از طرفی آن را بــه دنبال 
سواستفاده از گشایش اقتصادی و بازگشت به 

برجام!
تناقض های جناح متمایل به غرب در خصوص 
موضوع مذاکــره و برجام، محدود به زمان حال 
نیســت. ایشان مدتهاســت در خصوص رابطه 
حکومــت و برجــام نیــز مــردم را در بالتکلیفی و 

ســردرگمی نگاه داشــته اند. " ابتدای مذاکرات 
که تصویــر مثبتی از نتایج آن در ذهن داشــتند 
ســعی کردند قباله موفقیت را به نام خودشان 
زده و با اســتناد به مواردی چون شعارنویســی 
روی موشــک، حکومت را مخالف رفع تحریم ها 
و گشــایش در امور مردم معرفی کنند ولی بعدًا 
کــه معلوم شــد برجــام طبلــی توخالــی بوده، 
کوشــیدند با اســتناد به مواردی چون مذاکرات 
عمــان در دولت احمــدی نژاد، حکومــت را هم 
شــریک جرم خویش و حتی بانــی و آمر مذاکره 

معرفی نمایند. 
امــا حقیقت آنســت که جمهــوری اســالمی ابدًا 
مخالــف مذاکره و برداشــته شــدن تحریم های 
ظالمانه نیســت، بلکــه مخالف مذاکره از ســر 
ضعــف و خــود کــم بینــی و اســتیصال اســت. 
مخالــف مذاکــره ای کــه مقدمه اش ترســاندن 
مردم از سایه جنگ و فشرده شدن یک دکمه در 
آمریکا باشــد. مقدمه اش ارســال سیگنال های 
ضعفی از بــی پولی گرفته تا بی آبی به دشــمن 
باشــد. مقدمه اش افزایش ســطح توقع مردم 
از نتایج مذاکرات و ترســیم یک بهشــت خیالی 
پس از توافق باشــد و خالصــه آنکه مقدمه اش 
گره زدن همه آینده و هستی یک ملت به میزان 
ســخاوت و کــرم دولت هایــی باشــد حریص و 

فریبکار". *
دســت خالــی مــا از دو دور مذاکرات هســته ای 
پیشین، دقیقا به دلیل همین نوع خودباختگی 
و ضعف اســت در هنــگام مذاکــرات. اگر بجای 
سیاســی،  کشــمکش های  و  جناحــی  تعلقــات 
از منظــر منافع ملی بــه مصوبــه اخیر مجلس 
نــگاه کنیــم، در خواهیــم یافــت که ایــن اقدام 
حرکتی راهبردی جهــت ایجاد توازن در هرگونه 
مذاکــرات آتی با ایاالت متحده اســت. در جهت 
پر کردن دســت دولــت و افزایش قــدرت چانه 
زنی آن پشــت میز مذاکره اســت. تا وقتی عمل 
نکــردن به تعهــدات بــرای طرف غربــی هزینه 
نداشته باشد آن ها به تعهداتشان بر نخواهند 
گشــت. مصوبه مجلــس اقدامــی در خصوص 
ایــن افزایــش هزینــه اســت. حرکتی اســت در 
جهت ارسال پیام اعتماد به نفس و قّوت بجای 

سیگنال های ضعف و استیصال. 

باالخره مجلس مخالف برجام است
 یا موافق برجام!؟

تیتر وار

حافظه ی مردم 
و بازی با آن!

افزایش حداقل
 35 درصدی دستمزد

به نام شجریان
 به کام دیگران

نمونه تناقضات مواضع برخی از چهره های سیاسی، 
رســانه های دیداری و نوشــتاری در کشــور نسبت به 
انتخابات جنجالِی اخیر در آمریکا است. مواضعی که 
موضع گیران، بازخــورد آن را در افکار عمومی و اثبات 

تناقضاتشان مورد توجه قرار نداده اند

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نظر 
داریم ســبد درآمدی نیروی کار کشــور را اضافه کند و 
بر اســاس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید 35 
درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. این برآورد بر 

اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است

یک آهنگساز و پژوهشگر موسیقی با اشاره به جریان 
اصرار بر انتخاب زادروز محمدرضا شجریان به عنوان 
روز ملی موسیقی، اظهار کرد که »شگفتا از اینکه شما 
اعضای محترم خانه موســیقی چطــور بین این همه 
اســتاد و موســیقیدان فقــط یــک تــن را می بینید و 
لحظه ای نمی اندیشــید که پیشنهاد روز موسیقی به 

نام یکی از آنها ستم به دیگران است؟!«

2

3

8

  

مدیر جوان شبکۀ سوم سیما دلیل حذف برنامۀ »نود«- یکی از پربیننده ترین برنامه های تاریخ تلویزیون در ایران- و عادل فردوسی پور از اجرا را ذکر 
کرده است. لحن تازۀ آقای فروغی را اگر با مصاحبۀ اوایل حذف عادل با رشید پور در برنامۀ »حاال خورشید« مقایسه کنیم به نظر می رسد اعتماد به 

نفس شان بیشتر شده است. همیشه همین گونه است. اول سکوت یا انکار و بعد همراهی با افکار عمومی و دست آخر تقابل
صفحه  7

همه دوِر مدار »فروغی ها« بچرخند!
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کشور کشور 
در محاصرهدر محاصره

 گاز انبری است گاز انبری است
صفحه  2

 چرا در موضوعی که مردم 
باید هزینه دهند از آنها 

سوال نمی شود؟

فعالیت  گروه های شغلی 
یک و دو از 15 آذر در تبریز 

مجاز است

فرماندار تبریز:نماینده سابق مجلس: 

هاشمی طبا: راهی که مجلس انتخاب کرده
 به قفل شدن مسایل مملکت می انجامد 
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نامه ایران به مدیرکل 
سازمان بهداشت جهانی 

در پی ترور شهید فخری زاده
ایســنا- نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد دفتر 
ســازمان ملل در ژنو، با ارســال نامه ای  به دکتر تدروس 
آدهانوم، مدیر کل ســازمان جهان بهداشــت با اشــاره 
به ترور شــهید محســن فخری زاده، بر ضرورت واکنش 
قاطع جامعه بین المللی نسبت به این "نخبه کشی" 

رذیالنه تاکید کرد.
 اســماعیل بقایی هامانه ضمن تشریح خدمات ارزنده 
این پژوهشــگر برجسته در حوزه بهداشــت و درمان، از 
در تولیــد اولین مجموعه از کیت های تشــخیص کرونا 
در ایران و همچنین مدیریت پروژه تولید واکسن کووید 
1۹، ترور سبعانه وی را در ادامه سیاست فشار همه جانبه 
بر ملت ایــران توصیف کرد و تاکید نمود ســکوت و بی 
عملی در برابر این آدمکشی به هیچ عنوان جایز نیست 
چراکــه باعث عادی شــدن و تکــرار چنیــن جنایاتی در 

اقصی نقاط جهان خواهد گردید.
نماینــده دائم کشــورمان، تــرور شــهید فخــری زاده را 
مصداق بــارز "تروریســم دولتی جنگ طلــب" عنوان 
نمــود که هیچ ارزش و اعتباری برای ارزش های اخالقی و 

انسانی و قواعد و موازین بین المللی قائل نیست.
خاطرنشان می شــود بقایی هامانه قبل از این با ارسال 
نامه های جداگانه به کمیســر عالی حقوق بشر، رییس 
شــورای حقوق بشــر و کشــورهای عضــو جنبش عدم 
تعهــد، ضرورت واکنــش قاطع بین المللی نســبت به 
اقدام تروریســتی علیه دکتر فخری زاده را متذکر شــده 

بود.
تاکنون بســیاری از کشورها و شــخصیت ها ترور شهید 

فخری زاده را محکوم نموده اند.

اظهارات شدیداللحن 
ترکی الفیصل علیه رژیم 

صهیونیستی
مهر- رئیــس ســابق دســتگاه اطالعات عربســتان در 
سخنانی مدعی شد که کشورش برای عادی سازی روابط 

با رژیم صهیونیستی برنامه ریزی نمی کند.
ترکی الفیصل، رئیس سابق دستگاه اطالعات عربستان 
در ســخنانی در واکنــش به دیــدار محرمانــه بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی و محمد بن 
ســلمان، ولیعهــد عربســتان در ریاض مدعی شــد که 
کشورش برای عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی 
آمــاده نمی شــود.وی در ایــن بــاره گفــت: فیصــل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربستان این اخبار را کامال تکذیب 
کرد و متاســفانه رســانه ها چیزی را که توســط اسرائیل 
صادر می شــود، دنبال می کننــد نه آنچه را کــه از طرف 

عربستان مطرح می شود.
ترکی الفیصل در ادامه گفت: عربستان این موضوع 
را تکذیــب کرد و من معتقدم کــه اعتبار ریاض باید 
بســیار بیشــتر از اعتبار شــخصی ماننــد نتانیاهو 
باشــد، فردی که در اســرائیل متهم بــه دروغگویی 
به اسرائیلی ها در مســائل مختلف است؛ بنابراین 
چگونه ســخنان یک فرد دروغگو را باور می کنند اما 

حرف های یک راستگو را نه؟
وی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره آمادگی ریــاض برای 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: 
هیچگونه آمادگی وجود ندارد، موضع عربســتان ثابت 
اســت و ملک ســلمان، پادشاه عربســتان در سخنانی 
در مجلس مشــورتی تأکید کرد که مســئله فلسطین، 
مسئله نخست عربســتان بوده و ریاض به ابتکار عمل 

صلح عربی پایبند است.

رویداد2۴- یک نماینده سابق مجلس شورای اسالمی مصوبه 
اخیــر مجلس مبنــی بر اقــدام راهبردی بــرای لغــو تحریم ها را 
موجب نگرانی مردم عنوان کرد گفت: و چرا در یک موضوعی که 
مردم باید هزینه اش را باید پرداخت کنند؛ کسی از آن ها سوالی 

نمی پرسد؟
 غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق مجلس شورای 
اســالمی درباره اینکــه آیا نیاز اســت دربــاره برخــی موضوعات 
همچون طرح مجلس شــورای اســالمی مبنی بر اقدام راهبردی 
بــرای لغو تحریم ها، پیش از تصویب در مجلس به همه پرســی 
گذاشته شــود تا مردم بتوانند درباره آن مساله اعالم نظر کنند، 
گفت: بسیار خوب است مسائلی که مربوط به سرنوشت و زندگی 
مردم  اســت و از قبل در برنامه های مسئولین و متولیان نبوده 

است حسب مورد و در شرایط خاص نظر  مردم خواسته شود.
این نماینده ســابق مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: ســال 
گذشــته ســوئیس انتخابات برگــزار کرد کــه بازار را چه ســاعتی 
تعطیل کند اما امروز در کشور ما هر فردی از خواب  بیدار می شود 
یک ساعتی را برای تعطیلی بازار اعالم می کند. قطعا با این گونه 
رفتارها مردم تصور می کنند نظر آنها محلــی از اعراب ندارد و با 
آن ها قیم مابانه رفتار می شود. وی با بیان این که اگر ما صحبت از 
دموکراسی و مردم ساالری دینی می کنیم، باید برای همه نظرات 
مردم ارزش قائل شویم ،خاطر نشان کرد: این مصوبه مجلس 
مردم را نگران کرده اســت. آنان به خوبــی می دانند این قانون، 
یک مساله فراقوه ای است و یک  قوه نمی تواند برای همه کشور 

چنین نسخه  ای بپیچد که تبعات منفی بسیار  خواهد داشت.
جعفرزاده ادامه داد: از هم اکنون نوســان نرخ در بازار ارز و تورم را 
مشاهده می کنید که موجب ایجاد دغدغه هایی از حیث مسائل 
مختلــف و افزایش تنش برای  مردم  شــده اســت. چــرا در یک 
موضوعی که مردم باید هزینه اش را باید پرداخت کنند؛ کسی از 
آن ها سوالی نمی پرسد؟ وی افزود: فقط به صرف این که به مردم 
بگوییم شما مقاومت کنید کافی نیست در حالی که شاید مردم 
بگویند اگر از ما سوال می کردیدخودمان هزینه و فاید هایش را 

بررسی می کردیم در حالی که این اتفاق نیفتاده است.

این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: معتقدم 
ابتدا باید تصمیم گیران، موافقان و مخالفان و اصحاب جراید در 
صدا و سیما و رسانه ها نظرت شان را بیان می کردند و بعد مردم 

بر اساس آنچه که شنیده بودند  نظرشان را  بیان می کردند.
وی یــاد آور شــد:نمایندگان در مجلــس شــعار می دهنــد و از 
تلویزیون پخش می شود حال آنکه مجلس که جای شعار دادن 

نیست بلکه مجلس جای استدالل و ادله است.
جعفرزاده ایمن آبادی با تاکید بر این که مردم باید توجیه شوند 
در حالی که آنان امروز توجیه نیستند، گفت: مردم امروز احساس 
می کنند پارلمان در حال گرفتن یک تصمیم احساســی است و 

این خوب نیست چراکه هیچ  منطقی به مردم ارائه نمی شود.
این نماینده ســابق مجلس شورای اســالمی خاطر نشان کرد: 
بارها اعالم شــده که مردم در تعیین سرنوشت خودشان دخیل 
هستند اما این حق تنها در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
و شــوراها به آنها داده شده است در حالی که آنها حق دارند این 
حق خود را در تمام امور استفاده کنند اما متاسفانه خالئی در این 
میان وجــود دارد و با وجود آنکه بارها گفتــه و تقاضا هم کردیم 

چنین اتفاقی بیافتد اما به هر دلیل گوش فرا داده نشده است .
وی در پایان تاکید کرد: هر مســاله ای که در سطح ملی بخواهد 
اثــر بگذارد و قبــال در  قانون اساســی و ارکان کشــور پیش بینی 
نشــده و تبعات آن بر زندگی 80 میلیون نفــر اثر می گذارد، باید 

نظر آنها را جویا شد.

برنا- نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با کنایه به قالیباف 
به طرح اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم ها اشاره کرد و گفت: »اگر 
رییس جمهور بودم طرح مجلس را عملیاتی نمی کردم و مجازات و 
زندانی شدن را به جان می خریدم«. نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
دوازدهم با اشــاره به طرح اقدام راهبردی بــرای مقابله با تحریم ها 
گفــت: اگر رییس جمهور بودم، طرح مجلس را عملیاتی نمی کردم. 
»ســید مصطفی هاشــمی طبا«، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
دوازدهم، در رابطه با طرح مجلس "مبنی بر خروج از برجام" گفت: 
اطالعی از انگیزه سیاســی طراحان این طرح نــدارم، اما طبق حرف، 
 نطق و شعارهای نمایندگان می توان اینگونه گفت که نمایندگان و 
مجموعه اصولگرایان، به دنبال این هستند تا دولت را از برجام بیرون 
بیندازند و آن را به نام خود بزنند. بارها آقایان قالیباف، باهنر، والیتی 
و ســایر مقامات کشــور مطرح کرده اند، مسئله مذاکره و برجام یک 
امر ملی و در سطح باالی مقامات مملکتی است، آقایان در مجلس 
قصدشان این است که بگویند کسی غیر از ما در مقام باالی مملکتی، 
حق تصمیم گیری ندارد، در حالیکه همه این تصمیمات در سطوح 
باال چکش کاری می شــود. البته این طــرح هم در بین مقامات عالی 

رتبه مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

 راهی که دوستان در مجلس انتخاب کردند، به قفل شدن 
مملکت می انجامد

 او ادامــه  داد: راهــی کــه دوســتان در مجلس انتخــاب کردند، به 
قفل شدن مســایل مملکت می انجامد و نهایتا اگر قطعنامه های 
جدیدی علیه ایران صادر شود، مصوبات شورای امنیت به صورت 
فراگیر، جهانی می شــود که در نهایت، ایران را به یک کشــور منزوی 
تبدیل می کند و باید هزینه هــای زیادی پرداخت کنیم در حالیکه، 

چیز زیادی هم عاید کشور نمی شود.
هاشمی طبا گفت: باید بدانیم که در دنیا می خواهیم زندگی کنیم 
یــا نه، اگــر بنا داریم همانند کره شــمالی باشــیم کــه بحث دیگری 
اســت. رهبری همواره مطرح کردند که مراوادت بین المللی کشور 
باید پابرجا باشــد. کشــور را گاز انبری محاصره کردند. اسراییل در 
آذربایجــان، کردســتان و خلیج فارس حضــور دارد ایران حتی یک 
میــوه هم نمی تواند به امــارات صادر کند و به نوعــی با این طرح، 

کشور را در گاز انبر مضاعف قرار می دهیم. 
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها حتی به نفع خود 

اصولگرایان هم نیست
 ایــن فعــال سیاســی بــا اشــاره به بــه طرح مجلــس بیــان کرد: 

طــرح اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم ها حتــی به نفــع خود 
اصولگرایان هم نیســت، یک حرکت عبث و بیهوده ای اســت، اگر 
در انتخابات1400 یــک رییس جمهور مورد تایید مجلس انقالبی 
بر ســر کار بیاید، می خواهد چکار کند آیا بنای جنگ دارد؟! قطعا 
این طور نیست جنگ بر ضرر همه است. هر رییس جمهوری با هر 
دیدگاهی از جنگ اجتناب می کند زیرا همه در جنگ، آســیب پذیر 
هستند. اینگونه نیست که فقط امارات آسیب پذیر باشد. همیشه 
گفته ایم، قدرت کشور بازدارندگی است اینکه تصور کنیم ایران اگر 
بزند آنهــا اقدامی نخواهند کرد، تصور واهی اســت و مانند زمان 
فتحعلی شــاه و  ماجرای سید مجاهد می شــود که کشور را مجبور 
کرد تا به روسیه حمله کند و نهایتا به قرارداد ترکمنچای انجامید، 
یک رییس جمهور نمی تواند اینگونه فکر کند. با این طرح کشــور 
در آینده باید امتیازات بسیاری بدهد.او در پاسخ به این سوال که 
اگر رییــس جمهور بودید این طــرح را عملیاتی می کردید، گفت: 
اگــر رییس جمهور بودم بــه این طرح عمل نمی کــردم ولو اینکه 
دادگاهی شــوم و به خلع من بینجامد و به زندان بروم، شجاعت 
این را داشــتم که این طرح را عملیاتی نکنم و مجازات آن را به جان 

می خریدم.

           حمزه فیضی پور 

جملــه »باید تخیل مردم را به بازی بگیریــد« یک قانون از چندین قانون 
توصیه اِی نویســنده کتاب »48 قانون قدرت« است. رابرت گرین در این 
کتاب؛ مسیر دســتیابی به قدرت و حفظ آن را در قالب قوانینی مشخص 
کرده است. او معتقد است )شاید چیزی شبیه متن کتاِب شهریار ماکیاول( 
برای تداوِم ماندن در قدرت “باید مانند دوست ظاهر شد اما جاسوسانه 
عمل کــرد” و “باید  دیگران را در تردید و ترس نگه داشــت و فضایی غیر 
قابــل پیش بینی ایجاد نمود” )قانــون 14 و قانون 1۷(. همچنین توصیه 
می کنــد که باید دیگران را جــذب خود نمود و اگر الزم دیده شــد از آنها به 
عنوان طعمه اســتفاده کــرد و نیز اینکه “از نیاز هــا و نقاط ضعف دیگران 
باید نهایت بهره را برد تا بی چون و چرا از شما پیروی کنند”. باید گفت که 
این چند مورد ذکر شده و دیگر قوانین مورد نظرش در خصوص داشتن 

قدرت و تداوم آن با “وجدان و اخالق” سازگاری ندارد.
هدف از آوردن این توصیه ها و اشــاره کردن به عنواِن کتاب این نویسنده 
که در یک جامعه و شــرایط حکمرانی خاص نوشــته شــده است به نوعی 
نقد آنها و در تناقض دانستِن این قوانین با وجدان انسان ها است. اینکه 
در دنیای واقعیت قــدرت و در همه جوامع )حتی جوامع اخالق محور( آیا 
این توصیه ها کاربردی هستند، واقعیت دارند و مورد استفاده عملی قرار 

می گیرند یا نه! خود نیازمند تامل بیشتری است.
نگارنده با ذکر برخی توصیه هاِی مغایر اخالق در سیاست از کتاب مذکور، 
بدنبال برچســب زدن بر شــخص یا مســوولی نیســت اما با باور و حس 
اطمینان نســبت به ورود اخالق در سیاســت هرگونــه تناقضات رفتاری و 
گفتاری یک مسوول، رســانه ها یا چهره های صاحِب عنوان در قدرت را در 
جامعه یک سم مهلک در مرگ سرمایه اجتماعی می داند به گونه ای که این 
تناقضات؛ در بی اعتبار کردن “الگوها” و تعمیم به همه ارکان جامعه سهم 
و کاردکرد منفیشــان به مراتب از مخالفین، معاندین، تلگرام، فیسبوک، 

سایت ها و تبلیغات بیگانگان اگر بیشتر نباشد بدون شک کمتر نیست!
نمونه ایــن تناقضات مواضــع برخی از چهره های سیاســی، رســانه های 
دیداری و نوشتاری در کشــور نسبت به انتخابات جنجالِی اخیر در آمریکا 
اســت. مواضعی که موضع گیران، بازخــورد آن را در افکار عمومی و اثبات 
تناقضاتشان مورد توجه قرار نداده اند. انتخاباتی که یک واقعیِت سیاسی 
غیر قابل انکار بوده و هســت که اکثر قریب بــه اتفاق دولت ها، ملت ها ، 
تجار و سیاســیون به کمک رسانه ها و شبکه های اجتماعی خبر آن را رصد 
می کرده اند که این خود نشان دهنده میزان اهمیت این انتخابات بوده 
است. اگر چین و عربستان تا این اواخر سکوت کرده بودند و اگر روسیه هم 
در این زمینه همچنان موضع سکوت را در پیش گرفته است و اگر نخست 
وزیر اســراییل با ولیعهد عربســتان )با واســطه گری پمپئو( در مکانی در 
شمال عربستان و به دور از چشم رسانه ها پنهانی دیدار می کنند )آنطور که 
نقل این خبر توسط رســانه ها درز شد( این خود نیز نشان دهنده میزان 
تاثیــر گــذاری “یک انتخاب” برون مــرزی و فرایند آن بر سیســتم تصمیم 
گیری سیاســی، اقتصادِی درون مرزی کشــورها در دهکده جهانی دارد تا 
به کمک تحلیل ها و تامل ها چگونگی، شــیوه و راهبرِد بازیگری در عرصه 
شــطرنج حکمرانی، سیاست و قدرت را تعریف و تحدید نمایند. در کشور 
خودمان شــاهد چند دســتگی در واکنش ها بودیم از جمله طیف ســیاه 
و ســفید دانســتن انتخابات در آمریکا، مطرح کردن تقلب های گسترده 
در سیســتم انتخاباتی آمریکا؛ اینکه با تقلب توســط ” گلوبالیســت ها ” 
ترامِپ پوپولیست از کاخ ســفید یرون رانده شد! و کشدار بودن همین تز 
که ترامپ همچنــان در قدرت خواهد ماند! که البته در داخل کشــور هم 
دارای طرفداران خاص خود است و از ته دل خواهان ماندن ترامپ -قاتِل 
پوپولیسِت تاجر- با هدف نگاه به انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 
پیش رو می باشــند تا تاکتیک خاص صاحب پاســتور هم بشــوند )اینکه 
بماند یا نماند بحث دیگری اســت( و نیز این موضع که آمدن فرد خاصی 
در انتخابات آمریکا برای ما مهم نیست: موضعی که رییس جمهور محترم 
در این خصوص داشــتند. در مدتی بعد ایــن موضع از جمله ِی خبری به 
جملــه شــکرگزاری و تاکیِد ارزش گذاری تغییریافت: خدارا شــکر که شــر ” 
ترامپ ” کم شد و… در چند هفته یش رو به زباله دان تاریخ خواهند رفت 
و یا مواضع اخیر رییس جمهور سابق در خصوص مسائل مختلف کشور 

