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کسی دل نگران کارگران نیست!
روایت این روزهای کارگران فصلی

باید قبول کنیم کارهای ساختمانی بهعلت کرونا و شرایط آب و هوایی در رکود است و این قشر برای تامین معیشت خود با مشکالت بسیاری مواجه
هستند .کارگران ساختمانی در زمان بیکاری مشمول دریافت مقرری نمیشوند ،چراکه در این نوع بیمه ،بیمه بیکاری تعریف نشده است ،نکتهای که
بسیار به چشم میآید این است که در این ایام نیز هیچگونه بسته معیشتی و تسهیالت کرونایی به این قشر پرداخت نشد
صفحه 3

برای سهمیهبندی

بنزین سرانه خانوار
2

کودکاناینفلوئنسر
کارگـران

اینستـاگـرام

تیتر وار

پیامدهای طرح مجلس
برای ایران
مجلس شــورای اســامی ایــران در اقدامــی کلیات و
جزئیات طرح اقدام راهبردی ایــران برای لغو تحریم
ها را به تصویب رســانده و از دولت خواســته تا آن به
مرحله اجرایی درآورد .نکته ای که توجه به آن ضروری
بوده این اســت که موضوعات و مسائل هسته ای به
شورای عالی امنیت ملی ایران مرتبط است
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مسببینطرحنافرجاممقبرهالشعرامعرفیشوند

سهام عدالتی ها فریب
نخورند!

محرومیت پروژه
مقبره الشعرای تبریز
از بودجه ملی

پس از آزادسازی سهام عدالت ،بازار برخی کانالهای
فضای مجــازی برای گرفتن اطالعات مشــمولین به
بهانه مدیریت سهام آنها داغ شد؛ موضوعی که مدیر
مباره با پولشویی شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت
به آن هشدار داده است

2

چراغی که با وجود
تحریمهاروشناست

صفحه 3

4

صدای بلند

هنر ایران در ســالهای اخیر با توجــه به تحریمهای
آمریکا ،امــا همچنان در منطقــه خاورمیانه یکهتازی

در فـوتبال ایـران!
7

حر ف اول

راجع به یک تهمت
به ظریف

اگر دین ندارید ،الاقل بدانید
که در عصر ارتباطات زندگی میکنید!
سهراب زند

گفتهاند" :ظریف :ســی سال اســت با بایدن دوست
هستم!"

بعــد هــم میگویند" :بایدن :ســی ســال اســت که با

نتانیاهودوستهستم!"

وا انقالبا وااســاما! ببینید که چه کســانی بــر ما حاکم

هستند؟!

میکند و بســتر خود را در مبادالت هنری گســتردهتر

عکس :آرشیو  -سرخاب

سکوت سکوها

کرده اســت" .آســیا تایمز" شــبکه خبری هنگکنگ
بــه تازگی در تحلیلی بــه بازتاب هنر ایــران در عرصه
جهانی و اقتصاد بینالمللی آن در دوران تحریمهای
آمریکاپرداختهاست
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 12دسامبر؛ سالگرد ارتحال جناب حیدر علی اف

در سرنوشــت هر ملت و دولتی شخصیت های بزرگی

ریاست جمهوری آذربایجان برگزیده شد.

مســائل الینحل مســولیت تاریخی را بر عهده گرفته،

جاودانــه و ابــدی گردیــدن اســتقالل در آذربایجــان،

وجود داشــته اند کــه ،توانســته اند در ســخت ترین

آینده ملت خویش را مشــخص نموده و دولت خود
را از بالیای مختلفــی که با آن روبرو بــوده اند رهانیده

اند .چنین شخصیت هایی با عبور دادن ملت خویش

از ســخت ترین آزمون های زمان بــا تحقق آرمان های
دولتمــداری ملی ،آزادی و اســتقالل بــه رهایی بخش
ملت بــدل گردیده انــد .از ایــن منظر هــر دولتی اثر
شــخصیت مقتدری اســت که توانســته تا آزادی ملت

خویش را محقق سازد .جمهوری آذربایجانی که امروزه
بــه مقتدرترین دولت قفقاز جنوبی تبدیل شــده و با

اقتصاد قــوی ،قدرت نظامــی و فرهنگ غنی خویش

برای دوستان خود مایه افتخار می باشد نیز اثر جناب

ظریف گفته با بایدن دوستم؟

بله! یــک دروغ عریــان که بحمدهللا بعضــا مدعیان
ارزش ها و اسالم به آن مبتال هستند.

خبرنگار از شناخت ظریف از باید سخن میگوید.

ظریف در پاســخ میگوید« :من آقــای بایدن را بیش
از  ۳۰ســال اســت که "میشناســم" هم از دور کارش را

پیگیری کردهام و هم زمانی که ســفیر بودم در سازمان
ملل متحد ،ایشــان به عنوان رئیس کمیته سیاســت

خارجی ســنای امریکا بارها به نیویورک آمده و من در
محل اقامتگاه سفیر ایران در نیویورک با ایشان دیدار
داشتم .در چارچوب اجازههایی که داشتم و هیچکدام

این دیدارها محرمانه هم نبوده است .ایشان باالخره
آدم کهنــهکاری در سیاســت خارجــی اســت و تــازهکار

نیست .احساس من این است که بهتر از آقای ترامپ

تحــوالت بینالمللــی را درک میکنــد و میفهمد که

محدودیتهای امریکا در این شرایط چیست.

اخیرا ایشان و دیگران داشتند نشان
بعضی اظهاراتی که
ً

دهندهایناستکهمیفهمندیکجانبهگراییپاسخگوی

شرایط جهان امروز نیست .باید در عمل دید که چگونه

طبیعتا تصور این اســت که ایشــان روش
عمل میکند.
ً
آقــای ترامپ را قبول ندارد .یعنــی حوزه تخصصی آقای
بایدن بیش از هر چیزی سیاســت خارجی است و حوزه

اختالف فکری شخصی او با ترامپ همین حوزه است.

البته اختالف حزبی و تفکر سیاســی هــم دارند درباره
مســائل مختلف .توقع میرود بایدن سیاســتهای

عاقالنهتری را دنبال کنــد "ولی باید منتظر بمانیم و
ببینیم"».

دوستان انقالبینما! اگر دین ندارید ،الاقل بدانید که

در عصر ارتباطات زندگی میکنید!

زیرزمینی داریم

انتخاب

روزنامه سرخاب در شمالغرب کشور
نماینده فعال میپذیرد

شماره تماس021- 66 56 77 67-9 :
0912 183 8537

آقای حیدر علی اف به شمار می آید.

جناب حیدر علی اف که در دو ساختار متفاوت از منظر

اجتماعی – سیاســی یعنــی اتحاد جماهیر شــوروی و
ســالهای اســتقالل هدایــت جمهــوری آذربایجان را

بر عهده داشــته اســت علی رغــم تفــاوت در نظام ها

و واقعیــات زمان بواســطه تجارب غنــی دولتمداری،
اراده مســتحکم ،انــرژی پایان ناپذیر ،قابلیت سرشــار

در ســازماندهی و توانایی اتخــاذ تصمیمات صحیح
در پیچیده ترین شرایط توانست تا نمونه واقعی یک
رهبر را به نمایش گذارد.

دوران حکمرانــی ایشــان در جمهــوری آذربایجــان با
تحکیم دولتمــداری ،ایجاد پایه های مســتحکم برای

توســعه اقتصــادی ،اعتــای ملــی – معنــوی و ایجاد
احساس شهروند شایسته در هر فرد در تاریخ معاصر

کشور به صورتی ابدی حک گردیده است.

جنــاب حیدر علــی اف به عنوان شــخصی پدیــده وار

که بنیان های اقتصادی – سیاســی دولتمداری را پایه

ریزی کرده و آرزوی ملت برای داشــتن دولت مستقل
را بــه حقیقت بــدل گردانیده ضمن جاودانه گشــتن
در تاریــخ آذربایجــان معاصــر حتی بــه دوران حیات

خویش نیز به افســانه بدل گردیده بود .تنها در سایه

اقدامات ،قاطعیت و اراده راسخ سیاسی خادم سیاسی

– اجتماعــی بی ماننــد حیدر علــی اف دولت معاصر
آذربایجــان برپا گردیده و توانســت تــا در عرصه بین
الملل جایگاه شایسته خود را بیابد.

جناب حیدر علی اف علی رغم مشکالت ایجاد شده در
نتیجه مناقشه ارمنســتان – آذربایجان بر سر قره باغ

کوهستانی ،اقتصاد کشور را شکوفا نموده ،آذربایجان

را از کشوری تنزل یافته به کشوری در حال توسعه بدل
ســاخته ،تالشــهای ویژه ای را در راســتای ایجاد ارتش

قدرتمند انجام داده ،تصمیمات کلیدی را در راســتای
اعتالی فرهنگی – معنوی مبذول داشــته ،با استحکام

در سایه هدایت موفقیت آمیز وی آذربایجان در میان

روابط بین الملل جمهوری توانســت تا چندین پروژه

نخست قرار گرفته ،در زمینه های اقتصادی ،فرهنگی

کشور پایه ریزی نماید.

کشــورهای عضو اتحاد جماهیر شــوروی در رده های
و ســایر زمینه ها به نائلیت های مهمی دســت یافته،

به معنای واقعی کلمه دوره رنســانس خویش را طی
کرده بود.

بزرگ ،منجمله استراتژی نفتی را در راستای توسعه آتی
مفهوم اســتقالل و دوراندیشــی اســتراتژیک توســعه
اقتصادی – اجتماعی ایشــان در موفقیت های بزرگی
که کشــور تحــت هدایــت رئیــس جمهــور آذربایجان

مدیریت دوباره جناب حیدر علی اف بر آذربایجان نیز

جناب آقــای الهــام علی اف به دســت آورده اســت بار

گردد .در بســتر حوادث تاریخی – سیاســی روی داده

در انتخابــات ریاســت جمهوری کــه به ســال  2003در

محتشــم ترین صفحات دوران اســتقالل را شامل می

در جهان در اواخر دوران شــوروی به دلیل خطر ایجاد
جنگ داخلــی و از کف رفتــن اســتقالل در آذربایجان

تــازه به اســتقالل رســیده ملــت آذربایجان خواســته

به حاکمیت رســیدن دولتمــرد برجســته حیدر علی

اف کــه در آن دوران ریاســت مجلــس اعالی جمهوری
خودمختار نخجوان را بر عهده داشــته و توانسته بود

تا با توانایی سیاســی خود این دیار را از اشــغال ارامنه

رهایی بخشد را مطرح نموده و رهبریت وقت آن دوران
مجبور به دعوت از وی بــرای حضور در باکو گردید .به
تاریــخ  11مهر  1372نیــز ،وی با رای ملــت آذربایجان به

دیگــر از منظــر تاریخی مــورد تایید قرار گرفته اســت.
جمهوری آذربایجان برگزار گردید جناب حیدر علی اف
در تایید وارث سیاســی خود جناب آقای الهام علی اف
خطاب به ملت چنین بیان می داشت" :اطمینان دارم
که ،مســائل ،برنامه ها و کارهای سرنوشت سازی را که
من نتوانســتم به پایان برسانم با کمک و حمایت شما

الهام علــی اف به پایان خواهد رســانید .من به وی به

اندازه خودم باور دارم و بر آینده وی بســیار امیدوارم".

در بررسی زمانی که از آنروز تا به امروز طی شده است بار

دیگر شاهد میزان آینده نگری رهبر فرزانه می گردیم...

ادامه در صفحه دو

سازمان جذب آگهیها

شماره تماس041-35553538 :
0939 304 3510

پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟
HAM NAVA. I R
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پیامدهای طرح مجلس
علیاصغر زرگر

برای ایران

ظریف :ایران برای تبادل زندانیان آمادگی دارد

قراردادهای بینالمللی دربهای چرخان نیستند
خبرآنالیــن -وزیر امور خارجه کشــورمان بــا تاکید بر اینکه

اقدامات قبلی هم برمیگــردد و برجام به صورت کامل اجرا

بشــوید ،خرابکاری کنید و از همان درب خارج بشوید گفت:

را پس از اینکه مراحل تصویب را طی کرد اجرا کنیم.

کلیات طرح دو فوریتــی اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از

ملت ایران موافقت کردند.

در توافقــی که منجر به تصویب برجام شــد ،دولت جمهوری اســامی

ایران ،پروتکل الحاقی ســازمان بین المللی انرژی اتمی را نیز پذیرفت؛
پروتکلی که اجازه دسترســی به بازرســان آژانس را برای بازدید از مراکز
ایــران فراهم می کرد که این رویه تا به امروز نیز ادامه داشــته اســت .از

سویی دولت ترامپ نیز به دنبال آن بود تا با خروج از برجام این توافق
را ناکارآمد نشــان دهد و متعاقبا تحریم های شــدیدی نیز علیه ایران

اعمال کرد .از ســوی دیگر اروپایی ها نیز با وعده هایشــان که هیچ گاه

جنبــه اجرایی به خود نگرفت در تالش بودند تا به هر نحوی که شــده
پوسته برجام را حفظ کنند و مانع از نابودی کامل این توافق شوند.

این همه ماجرا نبود چرا که واشــنگتن به عالوه این مورد هدف پنهان
دیگری هم داشت و آن تحریک تهران برای خروج از برجام بود تا اجماع
دیگر کشــورهای غربی ایران را به میز مذاکره بکشاند و طی آن توافقی

فراگیــر را با موضوعاتی چون کاهش نفوذ منطقه ای و توقف فعالیت

های موشکی به جمهوری اســامی ایران تحمیل کنند .همزمان اگرچه
ایــران در  5مرحله تعهــدات برجامی خــود را کاهش داد امــا به ادامه

رایزنی ها و همکاری ها با کشورهای اروپایی ادامه داد و با ادامه حضور

در این توافق وارد زمین بازی ترامپ نشد.

اگرچــه ایران تا کنــون از مزایای اقتصادی برجام بهــره نبرده اما حفظ

و تــداوم این توافق تا حدود زیادی توانســته اســت راه را به روی زیاده

طلبی های آمریکایی و اروپایی ببندد.

با مشــخص شــدن رئیس جمهوری جدید آمریکا دولتی در هفته های

آینــده به روی کار خواهد آمد که رویکردش بازگشــت به توافق هســته
ای با ایران اســت .در این زمینه هنوز شــروطی هم اعالم نشده و دست

اندرکاران برجــام در دوره باراک اوباما رئیس جمهور ســابق آمریکا نیز
معتقدند که بایدن باید بدون پیش شــرط وارد این توافق شــود و اگر

قرار اســت شــروطی هم مطرح شــود در مذاکرات احتمالــی آتی مورد

بررسی قرار گیرد.

در بحبوحه چنین تحوالتی مجلس شــورای اســامی ایــران در اقدامی

کلیــات و جزئیات طرح اقــدام راهبردی ایران برای لغــو تحریم ها را به
تصویب رســانده و از دولت خواســته تــا آن به مرحله اجرایــی درآورد.

نکته ای که توجه به آن ضروری بوده این است که موضوعات و مسائل
هسته ای به شورای عالی امنیت ملی ایران مرتبط است که به نوعی در

زیــر مجموعه نهاد رهبری قــرار داد .بالطبــع در موضوعات مربوط به
مســائل هسته ای این شــورای امنیت ملی اســت که باید با مشورت با

مقــام معظم رهبری تصمیم گیری کند .بنابراین اینطور نیســت که هر

آنچه مجلــس می گوید دولت ملــزم به اجرای آن باشــد .تأیید نهایی
طــرح مجلس و ملزم شــدن دولت بــه اجرای آن قطعا بــازی در زمین

دشــمن محســوب می شــود؛ اگر اروپایی هــا و آمریکایی هــا این طور

برداشــت کنند که هدف خروج از برجام اســت ،در این صورت راه برای
اجماع غربی ـ آمریکایی علیه ایران باز خواهد شــد .آنها با این استدالل

که پوسته برجام هم از بین رفته است.

مذاکرات جدیدی را بهانه خواهند کرد که عالوه بر مســائل هســته ای
موضوعات منطقه ای و موشکی ایران را نیز در بر بگیرد تا در این صورت

بتوانند برجام فراگیرتری را با ایران به امضا برسانند .چنین روندی می
تواند سالها به طول بینجامد و تحریم های فعلی نیز همچنان پابرجا

بمانند .در این صورت اروپایــی ها می توانند بهانه های دیگر از جمله
قطعنامه های شــورای امنیت و مکانیسم ماشه را مطرح کنند؛ اقدامی
که در طول دوره ترامپ آمریکا نتوانست آن را اجرایی کند.

آمریکا مســئول جبران خســارات مادی و معنوی که به ایران

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ششمین

های چرخان نیســتند که وارد بشــوید ،خرابــکاری کنید و از

پرسشهایمجریانبرنامهپاسخداد.

مــادی و معنوی که به ایران وارد کرده و برخی از آنها همچون

وزیــر امور خارجه کشــورمان در ابتدای این گفتگو در پاســخ

بیگناهانی که به دلیل جنگ اقتصادی آمریکا جان داده اند

اشاره و اظهار داشت که علیرغم توانمندی باال و رشادت کادر

وزیر خارجــه کشــورمان در خصوص گفتگو با همســایگان

تر اگر تحوالت ســالهای اخیر را بررســی کنیم در می یابیم که آغاز چنین

روندی طرح و نقشــه دولــت ترامپ بود تا با تحریــک موجبات خروج

ایران از برجام را فراهم ســازند و سپس با فشــار تهران را به میز مذاکره
بکشانند .باید به یاد داشته باشیم که این صبر استراتژیک ایران بود که

مانع از این روند شد .برای جمع بندی باید اشاره کرد که در طول مدت

باقی مانده از دوره ترامپ باید از تصمیمات احساسی و بدون بازگشت
خودداری کرد .همواره باید این ذهنیت باقی بماند که این آمریکا بود

که از برجام خارج شــد و قطعنامه ســازمان ملل را زیر پا گذاشت و این
تهران بود که همواره به این توافق پایبند ماند.

نکته ای دیگری که باید مدنظر داشــته باشــیم این است که ایران باید

مذاکرات برجام را با هر مذاکراتی که در آینده ممکن اســت انجام شــود

تفکیک کند؛ مســائلی مهمی مانند نفوذ در منطقه ،مسائل موشکی و
غیره...

در آمریکا شــرایط به گونه ای است که رئیس جمهور منتخب اکثر مهره

های کابینه خود را تعیین کرده است و بعید به نظر می رسد که ترامپ
در این فرصت باقی مانده دســت به عملیاتی علیــه ایران حتی از نوع

محــدود آن بزند چرا کــه نیازمند اجمــاع و توافقاتی در آمریکا اســت.
دولــت ترامــپ در این اواخــر دوره خود نیــز تصمیم بر ایــن گرفته که
بخشــی از نیروهای خود را از خاک عراق و افغانســتان نیــز خارج کند.

در همین حال ایران در ماه های اخیر مواضع محتاطانه ای را داشــته و

بهتر اســت همین عملکرد را در سیاست خارجی تداوم بخشد که مانع

از تحریک آمریکا و بهانه دادن به دســت دشــمن می شود .در مسائل
منطقــه ای همچون ،ســوریه ،عراق ،خلیج فارس ،بحــران قره باغ این

رویکرد ایران کامال محسوس است.

بــه عنوان نکتــه آخر نیز بایــد باید نگاهی بــه رویکرد دموکــرات ها در

سیاســت خارجی نیز داشــته باشــیم؛ اگرچه سیاســت خارجــی آنها با

جمهوری خواهان تفاوت چندانی ندارد ،اما این حزب و تیم بایدن مبنا

را بر اســاس دیپلماسی قرار می دهند و بکارگیری قدرت نرم را به اقدام

نظامی ترجیح می دهند.

خبرآنالین

قابلجبراننیستمیباشد.

به ســئوال مجری به تشدید شــیوع ویروس کرونا در جهان

اظهــار داشــت ،پیشــنهاد صلــح هرمــز روی میز اســت .ما

درمان ایران ،ایران با شــرایط دشــواری روبروســت و بدلیل

جنگ اقتصــادی آمریکا علیه ملت ایران و ممانعت از نقل و

کنــار بگذارند ،آنگاه می توان در این خصوص ســخن گفت.

با مشــکالت بیشتری روبرو می باشــد .با هر تعریفی ،دولت

آماده گفتگو هستیم .عربستان ساالنه ۷۶میلیارد دالر هزینه

است.

میلیارد دالر است .اول آنها بودجه شان را به ما برسانند بعد

انتقال مالی برای تامین و اکسن در مقایسه با سایر کشورها

وقتــی هزینه تســلیحاتی ســعودی و امارات با ما برابر شــد

ترامپ مرتکب جنایت علیه بشریت در حق ملت ایران شده

خرید تسلیحات دارد در حالی که کل بودجه نظامی ایران ۱۰

ظریف همچین در خصوص تغییر دولت در آمریکا و امکان

صحبتکنند.