)ازجمله مسائل اعتقادی ، اجتماعی و سیاسی(.
سوال این است که نقش افکارعمومی ایرانیان و قضاوت آن در این زمینه 
چگونه در نظر گرفته می شود؟! آیا به مدد رسانه های مجازی و جابه جایی 
ســریع اطالعات و آگاهی مردم از این تناقضــات در مواضع نباید اینگونه 
انتظار داشــت که ولی نعمتان درصداقِت کرداری و گفتاری برخی ها شک 
کننــد؟! آیا رســانه ملــی و مصاحبه هایش در این مــورد این رســانه را در 
نهادینه ســازی ارزش ها و باورهای دینی )به عنوان یــک کارکرد اصلی( با 
شکست مواجه نکرده اســت؟! آیا رد پای توصیه های قانون قدرِت رابرت 

گرین در این مواضع دیده نمی شود؟
آیــا نباید حِق تحلیل گفتارها و تناقضات آن را توســط مردم، رســانه های 
منتقد و دلســوز )نه معاند( به رسمیت شــناخت و پذیرفته شود که دیگر 
مــردم هر شــعاری را نمی پذیرنــد و از بطن و متن واقعی برخی شــعارها 
آگاهــی کامل دارند به این خاطر که قدرت درک و دریافت آنان در راســتی 
آزمایی و فهم سریع میزان “صدق و کذب” شعارها در حد اعال هست و یک 
طرفه پیام را منتشــر کردن و انتظار بازخورِد “پذیرش ، تســلیم و اقناع” از 

سوی افکار عمومی دیگر خریدار آنچنانی ندارد؟!
نکتــه پایانی اینکــه ای کاش حافظــه مــردم در قضاوت ها؛ بیشــتر مورد 
توجه قرار گیرد و مهم دانســته شــود که نقش صاحبان قدرت در تحکیم 
یا تخریب مبانِی “اخالقیات” همان اندازه و شــاید هم بیشــتر هست که 
رســانه ها، چهره هاِی موثر و شــبکه های اجتماعــی از آن برخوردارند. آری 
نباید حافظه و تخیل مردم را به بازی گرفت و گرنه با این کار عرصه جامعه، 
اقتصاد، سیاست و فرهنگ برای دستیابی به اهداف مقبول و مشروع به 
رنگ “دروغ، ریا و توجیه” ناآراســتگی ظاهــری و باطنی پیدا خواهد کرد و 
آنگونه که نیک و صادقانه اندیشیده می شود به همان نسبت صداقت و 
رفتار پاکیزه نمود نخواهد داشــت. باید این حقیقت را پذیرفت که با این 
رویه ممکن است افکار عمومی در امور مختلف با بدبینی مطلق قضاوت 
نماید: بایدها و نبایدهای مسوولین را محل نگذارد، آمارهای اعالم شده 
در حوزه هــای مختلف )آمار درآمد، دخل و خرج کشــور، آمار جانباختگان 
کرونا، آمار آســیب های اجتماعی، آمار رشد اقتصادی، آمار ایجاد اشتغال، 
آمار پرونده های قضایی و نحوه رسدگی به آنها  و…( را با دیده شک بنگرد و 

برای دانستن واقعیت ها به رسانه های دیگر رجوع نماید.
انصاف نیوز

ایمن آبادی: مصوبه اخیر مجلس مردم را نگران کرده است

 چرا در موضوعی که مردم باید هزینه دهند 
از آنها سوال نمی پرسد؟

اخبارنقد

هاشمی طبا: کشور را گاز انبری محاصره کردند!

حافظه ی مردم 
و بازی با آن!

ادامه از صفحه یک
 حکومــت دینــی در راســتای »هدایتگــری« بایــد نگاهش 
را از شــهروندان و مــردم کشــور فراتر برده و جهانی ســازد 
و بــه قضــاوت جهانیان توجه کنــد از ایــن رو نمی تواند در 
سیاســتش فقــط رضــا و خواســت شــهروندانش را مالک 
قــرار دهد. عملکــرد جمهوری اســالمی در قبــال اقدامات 
تروریستی، به عنوان »عملکرد نظام دینی« در تاریخ ثبت 
می شود و منشــاء هدایت و نزدیک یا ضاللت و دور شدن 
مردم امروز و آینده جهان از دین و حکومت دینی می گردد. 
قرآن گرچه در مقابله با ستمگران به تقاص و اقدام متقابل 
فراخوانــده و »ترحم بر ســتمگر تیزدندان، را ســتمگری بر 
مظلومان« می شــمارد؛ ولی در عین حال، عفو و گذشت از 
موضع قدرت را برتر شمرده است؛ از این رو نظام جمهوری 
اسالمی باید به گونه ای در تقاص گیری اقدام کند که »چهره 

رحمانــی دین در موضع قــدرت« را نه تنهــا کتمان نکرده، 
بلکه آشکار سازد. 

 اما ناسازگاری با سیره پیامبر: 
 عموی پیامبر، »حمزه شیر شکار« که با ایمان آوردنش باعث 
قــّوت قلب مؤمنــان مســتضعف در مکه قبــل از هجرت و 
شــجاعت آنان در جنگ ها بعد از هجرت بود، در ُاُحد به تیر 
کین قریش کشــته شد و همسر ابوســفیان، جنازه اش را به 
طرز فجیعی ُمثله کرد. این اقدام بر مســلمانان بسیار گران 
آمد و از پیامبر، اقدام به مثله کردن ده ها تن از مشــرکان در 
قبال او را خواســتار شــدند و پیامبر هــم که مصیبت عموی 
شــجاع و فداکارش را ســنگین می یافت، بر باالی بدن مثله 
شــده او قســم خورد که بــه تقاص خونــش، هفتــاد تن از 
مشــرکان را بکشــد. در این هنگام پیک وحی فــرود آمد و بر 
قلبــش نازل کرد: "هر گاه خواســتید انتقام بگیرید، تنها به 

مقدارى که به شما تعّدى شده، انتقام بگیرید! و اگر شکیبایى 
کنید، براى شــکیبایان بهتر اســت")نحل126( پیامبر بعد از 
نزول این آیه، فرمود: »صبر می کنم، صبر می کنم«)تفســیر 

عیاشی 2۷5/2(. 
در پیروی از این سیره، ما باید تقاص خون شهیدانمان را به 
نحو متناســب از دشــمنان بگیریم ولی تقاص خون آنان به 
واقع، رشد نظام اسالمی و تفّوق آن بر دیگر نظام های جهان 
در ابعاد فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است 
تا ستمگران با دیدن این اوج و تعالی که هدف شهیدانمان 
بوده، چشمهایشــان از حدقه درآید و از غصه منفجر گردند 
و به بیان قــرآن: »موتوا بغیظکم«)آل عمــران/11۹( و عموم 
مستضعفان و عدالت خواهان و تعالی طلبان جهان هم با 
دین این عظمت، مشــتاقانه به دین و نظام دینی روآورند. 
به امید روز تعالی نظام »مردم ســاالر« جمهوری اســالمی در 
همه ابعاد فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاســی و نظامی و 

دق مرگ شدن ستمگران خواهان ذّلت مؤمنان.
                                   جماران

 ایرنا- رئیس جمهوری منتخب آمریکا با انتقاد از ترامپ 
به خاطر خروج از توافق هسته ای با ایران، گفت: اکنون 
مذاکره دوباره بســیار دشــوار خواهد بود امــا باید با 

هماهنگی متحدانمان اقدام کنیم.
به گزارش ایرنا، جو بایدن شامگاه پنج شنبه به همراه 
کاماال هریس معاون اول خود در نخستین مصاحبه 
اختصاصی که با شبکه خبری سی ان ان انجام شد، این 

مطلب را مطرح کرد.
وی افزود: نخستین اقدامی که باید انجام دهم، ایجاد 
دوباره همکاری بسیار نزدیک با متحدانمان در اروپا و 

اقیانوسیه است. اروپا با آمریکا همراه شود.
رئیس جمهــوری منتخــب آمریکا مذاکــره با ایــران را 
بسیار دشــوار توصیف کرد و ادامه داد: ما نمی توانیم 
بــه ایــران اجازه دهیم که ســالح اتمی داشــته باشــد، 
رئیس جمهوری ترامپ به این سیاســت آسیب رساند 
و از توافق خارج شــد. این کار به آنها اجازه داد که مواد 

هسته ای خود را افزایش دهند.
بایــدن اضافه کــرد: آنها به دســتیابی به مــواد مورد 
نیاز برای سالح اتمی بســیار نزدیک شده اند، موضوع 
موشــک های بالســتیک هم وجود دارد. همه اینها به 

نظر می رسد که کار دشواری باشد.

وی اظهــار کــرد: امــا مــن یــک چیــزی را می دانــم، ما 
نمی توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم. به همین 
دلیل من می خواهم عضوی از یک گروه بزرگ شوم که 
نه تنها با ایران بلکه با روسیه، چین و طیف گسترده ای 

از موضوعات برخورد کند.
چین

مجری برنامه از هریس این ســوال را پرسید که رئیس 
جمهــوری منتخب گفته اســت تعرفه های چیــن را به 
سرعت برنمی دارد، آیا معتقدید که چین بابت مخفی 

کاری درباره کرونا باید بیشتر مجازات شود؟
معاون اول رئیس جمهوری منتخب آمریکا پاسخ داد: 
ما هنوز در موقعیتی نیســتیم که درباره سیاست های 
خود درباره رابطه با هر کشوری اظهار نظر کنیم. ما به 
تازگی گزارش های محرمانه را دریافت می کنیم اما آنچه 
که مســلم است دولت ما، ســالمت عمومی را به جای 

سیاست در اولویت قرار می دهد.
هریس ادامه داد: ما همچنین درباره دالیل و تاثیرات 

کووید-1۹ تبادل نظر می کنیم.

رئیس جمهوری منتخب آمریکا هم در این زمینه گفت: 
من در دورانی که در مســئولیت بــودم، بارها با رئیس 
جمهوری شــی گفت وگو داشته ام، یک چیز برای چین 
بسیار روشن است که اگر مطابق قوانین بین المللی 

رفتار کنند، ما هم با آنها رفتار می کنیم.
بایدن افزود: اگر آنها این کار را نکنند، ما نمی توانیم با 
آنها کار کنیم. عالوه بر آن، مســاله درباره مجازات آنها 
برای ویروس کرونا نیست، این برای آن است که آنها به 

اجرای هنجارهای بین المللی ملزم شوند.
وی بــا بیان اینکه 25 درصد اقتصــاد جهانی در اختیار 
آمریــکا اســت، نمی توانیــم دربــاره به ســرقت رفتن 
توانایی های هوش مصنوعی از متحدانمان بایستیم، 

ما باید روشن کنیم که پاسخ خواهیم داد.
رئیس جمهــوری منتخب آمریکا به رفتار چین اشــاره 
کرد که می گوید در صورتــی که می خواهید با چین در 
موضوع فناوری باال تجارت کنید باید 51 درصد سهام در 
اختیار آن کشور باشد و افزود: این نمی تواند در دولت 

ما اتفاق بیفتد.

بسته حمایتی در دوران کرونا
رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره بسته حمایتی 
در دوران کرونا هم اظهار کرد: اگرچه یک بسته محرک 
۹00 میلیــارد دالری به آمریکایی هــای نیازمند در طی 

همه گیری کمک می کند، "اما کافی نیست."
رئیس جمهوری منتخب آمریکا ادامه داد: این شــروع 
خوبی است اما کافی نیست. به آن نیاز است و آنها باید 
روی مواردی که بالفاصله مورد نیاز هستند تمرکز کنند.

بایدن پرداخت بیمه بیکاری، کمک به مستاجرانی که 
پس از کریسمس بیرون انداخته می شوند و پرداخت 
وام مسکن را جز موارد ضروری در دریافت بسته کمک 

مالی برشمرد.
وی بــا ابــراز امیــدواری از تصویــب الیحه کمــک مالی 
در ســنای آمریکا، تاکید کرد: این یک شــروع اســت اما 
نگاه کنید، مــردم واقعا صدمه دیده انــد. آنها از مرگ 

می ترسند.
حضور ترامپ در مراسم تحلیف

رئیس جمهوری منتخب آمریکا در پاســخ به ســوالی 

دربــاره احتمــال حضــور نیافتــن ترامپ در مراســم 
تحلیف، گفت شــخصا برایش مهم نیست که ترامپ 
به مراسم تحلیف او بیاید، اما ترامپ باید انتقال صلح 

آمیز قدرت را نشان دهد.
بایدن افزود: این کامال تصمیم او است و برای من هیچ 

نتیجه شخصی ندارد، اما برای کشور مهم است.
چهار بحران پیش رو

رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه این گفت وگو 
به مشــکالت پیش رو برای دولت آتی پرداخت و گفت 
از نظر مــن "ویروس کرونــا"، " اقتصــاد"، "نابرابری 
نژادی" و "تغییرات اقلیمی" چهار بحرانی است که با 

آن مواجه هستیم.
کاماال هریس معاون اول بایدن هم در این زمینه گفت 

مقابله با تغییرات آب و هوایی آسان نخواهد بود.
تبریک خصوصی جمهوری خواهان

رئیس جمهوری منتخب آمریکا در بخشی دیگری از این 
گفت وگو درباره واکنش جمهوری خواهان به انتخاب 
وی گفت چندین سناتور جمهوری خواه فعلی به طور 
خصوصی به مــن تبریک گفته اند. من شــرایط آن ها 
را درک می کنــم چــرا که آنها را در وضعیت ســختی قرار 

می دهد.

بایدن: مذاکره با ایران دشوار خواهد بود

   

انتقام سخت و »آدرس غلط«!
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            مهدی حسین نژادی 

باوجــود رونق صــادرات و عبور و مــرور کامیون های 
خارجــی، کنــدی ترخیــص کاال در مرز موجــب تراکم 
محموله های ترانزیتی در پایانه بین المللی بار آستارا 

شده است.
طی یک ماه اخیر صف هــای کیلومتری کامیون های 
ترانزیتی خارجی صادرات بار از ورودی شــهر آستارا و 
از محل پایانه بین المللی بار این شهرســتان تا درب 
گمرک زمینی - مرزی آســتارا، باعــث ترافیک، معطلی 
رانندگان و رنجش شــهروندان آستارایی شده است و 
اداره کل گمرک آستارا نیز در این رابطه علت تشکیل 
صف هــای طوالنــی کامیون های ترانزیتــی خارجی را 
کندی ترخیص کاال و کامیون از سوی گمرک جمهوری 

آذربایجان اعالم کرده است.
بــا توجه بــه اینکه ایــن تراکــم و ترافیک موجــود در 
پایانه بین المللی بار تا گمرک مرزی آســتارا نشــانگر 
رونق صــادرات در مرز بین المللی آســتارا در اســتان 
گیالن است، اما ظرفیت پایین ترخیص کاال در گمرک 
آســتارای جمهــوری آذربایجــان علــی رغــم رایزنی ها 
و توقــف 4 الــی 5 روزه کامیون هــا در پایانــه بــار و 
همچنین گمــرک و مرز آســتارا، نارضایتــی رانندگان 
داخلــی و خارجی، تجــار و بازرگانان را موجب شــده 

است.
در 6 ماهه دوم ســال همواره شاهد افزایش تقاضا و 
رونق صادرات کشــورمان و همچنین افزایش شــمار 
کامیون های خارجی حامــل کاالهای صادراتی ایرانی 
در مــرز زمینــی آســتارای جمهــوری اســالمی ایــران و 
آستارای جمهوری آذربایجان با توجه به نیاز بازارهای 
هدف به ویژه کشــور روسیه و ســایر کشورهای حوزه 
قفقاز و CIS هســتیم و در این رابطه گمرک آســتارای 
ایــران با رونق گرفتــن تجارت خارجــی فعالیت خود 
را که شــبانه روزی اســت قوت بخشــیده و در خدمت 

توسعه صادرات کشور است.
ســرعت  کاهــش  متأســفانه  نیــز  مــرز  ســوی  آن  در 
جمهــوری  آســتارای  گمــرک  در  گمرکــی  رویه هــای 
آذربایجان را شــاهد هســتیم و تصمیمات لحظه ای 
و نبــود ثبــات در برنامه هــای گمرکــی آن ســوی مرز، 
رانندگان کامیون های یخچال دار ترانزیتی خارجی را 
به دردســر انداخته است. در این رابطه بر اساس یک 
برنامه ریزی، مقرر شــده اســت که کامیون ها از پایانه 
بار کــه تا حدودی خارج از شــهر مرزی آســتارا اســت، 
طبق زمانبندی و برحسب سرعت ترخیص به گمرک 
حرکت داده شــوند تا از تشکیل صف های طوالنی در 
محدوده گمرک آســتارا جلوگیری شود و همچنین از 
این پس از پذیرش کامیون های خالی از کشور مقابل 
جلوگیــری می شــود تا از شــمار ایــن وســایل نقلیه 

معطل نیز کاسته شود.
هــم اکنون کامیون های ترانزیتــی خارجی برای گذر از 
مرز زمینی آســتارای ایران و ورود به آستارای جمهوری 
آذربایجــان در نوبت صف هســتند و بــار اغلب آنها 

میوه و سبزیجات و اقالم فاسد شدنی است.
پایانه بین المللی بار آستارا ظرفیت

 توقف کامیون های داخلی و خارجی را ندارد
محوطه پایانــه بین المللی بار آســتارا کــه رو به روی 
تاالب اســتیل آستارا واقع شده اســت، به دلیل تردد 
روزانــه کامیون هــای داخلــی و خارجــی، وضعیــت 
نامناســبی دارد و بهســازی آن از دغدغه هــای اصلی 

رانندگان حمل و نقل داخلی و خارجی است.
در حال حاضر پایانه بین المللی بار شهرستان مرزی 
آســتارا ظرفیت توقف کامیون های داخلی و خارجی 
را نــدارد و بــا توجه بــه اینکــه ترافیــک کامیون ها در 

محوطــه راننــدگان از وضعیــت نابســامان محوطه 
پایانه بار آســتارا به شــدت گالیه دارند و بخش قابل 
توجهــی از درآمدهای ناشــی از حمل و نقل صادراتی 
در اســتان گیالن و کشــور متعلق به شهرستان مرزی 
بندر آستارا اســت، متأسفانه پایانه بار این شهرستان 
مرزی از حداقل امکانات الزم در حوزه خدمات محروم 

است و توجه ویژه متولیان امر را می طلبد.
مشــکالت موجــود در پایانــه بین المللی بار آســتارا 
زیاد اســت و این پایانه بین المللی در شأن جمهوری 
اســالمی ایران نیســت. رانندگان، تجــار و بازرگانان و 
شــرکت های حمل و نقــل مهمترین مشــکل در این 
حــوزه را عــدم پیگیــری و مطالبــه مناســب مدیران 
شهرســتان از اســتان و کشــور عنوان کرده و خواستار 
این هســتند کــه از محــل درآمدهای گمــرک و پایانه 
مرزی به صورت شــفاف برای رفع مشکالت موجود در 

این بخش هزینه ویژه شود.
شهرســتان آســتارا دارای ســه مــرز زمینــی، دریایی و 
ریلــی اســت امــا از نظــر وضعیــت خدمــات دهی و 
زیرســاخت ها در حــوزه حمــل و نقــل صادراتــی بــا 
محرومیت های بسیاری مواجه است. محوطه پایانه 
بین المللی بار آســتارا در مواقعی بر اثــر بارش باران 
دچار آب گرفتگی و گل و الی شده و از نظر زیر سازی و 

بهسازی نیازمند رسیدگی است.
بــر اســاس وســعت و حجــم گســترده فعالیت های 
ترانزیتــی در پایانــه بین المللــی بــار آســتارا، قطعًا 
بهســازی محوطه این پایانه اعتبــار کالن می خواهد 
و در حال حاضر از ســقف ظرفیت موجــود در پایانه 
بــرای ورود کامیون هــا اســتفاده می شــود و بــه طور 
متوســط بین 200 الی 300 کامیون در پایانه بار آستارا 

جهت انجام کارهای مربوطه حضور می یابند.
در گفتگوهــای کوتاهــی کــه بــا راننــدگان خارجــی و 
مسلمان اهل روسیه، جمهوری خودمختار داغستان 
روســیه و همچنین رانندگان مسلمان اهل جمهوری 
آذربایجان در پایانه بار آســتارا انجام شد، تنها بخش 
مثبــت از پایانه بین المللی بار آســتارا که 8 هکتار نیز 
وســعت دارد، وجود یک مسجد جهت وضو گرفتن و 

اقامه نماز در کنار این پایانه عنوان شد.

ضرورت افزایش محوطه پایانه بین المللی 
بار آستارا

فرماندار آســتارا در این رابطه با بیــان اینکه پایانه بار 
با توجه به حجم عظیم صادرات کشــور از مرز آستارا، 
ظرفیت این تعداد کامیون داخلی و خارجی را ندارد، 
از افزایش محوطه پایانه بار آستارا تا 10 هکتار خبر داد 

و اظهار کــرد: افزایش حجم صــادرات باعث ترافیک 
سنگین در پایانه بین المللی بار آستارا شده است.

عبــاس صابر با تاکیــد بر اینکه ســاماندهی محوطه 
پایانه بــار از دغدغه های رانندگان کامیون ها اســت، 
گفت: پایانه بار این شهرستان باید ساماندهی شود.

وی با اشاره به اینکه باید زمینی تحت عنوان تیر پارک 
برای پایانه بار شهرستان آســتارا در نظر گرفته شود، 
افزود: از توان بخش خصوصــی برای تحقق آن بهره 

می گیریم.
صابر، ادامــه داد: در تالش هســتیم زمینــی که با دو 
هکتار وسعت در انتهای پایانه بار آستارا وجود دارد را 
به محوطه پایانه بار اضافه کنیم و رایزنی های الزم در 

این رابطه در حال انجام است.
فرمانــدار آســتارا از فعــاالن و ســرمایه گذاران بخش 
زیرســاخت ها  توســعه  بــرای  خواســت،  خصوصــی 
پایانــه  در  رفاهــی  و  خدماتــی  مجتمــع  احــداث  و 

بین المللی بار آستارا مشارکت کنند.
صابر، ادامه داد: صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
باید برای بارهای خود گواهی بهداشــتی اخذ کنند و 
اگر پروتکل های بهداشــتی در روند صــادرات رعایت 
نشــود، بار از کشــورهای مقصد بازگردانــده خواهد 

شد.
فرماندار آســتارا، گفت: کلینیک هــای قرنطینه نباتی 
به دلیل رعایت نکردن دســتورالعمل های بهداشتی 
غیرفعال هســتند و صادرکنندگان با توجه به الزامی 

بودن بهداشت کاالها با مشکل مواجه می شوند.