از سازمان ملل متحد که خارج نشده است .آمریکا به عنوان

طــرف تعهداتش را انجــام نداد طــرف دیگر هــم میتواند

احیای برجام اظهار داشــت ،آمریکا از برجام خارج شده است

برجام بر اســاس بی اعتمادی مذاکره شــده اســت و اگر یک

عضوی از ســازمان ملل متحــد باید طبق اصل  ۲۵منشــور

انجام ندهد .آمریکا از برجام خارج و محدودیت های زیادی

امنیت کــه خود عضــو دائم آن اســت ،اجرا کند .این کشــور

اســت .اما اروپا می گوید ما متعهد هستیم!!.؟ متعهد بودن

نخست به قواعد بین المللی احترام بگذارد .امکان ندارد که

ایران نیســتند .خرید نفت صورت نمی گیرد  ،بانک مشکل

ملل متحد تعهدات خود را بر اساس قطعنامه  ۲۲۳۱شورای

را اعمال کرده اســت .جنگ اقتصادی بر علیه ما شروع کرده

در موقعیتی نیســت که بخواهد شــرط بگذارد .آمریکا باید

فقط تصویب چند قانون نیســت .شــرکت های اروپایی در

یک طرف تعهدات خود را انجام بدهد و طرف دیگر از انجام

دارد ،صدها میلیون پوند ما علیرغم دستور دادگاه به بهانه

گرفته اســت و لذا هیچگاه مورد مذاکره مجدد قرار نخواهد

ظریــف در پاســخ بــه ســئوالی در خصوص مصوبــه اخیر

بودوحتیصحبتدر موردتغییر آنهانشانهسوءنیتاست.

این مصوبه نبود ،اما اقدام تروریستی بر علیه یک دانشمند

در کنار برجام اظهار داشــت :موشــک و مســائل منطقه ای

آلمان،انگلیسوفرانسهحتیایناقدامرامحکومنکردهاند.

تعهداتــش خوداری کند .برجام دو ســال مــورد مذاکره قرار

مشکالتبانکیپرداختنشدهاست.

گرفت .زمان بندی ها در برجام موضع مذاکره و بده بستان

مجلس شورای اســامی اظهار داشت ،اگر چه دولت موافق

وزیر امور خارجه کشــورمان در خصوص طرح مسائل دیگر

برجســته ما مردم ایران را بســیار حســاس کرده است .هنوز

همین طور از دستور کار برجام کنار گذاشته نشدند .تصمیم

ترور یکی از دانشمندان مورد احترام ما ،یک اقدام تجاوزکارانه

بدلیل آن بود که آمریکا و ســه کشور اروپایی آماده نبودند تا

پارلمانتصویبشدهاستکهممکناستمادوستنداشه

دســتور کار قرار نگرفت .نگاه کنید به حجم فروش ســاح از

شــد ،آن را اجــراء خواهیم کرد .البتــه این قانون بــرای وادار

یمن ،حمایت عملی شــان از ضمیمه کردن ســرزمین های

بر اساس بند  ۳۶برجام اجرای برخی تعهدات هستهای اش

ترور دانشمند برجسته ما و طیف دیگری از مسایل .غربیها

و نقض برجام توسط اروپا متوقف کرده و در این مصوبه هم

نیســتند .وقتی آمریکا و اروپا آماده شود فروش تسلیحات،

است .بازگشت به اجرای برجام ،عادی سازی روابط تجاری با

بــر حذف این موضوعــات برای ارفاق به ایران نبود .بیشــتر

بین المللی بوده اســت که بایــد محکوم شــود .قانونی در

رفتارهــای خطرناک خود در منطقه را کنــار بگذارند و لذا در

باشیم .اما بر اساس روند دموکراتیک وقتی به قانون تبدیل

طرف غرب به کشورهای منطقه ،حمایت آنها از کشتار مردم

کردن اروپا و آمریکا به اجرای تعهداتشان است .دولت ایران

فلسطینی،سکوتوحمایتاز اقداماتتروریستیاسرائیل،

را در پاســخ به خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی

آمــاده توفف و کنار گاشــتن ایــن رفتارهــای خطرناک خود

اقدامات دیگری پیش بینی شده است .راه حل بسیار ساده

رفتارهای ضد حقوق بشــری ،حمایت از تروریســم ،نادیده

ایران و توقف درخواست های غیر قانونی .در این صورت نه

گرفتن اقدامات اسراییل و عربســتان سعودی در منطقه را

تنها اجباری برای اجرای ایــن قانون نخواهد بود بلکه حتی

پیشــنهادهای زیادی دادهایم .ولی برخی همســایگان ما با
پشــت گرمی به چک ســفیدامضای حمایت غــرب از گفتگو

سرباز زدهاند .حمایت بی دریغ آمریکا عمال مانع گفتگوهای
همسایگان در منطقه میشود .روسیه و چین هم پیشنهاد

کرده اند که ایران و همسایگان با یکدیگر به گفتگو بنشینند.
ما آماده ایم  ،اگر چه شــکایات زیادی از آنها داریم .حمایت از

صدام حسین در حمله نظامی به ایران ،پشتیبانی و حمایت

مستمر تا به امروز از فعالیت گروه های تروریستی در ایران و

غیره .البته پیشنهاد ما به همسایگانمان این است که بجای
تمرکز بر گذشته در مورد اینده با هم گفتگو کنیم و منطقه را

از بحران کنونی پس از  ۴سال سیاستهای فاجعه بار ترامپ
نجاتدهیم.

ظریف در پاسخ به سؤالی پیرامون برقراری روابط اسراییل با
کشورهای منطقه گفت ،ما با کشورهای جنوب خلیج فارس

همســایه هســتیم و باید همواره کنار یکدیگر زندگیکنیم.

فکر نمیکنمهمسایگانمانتمایلداشتهباشندبهاسرائیل

اجازه دهند که جنگ را به نزدیکی مرزهای آنها بیاورد.

ظریف در پاسخ به ســئوالی پیرامون امکان تبادل زندانیان

بیشتر اظهار داشت :وزارت امورخارجه جایگاهی در سیستم

قضایــی ایران ندارد ولی میتواند بــه تبادل زندانیان کمک
کنــد .زندانیان ایرانی زیــادی بصورت غیر قانونــی در اروپا ،
آمریکا و آفریقا گرفتار شــده اند .حتی برخی از آنها به دادگاه
مراجعه و حکم آزادی هم گرفته اند ولی فشــار آمریکا مانع از
آزادی آنها شــده است .لذا حتی همین امروز میتوانیم همه

وزیر امور خارجه کشــورمان در پایان به تغییرات محیط بین

المللــی اشــاره و اظهار داشــت؛ باید بپذیریم کــه به هزینه
همدیگر نمیتوانیمزندگیکنیم.نمیتوانیدامنیتخودتان
را به قیمــت نا امنی دیگران بدســت بیاورید .بایــد پارادایم

حاکــم بر روابط بینالملل که به جنــگ و خونریزی و ناامنی
انجامیده است عوض شود .امروز فرد انسانی یک کنشگر در

روابط بینالملل شده است و لذا هم امید زیادی برای تغییر

وجود دارد و هم تک تک ما برای این تغییر مسئول هستیم.

انتخاب -بین اسرائیل و ایران یک موازنه وحشت وجود دارد،

ایــران نیز تهدید بــه تالفی کردهاند .حســن روحانــی ،رئیس

اتحاد اســتراتژیک با امریکا را به خطر میاندازد .در این شرایط

آن هم بــدون هیچ راه حل دیپلماتیکی .این مســئله در حال

كه تهران در زمان مناسب مقابله به مثل خواهد كرد .سرلشکر

سیاست نخســت وزیر بنیامین نتانیاهو نداشتند .مخالفین

یک نوع مسابقه تســلیحاتی برای به دست آوردن بازدارندگی
حاضر دموکراتها و جمهوری خواهان را در آمریکا به دو بخش
یک تابو تبدیل شده است.

صریحا اســرائیل را مقصر دانست و هشدار داد
جمهور ایران،
ً
باقری ،رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ایران نیز اســرائیل

را مقصر دانســت .محمد جــواد ظریف ،وزیر امــور خارجه ،به
همین ترتیب انگشــت اتهام خود را به ســمت تل آویو نشــانه

رفت و اسرائیل را به جنگ افروزی متهم کرد.

در ادامه این مطلب آمده است :نیویورک تایمز گزارش داد که
مقامات اطالعاتی ،ترور را به اســرائیل نسبت دادند و رهبران

اصالح روابط خود با واشــنگتن در حضور یک دولت دموکرات
کار دشواری داشت .اکنون به نظر میرسد که اسرائیل به جای

تالش برای حفظ این اتحاد استراتژیک ،که برای مبارزه با ایران
نیز برایش حیاتی است ،فقط اختالفات را بیشتر میکند.

ترور دانشمند هســتهای ایران یک موفقیت تاکتیکی است که
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ادامه از صفحه یک

تاریخ و زمان بار دیگر حقانیت وی را اثبات نموده است .جناب

آقــای الهام علــی اف کــه از روز آغازین قــول داده بود تا رئیس
جمهور هر آذربایجانی باشــد و این قول را با موفقیت به انجام

رســانید ،با فعالیت خویش به موازات اثبــات توانایی خود در

تــداوم راه جناب حیدر علی اف ،در عین حال توانســت خود را
رهبر جدید دوران نوین جلوه دهد .در طی سالهای گذشته از

یک سو رسومات موجود مورد مراعات قرار گرفته ،از دیگر سوی

نوآوری های جدیدی را در اداره دولت ایجاد نموده است.

در نتیجه این امر اســت که سیاست داخلی و خارجی جمهوری

آذربایجــان که جهات کلی و اصول اساســی آن از جانب جناب
حیدر علی اف مشــخص گردیــده بود امــروزه از جانب رئیس
جمهــور الهام علــی اف به نحوی نــو آورانه در حــال انجام می
باشد ،در عرصه مواضع قاطع بین المللی موفقیت های بزرگ

اقتصادی – فرهنگی و دستاوردهای نظامی  -سیاسی حاصل

گردیده است .توسعه بخش نفتی و غیر نفتی کشور ،اصالحات

زراعی ،ارزش گذاری نیروی انسانی و حصول دستاوردهای مهم
در زمینه سیاست خارجی ،نظامی ،علمی ،تحصیلی ،فرهنگی و
غیره بار دیگر اثبات کننده این مدعا می باشد.