صادرات 2۴۷ هزار تن محصوالت کشاورزی 
از مرز آستارا

وی، گفت: بیشــترین صادرات محصوالت کشــاورزی 
استان گیالن از مرز آستارا انجام می شود و کارشناسان 
بهداشــت و جهــاد کشــاورزی مســتقر هســتند تا بر 

بهداشت نباتات نظارت کنند.
صابــر با بیــان اینکــه پایانه بار آســتارا محــل ورود و 
خروج کامیون هــای حامل کاالهای صادراتی اســت، 
اظهــار کرد: در نیمه نخســت امســال 24۷ هــزار تن 
محصول کشــاورزی بــه ارزش 25 میلیون و 33۹ هزار 
و 3۹۷ دالر از آستارا به کشورهای جمهوری آذربایجان 

و روسیه صادر و 2۹ هزار و 404 تن وارد شده است.

رایزنی سفارت ایران در آذربایجان برای روان 
سازی تردد کامیون های ترانزیتی

سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو رایزنی ها برای 
روان تر شــدن تــردد نــاوگان ترانزیتــی و صادراتی از 

طریق مرز زمینی آستارا را ادامه می دهد.
در همیــن رابطه ســفارت جمهوری اســالمی ایران در 
جمهوری آذربایجان در گزارشــی، اعــالم کرد: افزایش 
صادرات میوه و ســایر محصوالت کشــاورزی ایران به 
کشورهای هم ســود )C.I.S( در این فصل و ترانزیت 
آن از طریق جمهوری آذربایجان طی ماه اخیر در کنار 
ضرورت های ناشــی از انجــام عملیات حــرارت دهی 
کامیون هــا و رعایت پروتکل های بهداشــتی شــرایط 
پاندمــی کرونا، ترافیــک و برخــی محدودیت ها را در 
شــهر آستارا و پایانه مرزی این شهر به وجود آورده که 
بخش اقتصادی ســفارت ایران در باکــو از هفته های 
گذشــته در حال رایزنی نزدیک بــا مقام های گمرکی و 
راهداری جمهوری آذربایجان برای روان تر شدن تردد 

کامیون های ایرانی و خارجی در این مسیر است.
گزارش ســفارت ایران در باکو حاکیست متنوع سازی 
مســیرهای انتقــال کاال عالوه بر مســیرهای جاده ای 
کنونی و تکمیل و بهره برداری بیشــتر از بارانداز ریلی 
آســتارا و بهره مندی بیشــتر از مســیر دریایی از دیگر 
تدابیر در این زمینه اســت کــه امیدواریم در همکاری 
نزدیک نهادهای ایرانی، آذربایجانی و روســی بزودی 

شاهد تغییرات محسوس در این روند باشیم.

اهمیت تقویت روابط تجاری در مرز آستارا
سفیر جمهوری آذربایجان در جمهوری اسالمی ایران 
در همیــن رابطه و در راســتای رفع مشــکل به وجود 
آمده در مرز آستارا و ترافیک کامیون های ترانزیتی به 
شهرســتان مرزی بندر آستارا ســفر و در دیدار با مدیر 
کل گمرک آســتارا بر اهمیت و ضرورت تقویت روابط 

تجاری در مرز آستارا تاکید کرد.
بنیاد حســین اف دیدگاه مثبت مقامات ارشد گمرک 
جمهوری اســالمی ایران به تقویت همه جانبه روابط 
تجــاری دو کشــور را بســیار ارزشــمند عنــوان کــرد و 
گفت: توســعه خدمات گمرکــی و حمایت از فعاالن و 
بازرگانان، ســبب تقویت مراودات اقتصــادی در مرز 

آستارا می شود.
وی بــا بیان اینکــه افزایش میزان تجــارت و مراودات 
اقتصادی از مرز آســتارا، توسعه همکاری های گمرکی 
بین دو کشــور و تســهیل ورود و خروج کامیون های 
صــادرات بــار و رفــع ترافیک آنهــا در مرز آســتارا را به 
صورت جــدی پیگیری می کنیم، افزود: تالش شــبانه 
روزی کارکنان گمرک در دو ســوی مرز و در ایام شــیوع 

کرونا قابل قدردانی است.
شهرستان مرزی بندر آســتارا با توجه با شرایط ممتاز 
صادراتــی ایران، هــم اکنون به کانــون ارتباط زمینی، 
دریایــی و ریلــی جمهوری اســالمی ایــران و اوراســیا 
تبدیل شــده و گذرگاه حمل و نقل منطقه ای اســت 
و روز بــه روز توجــه و عالقــه کشــورهای حــوزه قفقاز 
و روســیه بــه اســتفاده از ظرفیت هــای آن افزایــش 

می یابد.
از آنجایی که صادرات بهترین راه تحقق جهش تولید 
اســت و با توجه به فعــال بودن گمرک، مــرز و پایانه 
بین المللــی بار آســتارا و در کنــار آن آمارهای موجود 
اقتصادی که گویای اقتصاد در حال رشــد شهرستان 
مرزی آســتارا می باشــد، ضروری اســت که بــا در نظر 
گرفتن رونق صادرات کاال در این مرز مهم شمال کشور 
و درآمدهای سرشــار از آن، قســمتی از ایــن درآمدها 
صــرف زیرســاخت های اقتصــادی ایــن شهرســتان 
مرزنشین شود و بازسازی پایانه بین المللی بار آستارا 
و همچنین محوطه تردد کامیون ها در گمرک آســتارا 
از مهمترین اماکنی هستند که تکمیل زیرساخت های 

آن ضروری است.
مهر

ایرنا - بر اســاس بنــد الف تبصــره 16 الیحه بودجه 
1400، تســهیالت ازدواِج در نظر گرفته شــده برای هر 

زوج همچون سال گذشته 50 میلیون تومان است.
در تبصــره الیحه مزبور آمده اســت کــه بانک مرکزی 
بــرای حمایــت از ازدواج جوانــان، موظــف اســت از 
محل پس انداز و جاری قرض الحســنه نظام بانکی، 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بــه زوج هایــی که 
تاریــخ عقــد ازدواج آنها بعــد از یکــم فروردین 13۹۷ 
نکرده انــد،  دریافــت  ازدواج  وام  تاکنــون  و  اســت 

پرداخت کند.
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بــرای هــر زوج در 
ســال 1400 نســبت بــه امســال افزایــش نداشــته و 
برابر تسهیالت ســال 1400 )برای هر زوج 50 میلیون 
تومان( بــا دوره بازپرداخت پنج ســاله و با اخذ یک 

ضامن معتبر و سفته در نظر گرفته شده است.
شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه 
پس از ابالغ این قانون، به پیشــنهاد مشــترک وزارت 
ورزش و جوانــان و بانــک مرکزی تهیــه و به تصویب 
هیات وزیران می رســد.  حســینعلی امیــری نماینده 

پارلمانی رئیس جمهوری آخرین الیحه بودجه دولت 
دوازدهم را به مجلس شورای اسالمی ارایه کرد.

منابع و مصارف بودجه سال 1400 کل کشور بیش از 
24 میلیــون و 35۷ هــزار و ۷8 میلیارد و ۹86 میلیون 

ریال تعیین شده است.

ســرخاب- فرمانــدار تبریــز در خصــوص نحــوه 
فعالیت اصناف طی هفته پیش رو در تبریز گفت: 
فعالیــت  گروه هــای شــغلی یــک و دو از 15 آذر در 

تبریز مجاز است.
بهروز مهدوی در گفتگوی خبری اظهار کرد: تداوم 
محدودیت تردد شــبانه در تبریز بسته به مصوبه 

ستاد کروناست و روز شنبه اعالم می شود.
پارک هــای  و  بوســتان ها  تعطیلــی  تــداوم  از  وی 
شهرســتان تبریــز خبــر داد و گفت: حمــل و نقل 
عمومی تبریز تا هفت عصر ادامه خواهد داشــت؛ 

ورود خودروهــای غیربومــی بــه تبریــز، همچنان 
ممنوع است.

وی بــا بیــان اینکــه بــا همــت و همــکاری مــردم 
توانســتیم ســرعت شــیوع را کنتــرل کنیــم، گفت: 
وضعیــت کنونی بســیار شــکننده اســت و باید بر 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی اهتمــام داشــته 

باشیم.
مهــدوی با اشــاره بــه اینکه کالنشــهر تبریــز به 10 
منطقه تقسیم شده است و طرح شهید سلیمانی 
نیز در محالت اجرا می شود، تاکید کرد: مردم باید 

از دورهمی ها و مهمانی ها اجتناب کنند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت گروه های شغلی سه 

و چهار همچنان ممنوع خواهد بود.
فهرست مشاغل گروه 3

علمیــه،  حوزه هــای  دانشــگاه ها،  مــدارس، 
زبان ســراها،  حرفــه ای،  و  فنــی  آموزشــگاه های 
کــودک،  مهدهــای  کتابخانه هــا،  و  آموزشــگاه ها 
اســتخرهای سرپوشــیده، ســینما و تئاتر، موزه ها 
و بــاغ موزه ها، تاالرهــای پذیرایی، آرایشــگاه های 
زنانه و ســالن های زیبایی و کاهش فعالیت مترو 

و حمل و نقل عمومی درون شــهری در گروه های 
شغلی سه قرار دارند.

فهرست مشاغل گروه 4
همایش ها، برگزاری مراســم اجتماعی، فرهنگی و 
مذهبی، مدارس شبانه روزی، باشگاه های ورزشی 
مربوط به ورزش های پربرخورد، از جمله کشــتی، 
کاراته و جودو، کافه ها، چایخانه ها و قهوه خانه ها 
با عرضه مواد دخانی، باغ وحش ها، شــهربازی ها 
و مراکز تفریحی آبی در گروه های شغلی چهار قرار 

دارند.

ادامه ترافیک کامیون ها در پایانه بار آستارا؛ رایزنی با آذربایجان

وام ازدواج  برای سال آینده چقدر است؟

فعالیت  گروه های شغلی یک و دو از ۱۵ آذر در تبریز مجاز است

ش

جزییات پرداخت 
تسهیالت یک میلیون تومانی

 به یارانه بگیران
خبرآنالیــن- بانک مرکــزی اعالم کــرد: بالغ بــر 21 میلیــون و 421 
هــزار و 863 نفر تاکنون از تســهیالت یک میلیون تومانی سیســتم 
بانکی )طی پنج مرحله( بهره مند شــده اند که مقرر شــده اقساط 
تســهیالت پرداختی طی 31 قســط از حســاب یارانه ای ایشان کسر 

شود.
به گزارش خبرگزاری  بانک مرکزی اعالم کرد: در ادامه حمایت های 
ستاد ملی مدیریت کرونا و سیستم بانکی از یارانه بگیران، تعداد 4 
میلیون و 515 هزار و 651  نفر سرپرســت خانوار که یارانه معیشــتی 
دریافت می کنند و فاقد درآمد ثابت هســتند و تعــداد 14۷ هزار و 
2۹2 نفــر از یارانــه بگیران کــه در مراحــل قبلی موفق بــه دریافت 
تســهیالت 1 میلیون تومانی نشــده بودند )مجموعــًا 4 میلیون و 
661 هزار و 15 نفر(، از ســوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها)با اخذ 
پیامک از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( شناسایی و به سیستم 
بانکــی معرفی شــدند که تا ســاعت 13 پنج شــنبه 13  آذر ماه 13۹۹ 
تســهیالت مربوط به حســاب ۹۹.۹6 درصد از افراد یاد شده واریز 

شده است. 
ضمــن اینکه امکان واریــز تعداد 1۹28 فقره تســهیالت به دالیلی از 
جمله مســدودی حســاب، فوت سرپرســت خانوار و سایر خطاها 
میســر نشــده اســت. بدیهی اســت در صورت اخذ اطالعات افراد 
مشــمول جدیــد در مراحل بعــدی )یارانه بگیران معیشــتی فاقد 
درآمد ثابت( از ســوی ســازمان هدفمند ســازی یارانه ها تسهیالت 
یــک میلیون تومانی به حســاب متقاضیان متعاقبــًا واریز خواهد 

شد.

حداقل باید ۳۵ درصد به 
دستمزد کارگران اضافه شود

تسنیم- ســخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس 
برآوردی کــه مجلــس دارد، حداقل بایــد 35 درصد به دســتمزد 
کارگــران اضافــه شــود. این بــرآورد بر اســاس آمایش چند ســاله 

صورت گرفته است.
علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی رســیدگی به آســیب های اجتماعی را محــور فعالیت های 
کمیســیون اجتماعی مجلس یازدهم عنوان کــرد و گفت: مباحث 
مربــوط به امور اســتخدامی کشــور و روابط کاری در حــوزه کاری از 

جمله اموری هستند که مورد توجه مجلس قرار گرفته است.

وی تصریح کــرد: مجلس یازدهم و به ویژه کمیســیون اجتماعی، 
اقتصــاد را از منظــر اجتماعــی با رویکــرد عدالت مــورد بحث قرار 
می دهیــم و در حقیقــت یکی از شــاخص های عدالــت اقتصادی، 

بستگی به رویکرد های اجتماعی است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون 
اجتماعــی مجلس یازدهــم باید در ایــن دوره بیــش از دوره های 
قبلی مجلس در راســتای تحقق عدالت اجتماعی اهتمام داشــته 
باشــد، اظهار کرد: کمیســیون اجتماعی مجلس تاکنون 18 جلسه 
داشــته اســت و پنج طرح در حوزه اجتماعی بررســی و به سرانجام 

رسیده است.
وی بــه وظیفه نظارتی مجلس اشــاره و بیان کرد: مجلس یازدهم 
بــه دنبال این اســت با اســتفاده از ابزارهــای نظارتی خــود یعنی 
ســوال، تذکر و اســتیضاح بــرای بهبود شــرایط اجتماعــی و حتی 
اقتصادی اقدام کند. در این راســتا کمیســیون اجتماعی تاکنون از 
پنج وزیر بنا به درخواســت های نمایندگان، سوال پرسیده است و 
جلسات مشترکی با وزار در حوزه های اجتماعی برگزار کرده است.

بابایــی به چنــد محور مهــم در برنامه هــای کمیســیون اجتماعی 
اشــاره و ابراز کرد: تعیین و تکلیف نیروهای قراردادی و شــرکتی و 
همچنین انواع دیگر قراردادها که بنا به خواســت وزارت خانه ها با 
کارکنان دولت منعقد شــده اســت، یکی از اهداف مهم کمیسیون 
اجتماعی اســت که قرار است در طرح ســاماندهی کارکنان دولت 
و نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی مانند شــهرداری ها بــه این امر 
مهم رســیدگی شــود. همچنین تجمیع صندوق های بازنشستگی 
از  ارزیابــی و آســیب شناســی عملکــرد صندوق هــای بیمــه ای  و 
خواســته های ملت ایران اســت که مورد توجه مجلس قرار گرفته 

است.
وی با اشــاره بــه شــرایط کرونایی کشــور، تصریح کرد: نخســتین 
گروهــی که به دلیل شــیوع این بیماری متضرر شــده اند کارگران و 
نیروی کار است و به همین جهت کمیسیون اجتماعی در نظر دارد 
سبد درآمدی نیروی کار کشور را اضافه کند و بر اساس برآوردی که 
مجلــس دارد، حداقل باید 35 درصد به دســتمزد کارگران اضافه 

شود. این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.
ایــن نماینده مجلس همچنین بیان کــرد: نقش دولت در تامین 
بســته های حمایتــی مهــم و اثرگــذار اســت و می تواند بخشــی از 

نیازهای کوتاه مدت کارگران و دهک های پایین را تامین کند.

اخبار
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معــاون روابط کار وزارت کار موظف بود در گام نخســت، 
تفکیــک کارهــای مســتمر و غیرمســتمر را انجــام دهد و 
ســپس آیین نامه ی تصویب شــده را برای اجرا ابالغ کند. 
متاســفانه آیین نامه ی تبصره یِک مــاده هفت برای اجرا 
ابالغ نشــده اســت حتی تفکیک کارها هم صورت نگرفته 

است.
»امنیــت شــغلی« تمــام و کمال به مــاده هفــت قانون 
کار بازمی گــردد. مــاده هفــت قانــون کار، اولویــت را به 
»قراردادهــای دائم کار« داده و حتــی تصریح دارد که در 
کارهای با ماهیت غیرمســتمر، باید قراردادهای موقت، 
همگی »ســقف زمانی« داشته باشند اما آن ابهامی که در 
تبصره دوم این ماده با گذاشــتن یک شــرط ایجاد شده، 
بیش از دو دهه است که امنیت شغلی را از کارگران سلب 
و بی ثبات کاری را به پارادایم مســلط بــازار کار ایران بدل 

نموده است.
ماده هفت چه می گوید؟

ماده هفت قانون کار می گوید: »قرارداد کار عبارت است 
از قرارداد کتبی یا شــفاهی که به موجب آن کارگر در قبال 
دریافــت حق الســعی کاری را برای مــدت موقت یا مدت 

غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
 تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت 
امــور  و  کار  وزارت  توســط  دارد  غیرمســتمر  جنبــه  آنهــا 

اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 تبصره 2 - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در 
صورتی که مدتــی در قرارداد ذکر نشــود، قرارداد دائمی 

تلقی می شود.«
در تبصــره دوم ایــن مــاده قانونــی، شــرِط »درصورتی 
کــه مدتــی در قــرارداد ذکــر نشــود« دســتاویزی بــرای 
بهره برداری از مفهوم مخالف این شرط - به این شکل که 
پس اگر مدت ذکر شود، قرارداد موقت خواهد بود- قرار 
گرفته و  مضــاف بر این، کارفرمایان و بخش ســودجوی 
بــورژوازی ایــران توانســته اند از مراجع قضایــی، حکم بر 

صحت استدالل غیرقانونی خود نیز بگیرند.
روند کار در دهه ۷0 شمســی اینگونه پیــش رفته که ابتدا 
یــک بخشــنامه ی وزارت کار، حــق انعقــاد قراردادموقت 
در کارگاه های با ماهیت مســتمر را به رسمیت شناخته و 
ســپس دیوان عدالت نیز در ســال ۷5 با صدور دادنامه 
1۷۹ هیات عمومی دیوان، به مســاله رنــگ وبوی قانونی 
بخشــیده اســت؛ این رای دیــوان به صراحــت می گوید: 

کارفرمایان می توانند با ذکر مدت در قرارداد، در کارهای 
مستمر، قراردادموقت منعقد کنند.

ایــن درحالیســت که بــه گفته ی حســین حبیبــی )عضو 
هیــات مدیره کانون عالی شــوراها(، هــدف قانونگذار از 
گنجاندن شــرِط »مدت زمان« در ماده هفت قانون کار، 
به رسمیت شــناختن حق حاکمیت اراده طرفین – کارگر 
و کارفرما-  در قــرارداِد کار مانند همه قراردادهای مدنی 
دیگر بوده اســت یعنی اگــر دو طرف – نه فقط یک طرف 
که کارفرماســت- موافق گنجاندن شرط زمان در قرارداد 
باشــند، ایــن کار بایــد اجرایی شــود و کارفرمــا نباید به 

تنهایی تصمیم گیرنده باشد.
او تاکید می کند: 24 سال اســت کارگران به دنبال ابطال 

دادنامه 1۷۹ هستند اما تا امروز به نتیجه نرسیده اند.
چرا کارگران به دنبال تصویب آیین نامه برای 

تبصره یک ماده هفت رفتند؟
بحــث تبصــره دوم مــاده هفــت و چالــِش 24 ســاله ی 
ابطــال دادنامه 1۷۹، یک وجه قضیه اســت که بســیار به 
آن پرداخته شــده اما موضــوع مهم دیگــر، بحث تبصره 
یک ماده هفت اســت کــه می گوید آیین نامــه ی حداکثر 
مدت قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر باید توسط 
وزارت کار تهیه و بعد از تصویب دولت، اجرایی شود. این 
آیین نامه در بهمن ماه ۹8، بعد از تدوین در شــورایعالی 
کار در هیــات وزیــران به تصویب رســید. در شــورایعالی 
کار حداکثر مدت موقت در مشــاغل غیرمســتمر 3سال 

پیشــنهاد شــده بود که ظاهرًا در هیئت دولت به 4سال 
تغییر یافته است.

این آیین نامه که اصالت را به »کار« می دهد و نه به کارگر، 
در صورت اجرایی شــدن، حکم می کند کــه در صورتی که 
کار غیرمستمر بیش از 4 سال تداوم داشت، کارفرما باید 
بــا »همه کارگــران خود« تا زمــان خاتمه پــروژه، قرارداد 

دائم ببندد.
شــاید تصویب این آیین نامــه به تنهایــی گام بلندی در 
جهــت رفــع بی ثبــات کاری و احیــای قراردادهــای دائــم 
کار نباشــد؛ اجرایی شــدن ایــن آیین نامه بــدون تردید 
نمی تواند مشــکل قراردادهای موقت در کارهای مستمر 
را حــل کند اما کارگــران بــا اهدافی دنبــال تصویب این 
آیین  نامــه رفتند. در طول ســالیان گذشــته، همواره یک 
اختــالف نظر جــدی میــان کارگــران و کارفرمایــان جود 
داشته است؛ اصل بر کدام است: دائمی بودن قراردادها 
یــا غیردائمی بــودن آنها؟! اســتدالل کارگــران در دفاع از 
اصالــت قراردادهای دائم، این بوده کــه اگر اصل قانون 
کار بر قراردادهای موقت اســت، چرا در تبصره یک ماده 
هفت حتی برای قراردادهای موقت نیز »ســقف زمانی« 
تعیین شــده اســت؛ قانونگــزار فرض گرفته کــه حتی در 
کارهای غیرمســتمر یــا پروژه ای نیــز کارفرمــا نمی تواند 
الی االبــد یعنی تا زمان خاتمه ی پروژه، با کارگران قرارداد 
موقت ببندد و از یک زمان به بعد – که این زمان را همان 
آیین نامــه ی فوق الذکــر تعیین می کند- بایــد کارگران تا 

اتمام پروژه، »دائمی« باشــند؛ براســاس مفهوم حقوقِی 
»قیــاس اولویت« باید گفت مگر ممکن اســت قانونگزار 
برای قرارداد موقت در کارهای غیرمســتمر سقف تعیین 
کرده باشد ولی کار با طبیعت مستمر را رها کرده باشد؟!