امــروز بــا اطمینــان کامل می تــوان بیان داشــت کــه ،تمامی

کارهایــی که به دلیل وفا نکردن عمــر جناب حیدر علی اف به

کمی هســتند که واقعا بپرسند اسرائیل در صورت انجام اقدام

مشــابهای از ســوی ایــران یعنی ترور یــک مقام ارشــد در خاک

اولین بحران دیپلماتیک اسرائیل با دولت بایدن را حتی قبل

عملیات که میتواند باعث تشدید تنشهای منطقهای شود،

هستهای بین المللی با ایران است.

خودشــان را وطن پرســت نشــان دهند .با این وجود تعداد

خواهان آن نیست؟

از آغاز به کار آن شود .حتی بدون این اقدام هم باز اسرائیل برای

کار رئیس جمهور منتخب جو بایدن جهت بازگشت به توافق

میشــتابند که عملیاتی از این دســت را ستایش کنند تا بلکه

ایــن اقدامات تحریــک آمیز نه تنهــا میتواند به یــک درگیری

احتماال با
قدرت در واشــنگتن ،رئیس جمهور دونالد ترامــپ
ً
دادن چراغ ســبز برای ترور محســن فخری زاده دست به یکی

بهــره بردن از لحظات پایانــی دوره ترامپ برای دشــوار کردن

پیچیده ،سیاستمداران اسرائیلی عمال هیچ انتقادی نسبت به

اســرائیل ،چگونه پاســخ میدهنــد؟ تعداد کمی هســتند که

نظامی خطرناک با ایران منجر شــود ،بلکه میتواند منجر به

از آخریــن اقدامــات تحریک آمیز خود زده اســت .هدف از این

وزیرخارجهعربستان:

از گفتگو میان ایران و آمریکا
حمایتمیکنیم

انجام نرســیده بود از جانب وارث سیاســی وی انجــام یافته و

یا در حال انجام می باشــد .علی الخصوص آزاد ســازی اراضی
اشغالی آذربایجان ،برگردانیده شدن قره باغ و نواحی اطراف

بپرســند چه اتفاقی بــرای دیپلماســی افتاده و چرا اســرائیل
بین اســرائیل و ایران یک موازنه وحشــت وجود دارد ،یک نوع

مسابقه تســلیحاتی برای به دســت آوردن بازدارندگی آن هم
بدون هیــچ راه حل دیپلماتیکی .این مســئله در حال حاضر
دموکراتهــا و جمهــوری خواهــان را در آمریــکا بــه دو بخش

تقسیم کرده ،اما در اسرائیل هرگونه بحث در مورد آن کامال به
یک تابو تبدیل شده است.

جای بســی خوشــحالی اســت که ،احترام متقابل ،دوســتی و

مناسبات مبتنی بر اصول حسن همجواری امروزه نیز چنانکه

جنــاب حیــدر علــی اف خواســتار آن بــود در راســتای منافــع
ملتهایمــان با موفقیــت در حال تداوم می باشــد .ســفرهای
متقابل روســای جمهور هر دو کشــور – جناب آقای الهام علی

آن بــه آذربایجان ،در نتیجه نبــرد  44روزه ای کــه از  6مهر تا 20

آزادسازی مهد فرهنگ آذربایجان شهر شوشا از دست دشمن

نیــات نیکو ،اعتماد متقابل ،منافع مشــترک و روابط مبتنی بر

اشــغالگر به مثابه بزرگترین دســتاوردهای نظامی – سیاسی

سالیان اخیر در تاریخ ثبت گردیده است .به واسطه این امر نیز

یکی از بزرگترین آرزوهای رهبر ملی حیدر علی اف و وصیت وی
نیز از جانب جناب آقای الهام علی اف به حقیقت پیوسته است.

بواســطه این پیروزی شکوهمند جمهوری آذربایجان بخشی از

رســمی به امضا رسیده و طرح های مشترک محقق گردیده بر

حسن همجواری تکیه دارد .همکاری های فی مابین جمهوری

خودمختار نخجوان آذربایجان و اســتان های نزدیک ایران نیز
از تاثیرات مثبت خویش بر روابط بین دو کشــور برخوردار می

باشند .در دوران گذشته در راستای توسعه روابط بین دو کشور

همه گونه شرایطی فراهم شــده ،در زمینه های انرژی ،حمل و

مرزهای آذربایجان – ایران که تحت اشــغال بود نیز از دشــمن

نقل ،تحصیل ،گردشــگری ،اقتصاد ،تجارت و ســامت روابط

گرفته است .ریاست جمهوری آذربایجان نیز که به تاریخ 26آبان

در بستر موارد مذکور از سطح مناسبات میان ایران و آذربایجان

پاکســازی گردیــده و امنیت کل خــط مرزی تحت نظــارت قرار

مثمر ثمری حاکم گردیده است.

 99از پــل تاریخی خدافرین که به تازگی آزاد گردیده بود بازدید

ابــراز خشــنودی نمــوده ،تالشهای اســتثنایی جنــاب حیدر

مرز دوستی نامیده است .این جمله کوتاه رئیس جمهور جناب

سالگرد رحلت وی برای آن شخصیت بزرگ طلب مغفرت کرده

دهد .زیرا در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان که حیدر علی

پیش روی نیز با موفقیت توســعه یافته ،نه تنها برای دو کشور

می نمود به این مســئله اشــاره کرده و مرز آذربایجان – ایران را
آقای الهــام علــی اف در اصل از مطلبی بســیار عمیق خبر می
اف بنیانگذار آن بوده است همکاری های مفید متقابل و حفظ
ثبات منطقه ای با همسایگان ،منجمله همسایه جنوبی ،ایران

علیه جمهوری اسالمی ایران گفت که ریاض از گفتوگو میان ایران

و آمریکا حمایت میکند اما «این تهران است که درهای گفتوگو

را بسته است».

فیصل بن فرحان ،وزیر امور خارجه عربســتان در سخنرانی خود
در کنفرانــس گفتوگــوی مدیترانــهای تاکید کرد که عربســتان

عملیات ترور را تایید نمیکند و سیاست ترور جزوی از سیاست این

کشور نیست.

وی مدعی شد :ایران از شبه نظامیان تروریسم در منطقه حمایت

میکند و شبه نظامیان وابسته به ایران اقدامات خشونت آمیز در
عراق به کار می گیرند.

بن فرحان در ادامه ادعاهای بی سند و مدرک خود علیه جمهوری

اسالمی ایران گفت که برخی مجموعه های تروریستی وابسته به
ایران ،عملیاتی در اروپا انجام میدهند.

وزیر خارجه ســعودی مدعی شد :عربســتان از گفتوگوی میان

ایران و آمریکا حمایت می کند اما این تهران است که درهای گفت
وگو را می بندد.

وی در ادامــه ادعاهای خــود افزود :باید با نقــش تخریبی ایران
و حمایت این کشــور از تروریســم مقابله کرد و مــا امیدواریم که

دولــت جو بایدن به مقابله بــا رفتارهای ایران ادامــه دهد .ما با

تمام دولتهای آمریکا به منظور ایجاد امنیت در منطقه و جهان
همکاریمیکنیم.

فیصل بن فرحان گفت :دولت بایدن خواهد دید که عربســتان
مواضع مثبتی در رابطه با یمن اتخاذ کرده اســت و این حوثیها

هستند که ایجاد راه حل سیاسی در یمن را نمی پذیرند .از طریق
گفتوگو بــا دولت بایــدن به توافقهایــی در رابطه با مســائل
منطقهخواهیمرسید.

وزیــر خارجــه ســعودی در رابطه بــا توافقــات صلح میــان رژیم

صهیونیســتی و برخی کشورهای عربی نیز گفت که این توافقات

هیچ ارتباطی با رفتارهای ضدایرانی اسرائیل ندارد.

طرحمجلسبرایسهمیهبندی
بنزینسرانهخانوار

ایرنا -سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی از قرار

گرفتن طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار در نوبت رسیدگی

کمیسیونخبر داد.

مالک شــریعتی نیاسر در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
« کمیته ۳جانبه بررســی مســائل وزارت نفت با حضور مهندس

زنگنه و برخی نماینــدگان در مرکز پژوهشها به میزبانی رئیس

مرکز پژوهش های مجلس برگزار و بر  ۷محور توافق شد.

شــب گذشــته هم رئیس مجلس شــورای اســامی به طرح مهم

مجلس برایســهمیه بندی بنزین سرانه خانوار اشاره کرد ،که در
نوبت رسیدگیکمیسیون انرژی قرار گرفته است».

الزم به ذکر اســت ،رئیس مجلس شــورای اســامی شــب گذشته در
بخشــی از گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم تاکید کرد که از دیگر

مواردی که در اصالح ســاختار بودجه باید مورد توجه قرار گیرد این

اســت که امروز حدود  ۴۵تا  ۵۰درصد خانوادهها ماشــین ندارند و

ما به  ۵۰درصد افرادی که ماشــین دارند سوبســید انــرژی و بنزین

میدهیم اما فردی که مســتضعف اســت و در روســتا یا شهرستان
زندگی میکند و به حمل و نقل عمومی نیز دسترســی ندارد ،یارانه
نمیدهیم.

آیا این عدالت اســت فردی که خودش یک ماشــین برای رفتن به

شمال و یک ماشین برای رفتن به کویر دارد و فرزندش یک ماشین
بــرای دوردور کردن در اندرزگو دارد هر چقدر که میخواهد بنزین
 ۳۰۰۰تومانــی بزند اما یک فرد روســتایی هیچ یارانــهای دریافت

نکنــد؟ چطور یک پیرمرد روســتایی در زهک زابــل این موضوع را
متوجه میشود اما بنده که رئیس مجلس هستم از آن درکی ندارم.

سهام عدالتی ها فریب
نخورند!

همواره از مسائل بسیار حائز اهمیت بوده است.

اف و جناب آقای حسن روحانی ،توافقات صورت گرفته ،اسناد

آبان ســال جاری بر علیه ارتش اشغالگر ارمنستان و از آنجمله

ایسنا -وزیر خارجه عربستان ســعودی با طرح ادعاهای تکراری

آنهارامبادلهکنیم.

هاآرتص:تروردانشمندایرانباهدفجلوگیریازبازگشتبایدنبهبرجامبود

در آن ســو در خصوص اروپایی ها نیز شــاهد بودیم که طی این سالها

خواسته های جدید در دیگر موضوعات شود .به بیان ساده تر و واضح

همان درب خارج بشــوید .آمریکا مســئول جبران خسارات

کنفرانس مجازی «گفتگوهای مدیترانه» ایتالیا شرکت و به

هاآرتص نوشــت :در فاصله کمتــر از دو ماه مانــده به انتقال

ایران همانطور که اشــاره کردم موجب تشکیل اجماع دوباره به عالوه

بازگشــت تصمیم می گیرند .قراردادهای بین المللی درب

اقتصادیآمریکاجاندادهاندقابلجبراننیستمیباشد.