کارفرمایــان قبل از تصویب آیین نامــه، تبصره یک ماده 
هفت را »اشتباهی قانونی« می دانستند و ادعا می کردند 
کــه اگر این تبصره اشــتباه نبود تا امروز اجرایی می شــد؛ 
تصویــب آیین نامــه در بهمن ۹8 نشــان داد کــه تعیین  
ســقف قرارداد برای کارهای غیرمســتمر، اشــتباه قانون 
نیست و  دولت نیز این سقف قانونی را تایید کرده است؛ 
این تایید، نشــان دهنده ی درستی همان قیاس اولویت 
اســت؛ پــس وقتــی در کارهــای موقــت نمی تــوان برای 
همیشــه قرارداد موقت داشت چطور کارفرمایان مدعی 
هســتند در کارهای دائم باید قرارداد موقت منعقد کرد 
و از آن مهمتــر، چطور دیوان عدالت دادنامه 1۷۹ را صادر 
کــرده و با آن، بــرای عقِد قراردادهای موقــت و بی ثبات، 

مجوز قانونی داده است.
بنابراین می توان گفت آیین نامه تبصره یک ماده هفت، 
فقط یک گام یا یک پله، در یک مسیر بلند است؛ مسیری 
که انتهــای آن باید احیای قراردادهای دائــم و رفِع کامِل 
ابهام از تبصره دو ماده هفت باشد؛ در این مسیر، اولین 
گام همان اثبــاِت اصالــِت قراردادهای دائم اســت که با 
تصویــِب آیین نامه تبصــره یک ماده هفــت، تا حدودی 

محقق شده است.
اما مساله اینجاست که آیا این آیین نامه که حکم می کند 
همه قراردادها در کارهای غیرمستمر بعد از گذشت چهار 
سال تا پایاِن »کار« یا همان پروژه، دائمی می شوند، بعد 
از گذشت بیش از ده ماه از تصویب، اجرایی شده است؟!

چرا آیین نامه اجرا نشد؟
علی خدایی )عضو کارگری شورایعالی کار( در این رابطه 
با اشــاره به تالش نمایندگان کارگری در شــورایعالی کار 
در ســال قبل که منجر به تصویب نهایــی این آیین نامه 
در هیــات دولــت شــد، می گوید: ما نســبت بــه اجرایی 
نشدن این آیین نامه بعد از گذشت ده ماه انتقاد داریم. 
معاون روابط کار وزارت کار موظف بود در گام نخســت، 
تفکیــک کارهای مســتمر و غیرمســتمر را انجــام دهد و 
سپس آیین نامه ی تصویب شــده را برای اجرا ابالغ کند. 
متاسفانه این آیین نامه برای اجرا ابالغ نشده است حتی 
تفکیــک کارها هم صورت نگرفته اســت. معاونت روابط 
کار وزارت کار در این زمینه کوتاهی کرده است. به اعتقاد 
من، ایــن معاونت، بر اجرای کارهــای غیرضروری مانند 

اجرای ناقص ســامانه جامــع روابط کار، بیشــتر اصرار و 
ابرام دارد تا رســیدگی به مســائل اصلی. تکالیف اصلی 
این معاونت در مورد کارگران، جملگی مســکوت مانده 
اســت؛ ما آیین نامه ماده 14۹ قانون کار در بحث مسکن 
کارگری را داریم که از تیرماه ســال قبل، برگزاری جلسات 
ســه جانبه برای تصویب این آیین نامه معطل و متوقف 
مانــده اســت؛ آیین نامه ی تبصــره یک مــاده هفت نیز 

علیرغم تصویب، برای اجرا ابالغ نشده است.
بــه گفته خدایی، در صــورت اجرای ایــن آیین نامه -البته 
بعد از تفکیک کارها به دو دســته ی مستمر و غیرمستمر- 
در کارهــای غیرمســتمر بعد از چهار ســال تــا پایان عمر 
پروژه، همــه کارگران حتی کارگرانی که تازه یک روز اســت 
بــه کارگاه آمده انــد، »باید« دائمی شــوند چراکه در این 
آیین نامه، موضوع اصلی »کار« است؛ در کار غیرمستمر، 
بعد از چهارسال بایســتی همه نیروی کار شاغل تا پایان 

پروژه دائمی شوند.
این نماینده کارگری در انتقاد از اجرایی نشدن آیین نامه 
می گوید: اگــر کارفرمایان یا دولت ادعــا می کنند که این 
آیین نامه که در هیات وزیران نیز تصویب شــده، قابلیت 
اجــرا نــدارد، درواقع بــه شــورایعالی کار و دولت توهین 
می کننــد؛ چطــور آیین نامــه ای کــه شــرکای اجتماعی و 
ســپس دولت بر آن صحه گذاشــته اند، ایــرادات اجرایی 
دارد و از آن مهمتــر، چــرا معاونــت روابــط کار وزارت کار 
آیین نامــه ای را که هــم در شــورایعالی کار و هم در هیات 
دولت تصویب شده، به صورت یکجانبه پیش خود نگاه 

داشته و نمی گذارد که اجرایی شود؟!
اجــرای آیین نامه تبصره یک، شــاید بتوانــد تا حدودی 
به بــازار نابســامان قراردادهای کار، ســامان ببخشــد و 
بحــث اصالت »قراردادهای دائم کار« را در عمل نشــان 
بدهد امــا بازهم بایــد تاکید کــرد که تصویــب و اجرای 
این آیین نامــه، فقط گام اول در احیای امنیت شــغلی از 
دســت رفته ی کارگران اســت و آنگونه که حسین حبیبی 
می گویــد: »گام آخــر بایــد ابطــال دادنامــه 1۷۹ دیوان 
عدالــت و همچنین صدور دادنامه ها و بخشــنامه های 
جدید مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر 

باشد.«
 اما آیا باالخره روزی خواهد رســید که کارفرمایان نتوانند 
به راحتی کارگران خود را بعد از سالها کاِر پرزحمت اخراج 
کنند و اینهمه بی ثبات کاری از بازار کار ایران برای همیشه 

رخت بربندد و برود؟!
ایلنا

نگاهی به یک آیین نامه؛

آیا روزی اخراج کارگران »غیرممکن« خواهد شد؟!

- زمان ما هر روز به هر دانش آموز یه موز مجانی میدادن.
+ بله آقا. چرا شــیر رو نمیگی؟ هر روز یه دونه شیر میدادن به هر بچه که 

بخوره جون بگیره.
- یادش بخیر پیشاهنگی. چه چیزایی یادمون میدادن. هنوزم که هنوزه 

خیلیاش به درد آدم میخوره.
و اینهــا جــزء دیالوگ هــای ثابــت پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا از دوران 

تحصیلشان برای نوه ها و نتیجه هاست.
کاری بــه اصل این خاطرات نداریم. اینکه آیا شــیر و موز و پیشــاهنگی و 
... واقعــا در همه مــدارس و در همه دوران ها بوده یا نه مهم نیســت اما 
به هر حال، وجه اشــتراک این خاطره ها یک چیز است: »پرورش در کنار 
آمــوزش«. پیرترهــا در واقــع می خواهند بگویند قبال مدرســه ها و نظام 

آموزشی بیشتر از امروز به جسم و روح دانش آموزان اهمیت می داده اند.
حاال نه خبری از موز مجانی اســت، نه شیر رایگان به طور مرتب و در همه 
جا توزیع می شود. آموزش مهارت ها هم در مدارس دولتی محدود شده 
به ساعات بسیار کمی از درس پرورشی که معموال هم بچه ها و خانواده ها 
آن را جدی نمی گیرنــد. در مدارس غیر دولتی، برخــی مهارت ها آموزش 
داده می شود اما پول خوبی هم بابتش می گیرند؛ مهارت هایی که معلوم 

نیست تا چه زمانی و به چه میزان، نیازهای دانش آموزان را تأمین کند.
در این میان یک طرح بسیار مدرن وجود دارد که معلوم نیست چرا از آن 
غفلت می شود. اســمش برنامه ویژه مدرسه یا به اختصار، »بوم« است. 
برنامه بوم، تفسیری از راهکار 5-5 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
و بند 2-13 سند برنامه درسی ملی است. بر این اساس آموزش و پرورش 
باید بخشــی از زمان آموزش دانش آمــوزان را در اختیار مدارس قرار دهد 
و مــدارس در زمینه آشــنایی با حرفه های مختلف و مهارت ها براســاس 
شــیوه نامه ای که ســال 13۹۷ نوشته شــده اســت، برنامه هایی را تدارک 
ببینند. گفته می شود این طرح در آینده نزدیک به دیگر مقاطع تحصیلی 
نیز ابالغ خواهد شد به گونه ای که تا ابتدای مهر 1400-1401 تمام مدارس و 

مقاطع تحصیلی، مجاری برنامه بوم باشند.
60 ساعت از یک سال تحصیلی برای اجرایی شدن این طرح در نظر گرفته 
شده و مدرســه می تواند برای آن، یک جلسه یک ساعته در هفته در نظر 
بگیرد. این جلســات می تواند در ساعات رسمی مدرسه و یا ساعت های 
فوق برنامه برگزار شــود. در واقع مدارس اختیار کامل دارند تا متناسب 
بــا نیــاز دانش آمــوزان و ویژگی هــای بومــی منطقــه خــود، برنامه ها و 

آموزش هایی را در شورای مدرسه تدارک ببینند و اجرا کنند.
گرچه بــا توجه به شــرایطی که شــیوع ویروس کرونــا به وجــود آورده و 
مجازی بــودن کالس ها در حال حاضر مــدارس آزادند که امســال به هر 
شــیوه ای که صالح می دانند، برنامه ریزی کنند اما گفته می شــود بزودی 
کلیت این برنامه مشخص می شود. در شبکه شاد هم کانالی ایجاد شده 
تا مدارس تجربه های خود را منعکس کنند و از این طریق، فضایی برای 

تبادل تجربیات فراهم شود.
بــه گفته عظیــم محبی مشــاور رئیس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی و دبیــر برنامه ویژه مدرســه »پــس از ســال ها برنامه ریزی، 60 
ســاعت از زمان آموزش به مدارس سپرده شده تا کمی به سمت کاهش 

تمرکز پیش برویم. برنامه بوم، آغاز یک حرکت بزرگ است که فعال در فاز 
نخست آن هستیم. مدتی زمان الزم است تا مدارس در جریان کامل امور 
قرار بگیرند اما در نهایت آزادند که از تمام ظرفیت هایی که دارند، استفاده 

کنند. در این طرح قرار نیست ما برای مدارس تصمیم گیری کنیم.«
البته در حال حاضر ســاعت هایی که در طرح بوم در نظر گرفته شده، در 
مدارس غیردولتی برگزار و شــهریه این کالس ها از اولیا دریافت می شود 
اما چندان در جهت اهداف واقعی این طرح نیست و چیزهای دیگری در 

این قالب تدریس می شود.
یا »ســمیه« که یک دختر کالس هفتمی دارد و در استان گلستان زندگی 
می کنــد، انتظار دارد که »مدرســه به بچــه ای که توی این اســتان زندگی 
میکنه یاد بده چه رفتاری با جنگل داشته باشه. االن هر از گاهی توی اخبار 
میشــنویم که جنگالی گلستان آتیش گرفتن. خب وقتی همچین چیزی 
توی این منطقه زیاده، باید به همه درباره ش آموزش بدن. بهترین سن 
آموزش هم همین ســن مدرسه ســت. وقتی بچه از حــاال بدونه باید چه 
جوری با جنگل و محیط زیســتش رفتار کنه، آمار تخریب محیط زیســت 

الاقل از سمت آدمای خود این مناطق کمتر میشه.«
پــدر »آرمین« هم که در بابلســر کالس ســوم را می خوانــد، حرف خوبی 
می زند: »بچه شمال باید شنا و ماهیگیری یاد بگیره. چه اشکالی داره که 
مثال به جای بعضی از درسای الکی که فقط وقت بچه رو میگیره، هفته ای 
یــه ســاعت ببرن به این بچــه ماهیگیری یا شــنا باد بــدن؟ ضمن اینکه 
تفریحه و حــال بچه ها بهتر میشــه، میتونن البالش مثال انــواع ماهیای 
شــمال یا فصل تخم ریزی یا اینکه چه زمانی نباید ماهیگیری کرد یا مثال 
نجــات دادن آدمــا از آب و خیلی چیزای دیگه رو بهشــون یاد بدن. شــما 
حســاب کن اگه همین شــنا و نجات غریقی رو به خود بچه های شمال از 
همین ســن پایین یاد بدن، چقدر میتونه به کاهش آمار مرگ و میر توی 
مناطق ســاحلی کمک کنه. وقتــی بچه ها یاد بگیرن، انگار شــما مفت و 
مجانی یه سری نیروی آماده واسه نجات دادن آدما استخدام کردی. بده 

واقعا؟«
»سپیده« هم که دانش آموز کالس نهم در رشت است، می گوید: »راستش 
جای یه چیزایی توی مدرسه ها خالیه انگار. مثال همین گیالن، کلی غذای 
محلی خوشــمزه داره. چرا من به عنوان یه نوجوون که توی این منطقه 
به دنیا اومدم و همین جا بزرگ شدم، نباید درست کردن الاقل 5 تا از این 
غذاها رو بلد باشم؟ درســته که خونواده ها میتونن خودشون این چیزا 
رو یــاد بــدن ولی وقتی بابای من پول داده منو مدرســه ثبــت نام کرده، 
خــب همه چــی رو باید توی همین مدرســه بهــم یاد بدن. اگــه قرار بود 
خونواده ها آموزش بدن، همین درسای مدرسه هم کاری نداره که، خود 
پدر و مادرا آموزش میدن. االن پدر من پزشکه. خب چرا باید مثال زیست 
و شــیمی رو برم مدرسه؟ بابام بهتر از معلممون یاد میده. بحث سر اینه 

که ما باید همه چیز رو توی مدرسه یاد بگیریم. خونه واسه زندگی کردنه، 
مدرسه واسه درس خوندن و یاد گرفتن.«

حجت محمودی - محقق و پژوهشــگر حوزه روان شناســی یادگیری - که 
یک سالی می شود به صورت میدانی درگیر طرح »بوم« است، توضیحاتی 
درباره آن می دهد و معتقد اســت: »یکــی از مترقی ترین طرح های نظام 
آموزشــی کشور همین طرح بوم اســت اما به نظر می رسد کج فهمی های 
بســیاری در این باره وجــود دارد. امروزه در بررســی مولفه های توســعه 
جوامع عالوه بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی، مولفه های فرهنگی 
نیــز لحــاظ می شــود و جوامــع در یــک تکاپــوی رقابتــی در صددند که 
جلوه های فرهنگی خود را حفــظ و به عنوان میراث فرهنگی ناملموس 
بــه جهانیان عرضه کنند. یکی از کارآمدتریــن ارگان هایی که می تواند در 
راســتای پاسداشت میراث فرهنگی کشــور نقش تعیین کننده ای داشته 
باشــد آموزش و پرورش اســت. با این حال وســعت جغرافیایی، شرایط 
اقلیمی متفــاوت، تنوع فرهنگی، قومی و زبانی کشــور ایران از یک طرف 
و متمرکزبودن سیســتم آموزشــی از طرف دیگر دســتیابی به این هدف 
را دشــوار می کند که خوشــبختانه کارشناســان آموزش و پرورش با درک 
درست از این شرایط، طرحی به نام »بوم« به تصویب رساندند که به نظر 
برخی صاحب نظران یکی از مترقی ترین و ضروری ترین طرح های نظام 
آموزشی است که نیاز به اهتمام بیشتر دارد. تنوع فرهنگی کشور به نوعی 
 multi-cultural( ضرورت تمرکززدایی و توجه به آموزش چند فرهنگی
education( را می طلبد. در این راستا مسئوالن نظام آموزشی کشور با 
بررسی این نیاز تدابیری در کاهش تمرکزگرایی آموزشی اتخاذ کرده اند که 
طی آن مدارس و معلمان می توانند بر اساس طرح بوم یا درس های آزاد 
)فرهنگ بومی( ضمن توجه به نیازهای آموزش بومی، فرهنگ های بومی 
را نیــز از خطر فراموشــی نجات دهند و از این میــراث معنوی ایران زمین 

پاسداری کنند.«
او ادامه می دهد: »برنامه ویژه مدرسه )بوم( که برنامه ای 60 ساعته برای 
هر ســال تحصیلی اســت، در راســتای تمرکززدایــی و تفويض اختيار به 
مدارس و توجه به نيازهای منطقه ای و محلی ناشی از تفاوت های محيط 
زندگی پیشــنهاد شــده اســت. وزارت آموزش و پرورش نیز در یادداشت 
خود، خاستگاه های قانونی برنامه ویژه مدارس )بوم( را راهکارهای  5-5، 
2-6، 6-11، 16-1 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مصوبه 2-13 برنامه 
درسی ملی می داند که بر اساس آن تنوع بخشی به محیط های یادگیری و 
متناسب سازی برنامه های درسی با نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
اســتان ها، در اختیار مدارس و معلمان قرار داده می شود. از سوی دیگر، 
به گفته کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت، علت نام گذاری طرح بوم توجه 
به بومی سازی آموزش بر حســب نیازهای محیطی، فرهنگی و اجتماعی 
عنوان شده است. بر این اساس طرح بوم فرصتی برای توجه به نیازهای 

آموزشــی بومی اســت که می تواند در قالب نیازهای اجتماعی، فرهنگی، 
جغرافیایی و محیطی طبقه بندی شود. برای مثال در منطقه میاندوآب 
در استان آذربایجان غربی، همه ساله دانش آموزانی در رودهای خروشان 
منطقه غرق می شوند که آموزش مهارت های شنا، آموزش نحوه برخورد 
با غریق و یا شناســایی مکان هــای پرخطر می توانــد در قالب طرح بوم 
آموزش داده شــود یا مثــال در مناطق کویری و جنگلی می تــوان در مورد 
مخاطرات طبیعــی منطبق با آن مناطق بحث کــرد. همچنین می توان 
در مورد آداب و رسوم، فرهنگ عامه )فولکولور( یا مسائل و فرصت های 
اقتصادی منطقه به آموزش پرداخت. علیرغم اهمیت طرح بوم اما دیده 
شــده ادارات یا کارشناسان برخی مناطق تعبیر نادرســتی از آن دارند که 
مغایر با اهداف ارزشمند این طرح است. برای نمونه، آموزش مهارت های 
اســتفاده از موبایــل، آداب تغذیه یا مهارت های زندگــی در برخی ادارات 
به عنوان طرح بوم تلقی شــده که این مــوارد می توانند در قالب دروس 
علوم تجربی، فعالیت های پرورشــی یا مطالعات اجتماعی نیز تدریس 
شــوند و نباید با این عناوین و محتوا فرصت آموزشــی بوم که به عنوان 
یکی از مدرن ترین طرح های نظام آموزشــی کشور در پاسداری از فرهنگ 

و نیازهای بومی است از دست برود.«
ایــن محقــق پیشــنهاد می دهــد: »خاطــرات محلــی از دوران انقــالب 
شــکوهمند اســالمی، خاطــرات رزمنده هــا و جانبازان جنــگ تحمیلی، 
نوحه ها و مرثیه های محلی، بازی های محلی، داســتان ها و افسانه های 
محلــی )مثــال نــگارش داســتان شــفاهی مادربــزرگان و پدربــزرگان(، 
موســیقی های محلی )تاریخچه، ابزار، نواها(، فولکولــور )مثال بایاتی ها 
و نواهــای عاشــیقی در آذربایجان یا الالیی ها و ...(، مشــاهیر منطقه ای، 
آثار باســتانی منطقه ای و خاص، آداب و رســوم منطقه ای )رسوم ازدواج، 
خواســتگاری، ســوگواری، یلدا، نــوروز و ...(، لباس ســنتی )اصطالحات، 
تاریخچــه و ...(، ضرب المثل هــا، حکایــات، کنایه هــا، غذاهــای محلی، 
مشکالت محیط زیستی منطقه، راهکارهای جلوگیری از مشکالت محیط 
زیســتی منطقه، مخاطرات طبیعی منطقه )زلزله، سیل و ...(، حیوانات 
یــا گونه های گیاهی منطقه )شناســایی، حفاظت و ...(، اســامی قدیمی 
و محلــی چشــمه ها، قنات هــا و قلــل، اســامی بومی و محلــی مناطق 
گردشــگری در بخش جغرافیا و اقلیم، همچنین  فرصت های اقتصادی 
منطقه، کمبودهای اقتصادی منطقه، صنایع دستی منطقه، گردشگری 
و بوم گــردی، آســیب های اجتماعی هر منطقه )مثال خطــر مواد مخدر و 
...( و توانمندی هــای کشــاورزی و دامپروری در بخش هــای اقتصادی و 
اجتماعی الگوهایی هســتند که می توانند در لیســت طرح بوم و دروس 
آزاد قــرار بگیرند. البته هر مدرســه می تواند بر حســب نیازســنجی های 

آموزشی منطقه خود، مفاد آموزشی را اضافه کند.«
ایسنا

موز که نمی دهید، الاقل »بوم« را اجرا کنید!
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ایلنا- موزه ملی هنر و ادبیات کــودک ازجمله موزه های 
کشــور اســت که می توان از نخستین نســخه چاپی کتاب 
مهمان ناخوانده تا تصویرگری هایی از دهه 40 و 50 را در 

آن دید و لذت برد.
موزه هــا از جمله مکان هایی هســتند که عــالوه بر حفظ 
اشــیای تاریخــی، داســتان های زیــادی از گذشــته بــرای 
مخاطبان دارند. داســتان هایی کــه گاه از دل تاریخ برای 
تاریخ دانــان و گاه از دل علــم و نجوم برای دانشــمندان 
و گاه از دل عروســک ها و تصاویــر بــرای کــودکان بیرون 

می آیند.
در این میان تنوع موزه ها بســیار زیاد است. از موزه هایی 
که انواع و اقســام اشــیای تاریخی را به نمایش می گذارند 
و مخاطــب عــام را مدنظــر دارنــد، گرفته تــا موزه هایی 
که اشــیایی خــاص را بــرای مخاطبان خــاص به نمایش 
می گذارنــد. مــوزه کودک کانــون پرورش فکــری کودکان 
و نوجوانان نیز از آن دســت موزه هایی اســت که اشیایی 
خاص را برای مخاطبــان خاص که همان کودکان و البته 
بزرگترهایــی کــه هنوز کودک درونشــان فعال اســت، به 
نمایش گذاشــته. با وجود آنکه این موزه در 20 مهر ســال 
13۷۹ در مساحتی به وســعت 500 مترمربع تأسیس شد 
و بیســت ســال از آن زمان می گذرد اما ســال گذشته بود 
که توانست بر اساس بازدیدها و نظارت های کارشناسی 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی، با 
عنــوان »موزه ملی هنر و ادبیات کــودک« به ثبت میراث 
فرهنگی برســد. در ابتدای امر این مجوز یک ســاله صادر 
شــد و امســال با توجه به اقدامات انجام شــده سه سال 

دیگر تمدید شد. 
نوشــین آغــاز )مدیر موزه ملــی هنر و ادبیات کــودک( با 
اشــاره به اهداف فعالیت این موزه بــه ایلنا گفت: هدف 
اصلــی و مأموریت موزه کــودک کانون طی این ســال ها 

صیانــت از آثار و منابع حاصــل از فرایند تولیــد محتوا و 
محصوالت فرهنگی )اعــم از عروســک های آیینی، کتاب، 
فیلــم، ســرگرمی، بازی، تئاتــر و...( کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بود کــه منجر به گردآوری گنجینه ای 
ارزشــمند و گران بها در حــوزه تصویرگــری، منابع صوتی 
و تصویــری، پوســتر، کتــاب، ماکت، عروســک، نشــان و 
تندیس، تجهیزات کاربردی و اســناد و مدارک ســازمانی 

شد.
در حــال حاضر در موزه »موزه ملی هنر و ادبیات کودک« 
کانون عالوه بــر آثار دیگر، بیش از 12هــزار اثر تصویرگری 
ارزشــمند نگه داری می شــود که هر ســال در چند مرحله 
بخشــی از این آثار در قالــب نمایشــگاه های مختلف در 

معرض دید عالقه مندان قرار می گیرد.
آغــاز درخصــوص قدیمی تریــن آثاری کــه در ایــن موزه 
نگهداری می شوند، گفت: از ســال 1345 انتشارات کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان شــروع بــه کار کرد از 
این رو نخســتین نســخه چاپی کتاب مهمــان ناخوانده 
به عنوان نخســتین کتاب تالیفی منتشــر شــده توســط 
کانــون در این موزه نگهداری می شــود. اصل تصویرگری 
کتاب هایــی کــه پیــش از انقــالب و از دهــه 40 و 50 باقی 
مانده انــد در موزه نگهداری می شــود. این رونــد تا امروز 
ادامه یافتــه و تمام تصویرها با متریال های کار شــده در 
این موزه نگهداری می شــود. حتا آثاری از فرشــید مثقالی 
که مربوط به دهه 40 است در این موزه نگهداری می شود. 

آثــاری از نیکزاد نجومــی، نورالدین زرین کلــک، علی اکبر 
صادقی، پرویز کالنتری نیــز در میان آثار این مجموعه به 

چشم می خورد.
او با اشــاره به آنکه ماکت انیمیشــن قصه های بازار که 
از جمله آثار علیمراد به شــمار می رود، در این موزه به 
نمایش گذاشــته شــده که مخاطبان را جلب می کند، 
یادآور شــد: بچه ها با دیدن و ســهیم شــدن در تجربه 
خلق یک پدیــده می توانند بــا آن ارتباط برقــرار کنند 
از این رو هدف ما بر آن اســت تا با تعریف داســتان ها 
و همــراه ســاختن مخاطبان کــودک با تجربــه کردن، 
دیدن اشــیاء مــوزه را بــرای آنها جذاب کنیــم. هرچند 
اکنــون به دلیل شــیوع ویروس کرونا مــوزه کودک نیز 
تعطیل است اما در شرایط عادی امکان بازدید دانش 
آمــوزان در قالــب گروه هایی که از مــدارس می آمدند، 

فراهم بود.
آغــاز یادآور شــد: هرچند ســعی ما بر آن اســت تــا موزه 
کودک را برای مخاطبان ما جذاب کنیم اما ممکن اســت 
همانطور که با دیدن برخی از بخش ها به وجد می آیند، 
برخی از بخش ها برای آن ها جذاب نباشد. به طور مثال 
دیــدن ادوات ســینمایی به تنهایی بــرای بچه ها جذاب 
نیســت امــا وقتــی  مراحل ســاخت فیلم و انیمیشــن را 
با اســتفاده از این ابزار برایشــان نمایش داده می شــود 
در آن نقطه اســت کــه جذب می شــوند. حتــی در مورد 
تصویرگــری کتاب هــا نیــز اینگونه اســت. ممکن اســت 
تصویرهــا در مرحلــه نخســت بچه ها را جــذب نکنند و 
متوجه ارزش هنری آن نشــوند اما وقتی این تصویر را در 
کتاب شــناخته شــده ای می بینند، آنجاست که برایشان 
جذاب می شــود. نقش راهنمای موز بســیار مهم اســت 
چراکــه باید ذهــن و تفکر بچه هــا را  برای دیدن اشــیاء 
موزه هدایت کند؛ در غیر این صورت ممکن اســت فقط 

بخش عروسک ها تا حدودی برای کودکان جذاب باشد 
اما قطعًا بدون داســتان و روایت بحث محتوایی بازدید 

از موزه به نتیجه نخواهد رسید.
مدیــر مــوزه کــودک کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان در خصــوص ارتباط ایــن مجموعه بــا وزارت 
میــراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دســتی بــه عنوان 
متولی موزه ها گفت: فعال ارتباط خاصی شــکل نگرفته و 
تنها در حد دریافــت مجوز از این وزارتخانه اســت. نباید 
فرامــوش کرد کــه تنها یک ســال اســت که مــوزه کودک 
توسط میراث ثبت شده و باتوجه به شیوع ویروس کرونا 
نتوانستیم بسیاری از برنامه هایی که برای همکاری با سایر 
موزه ها مانند موزه خیمه شــب بازی و موزه عروسک های 
کاشان در نظر داشــتیم را به نتیجه برسانیم. البته وزارت 
میراث و گردشــگری نیز قول حمایت های معنوی را به ما 
داده اســت اما در حوزه مادیات کمک نخواهد کرد از این 

رو ارتباط جدی تاکنون شکل نگرفته است.
او درخصوص تاثیر فعالیــت یک موزه تحت عنوان موزه 
کودک برای ایجاد فرهنگ حفظ میراث فرهنگی و بازدید 
از موزه در نســل جدید و کودکان که همواره با اینترنت و 
فضای مجازی مشــغول هســتند، گفت: از آنجا که کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان بیشــتر در حوزه هنر 
و ادبیــات فعالیت دارد از این رو مــوزه کودک نیز مملو از 
اشیای با این موضوعات است. نمونه هایی از تصویرگری 
کتاب ها و پیشــینه آنها، تئاتر عروسکی، تجربیات هنری، 
اسباب بازی ها و بخش سینمایی  را به نمایش می گذارد. 
قطعــًا هر مکانی که کــودکان می توانند بــا ورود به آن در 
بخش های مختلف تعامل داشــته باشــند بــرای بچه ها 
جذاب خواهد بود. داشتن آزادی عمل برای اظهار عقاید 
و تجربیاتشان و ایجاد فضا برای گپ و گفت بین بچه ها، 

موزه را برایشان جذاب می کند.
آغــاز تصریح کــرد: اگــر این تعامل برقرار نشــود شــاهد 
عکس العمل هایــی مانند اینکه "اصال بــه ما چه مربوط 
اســت که در گذشــته چه اتفاقی افتاده چراکه تمام شده 
و رفتــه" از ســوی بچه هــا خواهیم بــود. باید بــه صورت 
غیرمستقیم با آنها ارتباط برقرار کنیم چراکه اگر بخواهیم 
مستقیما با آنها درباره گذشته صحبت کنیم به نظرشان 
می آیــد که داریم درس تاریخ به آنهــا می دهیم و از آن فرار 
می کننــد. اگر بتوانیم روحیه مشــارکت را در فعالیت های 
مــوزه ای را در بچه هــا بیــدار کنیــم تاثیرپذیری بیشــتری 

خواهد داشت.

گشتی در موزه ملی هنر و ادبیات کودک؛

بدون داستان و روایت بازدید از موزه به نتیجه نمی رسد
از نخستین نسخه چاپی کتاب مهمان ناخوانده تا تصاویری از دهه ۴۰

ایسنا- از آن ها ســوال می شــود چــرا وارد این 
کار شــده اید؟ همه بی درنگ پاسخ می دهند: 
»عشق«؛ عشق است که در این راه پایبندمان 
کــرده؛ ایــن اســت وصــف حــال دوبلورهای 

قدیمی.
در ســال های اخیــر عرصــه دوبله کشــورمان 
صداهایــی فراموش نشــدنی و بی تکــرار را از 
دســت داده اســت؛ از بهرام زند گرفته تا پرویز 
بهرام و حسین عرفانی و این اواخر هم چنگیز 
جلیلوند که هنرمندی محبوب در عرصه صدا 

و تصویر بود و کرونا او را از ما گرفت.
دوبلورهــا عموما آنطــور که بایــد میان مردم 
برعکــس  و  نیســتند  شــده  شــناخته  عــادی 
بازیگــران و مجریان بــه جای تصویری آشــنا، 
صدایی آشــنا را از خــود به یــادگار می گذارند. 
شــاید برای همین اســت که اغلــب دوبلورها 
می گویند عشــق به ایــن کار آن هــا را به ادامه 
مســیر امیــدوار می کنــد؛ چــرا که، نه شــهرت 
آنچنانی و نــه درآمد آنچنانــی در حوزه دوبله 

نصیبشان نمی شود.
به بهانه درگذشــت چنگیــز جلیلوند در ادامه 
نگاهی داشــته ایم به چند دوبلور پیشکسوت 
که ممکن اســت تصویرشــان برای همه مردم 
آشــنا نباشــد امــا صدایشــان چنــان آشــنا و 
نوستالژیک اســت که یقینا بسیاری از ما بارها 

شنونده این صداها بوده ایم.
بهــرام زنــد دوبلــور و مدیــر دوبــالژ محبوب 
کشــورمان ســال 1328 به دنیا آمد. او فعالیت 
دوبله را از ســال 1344 آغاز کرد و از سال 1358، 

به عنوان مدیر دوبالژ نیز فعالیت داشت.
در  را  گوینــدگان  سرپرســتی  هنرمنــد  ایــن 
ســریال های ایرانی از جمله »امــام علی )ع(« 
و »مــدار صفر درجــه« و مدیریــت دوبالژ را در 
مجموعه هــای خارجــی ماننــد »جنگجویــان 
»نــاوارو«  و  هلمــز«  »شــرلوک  کوهســتان«، 
عهده دار بوده  است. او گفتار متن فصل هایی 

از مستند ایران را نیز انجام داده است.
مرحوم زند که یک ســال قبل از درگذشــت، در 
برنامه »دورهمــی« حضور یافته بــود عنوان 
کرده بود که ســال های اول دبیرســتان وقتی 
که درس جواب می داد کالس ساکت می شد و 
بعدها فکر کرد که ســراغ کار صدا برود او گفته 
بود مدتی هم که معلم بوده است وقتی حرف 

می زد کالس ساکت می شد.
ایــن دوبلور از »گالدیاتور« بــه عنوان بهترین 
نقشــی که صداپیشــگی کرده اســت، نام برده 
بود و تاکید کرده بود عشق این کار است که او 

را در حوزه دوبله نگه داشته است.
او هم چنیــن در ســال 1362 بــا بــازی در فیلم 
»میرزا کوچــک خان«، بازیگــری را تجربه کرد. 
بهرام زند در سال 18 فروردین ماه 13۹۷ از دنیا 

رفت.

ویدیو زیر تیزر انیمیشن »شیر شاه« با صدای 
بهرام زند است:

دوبلورهــای  بزرگتریــن  از  عرفانــی  حســین 
تاریخ کشــور بود که به تاریخ 21 شهریور 13۹۷ 
درگذشــت. گویندگی به جای همفری بوگارت 
در فیلــم »شــاهین مالــت« و »کازابالنــکا« و 
کالرگ گیبــل در فیلــم »بربادرفتــه« از نمونه 

کارهای شاخص و به یادماندنی او هستند.
عرفانــی با بیش از پنج دهــه فعالیت، دوبلور 
بازیگرانی همچون اکبر عبدی در فیلم »ســفر 
جادویی«، کاظم افرندنیا، جمشید هاشم پور، 

محمد برسوزیان و محمد مطیع بوده است.
او همچنین در کارتون »لوک خوش شــانس« 

به جای »جالی« صداپیشگی کرده است.
زنده یاد حسین عرفانی

چــون  کارهایــی  دوبلــه  کــه  شــیرزاد  مریــم 
ســریال های »آن شــرلی« و »ســال های دور از 
خانه« )اوشین( را عهده دار بوده است، درباره 
درگذشت حســین عرفانی به ایسنا گفته بود: 
او جــدا از بــار هنــری، بیــرون از اتــاق ضبط و 
استودیو آنقدر انرژی و نشاط تزریق می کرد که 
نه فقط من بلکه همکاران من زمانی که به یاد 
ایشان می افتیم که دیگر نیست، این احساس 
را می کنیــم که قســمتی از وجودمان بــا او زیر 

خاک دفن می شود.
عرفانــی  حســین  کــه  نقش هایــی  دیگــر  از 
صداگــذاری کرده اســت نقش اصلی ســریال 
کمــدی » خاطــرات مدیــرکل« تولیــد کشــور 

سوریه است.
در ادامه دوبله نقش  آرنولد با صدای حسین 

عرفانی را می بینید:
پرویز بهــرام هــم  از صداهای مانــدگار ایرانی 
اســت که در 6 خرداد ســال 13۹8 از دنیا رفت. 
»جــاده  مســتند  در  بهــرام  مانــدگار  صــدای 
ابریشــم« برای همه ایرانیان آشناســت. »ژان 
شــخصیت  بینوایــان،  ســریال  در  والــژان« 
»لورنس اولیویه« در هنری هشــتم و »اتللو« 
برخی از نقش های ماندگار این صداپیشــه در 

هنر دوبله ایران است.
پرویز بهرام

پرویــز بهــرام در ســال 1312 در محلــه خونگاه 
تهران به دنیا آمــد. پدرش در بابل کار می کرد 
و او را هــم به بابــل بردند و شناســنامه اش را 
هــم در بابل گرفتند؛ برای همین خیلی ها فکر 
می کننــد متولد مازندران اســت. بــا این حال 

خودش می گوید، همه جای ایران ســرای من 
است.

پدرش مجســه ســاز بود امــا او عالقــه زیادی 
بــه ایــن حرفه نداشــت. بهــرام دربــاره نحوه 

ورودش به دنیای هنر گفته است:
»زمانــی که به دبیرســتان خاقانــی می رفتم با 
مرحوم حمید ســمندریان دوســت بودم و هر 
دو ما بــه کالس آقای عبد الحســین نوشــین 
می رفتیــم و از همان جا من کار تئاتر را شــروع 
کــردم و در دبیرســتان هــم در رینــگ بوکس 
نمایشــنامه اجــرا می کردیــم و پیــش از اینکه 
مشــغول کار هنر و تئاتر بشوم فقط نزد پدرم 

کار مجسمه سازی کرده بودم.
صــورت  بــه  را  تئاتــر  نوشــین  عبدالحســین 
حرفه ای در ایران آغاز کــرد و خود من به تئاتر 
عالقــه زیــادی داشــتم و مرحــوم ســمندریان 
هم عالقه داشــت و بعدًا بــرای ادامه تحصیل 
بــه آلمــان رفت، مــن در آن زمان خیلــی تئاتر 
می دیدم و بعــدًا آقای معینیــان صدای من را 
روی فیلم ها شنیده بودند و دعوتم کردند که 

من از دوبالژ به رادیو رفتم.«
او دربــاره ورودش بــه عرصه دوبلــه هم گفته 
بود: »دوســتی داشــتم به نام آقای هوشــنگ 

لطیف پــور که با جعفر والــی و آقای رضایی در 
الله زار بودند و روزی بر حســب تصادف با هم 
رودررو شــدیم و به محــض اینکه صدای من را 
شــنید مــن را به دوبــالژ بردند که ســال 1324 

بود.
در آن زمــان خیلی از فیلم هــا را برای دوبله به 
ایتالیــا می بردنــد و بین ما و ایتالیــا در دوبالژ 
رقابــت وجود داشــت، حتی مــن را بــه ایتالیا 
دعــوت کردنــد و در امتحان هم قبول شــدم، 
اما چــون مادرم تنهــا بود گفت که نــرو، در آن 
زمــان امکانــات و تکنیک در ایــران پایین بود، 
اما امــروزه تکنیک خیلــی باال اســت و با اینکه 
امکانــات محــدود بــود کار بــرای مــن خیلی 

جذاب بود.
فیلم هــای  فیلــم،  صاحبــان  زمــان  آن  در 
کشورهای مختلف را می خریدند و حتی افراد 
را بــرای دوبلــه خــود صاحبان فیلــم انتخاب 
می کردنــد که در آن زمان جعفــر والی، لطیف 

پور و ایرج دوستدار در کار دوبله بودند.«
پرویــز بهــرام شــغل وکالــت را هم بــه صورت 
حرفــه ای دنبال می کرد اما خــودش گفته بود 
که فقط عاشــق دوبلــه و ســینما و مخاطبان 

زیادش بوده است.

در ادامــه صــدای پرویــز بهــرام را که بــه گفته 
خودش نقش مورد عالقــه اش بوده در  فیلم 
»زنگ ها بــرای که به صدا درمی آید« )نوشــته 

ارنست همینگوی(  می شنوید:
محمــد عبــادی هم دوبلــور دیگری اســت که 
همچون حسین عرفانی در سال 13۹۷ و در ۷1 
سالگی از دنیا رفت. عبادی از جوانی کار دوبله 
را آغاز کرده و مانند برخی دوبلورها بازیگری را 

هم در کارنامه خود دارد.
محمــد عبــادی دوبلــور نقش هــای مختلفی 
ســریال های  و  ســینمایی  فیلم هــای  در 
تلویزیونی از جمله »ناوارو« در نقش اوکلند، 
»جنگجویان کوهســتان« در نقش شــی چن، 
»از ســرزمین شــمالی« در نقش تام، »کاراگاه 
و رکــس« در نقش هــای مختلــف، »شــرلوک 
هلمــز« در نقش های مختلــف، »جومونگ«، 
»لــوک خــوش شــانس«، »ســفرهای میتــی 

کامان« و »ریو مادن« بوده است.
مانــدگاری  کارتون هــای  صداگــذاری  او 
»ســفرهای  خوش شــانس«،  »لــوک  چــون 

میتی کومان« را در کارنامه دارد.
صــدای محمد عبادی را در مقام دوبلور در زیر 

می شنوید:
مهــدی آرین نژاد هم دوبلــور خوش صدای 
دیگــری بــود کــه تنهــا بــه فاصلــه دو روز از 
حســین عرفانی و در 23 شــهریور سال ۹۷ از 

دنیا رفت.
مهــدی آریــن نــژاد متولــد ســال 1318 بــود و 
فعالیت حرفه ای در دوبالژ را از ســال 1341 آغاز 
کــرد. او در آثاری چون »لوک خوش شــانس« 
از برادرهــا(، »مورچــه و مورچه خــوار«  )یکــی 
)مورچه خــوار(، »بــازرس« )گروهبــان دودو(، 
»رابین هود« )پدر تاک(، »چوبین« )برونکا( و 
مجموعه های »دایی جان ناپلئون« )شــمس 
علی میرزا( و »هزاردستان« صداپیشگی کرده  

است.
علــی همت مومیونــد ـ دوبلور کارتــون گربه 
ســگ ـ درباره زنده یــاد آرین نــژاد گفته بود: 
تا بــه حال ندیــدم که کســی را از خــود آزرده 
کند. ایشــان به لحاظ اخالقــی در اوج بودند 
و بــه لحــاظ کاری هــم هر نقشــی به ایشــان 
واگذار می شــد با تمام وجود اجرا می کردند. 
به همین دلیل هر نقشــی را که صداپیشــگی 

کرده اند، ماندگار شده است.
نمونه هایی از دوبله مهدی آرین نژاد از جمله 

دوبلــه کارتون »مورچه خــوار« را در ویدیو زیر 
مشاهده می کنید:

و  قدیمــی  دوبلــور  علیمحمــدی  مهــدی 
 13۹8 شــهریور   13 در  کــه  بــود  پیشکســوتی 
صدایش برای همیشه خاموش شد. زنده یاد 
مهــدی علیمحمــدی چهــارم فروردین ســال 
1303 در تهران به دنیا آمد. او ســال 1340 وارد 
تلویزیون شــد و کار گویندگی و دوبــالژ را آغاز 

کرد.
»خانواده دکتر ارنســت«، »نویسندگان بزرگ 
جهــان«، »ربکا«، »نیک و نیکــو« و ... از جمله 
آثاری اســت که علیمحمــدی مدیریت دوبالژ 

آن ها را بر عهده داشت. 
زنده یاد علیمحدی در مراسم تجلیل خود که 
در ســال 13۹6 و با حضور بزرگان دوبله برگزار 
شــد گویندگــی و دوبلــه را نه یک پیشــه بلکه 
عشــق خود دانســت و افزود: به واســطه این 
عالقه مندی همــواره از چندین دهه فعالیتم 

خرسندم و هرگز اظهار خستگی نکردم.
نمونــه صدای مهدی علیمحمــدی را در ادامه 

می شنوید:
بیــژن علیمحمــدی نیــز یکــی از دوبلورهــای 

قدیمی و متولد 1340 بود.
زنده یاد علیمحمدی در ســریال های تاریخی 
»امــام علــی)ع(« و »روشــن تر از خاموشــی«، 
فیلــم ســینمایی »روز واقعــه«، در انیمیشــن 
»الک پشت های نینجا« و مستندهای بسیاری 

صداپیشگی کرده است.
او در ســریال »معمــای شــاه«  نیــز بــه جــای 
شخصیت های حضرت امام خمینی)ره( و آیت 

هللا طالقانی گویندگی کرده است.
زنده یاد علیمحمدی در آبان ســال 13۹8 پس 
از دو هفته بســتری بودن در بیمارســتان امام 

خمینی)ره( از دنیا رفت.
امســال هم که کرونا بهانه تلخی شــد برای 
صداهــای  از  دیگــر  یکــی  دادن  دســت  از 
ماندگار دوبله کشــور یعنی زنده یاد چنگیز 

جلیلوند.
خــوش  و  صــدا  خــوش  هنرمنــد  جلیلونــد 
ســیمایی بود که در بازیگری هم دستی داشت 
و بــا نقش های اندکــی که بازی کــرد  عالوه بر 
صدایش تصویرش را هــم برای مردم ماندگار 

کرد.
چنگیز جلیلوند ششــم آبان ماه ســال 131۹ در 
شــیراز متولد شــد و در 2 آذر 13۹۹ بر ثر ابتال به 
کرونا و درگیر شــدن ریه با ایــن بیماری مرگبار 

جانش را از دست داد.
 بدین ترتیــب در مدت زمانی کوتــاه یعنی به 
فاصله ســال های  13۹۷ تــا 13۹۹ عرصه دوبله 
کشــور ســتارگانی بی ماننــد را از دســت داده 
است. صداهایی که گاه حتی از خود نقش و از 

بازیگر اصلی هم ماندگار تر شدند.