در مجموع اجرایی شــدن طرح مجلس نمی تواند به نفع ایران باشد،

بدون آمریکا نتوانسته اند کاری از پیش ببرند و از همین رو شاید اقدام

برگــردد .در آن زمــان ایران و  ۴+۱در این خصوص و شــرایط

واردکردهوبرخیاز آنهاهمچونبیگناهانیکهبهدلیلجنگ

تقسیم کرده ،اما در اسرائیل هرگونه بحث در مورد آن کامال به

چرا که تالش هــا برای لغو تحریم های ایران به نتیجه نخواهد رســید،

آمریکا نیــز می تواند پــس از انجام تعهدات خــود به برجام

ش

اخبار

میشود .اما اگر اروپا به تعهداتش عمل نکند ،ما باید قانون

قراردادهای بین المللی درب های چرخان نیســتند که وارد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز یازدهم آذرماه در جلسه علنی با

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

علــی اف در ایجاد این روابط را با حســن امتنان یاد نموده ،در
و اطمینان داریم که ،روابط میان آذربایجان و ایران در سالهای
که برای کل منطقه از تاثیرات مثبت برخوردار خواهد بود.

سرکنسولگری کشور جمهوری آذربایجان در تبریز

ایســنا -پس از آزادســازی ســهام عدالت ،بازار برخــی کانال های

فضای مجازی برای گرفتن اطالعات مشمولین به بهانه مدیریت
ســهام آنها داغ شــد؛ موضوعی که مدیر مباره با پولشویی شرکت

ســپرده گذاری مرکزی نسبت به آن هشــدار داده و تاکید کرده که
اخبار مربوط به سهام عدالت از طریق همین شرکت پیگیری شود.

برخــی از کانال هــا در فضای مجــازی با صدور پیــام هایی اعالم
می کنند که یا خریدار ســهام عدالت مشــموالن هستند یا وعده

مدیریت ســهام و ارائه ســود را به فــرد می دهنــد و از این طریق

اطالعات فردی یا شماره کارت ســهامدار را اخذ و از این اطالعات
سوء استفاده می کنند.

در همین رابطه فرجی نیا ،مدیر مبارزه با پولشویی شرکت سپرده

گذاری مرکزی در گفت و گو با ایســنا ،با اشــاره به برخی پیام هایی
که درمورد ســهام عدالت در فضــای مجازی رد و بدل می شــود،

اظهار کرد :این پیام ها یا با هدف عضو گیری یا برای اخذ اطالعات
افراد ارســال می شــود و با هر هدفی که باشد مورد تایید شرکت

ســپرده گذاری مرکزی نیست .درواقع این اقدام غیرقانونی است

و درصورت مشاهده توسط واحدهای حقوقی پیگیری می شود.

وی ادامه داد :مشــموالن سهام عدالت باید فقط در لینک معتبر

ســامانه سجام ثبت نام کنند یا برای فروش سهام خود ،زمانی که
دوبــاره امکان فروش فراهم شــد ،از طریق کارگــزاری های معتبر
و مــورد تایید ســازمان بــورس اقــدام کنند و تحــت تاثیر چنین

تبلیغاتیقرار نگیرند.
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روایت این روزهای کارگران فصلی
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اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

وقتی وزارت کار هم دل نگران این دسته از کارگران نیست!

باشگاه خبرنگاران جوان -باالخره یک روزصبح
که میخواســتم سوار تاکسی شــوم دیگر نبودند
و ایــن نبودشــان بود کــه در آن لحظــه خیلی به
چشمم آمد.
چند ماهی بود که هر روز صبح وقتی سر خیابان
میآمدم که سوار تاکسی شوم میدیدم ایستادن
و دو تا دو تــا باهم گرم صحبت اند .تعدادشــان
کم نبود هر روز زیادتر هم میشدند .تا تاکسی پر
شود و حرکت کند خیلی به حرف هایشان و نگاه
هایشان توجه میکردم .انتظار تنها وجه مشترک
همهیشان بود.
دائمــا منتظر بودند که یکی بیاید و از بین آن ،۲۰
 ۳۰نفر انتخابشــان کنــد و در حقیقت برایشــان
روزی رســان باشد .وقتی باهم صحبت میکردند
حرفشــان رامی شــنیدم؛ یکی میگفــت« :بچهام
گوشــی و تبلــت نــدارد کــه درس بخوانــد منــم
پول نــدارم برایــش بخرم .همش شرمندیشــان
هستم ».دیگری میگفت ۵« :سال است که دختر
عمویــم را نامزد کــرده ام ،اما نتوانســتم خودم را
جمع و جور کنم تا سر زندگی مشترک برویم».
چندماهــی به همیــن منوال میگذشــت .چهره
هایشان کم کم برام آشنا میزد هر روز که یکیشان را
نمیدیدم پیش خودم میگفتم خداکند یکی پیدا
شده باشــد و او را برای کاری برده باشد .بهار آمد
و تابســتان شــد و آنها هنوز بودند .حضورشان
ســر خیابان آنقدر برایم تکراری شده بود که مثل
افراد عادی دیگر از کنارشــان رد میشــدم و حتی
دیگر حرف هایشان هم توجهم را جلب نمیکرد.
اما تابســتان هم تمام شــد و پاییز آمد .کم شدن
تعدادشــان را متوجه نمیشــدم ،اما باالخره یک
روزصبح که میخواستم ســوار تاکسی شوم دیگر
نبودند و این نبودشــان بود که خیلی به چشمم
آمد.
کل مســیر تاکســی به این فکر میکردم چرا امروز
نبودنــد .وایــن ســوالی بود کــه دائمــا در ذهنم
میچرخید .پیش خودم گفتم «خداروشکر حتما

برای همه شــان کاری جور شــده و رفتند سرکار و
دیگر مجبور نیســتند هر روز بیاید سر خیابان ما
و انتظار بکشند ،».اما انگار اوضاع آن طور که من
فکر میکردم نبود.
اغلب آنها کارگران ســاختمانی بودند و حاال که
هوا سرد شــده بود دیگر نمیتوانســتند بیاید و
صبر کنند ،چون عمال کاری برایشــان دیگر نبود.
فصــل چرخیده بــود و این کارگــران فصلی باید
فکر جدیدی برای خودشان میکردند .اما امسال
مشکل دیگری هم داشتند به اسم کرونا.
باید قبول کنیم کارهای ساختمانی بهعلت کرونا
و شــرایط آب و هوایی در رکود اســت و این قشــر
برای تامین معیشــت خود با مشــکالت بسیاری
مواجــه هســتند .کارگــران ســاختمانی در زمان
بیــکاری مشــمول دریافت مقــرری نمیشــوند،
چراکــه در ایــن نوع بیمــه ،بیمه بیــکاری تعریف
نشده است ،نکتهای که بسیار به چشم میآید این
است که در این ایام نیز هیچگونه بسته معیشتی
و تسهیالت کرونایی به این قشر پرداخت نشد.
محدودیتهــای کرونایی با این افــراد کاری کرد
که حتی نتواننــد در این ایام بــرای انجام کارهای

آناهیتا رحیمی
پروژه مقبره الشعرا ،همان پروژهای است که سالهاست راه
خود را کــج کرده و روزهــای بالتکلیفی اتمام پروژه را ســپری
میکند و مردم تبریز در این بین خواســتار معرفی مقصران
این طرح نافرجام هستند.
هویــت تاریخــی یــک شــهر را به یــدک میکشــد ،امــا گویا
وعدههای واهی و بالتکلیفــی ،خیال کنار رفتن ندارد .پروژه
مقبره الشعرا سالهای متمادی است که چوب بالتکلیفی را
میخورد و گذشت روزها ،تنها غباری از هزینههای سرسامآور
را برای پروژه مقبره الشعراء به ارمغان آورده است.
تملــک خانههــای اطــراف مقبره الشــعرا با هدف توســعه
قطعا میتوانست روزهای روشنی
فضای این بنای تاریخی،
ً
را برای این پروژه رقم بزند اما گویا مسئوالن ،چندان تمایلی
برای چنین اقدامی نداشتند و سالها انتظار را برای تکمیل
این پروژه ترجیح دادند.
اکثر اعضای شورای اسالمی کالنشهر تبریز نیز با آغاز ساخت
این پــروژه مخالف بوده و بر این باورند که تملک خانههای
اطراف مقبره الشــعرا ،اقدام بهتری بود که متأسفانه به فکر
مسئوالن نرسیده است.
مروری کوتاه بر ساخت پروژه مقبره الشعراء
اگر نگاهی به پیشــینه مقبره الشــعرا داشــته باشیم ،مکانی
فرهنگی و تاریخی اســت که  ۴۰۰نفر از بزرگان شعر و ادب در
آن آرمیدهاند اما اکنون با آیندهای نامشــخص روبرو گشــته
است.
در ســال  ،۱۳۸۳بازآفرینــی مقبره الشــعرا آغاز شــد و حرف و
حدیثهــای مبنی بر تبدیل مقبره الشــعرا ،به یک پردیس
فرهنگی و هنری نیز به گوش رســید امــا گویی رویایی بیش
نبود.
اداره کل میــراث فرهنگــی آذربایجــان شــرقی ،فرهنــگ و
ارشاد اسالمی و در نهایت شــهرداری کالنشهر تبریز ،در زمره
ســازمانهایی بودند که هر کدام متولی پروژه مقبره الشعرا
شدند اما اوضاع بهتر نشــد که هیچ ،ساختمانهای عظیم
الجثــه نیــز در اطراف مقبره الشــعراء ،ســر از خــاک بیرون
آوردند.
استارت اجرایی پروژه مقبره الشعراء از سوی
شهرداری در سال ۱۳۹۴
سال  ،۱۳۸۹شــروع ساخت پروژه مقبره الشعرا بود که در این
رابطه مدیر عامل ســازمان عمران شهرداری تبریز میگوید:
ساخت پروژه مقبره الشعرا در سال  ۱۳۹۴به شهرداری تبریز
واگذار شده و خاکبرداری قبل از ورود شهرداری به طور کامل
انجام یافته بود.
بابک شریفی ادامه میدهد :شــهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳
در ســاخت پروژه مقبره الشــعرا ورود کرده و در سال ،۱۳۹۴
اســتارت اجرایی ایــن پروژه از طــرف شــهرداری انجام یافته
است.
وی توضیح میدهد :اســکلت و کفســازی صفه شــمالی و
همچنین اسکلت ضلع شرقی مقبره الشعرا به پایان رسیده
و از این رو ضلع غربی بقعه و فوندانسیون جنوب غربی نیز
اتمام یافته و اســکلت نیز به محض تکمیــل نصب خواهد
شد.