نگاهی به سال های غمناک دوبله

چه صداهایی در این دو  سال خاموش شد؟
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م.الف:134            1399/09/12
آگهی تحدید حدود اختصاصی بخش 49 تبریز  واقع در قریه آغمیون حومه ثبتی سراب 

نظر بر اینکه ششدانگ  یکقطعه زمین مزروعی   به شماره پالک   1460 فرعی از 27 - اصلی واقع درقریه آغمیون  حومه ثبتی  سراب  بخش  49 تبریز 
به استناد رای شماره 139960304008000929 هیات قانون تعیین تکلیف مستقر در ثبت سراب  و به کالسه  208 مالکیت آقای بهرام افرازی فرزند 
موسی تایید مالکیت شده و تحدید حدود آن تاکنون بعمل نیامده است لذا به استناد تبصره ماده 13 قانون  و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تحدید حدود پالک 1460  فرعی از 27  - اصلی  فوق در روزچهار شنبه    1399/10/10  
ساعت 9 صبح شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله به مالکین مجاور اخطار می شود که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا طبق 
مقررات نســبت به تحدید حدود پالک فوق اقدام شــود و مدت اعتراض به این آگهی برابر ماده 20 قانون ثبت تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود می باشد و نیز برابر ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید در اینصورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض معترض عملیات ثبتی را با 

رعایت مقررات ادامه خواهد داد . 
رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک سراب  -عظیمیتاریخ انتشار :     99/09/15                                                                   

م.الف:1178            1399/09/12
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آذران پارت هوراند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 514 و شناسه ملی 14004574585 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نشانی شرکت از محل قبلی به استان البرز، شهرستان اشتهارد، بخش مرکزی، دهستان صحت آباد، روستا شهر صنعتی اشتهارد، محله شهرک 
صنعتی اشــتهارد، معبر ماقبل آخر خیابان ســبالن 5، معبر آخر خیابان ســهند 4، پالک 0 ، قطعه 3466، طبقه همکف کدپستی 3188113933 

منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی از یک واحد ثبتی به واحد دیگر( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی - مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کلیبر

             شادی مکی

 به منظور حمایت از فرزندآوری، در الیحه بودجه 
1400، بانک مرکزی مکلف شده است که مبلغ 210 
میلیارد تومان از طریق بانک های عامل و از محل 
ســپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی 
نســبت بــه پرداخت تســهیالت قرض الحســنه 
ودیعه مســکن به مبلغ 70 میلیون تومان اقدام 
کند. این وام تنها به خانواده های فاقد مســکنی 
تعلــق می گیــرد کــه در ســال های 1399 و 1400 

صاحب فرزند شده یا می شوند.
با توجه به کاهش جمعیت و فرزندآوری در ایران 
که می تواند تبعات بسیار زیانباری را در دهه های 
آینده بر جای بگذارد در نگاه اول این تصمیم نوعی 
سیاست تشویقی و راهکاری مثبت به نظر می آید 
این درحالیســت که واقعیت چیز دیگری اســت.
اول آنکه پرداخت وام ولو با شــرایط بازپرداخت 
آســان بــاز هــم نمی توانــد کمــک شــایانی بــه 
خانواده هایی بکند کــه برای ادامه زندگی خود و 
داشتن ســرپناه نیازمند کمک دولت هستند به 
عبارت دیگر اگــر خانواده هــا دارای مکنت کافی 
باشند که نیازی به این وام ندارند و اگر خانواده ها 
در شرایط فقر و زیر خطر فقر زندگی کنند که این 
وام تنها باری بر دوششــان خواهد بود و داشتن 
فرزند بیشــتر با هزینه های مرتبط با آن تنها کمر 
ایــن خانواده هــا را در طوالنــی مدت خــم کرده 
و آینــده و امکانات مــورد نیاز این فرزنــدان را در 

خانواده با چالش مواجه می کند.
از طــرف دیگــر اگــر دولت پیــش از بــه کارگیری 
عالقــه  عــدم  علــت  تشــویقی  سیاســت های 
خانواده ها و زوج ها به داشــتن فرزندان بیشــتر 
یا در کل فرزنــدآوری را مورد بررســی قرار می داد 
متوجه می شد که هزینه های باالی زندگی، شرایط 
بــد اقتصــادی کشــور و بــه تبــع آن خانواده ها، 
هزینه هــای باالی نگهداری و رشــد فرزنــدان و از 
همه مهم تر عدم اعتماد زوج ها نســبت به آینده 
شــغلی و زندگی با کیفیت برای دوران بزرگسالی 
فرزندانشــان از جمله مــواردی اســت که باعث 
می شــود خانواده ها عالقه کمتری به فرزندآوری 

داشته باشند.
مناطــق  بــه  نگاهــی  رویــداد24  گــزارش  بــه 

محــروم و مرزی کــه اتفاقا معمــوال خانواده های 
از  فرزندان شــان  امــا  دارنــد،  پرجمعیت تــری 
حداقل های زندگــی محرومند شــاهدی بر این 
مدعاســت. دولت امــروز حتی از ایــن فرزندان و 
خانواده های آنان آنچنان که باید و شاید حمایت 
نمی کنــد. فرزندان در مناطق محروم سیســتان 
و بلوچســتان، خوزستان و... از داشتن آب شرب 
مناسب محرومند. آنان از نبود امکانات آموزشی 
مناسب در رنج هســتند. کودکان و نوجوانان در 
مناطق غرب کشــور برای گــذران زندگی کولبری 

می کنند و ْآسیب می بینند.
خانواده ایران نژاد در نبود امکانات 3 فرزند خود 
را در دل خطــر می انــدازد و به امید فــردای بهتر 
و امکانات بیشــتر برای فرزندانش راهی ســفری 
ناایمــن می شــود و در راه مهاجــرت والدین و 3 
فرزند جان خود را از دست داده و در کانال مانش 

غرق می شوند. 
ای کاش دولــت ابتــدا دالیــل نابــاروری را مــورد 
واکاوی قــرار داده و مشــکالت را حــل می کــرد 
به گونه ای که خانواده هــا از فردای فرزندان خود 
و کیفیت رشــد و پــرورش آن ها مطمئــن بودند 
و بعد نســبت به سیاســت های حمایتی موثر نه 
به صورت وام که به صــورت کمک های بالعوض 
و هدایــای قابــل توجه زوج هــا را بــه فرزندآوری 
تشــویق می کرد. ضمن آنکــه آینــده و امکانات 
رفاهی همین کــودکان امروز را که زنده و نیازمند 
امکانات مناســب هســتند در اقصی نقاط کشور 
مورد حمایت قرار می داد. در نبود چنین نگاهی 
از سوی دولت بعید است که خانواده ها استقبال 

چندانی از تعدد فرزند داشته باشند.

گالیه از هزینه های باالی فرزندآوری
محدثه و همسرش زوجی هستند که 8 ماه پیش 
صاحب فرزند شــدند. هر دو هم شــاغل بوده و 
در تهران که برای رشد یک کودک امکانات نسبتا 
بهتــری دارد زندگی می کننــد. زن خبرنگار و مرد 
مهنــدس یک شــرکت پیمانکاری اســت. حقوق 
محدثــه 2 میلیــون و 500 هزار تومــان و حقوق 
همســرش حدود 5 میلیون تومان اســت یعنی 
خانــواده ای که قاعدتا باید در ســطح متوســط 
رفاهی و اقتصادی جامعه قرار داشته باشند. اما 

حقیقت ماجرا چیز دیگری است.
محدثــه به رویــداد24 می گوید: هزینه داشــتن 
بچــه خیلی باالســت و تامین آن بســیار ســخت 
است. به عنوا مثال پوشک برای بچه خیلی گران 
اســت دو ماه پیش آن را به قیمت 70 هزار تومان 
می خریدم، اما االن بســته ای 130-140 هزار تومان 
است. پوشک هایی مورد استفاده فرزندم مارکی 
است که در بازار فراوان بوده و همه از آن استفاده 
می کنند. بچه من در یک روز معمولی نیاز به 5 تا 
6 بار تعویض پوشک دارد. در حالیکه در هر بسته 
تنها 32 تا 34 عدد پوشک وجود دارد. یعنی یک 
بسته پوشک تنها برای چند روز او کافی است. به 
عالوه اگر بچه مریض شــود و شــرایط مزاجیش 
به هــم بریــزد این تعداد بیشــتر هم می شــود. 
تصمیم گرفتم برای کاهش هزینه ها از پوشک ها 
و الستیک های قدیمی که درگذشته برای همسن 
و سال های خودمان اســتفاده می شد بخرم، اما 
قیمت آن ها هم بســیار باال بــود و ارزش خریدن 

نداشت.
وی ادامه می دهد: شــیر خشــک گیگوز 26 و 600 
هزار تومان اســت و برند نــان 30 هزار تومان. هر 
بســته شــیر خشــک تنها برای یک هفته فرزندم 
کافــی اســت البته دختر مــن 8 ماهه اســت و به 
جز شیر خشــک می توانم غذا های دیگر هم به او 
بدهم درحالیکه شیرخشک را فقط موقع خواب 
به اومی دهم. اما همیــن تامین غذای معمولی 
او هم برای ما ســخت اســت. من چند بسته مرغ 
در خانه داشــتم که با قیمت قدیم خریده بودم 
خودم و همســرم از مرغ هــا اســتفاده نکردیم و 
همــه آن را برای دخترمان گذاشــتیم تــا در طول 
هفته استفاده کند. بچه در حال رشد است و باید 
غذای مقوی بخورد می دانــم که خیلی ها از پس 
هزینه این خــورد و خوراک یا همان پوشــک هم 

برنمی آیند.
محدثه اضافــه می کند: درحال حاضر فرزند من 
در سنی اســت که باید خوراکی های مقوی مانند 
خرمــا، پســته و... بخــورد. چند روز پیــش تنها 
2 عــدد موز کوچــک و یک پاکت شــیر خریدم که 
برایش شیرموز درست کنم همین خرید کوچک 
22 هزار تومان برایم آب خورد. وقتی بچه بزرگ تر 
شــود نیازهایش بیشتر هم می شود، اما با توجه 

به گرانی ها و مخارج باال خرید خوراکی های مقوی 
مانند پسته و گردو برای همه گروه های درآمدی 
به جز دهک های باال ســخت شــده اســت. حتی 
خرید میوه هم هزینه زیادی دارد و مشکل است 
قیمت گوشت و مرغ که قابل گفتن نیست. دیگر 
مانند گذشته نمی توانیم تنوع غذایی و خوراک و 

میوه را حفظ کنیم.
وی بــا تاکیــد براینکــه هزینــه یــک بچــه تنهــا 
شیرخشــک و پوشــک نیســت، می گویــد: بچــه 
لباس می خواهد فرزند من در ســنی است که کم 
کم به راه رفتن افتاده اســت اگر بخواهم برایش 
کفش مناســبی که به پایش آسیب نرساند بخرم 
بایــد 200 تا 300 هزار تومــان هزینه کنیم. لباس 
کودک به شدت گران است درحالیکه مواد کمتری 
استفاده می شود. قیمت اسباب بازی هم نجومی 
و عجیب و غریب اســت. اسباب بازی برای کودک 
فانتزی نیست شی ایست که برای رشد و پرورش 
و روحیه او الزم اســت. وقتی 7 ماهــه باردار بودم 
یک عروســک پولیشــی وارداتی که می گفتند در 
کودک ایجاد حساسیت و آلرژی نمی کند خریدم 
35 هــزار تومان وقتی دخترم متولد شــد همان 

عروسک 100 هزار تومان شد.
این زن جــوان تاکید می کنــد: این ها مخارج یک 
بچه 8 ماهه است. حاال وقتی بچه بزرگ می شود 
و باید به مدرســه بــرود چه هزینــه ای دارد؟ چه 
کســی می خواهد این مخارج را تامیــن کند؟ اگر 
شرایط کرونایی نبود من مجبور بودم که دخترم 
را به مهدکودک ببرم تا بتوانم سرکار حاضر شوم و 
برای اینکار حداقل باید ماهی یک میلیون تومان 
هزینه می کــردم. االن دورکارم و می توانم هم کار 
کنم و هم از دخترم نگهداری کنم هرچند که خیلی 
سخت اســت. واقعا یک بچه هزینه زیادی دارد. 
خدا نکند که بیمار شود، گرفتن جشن و تولد و... 
که رویایی اســت. به همین دلیل فکر می کنم که 

اصال نباید به بچه سوم فکر کرد.
وی با اشاره به اینکه مستاجر بوده و به زودی باید 
خانه را تخلیه کنند، عنوانم ی کند: ما برای گرفتن 
خانه جدید ناچار شــدیم 115 میلیون تومان را با 
مشــقت زیاد فراهم کنیم و روی پول پیش خانه 
بگذاریــم تــا بتوانیم خانــه رهن کامــل کنیم به 
ایــن دلیل که توان پرداخت اجــاره خانه را با این 

مخارج سنگین نداشتیم.
محدثه می افزاید: من موافق تک فرزندی نیستم 
و اگر بتوانیم یک خانه مناسب ولو کوچک بخریم، 
شــاید بچه دوم را هم داشته باشــیم، اما در حال 
حاضر مخارج همین یک بچه هم کمرشکن است. 
همسر من استخدام جایی نیست و بایک شرکت 
پیمانــکاری کار می کند این اتفــاق پیش آمده که 
چند ماهــی بیکار بــوده و زندگی بــا حقوق من 
تامین می شــد. درحال حاضر هر دو کار میکنیم، 
امــا درآمدمان کفــاف یک زندگــی معمولی روبه 
پایین را می دهد. کشــور ما در شرایط اقتصادی 
بدی قرار دارد و ما هــم حقوق های کمی داریم و 
هزینه های ســنگین از طرف دیگر امنیت شغلی 
هم نداریم. حاال 70 میلیون تومان هم وام بدهند 
در این شرایط گرانی خانه چه نوع خانه ای در چه 

شرایطی می توان با این مبلغ اجاره کرد؟
وی تاکیــد می کند: من زمانی بــه فکر بچه دوم و 
ســوم می افتم که خودم و همسرم امنیت شغلی 
داشــته باشــیم و بدانیم که این آب باریکه ای که 
نامش حقــوق اســت قطــع نمی شــود. در این 
شــرایط اگر دولت هم کمک نکند مــن بچه دوم 
را خواهــم داشــت، امــا به بچــه ســوم هرگز فکر 

نمی کنــم، امــا باتوجه بــه شــرایط حقوقی فکر 
می کنــم که همین یک بچه را داشــته باشــیم کار 

بزرگی کردیم.
بــه اعتقــاد محدثــه بهتر اســت دولت بــه جای 
پرداخت وام 70 ملیونی تومانی به خانواده های 
دارای بچه تضمین بابت امنیت شــغلی بدهد. 
او می گوید: گیرم 3 فرزند هم آوردیم و دولت هم 
70 میلیون تومان داد، وقتی من و همسرم بیکار 
باشــیم آنهم در شــرایطی که خبرنــگاران امنیت 
شــغلی ندارند، چگونه می توانیم از پس مخارج 

فرزندمان بربیاییم؟

وام 70 میلیونی فرزندآوری در بودجه 1400
دکتر اعظم آهنگر جامعه شناس مسائل انسانی 
ومدیــر گــروه مطالعــات شــهری و منطقــه ای 
موسســه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به 
رویــداد24 می گوید: در کشــور های دیگر جهان 
وبه ویــژه کشــور هایی کــه رشــد جمعیت شــان 
منفی بود هم تشــویقی هایی را برای فرزندآوری 
مشــخص می کردند و هر قدر خانواده ها فرزند 
بیشــتری داشــتند تشــویقی های دولت ها هم 

بیشتر می شد.
وی ادامه می دهد: سیاست های تشویقی خوب 
بــوده و می توانــد بر افزایش رشــد جمعیت هم 
تاثیر مثبتی بگذارد، اما اینکه در شرایط کشور ما 
تنها یک مبلغ 70 میلیون تومانی آنهم به صورت 
وام بــرای خانواده ای با 3 فرزند در نظر گرفته اند 

جوابگو نیست.
مدیر گروه مطالعات شهری و منطقه ای موسسه 
تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران اضافــه 
می کنــد: به عنــوان مثال این ودیعه مســکن در 
شــهر تهران بــرای یــک آپارتمان یــک خوابه هم 
مناســب نیســت. بایــد توجــه کنیــم که یکــی از 
شاخص های کیفیت زندگی این است که برای هر 
فردی به طور میانگین 25 متر فضا وجود داشته 
باشــد. یک خانواده با 3 فرزند باید حداقل یک 
خانه 15 متری داشــته باشد. آیا 70 تومان ودیعه 
مسکن برای کرایه چنین خانه ای حتی در مناطق 

پایین دستی شهر کافی است؟
وی با طــرح این ســوال که آیا ایــن مبلغ کیفیت 
زندگی این خانواده را واقعا ارتقا می دهد؟ اظهار 
می کند: قطعا پاســخ به این ســوال منفی است. 
زیــرا اوال هزینه حتی یک بچه هم باالســت و دوم 
آنکه وضعیت مسکن مناسب نیست و سوم آنکه 
خانــواده ای کــه 3 فرزند بخواهد بایــد به لحاظ 
معیشــتی و اقتصادی شــرایط مناســبی داشته 
باشــد، شغل مناســب و رفاه در این زمینه بسیار 
مهم هستند. به عالوه آنکه به هر حال خانواده ها 
باید این وام را پس بدهند که این موضوع نه تنها 
شــرایط این خانواده ها را بهبود نمی بخشــد که 

استرس آن ها را هم بیشتر می کند.
آهنگر با بیان اینکه متاســفانه خانواده هایی که 
شــرایط مناســبی دارند به دالیل مختلف عالقه 
کمتری بــه فرزنــد آوری و تعدد فرزنــدان دارند. 
خاطرنشان می کند: کشور نیاز به نیروی انسانی 
و نیــروی کار دارد و چالش های پیش روی دولت 
در این زمینه ابعاد مختلفی دارد. اینکه چند سال 
دیگر و بــا ســالمندی متولدین دهــه 60 نیروی 
انسانی جایگزین برای آن ها یا حتی برای مراقبت 
از آن ها وجود ندارد و ایــن نگرانی وجود دارد که 
نیازمند وارد کردن نیرو از خارج از کشــور بشویم. 
یا برای پرداخــت حقوق به بازنشســتگان در آن 
زمان با مشکل مواجه خواهیم شد؛ بنابراین هر 

فرزندی از هر خانواده ای با هر شرایطی می تواند 
چالش نیروی انســانی و نیروی کار را برای دولت 
تامین کنــد؛ لذا دولت در ســطح کالن برای حل 

چالش های خود اقدام می کند.
وی اضافــه می کنــد: در ســطح میانــه جامعــه 
ماجــرا به گونه ای دیگر اســت. مــا انقالب کردیم 
که رفاه داشته باشــیم و انقدر درباره این مساله 
شــعار داده شــد که امروز مردم همه دنبال رفاه 
بــوده و زندگی بــا کیفیت بــاال می خواهند. هیچ 
کس دوســت ندارد فرزنــدش در آینده یک کارگر 
ســاده شــود در واقع هیچ کس دوست ندارد که 
فرزندش به لحاظ اجتماعی و شــغلی در رده ا ی 
پایین تر از یک حد مشــخص قرار بگیرد. همه به 
دنبال تربیت مدیر و رئیس در کشــور هســتند. 
این ذهنیت در جامعه رواج یافته است درحالیکه 
بــرای ایجــاد امکانات در ســطح میانــه و خرد یا 
خانواده هــا هیچ اقدامی صــورت نمی گیرد؛ لذا 
والدین حســاب و کتــاب می کنند که اگــر فرزند 
داشــته باشــم نمی توانم مخارج رفاه و امکانات 
و آمــوزش او را بدهــم و ممکــن اســت در آینــده 
نتواند شغل خوب و مناسبی داشته باشد و من 
نمی خواهم فرزندم در آینده در رده پایین شغلی 
باشــد. یعنی خانواده ها به ســمت هدفی که در 
سطح کالن جامعه نیاز است یعنی همان تامین 

نیروی کار و نیروی انسانی حرکت نمی کنند.
این جامعه شــناس با اشــاره به عدم رسیدگی به 
مناطــق کم برخوردار و محروم کشــور کــه اتفاقا 
معمــوال جمعیــت خانوارهایشــان زیاد اســت، 
می گوید: متاســفانه ایــن عدم رســیدگی باعث 
می شــود که فرزندان و جوانان خانواده های این 
مناطــق به عنوان نیروی کار ارزان به ســایر نقاط 
کشــور مهاجــرت کــرده و نیــروی انســانی مورد 
نیاز تامین شــود؛ لذا قشــر کم برخوردار جامعه 
کیفیت زندگی پایینی دارند و مانند خانواده های 
برخوردار نمی توانند بــرای فرزندان خود برنامه 
ریزی مناسبی داشته باشند مانند خانواده ها در 
مناطق مــرزی، در نتیجه فرزندان با توجه به فقر 
مالی و نبود امکانات به شهر ها مهاجرت می کنند 
و نیروی کار مورد نیاز کالن شهر ها را تامین می کند 
بدون اینکه نیــاز به نیرو هــای کار خارجی وجود 

داشته باشد
وی تصریح می کنــد: این 70 میلیــون تومان اگر 
هدیــه و بالعــوض بــود ارزش داشــت و برخــی 
خانواده ها تشویق می شــدند که بچه دار شوند 
و هر خانــواده ای بــا توجه به فرهنگ و شــرایط 
خودش حتی می توانست از عهده پرورش فرزند 
بربیاید؛ لذا سیاســت های حمایت از فرزندآوری 
درسطح کالن کشــور مثبت اســت، اما در سطح 
میانــه و خــرد یعنــی در ســطح خانواده ها این 
سیاســت ها مثبت نیستند یعنی اشــتباه بوده و 

تاثیرگذار نیستند.
این استاد دانشــگاه خاطرنشــان می کند: در حال 
حاضــر خانواده هایی کــه فرزندان بیشــتری دارند 
وقتی سالمند می شوند راحت تر زندگی کرده و شادتر 
هستند، اما خانواده هایی که فرزند کمی دارند شرایط 
مناســبی ندارند و والدین ســالمند کمــک ندارند. 
فرزندان این خانواده ها نیز شرایط نگهداری از آن ها 
را نداشته و گاهی باید بین شغل خود یا نگهداری از 
والدیــن انتخاب کنند حتی مــواردی را دیدم که این 
مســاله باعث طالق شــده اســت. این مشکالت در 
آینده نزدیک مبتال به خانواده ها کم جمعیت است و 

آن ها را آزار خواهد داد.
رویداد۲4 

حمایت از فرزندآوری در الیحه بودجه ۱۴۰۰

پرداختوام۷۰میلیونیچهمشکلیراحلمیکند؟
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کریم باقری: 

اگر با جام بازگردیم 
برای فوتبال ایران 
افتخار بزرگی است

گزارش

ایســنا- کریم باقری معتقد است قهرمانی پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان آســیا می تواند دســتاورد بزرگی برای 

کل خانواده فوتبال ایران باشد.
بــازی فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا،  آغــاز  تــا زمــان   
پرســپولیس زمان سختی را سپری خواهد کرد، اما کریم 
باقری، مربی این تیم به رویترز گفت اگر آن ها بتوانند با 
جام قهرمانی آســیا به ایران برگردند، ارزشش را خواهد 

داشت.
قهرمان ایران جایــگاه خود را در فینال در ماه اکتبر رزرو 
 1۹-COVID کرد، امــا اختالل ناشــی از بیماری همه گیــر
بــه این معنی اســت که آن ها هنــوز از دانســتن این که 
حریف شــان در ورزشــگاه الجنوب دوحه در 1۹ دسامبر 

چه تیمی خواهد بود فاصله زیادی دارند.
در حالــی که باشــگاه های برتر آســیای شــرقی در قطر 
برای تعییــن جایگاه دیگر در فینال در رقابت با یکدیگر 
هســتند، پرســپولیس در لیــگ برتــر ایــران بــه میدان 

می رود.

مشکالت فوتبال ایران فقط به مشکالت ناشی از بیماری 
همه گیر COVID-1۹ محدود نمی شود و باقری گفت که 
قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان تأثیر ماندگاری 

در آینده بازی در ایران خواهد داشت.
جهانــی  جــام  فینــال  در  کشــورش  نماینــده  باقــری، 
1۹۹8، از تهران گفــت: "فتح لیگ قهرمانان آســیا قطعًا 
نتایج بســیار مثبتی برای ما خواهد داشــت. چه از نظر 
مالــی و چه از منظــر بزرگ تر به آن نــگاه کنیم می تواند 
استعدادهای جوان را ترغیب به فوتبال کند و به تالش 
برای حرفه ای شــدن ادامه دهد. این کار آن ها را ترغیب 
می کنــد که به تالش برای دســتیابی بــه موفقیت مورد 
نظر خود ادامه دهند. فوتبال در سراســر ایران، هم در 
ســطح باشــگاهی و هم در سطح ملی، شــکوفا خواهد 
شــد و به ما این امکان را می دهد که یک سری بازیکنان 
بزرگ آموزش دیده داشــته باشــیم که می توانند آینده 

تیم ملی )تیم ملی( را بسازند.
ایــن باشــگاه مســتقر در تهران در چهار ســال گذشــته 
موفــق به کســب عنــوان قهرمانــی لیگ خلیــج فارس 
در لیگ حرفه یی ایران شــده اســت و باقــری ادامه داد 
کــه موفقیت داخلــی در چند هفته آینده برای شــانس 

پیروزی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مهم است. 
هافبک پیشــین ملی پوش افزود: مــا باید روحیه خود 
را بســیار بــاال نگه داریم ، کامــاًل متمرکز باشــیم و انگیزه 
پیروزی داشــته باشیم. ما در داخل کشور باید با رقیبان 
سرســختی روبه رو شویم و تمام تالش خود را می کنیم تا 
نتایــج خوبی در خانه کســب کنیم کــه می تواند روحیه 

تیم را قبل از پرواز به قطر تقویت کند. 
پرســپولیس قباًل عیســی ال کثیر مهاجم توانمند خود 
را  قبــل از بــازی رفت نیمــه نهایی لیگ قهرمانــان اروپا 
مقابل النصر عربستان از دست داد. هم چنین  احسان 
پهلــوان و وحید امیــری دو اخطــاره هســتند و این در 
حالی است که شــجاع خلیل زاده مدافع میانی، باشگاه 

را ترک کرده و به الریان در لیگ ستارگان قطر پیوست.
با این حال بشــار رســن، هافبک عراقی بــا وجود اعالم 
علنی قصد خود برای جدایی در ماه اکتبر، متقاعد شد 

که در این باشگاه بماند.
رســن یکی از اعضای اصلی تیم پرســپولیس بود که دو 
ســال پیش در فینــال لیگ قهرمانان آســیا به کاشــیما 
آنتلرز ژاپن باخت، اما از آن زمان اتفاقات دیگری در این 

باشگاه تغییر کرده است.
مربــی کــروات برانکــو ایوانکوویــچ در ژوئن ســال 201۹ 

پرسپولیس را ترک کرد.
باقــری در ادامــه صحبت هایــش گفت: هــم در داخل 
کشــور و هم در ســطح بین المللی، فصل گذشته پس 
از چندین تغییر در تیم از جمله اضافه شــدن ســرمربی 
و بازیکنــان جدیــد، کار ســختی داشــتیم. بــه همیــن 
دلیــل صعود بــه فینال پــس از مجبور شــدن از عبور از 
چالش های مختلف برای ما معنی زیادی دارد. کســب 
جام در هر تورنمنتی بســیار شیرین است. اگر ما با جام 
در چمــدان به خانه برگردیم، نه تنها برای پرســپولیس 

بلکه برای کل خانواده فوتبال در ایران افتخار است.

           مهرداد خدیر

مدیر جوان شبکۀ سوم سیما دلیل حذف برنامۀ »نود«- 
یکــی از پربیننده ترین برنامه هــای تاریــخ تلویزیون در 
ایران- و عادل فردوســی پور از اجــرا را این گونه ذکر کرده 

است:

» دیگــه نمی شــد این جــوری ادامــه داد. نــه محبوبیت 
ایشــون برای ما پنهان بود، نه تخصص ایشــون برای ما 
پنهــان بود. منتهــا بهتریــن دروازه بان را هــم اگر ببینید 
در خــط دیگــری کار می کنــد یکی دیگــر را بایــد بگذارید 
دروازه. در واقــع مهم این بود که کار داشــت از مدار خارج 
می شد. بقیه هم داشــتند نگاه می کردند که اگر کسی به 
او به خاطر محبوبیت چیزی نمی گوید صدا و سیما از هم 
می پاچید ]می پاشید[. ناگزیر از این تصمیم بودیم. البته 
مظلوم نمایــی ]می کنــد[. در همین یک ســال اخیر یک 
میلیارد تومان از مطالبات ایشــان را داده بودیم. ایشان 
باالخره کارمند رسمی سازمان است. نوبت ترفیع ایشان 

هم رسیده بود با امضای من انجام شد.«
 

به این بهانه می توان این نکات را یادآور شد:
1. از آقــای فروغی باید تشــکر کــرد که ایــن توضیحات را 
داده اســت. چون بــا این ادبیات و لحن و با این ســطح 
از دانش رســانه ای کامال روشن شــد که چرا فردوسی پور 
نمی توانسته ادامه دهد. منتها آدم نمی داند دیگران چه 
مشــقتی می کشــند تا در مدار بمانند! احتماال دوستانی 
خواهند گفت قضیه به این سادگی ها نبوده و مثال فالن 
حرف هم گفته شده اما مهم برآیند کار و نظر مردم است 
کــه مثبت بود و به لحاظ سیاســی و درآمــدی هم به نفع 

سازمان.
2. لحــن تازۀ آقای فروغی را اگر بــا مصاحبۀ اوایل حذف 
عادل با رشید پور در برنامۀ »حاال خورشید« مقایسه کنیم 
به نظر می رســد اعتماد به نفس شان بیشتر شده است. 
همیشــه همین گونه اســت. اول ســکوت یا انکار و بعد 

همراهی با افکار عمومی و دست آخر تقابل.
3. ظاهرًا نه تخصص مهم است و نه محبوبیت و نه طبعًا 
مخاطبــی که جذب می کند ومهم این اســت که طرف در 
»مدار« باشــد! مختصات مــدار را هم جناب علی فروغی 

تعیین می کند.
4. یک جا گفته اســت »کارمند رســمی ســازمان است« و 
جــای دیگر می گویــد »یک میلیــارد تومــان از مطالبات 
ایشــان را داده ایــم«. معلوم اســت که این پــول را بابت 
حقوق نگرفته چون حقــوق ماهانۀ او 80 میلیون تومان 

نیست که یک سال آن بشود یک میلیارد تومان!
حقــوق را هم ماهانــه می پردازنــد و یک ســال که عقب 
نمی افتد. پس بحث قرارداد تهیه کنندگی باید باشد. در 
این صورت چه ربطی به کارمندی صدا وسیما دارد؟ مگر 
همۀ تهیه کنندگان کارمند سازمان اند؟ و مگر همۀ پولی 

که تهیه کننده می گیرد به جیب خود او می رود؟
 جنــاب مدیــر جــوان از جیــب خودشــان داده انــد یا از 
صندوق ســازمانی است که ســاالنه 2000 میلیارد تومان 
بودجــه دارد؟ پس آن همــه درآمد پیامک هــا را چگونه 
محاســبه می کنند؟ پرداختی را اعالم کردیــد. دریافتی را 

هم بگویید!
با مزه تر این که می گوید زمان ترفیع هم رسیده بود و من 

امضا کردم. البد می توانستند امضا نکنند.
5. اگــر به خاطر رفتار عادل صدا و ســیما می پاچید ]می 
پاشــید[ پس چــرا در این 20 ســال که او برنامه داشــت و 

بارها برگزیده شد »نپاچید«؟
این که چموشی هایی داشته باشد و میلیون ها بیننده را 
20 سال دوشنبه شــب ها پای شبکه داخلی بنشاند بهتر 
بود یا برنامه را تعطیل کنید و دســت یار او از شبکۀ ایران 
اینترنشــنال با این همه حساســیت امنیتی کــه روی آن 

است، سردربیاورد؟
6. مثــال »دروازه بــان« و اصطالحاتــی چــون »ادراک 
سازی« نشان می دهد او درفضای »کنترل« به سر می برد 
و آموزش هایی که دیده بیشــتر مناســب »کنترل« است 
تا »مدیریــت« و گرنه اگر یک بار دیگــر صحبت های او را 
بخوانید یا با صدای خود ایشــان بشــنوید مشــخص تر 

می شود که چه مثال نامربوطی است.
۷. مشکل اما از »مدار« نبود. بهتر بود گفته می شد »قد« 
فردوسی پور از استاندارد ما باالتر رفته بود. مجری خوب 

از روی کاغذ می خواند یا آنچه را در گوشــی گفته می شود 
تکرار می کند.

8. اگر واقعا این مدیر جوان مانع »فروپاشــی« سازمانی 
بــا 40 هزار کارمنــد و 2000 میلیارد تومان بودجۀ ســاالنه 
– جــدای درآمــد آگهی ها- و بــا بیش از 50 کانــال رادیو و 
تلویزیونی شــده جا دارد از او تجلیل و تقدیر شود یا اگر 
به خاطر کرونا این امکان فراهم نیست به صورت مجازی 

دور این مدار بچرخند تا یک وقت نپاشد!
۹. ممکن اســت گفته شــود به هــر حــال فروغی رییس 
شده و فردوســی پور مرئوس اســت و باید اطاعت کند. 
اصل حرف درست اســت اما از یک رسانه با معیار داوری 
مخاطبان میلیونی صحبت می کنیم نه از ادارۀ قند وشکر. 
حمید شــب خیز و امیر قاســمی مالک شــبکۀ خودشان 
هستند و هر که را خواستند می آورند. شبکۀ سه اما ِملِک 

ِطلق کسی نیست و با پول مردم اداره می شود.
10. عادل فردوسی پور و علی فروغی هم وطن و همکار و 
هم زبان اند اما به دو دنیای مختلف تعلق دارند. درست 
است که عادل هم از حمایت های معاون متنفذ پیشین 
سازمان – علی اصغر پورمحمدی- برخوردار بود اما رشد 
او بــه خاطر اســتعداد های خودش و نظــر مثبت مردم 

بوده است. مدیر جوان مسیر دیگری را طی کرده است.
عــادل نه تنهــا در دانشــگاه شــریف درس خوانــده که 
تدریــس می کنــد و مهم تــر ایــن کــه فردوســی پــور هر 
عیب و ایرادی هم داشــته باشــد از جنس رســانه است و 
روزنامه نگار بوده و کوشیده در تلویزیون هم روزنامه نگار 

به مفهوم اعم کلمه باشد.
 روزنامه نــگار باید در عین فروتنی غرور داشــته باشــد و 
کرنــش نکند. همــان که بامداد شــاعر از آن بــه عنوان » 
ارتفاع شــکوه ناک فروتنی« یاد می کند. راستی او در شعر 
دیگری هم سروده است: چنین که دسِت تطاول به خود 

گشاده منم!
حــاال یکی بگویــد آن که دســت تطاول به خود گشــوده 

کیست.
عصر ایران

همه دوِر »مدار« آقای فروغی بچرخند تا صدا و سیما »نپاشد«!

ورزش ســه- مدافع تیم فوتبال تراکتور معتقد است 
ایــن تیــم در این فصــل اهــداف بزرگــی دارد و یکی از 

مدعیان اصلی قهرمانی است.
وفــا هخامنــش در خصوص پیــروزی تراکتــور مقابل 
مس رفســنجان گفت: مس ما را ســوپرایز کرد و واقعًا 
تیم خوبی بودند. بازی در چند زمین چمن مصنوعی 
و شــرایط ســختی برگــزار شــد فکــر نمی کردیــم مثل 
فســنجان اینقدر خوب باشد و ما تمام هدف مان این 
بــود که هر طور شــده امتیــاز این دیــدار را بگیریم ، ما 

خیلی به دنبال نمایش زیبا نبودیم و بیشتر به دنبال 
ســه امتیاز می گشتیم روی نقاط ضعف و قوت مس به  
خوبــی کار کرده بودیــم ولی همانطور کــه اولش هم 

گفتم واقعا ما را شگفت زده کردند.
وی در خصوص اینکه آیا امیدوار هست امسال در سه 
جبهــه تراکتور مدعی باشــد یا خیر ادامــه داد: صد در 
صــد ما مدعی هســتیم ، ما بازیکنان بســیار باکیفیتی 
داریم ولی  نیاز به زمان داریم زیرا ۷0 درصد تیم عوض 
شــده  اســت ولی جو خیلی خوبی در تیم حاکم است 

و همــه انگیــزه دارنــد که در ســه جبهه امســال نتایج 
خیلی خوبــی بگیریم ، من مطمئنم تراکتور حرف های 
زیادی بــرای گفتن دارد ، از لحاظ فنی و هم بســتگی و 
رفاقت جزو بهترین تیم های ایران هســتیم صمیمیت 
بیــن بزرگترهــا و  جوان هــای تیــم خیلی بــه ما کمک 
می کند،تمام تالشــمان این اســت که تراکتــور را از این 

وضعیت خارج کنیم و روز به روز بهتر شویم . 
هخامنــش در پایــان در خصــوص دیــدار بــا فــوالد 
خوزســتان افــزود:  فوالد هــم تیم خیلی خوبی اســت 

، امســال هزینه کــرده و بازیکنان خوبــی را به خدمت 
گرفته و دیدید که از سال پیش شروع کرده اند  به نتایج 
خوب گرفتن  و امســال هم همین روند را  ادامه دادند 
و تیمشــان تغییــر و تحوالت کمــی داشــته.تیم فوالد  
قابل احترام است ولی  ما هم تراکتور هستیم در زمین 
خودمان بازی داریم و هر تیمی که به تبریز می آید باید 
ایــن را بداند که بــه راحتی نمی تواند امتیــاز بگیرد، ما 
هم تالشــمان را می کنیم امتیاز را بگیریــم و خودمان را 
جزو مدعیان باالی جدول نشان دهیم و روند پیروزی 
را حفظ کنیم. ســه بازی در تبریز داریم کــه اولی با تیم 
فوالد هســت که میخواهیم اســتارت پیروزی های مان 
رادرخانه از بازی با فوالد بزنیم و به آن تداوم ببخشــیم 
و بتوانیــم  ۹ امتیاز کامل را  در تبریــز بگیریم و به باالی 
جدول برویم و برای همه خط و نشان بکشیم و نشان 

دهیم که امسال برای قهرمانی آمده ایم

            حسین صفری 

تاکنون فقط چهره های اقتصادی و سیاسی به عنوان 
عضو هیات مدیره باشگاه ها انتخاب می شدند، کاش 
از چهره هــای فرهنگی هم برای این پســتها اســتفاده 
 شود. مربیان اخالق عملی نیز به تیم های پایه اضافه 

شوند.
اکنون نزدیک به سه دهه است که از زمان درگذشت دو 
تن از مشاهیر اخالق در فوتبال ایران می گذرد؛ جامعه 
فوتبال ما 28 ســال پیش زنده یاد پرویز دهداری و 22 
سال قبل مرحوم ســیروس قایقران را از دست داد. در 
این ســه دهه، فوتبال ایران تغییر و تحوالت بســیاری 
کرده اســت؛ پول های کالنی در فوتبال هزینه شــده و 
لیگ ما به اصــالح از آماتور بودن در آن ایام، قدم به راه 
حرفه ای بودن گذاشته است. البته این حرفه ای بودن 
نه به لحاظ زیرســاخت ها، بلکه صرفًا در امور جاری با 
انجام هزینه های هنگفت از بودجه نفت صورت گرفته 
اســت. در فوتبال ما اشــکاالت بســیاری وجــود دارد؛ 
فوتبال برای ما صنعتی پولســاز نیست، بلکه طفیلی 

هزینه بر است.
برای این طفیلی، هزینه های بســیاری صرف می شود؛ 
بــه غیــر از تیــم ملــی، بســیاری از باشــگاه ها نیــز بــه 
صورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم، به پــول حاصل از 
نفت وابســته هســتند. به واقع قراردادهــای کالنی با 
بازیکنان ایرانی بســته می شــود؛ همچنین لیگ ما به 
محــل کاســبی بازیکنان بــی کیفیت یا مســن و درجه 
چندم خارجی تبدیل شــده اســت. توجه بیش از حد 
رســانه ها و کارخانه هــای بت ســازی، فوتبالیســت ها 
را بــه ســلبریتی های قدرتمنــدی تبدیــل کــرده که با 
کوچک ترین مســائل جنجال های عجیب و غریب به 

پا می کنند.
باشــگاه های فوتبــال مــا، همگی پســوند و پیوســتی 
فرهنگــی را بــا خود یــدک می کشــند؛ اما چه شــد که 
فرهنــگ در فوتبال ما چندان محلــی از اعراب ندارد؟ 
چه شد که دیگر این صنعت پر هزینه، توانایی پرورش 
چهره های برجسته ای چون زنده یادان پرویز دهداری، 

سیروس قایقران و دیگرانی از این دست را ندارد؟
به نظر می رسد اهمیت دادن بیش از حد به این گروه 
از افراد، ناخودآگاه آنها را به زندگی نمایشی و مسابقه 
مصرف کشانده است. اهالی فوتبال همیشه در چشم 
هستند. آن فوتبالیست پیشکسوت که اکنون کسوت 
مربی گری یکــی از مهم ترین تیم هــای پایتخت را یدک 
می کشــد، قطعًا می دانــد که دوربین ها تمامــًا روی او 
زوم اســت و چشــم های بســیاری او را دنبال می کنند؛ 
وقتی به این موضوع علم داشته باشیم و آنگاه از الفاظ 
رکیک استفاده کنیم این به همان فقر یا کمرنگ شدن 
فرهنــگ در فوتبــال ما بــاز می گردد. فوتبالیســت ها 
حتی امروزه که امکانات بســیاری از جمله شــبکه های 

در  قدمــی  نیســتند  حاضــر  دارد،  وجــود  اجتماعــی 
راه بهبــود وضعیت اخــالق بردارنــد. آنهــا می توانند 
در صــورت بــروز کاری ناخــودآگاه در ایــن شــبکه ها 
عذرخواهی عمومی کنند یا از هواداران خود بخواهند 
که مثاًل در مسابقات روی سکوها به داوران یا بازیکنان 
حریف توهیــن نکنند و به اصطالح »کــری« یا »رجز« 
خود را همســوی با اخالق انجام دهند. اما متأســفانه 
چنین کارهایی تاکنون یا صــورت نگرفته یا درصد آن 

میان بازیکنان بسیار کم بوده است.
اگر ما از بودجه عمومی پولی به اهالی فوتبال پرداخت 
می کنیــم قاعدتًا بایــد کارکردی را برای کشــور مدنظر 
داشته باشیم؛ ولی متأسفانه فوتبال ما عالوه بر اینکه 
درآمدی ندارد و بدل به صنعت نشده، سال هاست که 
از کســب عناوین نخست در آسیا هم درمانده است. از 
نظر فرهنگسازی هم که نمی توان به آنها امید داشت، 
پس حداقل باید انتظار داشته باشیم که ضدفرهنگ 
نیز عمل نکنند که متأســفانه تاکنون انتظار بی جایی 

بوده است.
راهکار کوتاه مدت برای رفع این معضل این اســت که 
در فدراســیون فوتبال، کمیته هایی که در زمینه اخالق 
عمــل می کنند بایــد نظارت خــود را جدی تــر کرده و 
در صورت اثبــات تخلفات، الزم اســت متخلف را برای 
بهبــود اخالقش به انجــام برنامه هــای فرهنگی وادار 
کننــد. جریمــه مالــی متخلفان هیــچ فایــده ای دربر 
ندارد. همچنین راهکار دیگــری را هم می توان در نظر 
گرفت؛ سال هاست که چهره های سیاسی و اقتصادی 
را بــه عنــوان اعضــای هیــأت مدیــره این باشــگاه ها 
انتخاب می کنند، چرا برای یکبار هم که شده چهره های 
فرهنگــی را عضو هیأت مدیره این باشــگاه ها نکنیم؟ 
تاکنون شده یک چهره فرهنگی به عنوان عضو هیأت 

مدیره این باشگاه ها انتخاب شود؟ شاید حضور این 
شخصیت ها و برنامه هایی که دارند راهی برای بهبود 

وضعیت اخالق در فوتبال کشور باشد.
امــا راهکار بلندمــدت، فعالیت معاونــت فرهنگی در 
باشــگاه های ورزشــی و جــدی گرفتــن کار فرهنگی در 
این مجموعه ها و تیم های پایه فوتبال است. با تمرکز 
روی تیم هــای پایــه می تــوان معضل بی اخالقــی را به 
طور ریشــه ای حل کرد. تیم های پایه باید مربی اخالق 
داشته باشند، البته نه اینکه آنها را سر کالسی بنشانند 
و کســی بیایــد بــرای آنها نــکات تاریخی بگویــد. باید 
کســانی را که در زمینه اخالق حرفــه ای و اخالق عملی، 
صاحب تفکر و تئوری هستند به همکاری با باشگاه ها 
ترغیب کرد تا پســوند فرهنگی باشــگاه ها احیا شود. 
فراموش نکنیم که فرهنگی بودن باشگاه باید بجز در 
رفتار بازیکنان در کادر فنی و حتی در رفتار پزشــک تیم 

هم بروز و ظهور داشته باشد.
همچنین باید ساعت های کتابخوانی را برای تیم های 
پایــه تدوین و تنظیم کرد و آنها را بــا مطالعه بار آورد. 
اگــر در هیأت مدیره تیم ها از شــخصیت های فرهنگی 
اســتفاده شــود، آنها قطعًا ایــن نــکات را مدنظر قرار 
خواهنــد داشــت. یــک فوتبالیســت حرفــه ای اگــر از 
کودکــی و نوجوانی اهــل مطالعه باشــد و این طریق 
در زندگی اش نهادینه شــود، قطعًا در دوران حرفه ای 
فوتبــال خــود هیچــگاه اخــالق را فراموش نکــرده و 
فی المثل از الفاظ زشــت و رکیک اســتفاده نمی کند و 
اعتراضش بــه داور و تیم مقابل از دایــره اخالق خارج 
نمی شــود؛ همه اینها منــوط به این نکته اســت که ما 
فرهنــگ را از حالــت مــوزه ای و تئوریــک خــارج کرده 
و در حیطــه عمــل وارد کنیــم. ما اگــر بپذیریــم که در 
حوزه فرهنــگ بایــد برنامه هایــی عملــی و کاربردی 
در نظــر گرفتــه شــود و نــه فقــط تئــوری پــردازی و یا 
کارهایی نمایشــی برای ارائه رزومه مدیران، بسیاری از 