ســاختمانی به اســتانهای گرمســیری مهاجرت
کنند.
معموال در همه شــرایط
فصلی
و
روزمرد
کارگران
ً
کشور از نظر آسیبپذیری در صدر قرار میگیرند.
با وجــود اینکــه وزارت کار معتقد اســت تا ۳۲.۵
درصــد حقــوق کارگــران افزایــش مییابــد ،اما
کارگــران روزمــزد و فصلی به دلیل بیمه نشــدن
و نداشــتن کارفرمــا حداکثر حقوقشــان به یک
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان خواهد رســید .کارگران
معموال جزو قشــرهایی هستند
روزمزد و فصلی
ً
که هم شناساییشــان بسیار ســخت است و هم
کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
محمــد باقــری عضــو هیــات مدیــره کانــون
انجمنهای صنفی کارگران ســاختمانی سراســر
کشــور دربــاره وضعیت کارگــران ســاختمانی در
دوره کرونــا اظهــار کــرد :وضعیــت فعلــی ایــن
کارگران به مراتب بدتر از قبل شــده اســت .ما در
گذشــته دو نامه به بنیاد مســتضعفان و ســتاد
اجرایی فرمان امام نوشــتیم و گفتیم که وضعیت
این کارگران وخیم است و به شکل کاالیی یا نقدی
باید با این کارگران مساعدت شود ،اما هنوز هیچ

تاثیری نکرده و هیچ کمکی صورت نگرفته است.
او با بیان اینکــه دولت هم در این خصوص هیچ
کمکی صورت نداده است ،گفت :هم اکنون فقط
در اســتان تهران ما بیش از  ۱۵۰هــزار نفر را داریم
که به عنوان کارگران ســاختمانی مشــغول به کار
بودهاند و وضعیت شغلی و معیشتی آنها اصال
مساعد نیست.
عضو هیــات مدیــره کانون انجمنهــای صنفی
کارگران ساختمانی سراسر کشور افزود :دو شکل
عمــده حمایــت از ایــن کارگــران وام بالعوض و
توزیع کاال بین کارگران است ،افزود :دولت نه تنها
کمکی به کارگران ساختمانی ،چه به شکل نقدی
و چه به شــکل کاالیی نکرده است بلکه ما شاهد
هستیم همین این کارگران مشمول بیمه بیکاری
یــا غرامت ایــام بیماری هم نمیشــوند؛ یعنی اگر
یک کارگر بیمار شود و یکماه در خانه بیفتد ،هیچ
غرامتی به او تعلق نمیگیرد.
باقــری بیان کــرد :تقاضای ما اعطــای حمایت از
کارگران ساختمانی به دوشکل بسته کاالیی و وام
بالعوض است.
او با بیان اینکه در کنار اینها ،ما از ســازمان تامین
اجتماعی میخواهیم با توجه به شــرایط کرونا و
وضعیت نامناسب کارگران ســاختمانی ،تمدید
دفترچــه بیمــه ایــن کارگــران را بــه ســرعت و با
ســهولت انجام دهند تا از تجمــع و مراجعه مکرر
این کارگران بــه دفاتر انجمن صنفی و شــعبات
جلوگیــری شــود ،گفت :ایــن موضوع ،ســامت
کارگــران و دیگران را نیــز در دوره کرونــا به خطر
میاندازد.
آنطور که کارگران ساختمانی و نمایندگان آنها
میگوینــد در دوره کرونا و با وجــود رکورد فراگیر
و تورم فزاینده اقتصاد کشــور ،این کارگران بیش
از همیشــه تحت فشــار قــرار گرفتهانــد و هرچه
ســریعتر باید برای نجــات کارگــران از این اوضاع
وخیم ،نهادهای اجرایی و حاکمیتی کشــور تدبیر
و برنامهی جامعی را در نظر بگیرند.

ش

اخبار

کسری یک میلیارد و ۲۳۹میلیون
مترمکعبی آبهای زیرزمینی
در آذربایجانشرقی

ایرنا  -مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اشاره به تصویب سند سازگاری با
کم آبی در اســتان اعالم کرد :این خطه با کسری یک میلیارد و  ۲۳۹میلیون مترمکعبی
منابع آب زیرزمینی مواجه است.
یوسف غفارزاده افزود :متوسط کسری ساالنه آب های زیرزمینی  ۳۳میلیون مترمکعب
و متوسط حجم کســری دریاچه ها و تاالب های آذربایجان شرقی حدود  ۶۴۰میلیون

مترمکعب است.
وی ادامه داد :حجم ساالنه حق آبه های زیست محیطی استان  ۶۰۴میلیون مترمکعب
و میزان کمبود در تامین حق آبه های زیست محیطی  ۲۰۴میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی گفت :بازتخصیص و پایش منابع
آب اســتان ،مدیریت تقاضــا و مصرف آب ،حفاظــت از منابع آب ،ارتقــای بهره وری و
کاهــش هدررفت آب ،تقویت زیرســاخت های تامیــن و توزیــع آب ،مدیریت کیفیت

منابع آب و محیط زیســت و بازچرخانی و اســتفاده مجــدد از آب از جمله برنامه های
عملیاتی و راهبردی سند سازگاری با کم آبی در استان است.
وی برنامه های پشــتیبانی برای اجرای این ســند در آذربایجان شــرقی را بسترســازی
فرهنگی جهت مصرف بهینه آب و اصالح قوانین و مقررات عنوان کرد.

غفارزاده ،تصویب بســته های حمایتی برای کشــت جایگزین محصــوالت با نیاز آبی
بــاال را ضــروری دانســت و گفت :بــه دلیل اختالف قیمــت و ضعف در سیاســت های
حمایتی ،کشــاورزان به تدریج به سمت کشت محصوالت بازار پسند و پرسودتری می

روند که برای جلوگیری از این امر نیاز به تصویب بســته های حمایتی از کشــاورزان در
ازای کاهش مصرف آب و کشــت محصوالت کم آب بر می باشد .وی ادامه داد :تعریف

بســته حمایتی برای خرید تضمینی ،ایجاد بازار و ســازوکار مطمئن فروش یا فرآوری
محصوالت کم آب بر در ازای کاهش میزان بهره برداری از منابع آب پیشنهاد مشخص
ارایه شــده در این سند اســت .وی با اعالم اینکه حجم مصارف ساالنه استان براساس
آماربرداری سال  ۱۳۸۸در بخش های شرب ،کشاورزی ،فضای سبز و صنعت در مجموع
 ۲میلیارد و  ۱۴۲میلیون مترمکعب اســت ،گفت :سند سازگاری با کم آبی استان شامل
سه فصل شناخت وضعیت موجود ،اقدامات و عملکرد در راستای سازگاری با کم آبی
و برنامه های سازگاری با کم آبی است.
غفارزاده افزود :در آذربایجان شــرقی  ۲۴محدوده مطالعاتی داریم و حجم متوســط
ســاالنه آب تجدید پذیر ســطحی  ۲میلیارد و  ۱۴۴میلیون متر مکعب و حجم متوسط
ســاالنه آب تجدید پذیر زیرزمینی یک میلیارد و  ۱۱میلیون مترمکعب است.وی با اعالم
اینکــه حجم کســری تجمعی منابع آب هــای زیرزمینی در اســتان یک میلیــارد و ۲۳۹
میلیون مترمکعب است،

لزوم معرفی مسببین طرح نافرجام مقبره الشعرا؛

پروژه مقبره الشعرای تبریز فاقد بودجه ملی برای تکمیل است

لزوم تأمین مالی و کمک دولتی برای تکمیل پروژه
مقبره الشعراء
به گفته مدیر عامل ســازمان عمران شهرداری تبریز ،تاکنون
 ۲۸میلیارد تومان برای تکمیل پروژه مقبره الشــعرا از ســوی
شهرداری هزینه شده است.
وی معتقد اســت که اتمام پروژه مقبره الشعرا به چند آیتم از
جمله تأمین مالی و مشکالت پیش رو بستگی دارد و در این
راستا باید تأمین مالی شده و دولت نیز کمک کند.
شریفی بیان میکند :مقبره الشعراء ۱۲ ،هزار متر مربع زیربنا
دارد که تاکنون مشخص نشده است که شهرداری و یا ارشاد
ورود خواهد کرد.
وی میگوید :پروژه مقبره الشــعرا ،پروژه شــهرداری نبود اما
با تمام این وجود ،شــهرداری ورود پیدا کرده اســت و شــاید
بتوان گفت که برای تکمیل اســکلت ۲۰ ،میلیارد تومان دیگر
نیاز است.
بارها این موضوع را در صحن شورا مطرح کردهام
نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی
شــهر تبریز در این رابطــه میگوید :بارها ایــن موضوع را در
صحن شورا مطرح کرده و از دستگاههای نظارتی خواستهام
تا نســبت به این موضوع رسیدگی کنند که بنا به چه دالیلی
اطراف محل دفن  ۴۰۰شاعر عارف و نامی و محوطه تاریخی
آن در چنان عمقی خاکبرداری و گودبرداری شده است!!!
تملک خانههای اطراف با هدف توسعه فضای سبز
سونیا اندیش ادامه میدهد :بهترین اقدام برای توسعه در
پروژه مقبره الشعرا به عنوان یک مرکز فرهنگی ،گردشگری و
هویت تبریز ،تملک خانههای اطراف با هدف توسعه فضای
مقبره الشعرا بود اما متأسفانه چنین اقدامی انجام نگرفته
است.
او معتقد اســت که چــرا گودبرداری انجام گرفتــه و دلیل آن
چیســت؟ این ســواالت بارهــا و بارهــا از مســئولین میراث
فرهنگی ،تصمیم گیران استان ،مشاوران پروژه ،در آن سالها
پرسیده شده اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
وی اضافه میکند :مشــابه اقدامات انجام گرفته در چهارراه
منصور و میدان آذربایجان نیز به چشم میخورد و مشخص
نیســت که دالیل طراحی میدان چهار راه شــهیر بهشتی ،به
شــکل خندق در وسط شهر چه بوده اســت؟ در کجای دنیا
وســط شــهر و در مســیر اصلی تریــن خیابان شــهر ،چنین
میدانی با آن طراحی نابهنجار درست میکنند ،که هنوز بعد
از بیســت و اندی ســال باز این پروژه با مشــکالت عدیدهای
همراه بوده و فضای نامناسب چه از نظر عبور و مرور پیاده و
چه سوارهها ،به وجود آورده و هنوز تمام نشده است!!!
آینده این پروژه با هزینههای صرف شده مشخص
نیست
عضو شــورای اسالمی کالنشهر تبریز میگوید :با وجود تمام
هزینههای صرف شده در پروژه مقبره الشعرا توسط سازمان
میراث فرهنگــی ،باالجبار و بنا به مطالبــه عمومی مردم ،با