مشکالتمان حل می شود.
خبرآنالین

هخامنش: صددرصد مدعی هستیم

تراکتور این فصل برای قهرمانی آمده است

چه کنیم فرهنگ و اخالق در فوتبال ایران احیا شود؟
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روزانهم

روزنامه سرخابسال چهاردهمشماره  3723    شنبه 15  آذر  ماه 1399

اذان صبح: 05:53:40
طلوع آفتاب: 07:2۶:01

اذان ظهر: 12:15:33

غروب آفتاب: 17:04:50
اذان مغرب: 17:25:42

نیمه شب شرعی: 23:29:15

سخن روزسخن روز
پس در آغاز تربیت، تصمیم گرفتم تا کتاب خداى توانا و بزرگ را همراه با تفسیر آیات، به تو بیاموزم

و شریعت اسالم و احکام آن از حالل و حرام، به تو تعلیم دهم و به چیز دیگرى نپردازم، اما از آن ترسیدم که مبادا راى و هوایى که مردم را دچار اختالف 
کرد، و کار را بر آنان شبهه ناک ساخت، به تو نیز هجوم آورد، گرچه آگاه کردن تو را نسبت به این امو ر خوش نداشتم

 اما آگاه شدن و استوار ماندنت را ترجیح دادم، تا تسلیم هالکتهاى اجتماعى نگردى
امام علی )ع(  – نهج البالغه

 ایسنا- یک آهنگساز و پژوهشگر موسیقی با اشاره به 
جریان اصــرار بر انتخاب زادروز محمدرضا شــجریان 
به عنوان روز ملی موســیقی، اظهار کرد که »شــگفتا از 
اینکه شــما اعضای محترم خانه موسیقی چطور بین 
این همه استاد و موسیقیدان فقط یک تن را می بینید 
و لحظه ای نمی اندیشید که پیشنهاد روز موسیقی به 

نام یکی از آنها ستم به دیگران است؟!«
خانه موســیقی به تازگی با انتشــار گزارشی از عملکرد 
خــود برای نام گذاری روزی به نام موســیقی، اعالم کرد 
که در ابتدای مهر ماه با ارســال نامه ای به وزیر ارشاد، 
درخواســت کرده که یکم مهر ماه، مصــادف با زادروز 
تولد محمدرضا شجریان، به عنوان روز ملی موسیقی 
ثبــت شــود؛ البته ایــن درخواســت پیشــترها درباره 
ســالروز تولــد فارابی هــم از ســوی این نهــاد صنفی 
مطرح شــده بود که در آن زمان به دلیل آنچه از سوی 
خانه موســیقی »کــم لطفی مســئوالن دولتی وقت« 

عنوان شد، در نهایت مورد تصویب قرار نگرفت. 
اما با درگذشــت محمدرضا شــجریان گزینــه ای دیگر 
)تولــد اســتاد آواز ایــران( هــم بــرای نــام گــذاری روز 
موســیقی، پیــش روی اهالــی هنر قــرار گرفــت. این 
درخواســت در روز تشــییع پیکر این هنرمند، از سوی 

متولیان خانه موسیقی اعالم و بر آن تاکید شد.
در ادامه اما نامه ای از سوی تعدادی از هنرمندان موسیقی 
ایران منتشر شد که در آن پیشنهاد شده بود روز مزین به 
نام »فارابی« به عنوان روز ملی موســیقی اعالم شــود که 
این نامه نیز از سوی خانه موسیقی با واکنش هایی همراه 

و اصل صحت این نامه زیر سوال برده شد.
بــر همیــن اســاس، یســنا خوشــفکر که مســئولیت 
جمــع آوری امضاهای نامه جمعی از اهالی موســیقی 
به شــورای فرهنگ عمومی را مبنی بــر انتخاب زادروز 
فارابی به عنوان روز ملی موســیقی برعهده داشته، در 

یادداشتی به تشریح این موضوع پرداخته است: 
»در روزهای پایانی آبان ۹۹، در پی هم اندیشی با چند 
تن از فعــاالن فرهنگی و با توجه به نزدیک شــدن به 
4 آذر کــه بر اســاس برخی مســتندات تاریخــی زادروز 
فارابی دانشــمند بزرگ و موسیقیدان پرافتخار ایرانی 
و یکی از برجســته ترین موسیقی دانان جهان در همه 
دوران ها است، تصمیم گرفته شد، به شورای فرهنگ 
عمومی که رییس آن وزیر فرهنگ و ارشاد وقت است، 
نامه ای نوشــته و بــا جمــع آوری امضاء از چنــد تن از 
اهالی موســیقی درخواست نامگذاری روز موسیقی به 
نام فارابی و درج این روز در گاه شــمار رســمی کشور را 

مطرح کنیم.
البته از آنجا که اینجانب خود نیز از خانواده موسیقی 
هستم، مســئولیت گردآوری امضاها را برعهده گرفتم 
و در کمتــر از 10 روز، 30 تن از موســیقیدانان که در بین 

آنهــا چند تــن از  پیشکســوتان ایــن هنر نیــز حضور 
دارنــد، با این طرح موافقت کردند و حتی برخی بنده 
را راهنمایی فرمودنــد و در جمع آوری این امضاها مرا 

یاری رساندند که از همه آن بزرگواران سپاسگزارم.
این نامه توســط رسانه ها منتشر شــد. البته تنها یک 
تن از امضاءکنندگان به اشــتباه نامشان در فهرست 
بود که در کمتر از 24 ســاعت از انتشار خبر، نام ایشان 
حــذف و نام یکــی دیگر از هنرمندان شــناخته شــده 

موسیقی جایگزین شد.
دو روز پس از انتشار خبر، »خانه موسیقی« در تارنمای 
رسمی خود ضمن اعتراض به این درخواست،  نامه را 
زیر ســوال قرار داده، امضاها را جعلی و این حرکت را 
مشــکوک خواند! همان شــب رســانه بی بی سی نامه 
»خانه  موسیقی« را منتشــر و بر روی واژه »مشکوک« 
تبلیــغ و تالش در القای دودســتگی و اختالف بر ســر 
روز موســیقی در بین اهالی موســیقی داشت که البته 
پیشینه  این رســانه تفرقه انداز از گذشته تا به امروز بر 

همگان روشن و آشکار است ... بگذریم...
اما و اگرها درباره امضاءها به جایی رســید که سه تن 
از نوازندگان سرشــناس که نامشــان در این فهرست 
قرار دارد )شــروین مهاجر، صابــر نظرگاهی و صادق 
چراغی( ناگزیر شــدند در صفحه اینستاگرام شــان در 

یادداشتی به دفاع از امضای خود بپردازند!
در پاســخ به واکنش خانه موسیقی نخست آنکه، این 
یک نامه رســمی است که به شــورای فرهنگ عمومی 
نوشــته شــده، بنابراین آنها باید درباره واقعی بودن 
یا جعلی بــودن امضاها از ما پرســش کننــد نه خانه 
موســیقی! همــه هنرمندانــی کــه نامشــان در ایــن 
فهرســت آمده به صورت نوشــتار یا پیــام صوتی این 
بیانیه را امضا کرده انــد که در نزد ما به امانت خواهد 
ماند و اگر از سوی مخاطِب نامه یعنی شورای فرهنگ 

عمومی مدارکی دال بر راستی آزمایی درخواست شود 
بی درنگ اســناد ارائه خواهد شــد. امــا از آنجا که این 
نامه خطاب به خانه موســیقی نیســت و اساســا این 
نهــاد و افرادی که در آنجا حضــور دارند متولی اهالی 
موسیقی نیست، ما نیز به آنان پاسخگو نخواهیم بود.  
اما اگر خانه موســیقی به گفته خودش اســنادی دارد 
که جعلی بودن امضاها را ثابــت کند، حتما این کار را 
انجام دهند تا پس از آن قانون در میان ما داوری کند.

خواهشمندم اعضای محترم خانه موسیقی این نکته 
را در نظر داشــته باشند که موســیقی ایران به بلندای 
تاریــخ این ســرزمین پیشــینه دارد و ثبت یــک روز به 
نام این موســیقی چندهزارســاله در تقویم ایران باید 
حســاب شــده و کارشناســانه صورت گیرد؛ چراکه اگر 
شتاب زده و از روی خودخواهی  و بدون در نظر گرفتن  
همه جوانــب این کار انجام شــود، حقوق بســیاری از 
بزرگان موســیقی به ویژه در این یک صد سال گذشته 
پایمــال خواهد شــد.  بزرگانــی ماننــد درویش خان، 
نــوآور زمانه خــود، وزیری پدر موســیقی نویــن ایران 
کــه با تالش او بســیاری از آثار ایران بــا خط نت ثبت و 
نگهداری شــد، خالقی ادامه دهنــده و تکمیل کننده 
راه وزیری و خالق ســرود جاودانه ی »ای ایران«، صبا 
استاد اســتادان، تجویدی بهترین آهنگساز صد سال 
گذشــته، همایون خــرم، پرویــز یاحقی، آهنگســازان 
برجسته، استاد مسلم تنبک حسین تهرانی که تالش 
او در ارتقــای ســاز تنبــک ســتودنی اســت همچنین 
علــی اصغــر بهاری کــه علی رغــم همه بــی مهری ها٬ 
ســاز کمانچــه را از خطــر نابودی نجات بخشــید و آن 
را به نســل آینده منتقل کرد، حســن کســایی شهنواز 
نی نــواز کــه اگــر نبــود »نی« بــه فراموشــی ســپرده 
می شد، جلیل شهناز خوشــنواز و استاد بداهه نوازی٬ 
فرامــرز پایــور نوازنده چیره دســت ســنتور و رهبر آن 

همنوازی )ارکستر( بی نظیر و هماهنگ و دیگر فرهاد 
فخرالدینــی، محمدرضــا لطفــی، پرویز مشــکاتیان، 
حســین علیزاده، فریدون  شــهبازیان و اثــر جاودانه 
شــور عشــق با صــدای دلنشــین و اثرگــذار علیرضا 
افتخاری و دیگر جلیل عندلیبی کیخســرو پورناظری٬ 
کامکارهــا و ... که با آفرینــش آثار جاودانــه در تاریخ 

موسیقی ایران همواره ماندگار خواهند بود ...
از ســوی دیگر،  نقــش خواننــدگان بزرگی کــه در این 
یکصد ســال گذشــته با توجه به توانایی و استعداد و 
آگاهی به ردیف آوازی سهم ارزشمندی در اجرای زیبای 
آثار و انتقال احســاس و سخن آهنگساز به شنونده را 

داشتند  نیز نباید فراموش کنیم  ...
بدیع زاده٬ خواننده و آهنگساز طاهرزاده که شیوه ای 
در آواز خوانــی پایه ریزی کرد کــه قمر از پیروان آن بود 
. .. ظلی بلبل خوش آواز ، بنان صاحب ســبک در آواز٬ 
اقبال آذر که شیوه خاص خود را داشت و در صدسالگی 
با صالبــت آواز می خواند. همچنین ایــرج و علی اکبر 
گلپایگانــی که ردیــف دان وبی گمان پهلــوان آوازند. 
همچنیــن خوانندگانی مانند محمدرضا شــجریان و 
شهرام ناظری که بســیاری از آثار فاخر  موسیقی ایران 
بــه ویژه پــس از انقالب توســط ایــن دو هنرمند اجرا 
شــده ... خنیاگران نواحی ایران نیز با روش ســینه به 
سینه هر یک سهم به ســزایی در پاسداشت موسیقی 
نیاکان داشته اند که می توان از بزرگانی مانند حسین 
ســمندری، فریــدون پوررضــا، شــیرمحمد اســپندار، 
مســعود بختیــاری، طاهریــار ویســی، حــاج قربــان 
ســلیمانی، شــاه میرزا مرادی، غالمعلــی پورعطایی، 
فــرج علیپور، علی اکبرمرادی، ســهراب محمدی، ولی 
رحیمی، غالمعلی سرور احمدی، ابوالحسن خوشرو، 
ناصر وحدتی، محمد اسحاق بلوچ نسب، حبیب هللا 

قادر آتشگر٬ محمدرضا اسحاقی و ... نام برد.
شــگفتا از این که شــما اعضای محترم خانه موسیقی 
چطور بین این همه اســتاد و موســیقیدان فقط یک 
تن را می بینید و لحظه ای نمی اندیشــید که پیشنهاد 
روز موسیقی به نام یکی از آنها ستم به دیگران است؟!!

به راستی چرا از روز موســیقی به نام فارابی پشتیبانی 
نمی کنیــد؟! بــه چــه دلیــل مــا را جریــان مشــکوک 
می دانید؟! چطور ممکن است فارابی را شناخت اما با 
ثبت روز موسیقی به نام او همراه نشد؟! فکر نمی کنید 

این شما هستید که باید پاسخگو باشید نه ما.
نکتــه پایانی اینکه موســیقی، یک میــراث ناملموس 
ایــن هنــر بــه  اســت و ثبــت روزی در تقویــم بــرای 
کارشناســان میــراث نیــز  مربــوط اســت در نتیجه ما 
دوســتداران میــراث فرهنگــی بــدون توجه بــه موج 
ســواری بی بی سی و همچنین هیاهوی سرگشته های 
فضای مجــازی که بــا هر مــوج تبلیغاتی به یک ســو 
پرتاب می شــوند و گمان می برنــد می توانند در همه 

مسائل ورود و اظهار نظر تخصصی کنند...
بــا حمایت افراد آگاه به موســیقی و تاریــخ و فرهنگ 
ایران این راه را ادامه می دهیم و تالش می کنیم چهارم 
آذر را به عنوان روز موســیقی در گاه شمار رسمی ایران 

به ثبت برسانیم ... ایدون باد ... ایدون تر«.

 کتاب  فرهنگ

به انگیزه انتخاب روز ملی موسیقی مطرح شد

به نام شجریان، به کام دیگران

عکس:   ایسنا- مصطفی قربان موحد

منظر

 کارگران کارگاهی در تبریز، گرچه همگی نابینا هســتند اما با دستان توانمندشان تصویری از تولید با چشم دل
خواســتن و توانستن را خلق کرده اند. در این کارگاه انواع فرچه ها در اندازه های 30، 40 و 50 
سانتی متر بافته می شود و ظرفیت تولید سایر کاالها نیز وجود دارد که در صورت نیازسنجی 

می توان انجام داد.

           فرزین پورمحبی

جنــس شــبکه )SD – HD( مهم نیســت مهم این 
است؛ سالم باشد!

نه بابا؛ آنقدرها هم که می گویند»۹« مثل»ســن« 
فقط یک عدد نیســت ... گویا معجزه ای اســت در 

حد روغن بنفشه و عنبرنسارا!
 ببینیــد این تاریخ مملو از»۹« چــه کرده که حتی 
صدا وســیما را هــم نمک گیر کرده و باعث شــده 
رســانه ملــی سراســر ارزشــی و معتقــد بــه برکت 
روزهای مناسبتی و مذهبی)میالد و اعیاد(، در یک 
حرکت رونالدینویی بی خیال تبرک و برکت شود 
و تنظیــم زایمانــش را به این تاریخ شــگفت انگیز 

موکول کند!
می گویند: »رطب خورده نباید منع رطب کند« اما 
صدا و ســیمای ما بعد از پخش یک گزارش خبری 
بــا موضوع  اینکه زایمــان در تاریخ ۹۹/۹/۹ چقدر 
بد است؛ بالفاصله اعالم کرد: خودش می خواهد 
در همان تاریخ و در ســاعت نــه و نه دقیقه صبح 
ده قلو آنهم به شــکل HD بزایــد! البته امیدواریم 
این سزارین تحت نظر متخصصان و به تایید آنها 
باشد تا باعث نشود فرزندان بدنیا آمده به لحاظ 
کمیــت و کیفیــت مثــل فرزندان قبلیش شــوند! 
چون جنس شــبکه) HD بودن و یا SD بودنش( 
مهم نیست مهم این اســت که شبکه سالم باشد! 
زیدی می گفت: عاقبت شــبکه هایی که به شــکل 
زایمــان طبیعی بدنیا آمده اند ایــن بوده؛ خدا به 

داد این سزارینی های نورسیده برسد!

البته قضاوت در مورد مســائل شــخصی دیگران 
خصوصا رســانه ملی کار خوبی نیســت شما هم 
از ما نشــنیده بگیرید؛ اما خیلی ها پشت سر صدا 
و ســیمای و برنامه هایــش حــرف درآورده اند که 
)زبان مان الل(  بیشترشان شــبیه بقال سرکوچه 
کــه چه عــرض کنم؛ کپــی برنامه های شــبکه های 
خارجی هستند! واقعا جای قیصر خالی که دست 
بــه چاقو شــود و ایــن مســئله ناموســی را حل و 

فصل کند!
البته از زاویه دیگری هم، این مسئله قابل بررسی 

است:
مگر اســم رسانه ما ملی نیست؟ مگر ما جزو ملت 
نیســتیم؟ آیا بدنیــا آمدن فرت و فــرت فرزندانی 
که هیچکدام شــان شــبیه ما و فرهنگ ما نیستند 
نبایــد باعث شــود رگ غیرت ما ضخیم تر شــود؟ 
آیا مــردان ایرانی فقــط برای این بدنیــا نمی آیند 
که خوار)خواهر( و مادرشــان را حفظ کنند؟! پس 
آیا نباید با دیــدن اینهمه بــرادر و خواهری که به 

خودمان شــبیه نیســتند کاله مــان را کمــی باالتر 
بگذاریم!؟ کــو آن ناصر ملک مطیعــی با غیرت؟  
حتی بعضی هــا –روی مان بــه دیــوار- معتقدند: 
مشــکل از اتاق های فکر جام جم نیســت مشــکل 
از اتاق هــای خــواب گــرم و نرم اســت! چون طبق 
اخبــار واصله، صدا و ســیما در دوران شــکوفایی 
وازکتومــی اقداماتی کرده و حــاال این زایمان های 
مشــکوک، ما را دچار حســی شــبیه حس شــهاب 
می کنــد!!   عاشــقی«  »دوران  فیلــم  در  حســینی 
بگذریم!)تف تف ... خدایا ما را ببخش از زدن این 

حرف های خاله زنکی(
 امــا خداوکیلی بعضــی وقتها نمی شــود بعضی 
چیزهــا را ماســت مالی کــرد آخه بــا کــدام یکی از 
برنامه های رسانه ملی خصوصا اینهمه مسابقات 
تلویزیونــی کپی شــده می شــود پــز داد کــه مثال 
این برنامه ملی از صفر تا صدش؛ مال رســانه ای 
اســت که متعلق به خودمان اســت!؟ بدتر اینکه 
در پاســخ به این ســوال خیلی از تهیه کننده ها با 
افتخــار می گوینــد: این کپــی کاری)بدنیــا آوردن 
فرزندانی بدون مشابهت به پدر( کامال مد است و 
خیلی هم اخالقی و امروزی است!!چرا شما اینقدر 

متحجرانه فکر می کنید!؟
بخدا آخرالزمان شده و باید خود خدا ظهور کند!

امــا ...  ایــکاش اگر قــرار بــود خیانتی هم باشــد 
فرزندانش شــبیه همان بقال ســر کوچه باشد نه 
کپی اجنبی هــا! الاقل اینجوری دل مــان به ایرانی 

بودن و ملی بودن شان خوش بود!          
خبرآنالین

یادداشت

رسانه ملی در 9/9/99 با سزارین، ده قلو زایید!

ایبنا- مدیر کتابفروشــی علم و صنعت گفت: در حالی که به دســتور 
ســتاد ملی مقابله با کرونا طی دو هفته اخیر کتابفروشــی ها تعطیل 
بوده انــد اما بخش کتاب بســیاری از هایپرمارکت ها و فروشــگاه های 

بزرگ فعال بود و این موضوع آسیب جدی به کتابفروشان وارد کرد.
علــی اســماعیلی، مدیــر کتابفروشــی علــم و صنعــت، بــا اشــاره به 
تعطیلی های اخیر کتبافروشــی ها که به دســتور ستاد ملی مقابله به 
کرونا انجام شد، عنوان کرد: کتابفروشی ها محل تجمع مردم نبود که 
باز بودن آن ها مشــکلی برای ســالمتی مردم ایجاد کند و از آنجایی که 
بخش زیادی از کتابفروشــان با دغدغه های جــدی اقتصادی روبه رو 

بودند، این تعطیلی ها مشکالت آن ها را چند برابر کرد.
 وی افزود: بیماری کرونا، طی یک سال اخیر، ضربات زیادی به صنعت 
نشــر زده اســت و به دلیل ُپرمخاطب نبودن کتابفروشــی ها، می شد 

تهمیدی اندیشید که این فروشگا ه ها از تعطیلی، معاف باشند.
 اســماعیلی با بیان اینکه بســیاری از هایپرمارکت ها و فروشــگاه های 
بــزرگ کــه بخش فــروش کتــاب دارند بــه راحتــی در این ایــام کتاب 
فروختنــد، گفت: ایــن مراکز چون فــروش مواد غذایی می فروشــند 
مانع فعالیت بخش کتاب آن ها نشــدند و بخش کتابی، آن ها فعال 
بود در حالی که راســته کتاب در خیابان انقالب و سایر کتابفروشی ها 

تعطیل بودند.
 وی بــا طرح این موضــوع که به دنبال تعطیلی هــا هزینه های جاری 
کتابفروشی ها پابرجاســت، بیان کرد: کتابفروشــان باید هزینه های 
جاری خود، شــامل اجاره بها، حقوق کارمنــدان و بیمه ها را پرداخت 
کننــد و متاســفانه هیــچ معافیت و بخشــودگی هــم در ایــن زمینه، 
وجود ندارد که همین موضوع شرایط کار را برای هم صنفی ها سخت 

کرده است.
 وی تاکید کرد: طی این یک ســال، فعاالن صنعت نشــری که ضعیف 
شــده بود به مرحله ســختی در کار و حرفه خود رســیده  اند به طوری 
که بــا کاهش شــمارگان کتاب  و توقف چریــان تولید کتــاب، روبه رو 

هستیم.
 اســماعیلی با اشــاره بــه تبعات و اثــرات بیمــاری کرونا بــر فعالیت 
کتابفروشــان به  ویژه کتابفروشان کتاب دانشــگاهی، توضیح داد: با 
تعویق زمان برگزاری کنکور، دانشــجویان از آذر ماه، ســر کالس رفتند 
و تنها بعد از دو ســه روزی که مراجعه کننده و خریدار داشتیم، دوباره 

تعطیلی های کرونا، بازار کتاب را کساد کرد.
 وی ادامه داد: در اســفند ماه و فروردین در عمل بازار خود را از دست 
دادیم و تابســتان هم کتابفروشان وضعیت چندان خوبی نداشتند؛  
پاییز هم اوضاع به دلیل وضعیت قرمز تهران، تعطیل شد؛ مگر ناشر 
چه ســرمایه اندوخته و پس اندازی دارد که بتواند در این شــرایط به 
کســب و کار خود ادامه دهد؛  امیدواریــم دولت در این زمینه به کمک 

کتابفروشان بیاید تا دچار زوال نشوند.

فرهنگ و  روز های قرنطینه؛

  فروش کتاب 
در هایپرمارکت ها آزاد است 

اما در کتابفروشی ها نه؟!

   