تصمیم و تصویب بودجه توسط شــورای شهر ،شهرداری به
محوطه ســازی در آن محل وارد عمل شــده اســت و این در
حالی است که هنوز هم مشخص نیست که آینده این پروژه
با این همه هزینه انجام شده چه خواهد شد و چه زمانی به
بهره برداری کامل خواهد رسید.
مسببین این تصمیم اشتباه پیگیری شود
به گفته نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای
اسالمی شهر تبریز ،وضعیت اســفبار و گودبرداری غیر الزم
پروژه مقبره الشــعرا بارها و بارها در صحن شــورای اسالمی،
کمیســیون فرهنگی و عمران شــورا مطرح شــده اســت اما
تاکنون جواب قانع کننده از هیچ مرجعی دریافت نکردهایم،
حال اگر به پاسخ قانع کننده تمایل ندارند حداقل مسببین
این تصمیم اشتباه ،معرفی و پیگیری شود.
اندیــش اضافه میکنــد :پروژه توســعهی مقبره الشــعرا با
تمام هزینههای صرف شــده دارای مشــکالت بسیاری است
و طراحی و جانمایــی کاربریهای جدیــد و تکمیل پروژهی
فرهنگــی تاریخــی آن در طبقــات زیرین ،چندان مشــخص
نیست.
وی در پایان میگوید :بارها و بارها وضعیت نابســامان سه
پروژه میدان آذربایجان ،چهارراه منصور و مقبره الشــعرا در
صحن شــورا بررسی شــده و تغییر طرح میدان آذربایجان و
اجرای ناصحیح آن ،به دستگاههای نظارتی ارجاع داده شده
اســت و امیــدوارم دســتگاه نظارتی مربوطه در اســرع وقت
نتایج رسیدگی آن را در معرض اطالع عموم قرار دهد.
تأمین اعتبار و تضمین مالی
معــاون فنــی و عمرانــی ســازمان عمــران شــهرداری تبریز
میگوید :ادامه پروژه مقبره الشعرا در سال  ،۱۳۹۵به سازمان
عمران واگذار گردید که تاکنون توســط  ۶پیمانکار اجرایی با
کارکرد حدود  ۱۱میلیارد تومان ،قسمتهایی از پروژه شامل

نگارســتان و صفه شــمالی ،تکمیل و در جبهــات کاری دیگر
شامل اسکلت بلوک شــرقی ،تکمیل صفه ،محوطه مشرف
به خیابان عارف ،ساختمان کافه هنر ،اسکلت بلوک غربی و
بقعه توسط  ۴پیمانکار در حال فعالیت میباشد.
امیرعلــی کامرانی ادامه میدهد :بــا توجه به اینکه عملیات
اجرایــی صفه شــمال و محوطه مشــرف به خیابــان عارف،
توســط شــرکت عرشــه ســاز ارک در حال تکمیل میباشد،
اقدامات مربوط به کافه هنر تا دهه فجر توســط شرکت پل
آرمه تکمیل خواهد شد.
به گفتــه معاون فنــی و عمرانی ســازمان عمران شــهرداری
تبریــز ،اتمام پروژه به تأمین اعتبار و تضمین مالی بســتگی
دارد و میتوان گفت که برای اتمام کامل پروژه ،اعتباری بالغ
بر  ۸۰میلیارد تومان نیاز است.
با چنین اقدامات انجام گرفته مخالف هستم
نایب رئیس کمیســیون عمران میگویــد :در هیچ نقطهای
از دنیا مکانی همانند مقبره الشــعرا که شــاعران بسیاری با
شهرت جهانی در آنجا به خاک سپردهاند وجود ندارد اما در
سالهای گذشــته خاکبرداری شــده و پارهای از اقدامات نیز
در آنجا صورت گرفته اســت و این در حالی اســت که در هیچ
کجا اجــازه به تغییر یک بنــای تاریخی را نمیدهنــد اما این
کاری است که متأســفانه در گذشتهها صورت گرفته و من با
آن مخالفم.
محــرم محمد زاده ادامه میدهد :عــدم تکمیل پروژه مقبره
الشــعرا ،شایســته شــهر نیســت و تملک خانههای اطراف
مقبره الشعرا میتوانست به جای هزینههای صرف شده در
این پروژه انجام میگرفت.
مقبره الشعراء یک بنای تاریخی و فرهنگی است
وی بیان میکند :مقبره الشعراء یک بنای تاریخی و فرهنگی
است و قدمت تاریخی دارد و در هیچ نقطهای از دنیا مجوزی

برای جابجایی بناهای تاریخی و فرهنگی صورت نمیگیرد.
رئیس کمیســیون ســرمایه گذاری توضیــح میدهد :این
اقدام توســط وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی انجام گرفته
اســت و از این رو شــهرداری نیز برای بازســازی پروژه مقبره
الشــعرا ورود کــرده تــا این پــروژه ناتمام نمانــد؛ چندین
میلیارد بودجه طی ســال گذشــته برای تکمیل این پروژه
اختصــاص یافته و در ســال جاری نیــز اختصاص خواهد
یافت تا این پروژه اتمام یابد.
هزینههایی که در زیر زمین دفن شد
وی معتقد است که اتمام پروژه مقبره الشعرا شبیه به چیزی
نخواهد بود و هزینههای صرف شــده در این پروژه شبیه به
این است که تمام هزینهها را در زیر زمین دفن کردهاند.
عضو شــورای اسالمی کالنشــهر تبریز میگوید :پروژه مقبره
الشــعرا نباید ناتمام باقی بماند اما نقشه اصلی این پروژه،
میتوانســت تملک خانههای اطراف مقبره الشــعرا ،بدون
انجام هیچگونــه تغییری انجام بگیرد و بــا تملک خانههای
اطراف مقبره الشــعرا ،پارک و یا فضای سبزی شکل بگیرد و
در نهایت ،مقبره الشعرا نیز در میان همان فضا باقی بماند.
مجوز برای بلند مرتبه سازی
در اطراف مقبره الشعراء
محمدزاده اشــارهای به احداث هتــل و آپارتمان در اطراف
مقبره الشعرا کرده و ادامه میدهد :چنین اقداماتی نشان
از ایــن دارد که در کالنشــهر تبریز ،ارزشــی بــرای بافتهای
تاریخی قائل نمیشــود و این اقداماتی است که متأسفانه
در تبریــز انجــام میگیرد و بــه راحتی بافتهــای فرهنگی،
تاریخــی و هنــری که تاریــخ از آن نشــأت میگیــرد را از بین
میبرند.
از بین رفتن بافتهای تاریخی در کالنشهر تبریز
وی در پایان میگوید :متأسفانه بافتهای تاریخی این شهر
توســط افرادی کــه تنها به فکــر منافع خود هســتند از بین
میرود و نســل آینده شــاهد بر این اقدامــات خواهند بود
قطعا نهاد و ســازمانهایی که چنیــن مجوزهایی را امضا
و
ً
کردهاند مورد مرمت قرار خواهند گرفت.
حاال پروژهای که سالهاســت چــوب بالتکلیفی را میخورد و
هزینههای سرســامآور ،آینده چنین پروژهای را نامشــخص
جلوه میدهد؛ طبق نظر اعضای شورای شهر ،اگر مسئوالن
و تصمیم گیران در این حوزه ،هزینههای پیش رو را تخمین
زده و آینده این اقدام را تصور میکردند شاید حال و روز این
مکان فرهنگی و تاریخی این نبود.
و در نهایت اینکه شاید عجیب باشد اما پروژه مقبره الشعراء
فاقــد بودجه ملــی برای ادامه ســاخت و تکمیل اســت و در
این راستا بازی را بر دوش نمایندگان مجلس گذاشته است
تا با تالش خود در مجلس شــورای اســامی ،بودجهای برای
پروژه مقبره الشــعراء اختصاص یابد چرا که ناتمام ماندن
یک مــکان فرهنگی ،هنری و البته گردشــگری ،زیبنده شــهر
مهر
اولینها نیست.
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نویسنده :آیالر رزاقی
ســن اینفلوئنســرهای اینســتاگرامی روز بــه روز کمتــر میشــود و

امروز کودکانی با فالوئرهای چندهزارتایی برای والدینشــان منبع
درآمدزایی شــدهاند .آیــار رزاقی ایــن مســئله را از زوایای مختلف
بررسی کرده است.

اینفلوئنســرها روز به روز کوچکتر میشــوند! زمانی رســیده که ما

کودکان اینفلوئنســر را بیشــتر از فرزند بســتگانمان میشناسیم.

ایــن بچههــای بانمک که یکشــبه ســتاره شــدند ،نماینــده یک
تجارت خانوادگیاند .والدین بســیاری پشت صحنه در تالشند تا

کودکاناینفلوئنسر؛کارگراناینستاگرام

دســتش بدهند تا طبیعیتر به نظر برســد .انسانشناسان عصر

کودک اینفلوئنسر ( )Kidfluencerکیست؟

شــود .یک مادر اینســتاگرامی باید مهارت عکاســی ،فیلمبرداری،

و جنســی ارســال کند .آگاهی کودکان برای درک ایــن پیامها هنوز

خواهد شــد زیــرا این نگــرش در طوالنیمــدت باعث افســردگی

و… فعالیت میکنند .البته گروه دیگری از این کودکان نیز هســتند

گســترش پیدا نکرده اســت .مســائل در ذهن کودک مانند ذهن
بزرگساالنحلوفصلنمیشود.

مادر اینســتاگرامی استیســی وودهامز با  ۲۷۴هزار فالــوور در یک

ایــن کــودکان میتواننــد در معــرض زورگویــی ،باجگیــری،

«میخواهــم دوباره باردار شــوم تا ارتباطم را بــا برندها حفظ کنم

بر تحمل تمام فشــارهایی که «کودک بودن در عصر دیجیتال»

او درســت میگویــد .برای حفــظ ارتباط بــا برندها ،بایــد فرزندان

نیز مقابله کنند.

شایعهپراکنی و نظرات غیرواقعی دیگران قرار بگیرند .آنها عالوه

ایجاد میکند ،باید با فشار ســتاره بودن در شبکههای اجتماعی
اضطراب ،افسردگی و کمبود اعتمادبهنفس

خردسال داشته باشید .اما چرا برندها تمایل دارند تبلیغات خود

برخی از این صفحات به نام خود کودک است و به او اختصاص دارد

را به کودکان بسپارند؟

والدینشنقشآفرینیمیکندمانندصفحهشبنمشاهرخی.

بیش از صد ســال اســت کــه برندهــا از چهرههــای مشــهور برای

برخوردارند ،بنابراین والدین از زمان تولد باید شیوه زندگی آنالین

نکته مهم را اثبات میکند؛ اگر شما فرد تبلیغکننده را دوست داشته

آیا ده ســال دیگر که بچههای ناز اینستاگرام بزرگ شدند ،از کودکی

شبکههای اجتماعی وضع کرده که شامل موارد زیر است:

اینفلوئنســرها معموال در یک زمینه خاص مانند سالمتی ،زیبایی،

تمــام اتفاقــات خصوصی زندگی او مانند ختنه شــدن ،مشــکالت

بانکی ویژه نگهداری میشود.

اعتبار بیشــتری دارند .شــاید با خودتان بگویید ولــی کودکان که

اســت ،چه حســی خواهد داشــت؟ (کافیست هشــتگ ختنه را در

پشتپردۀ یک تجارت خانوادگی

تا همین چند ســال پیش ،والدین میترسیدند که با پخش شدن

عکس فرزندانشــان ،خون به پا شــود اما حاال هزاران خانواده از راه

تبلیغات از طریق فرزندانشان ،کسب درآمد میکنند.

چرا برندها کودکان را به کار میگیرند؟

بازاریابی و تبلیغات محصوالتشــان اســتفاده میکننــد و این یک
باشید ،محصولی که تبلیغ میکند را هم دوست خواهید داشت.

برندها با سفارش تبلیغات به کودکان تاثیرگذار ،کاالهای خود را به

آشــپزی و… تخصــص دارنــد .بنابراین هنگام پیشــنهاد محصول،

هزینه بازاریابی از طریق اینفلوئنســرها به ده میلیارد دالر خواهد

تخصصی ندارند! پس نگاهی به صفحــات این کودکان بیندازید.

فروش میرسانند .طبق پیشبینی شرکت MediaKixتا سال۲۰۲۰
رسید.

چه کســی بهتر از یک کودک میتواند یک اسباببازی جدید یا یک

«حتــی نــوزادان و کــودکان خردســال نیــز از حق حریم شــخصی

یک پلتفرم انجام میشود .شــما یک کسب و کار خانوادگی دارید و

فرزندانشان را در نظر بگیرند».

فرانســه قانون جدیدی را برای حمایت از ســتارههای خردسال در

پایین ،بســیار خطرناک و اضطرابآور اســت زیرا هویــت فردی در

درآمد اینفلوئنســرهای زیر  ۱۶سال تا سن  ۱۶سالگی در یک حساب

به همین ترتیب ،فعالیتهای اینفلوئنسر کمکم تبدیل میشود به

هر شــرکتی که بخواهد یــک کودک تاثیرگذار را بــه کار بگیرد باید از

عملکرداینکودکانهمیشه زیر ذرهبیناست .اگر توجهعمومیبه

ایــن کودکان «حــق فراموش شــدن» دارند و سیســتمعاملهای

را دچار اضطراب و ناامیدی کند زیرا تحمل شکست در سنین پایین

دیجیتــال خود دلخور میشــوند؟ اگر کودک بزرگ شــود و بفهمد
شــبادراری ،گریه اول مهر و… با دیگران به اشــتراک گذاشــته شده
اینستاگرامجستجوکنید).

«اگر فرزندم بزرگ شــود و از من بخواهد که دیگر تصویر او را منتشر

بــا توجه به اینکه قانون کار کودک در ایــران حتی درباره کار در کوره

البته که شــما میتوانید حســاب کودک را از شــبکههای اجتماعی

تصویب قانونی برای کار دیجیتال کودکان در ایران باشیم.

ورزشکار.

و برند بســتگی دارد و متفاوت اســت و در صورت حضور مســتقیم

تماشــای محتوای تبلیغاتی آنها نیز لذت میبریــم و این روی رفتار

حذف کنید اما درباره محتوایی که دیگران ذخیره کرده و به اشتراک

تعداد فالوور

اینفلوئنسر

آراتحسینی

 ۴.۴میلیون نفر

پست ۲۰-۵۰:میلیون
شبنمشاهرخی

 ۹۱۸هزار نفر

پست ۲۰-۵۰:میلیون

گونش

 ۱.۲میلیون نفر

وحیدهعلیحسینی
 ۸۲۲هزار نفر
تارا محب

 ۷۶۷هزار نفر

فاطمهبستاک

 ۳۰۴هزار نفر

مهرشادگلمکانیان

 ۳۲۳هزار نفر

آیروس ملودی

 ۵۳۵هزار نفر

معینشیرازی

 ۶۰۳هزار نفر

پست ۲۰-۵۰:میلیون
سپیدهبزمیپور
 ۷۱۳هزار نفر

پست ۲۰-۵۰:میلیون

تعرفه تبلیغاتی
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تک استوری ۲۰:میلیون

خرید ما تاثیر میگذارد .برندها نیز بهدنبال همین هستند.

گذاشتهاند ،چه میکنید؟ شما کنترلی روی آنها ندارید.

کودکان میتواننــد روی کودکان تاثیــر بگذارند .صنعت تبلیغات

کارشناسان حریم خصوصی هشدار میدهند که این اطالعات برای

هزار کودک برای اولین بار در زندگی آنالین میشوند.

به صورت آنالین منتشــر کنید ،به تمام دنیا اجازه دادهاید تا در هر

برای کودکان نیز روز به روز گســتردهتر میشــود .هر روز بیش از ۱۷۰
علیرضاکاظمزادهمتخصصشبکههایاجتماعیبهمامیگوید:

همیشه در اینترنت باقی میمانند .همین که محتوای فرزند خود را
زمان به آن دسترسی داشته باشند.

اجتماعی دارند ،باید بســیار بیشتر به مســاله کودکان توجه کنند

زیرا رعایت حقوق کودکان نیز یک مسئولیت اجتماعی بزرگ است.

بودند).

به اینفلوئنســرها گفته میشــود که چه بگوینــد و چگونه بگویند.

اما این احتمال نیز وجود دارد که کودک بزرگ شود و احساس کند

میکند به شما بگوید که اتفاقات زیادی پشت پرده میافتد تا یک

والدینی که برای کودکان خود در شــبکههای اجتماعی حساب باز

 )۵درآمد آنها چه میشود؟

هســتند در حالی کــه تاثیرگــذاران ،خودشــان هســتند .کودکان

خصوصی کودک در معرض خطر قرار بگیرد.

خود هســتند اما در حال حاضر قانونی برای حمایت از منافع این

اخالقی بودن آنها مورد بحث است.

که تمام زندگیش مدتها قبل بدون رضایتش فاش شده است.

این کودکان کار میکنند و مســتحق دریافت دســتمزد برای آینده

در فرانسه اگر شــخصی بدون رضایت ،عکســی از شخص دیگر (از

کودکان در ایران وجود ندارد .این والدین هستند که پول کودکان

بازی کنند .این مساله باعث میشود که کودک ،شخصیت دیگری

اضافه پرداخت جریمه ســنگین محکوم شــود .همچنین مقررات

در آمریکا و برخی کشــورهای اروپایی ،قانون حمایتی برای کودکان

دفاعیه دوم) پس فرزندان سلبریتیها هم باید افسرده و غمگین

میکنند باید توجه داشته باشــند که ممکن است با این کار ،حریم

استوری ۵-۷ :میلیون

این بچهها به اندازه کافی بزرگ نیســتند که بتوانند در شــبکههای

قوانینایران؟حتماشوخیمیکنید!

افــراد برای عضویت در این شــبکه باید بیشــتر از  ۱۳ســال داشــته

آیا اخالقی اســت کــه زندگی یک کــودک صرف یک هدف ســودآور

بحث بســیاری بر ســر اخالقی بودن این ماجرا وجود دارد .والدین

جمله یــک کودک) منتشــر کند ،میتوانــد به یک ســال حبس به

والدین ادامه میدهند .بیایید اخالقی بودن این مساله را از شش

عمومــی حفاظت از اطالعات اتحادیه اروپا ،حق فراموش شــدن را

 )۱آیا کودک رضایت دارد؟

اجتماعی ،حساب کاربری داشته باشند .طبق قوانین اینستاگرام،
باشــند .در صورتی که یک حساب کاربری متعلق به یک کودک زیر
 ۱۳سال باشــد ،باید در قســمت  Bioصفحه عنوان شده باشد که

در اختیــار افراد قرار میدهد که بهواســطه آن افراد میتوانند برای

حذف اطالعاتشان از اینترنت ،درخواست بدهند.
 )۴آیا آنها کودکان کارند؟

شــود؟ ایــن ســوال بارهــا در مصاحبههــای مختلــف از مــادران

اینستاگرامی پرسیده شده و آنها پاسخ مشخصی دادهاند:

بازار شلوغی به نظر میرسد ،نه؟ اما چه کسی این تجارت سرسامآور

این حساب به دست والدین مدیریت میشود .در غیر این صورت

مادراناینستاگرامی

نکته دوم اینکه این بچهها روی تصویر یا ویدئویی که از آنها منتشر

ما باید آگاه باشیم که تعریف مشخصی برای کار و بازی وجود دارد.

مادر “وادا” یکی از کودکان مشهور اینستاگرام میگوید:

نیست بلکه کار است.

حساب باید بسته شود.

بسیاری از کودکان تاثیرگذار ،فعالیت خود را از دوران جنینی شروع

میشود ،کنترلی ندارند .آنها فقط سوژه هستند.

به کار کرد .حتی فیلم لحظه تولد برخی از آنها نیز در اینترنت وجود

«همیشه قبل از گرفتن عکس ،از دخترم اجازه می گیرم».

بر اســاس این تعریف اگر پای پول در میان باشد ،دیگر نام آن بازی
بســیاری از فعالین کودک اعتقاد دارند که این نوعی بهرهکشــی و

میکردند که این قرار است فقط یک ُکشتی ساده باشد.

کارآفرینی و بهرهکشی بسنجیم ،باید قوانین کار را بررسی کنیم.

شهرت و فشار مداوم برای انجام کار را تحمل کنند.

اگر بخواهیم اینفلوئنسر بودن کودکان را در یک طیف بین تفریح،
قانــون کار کودک ،کار کــودک ( )Child labourرا فعالیتی تعریف

در میــان اینفلوئنســرها ،افــرادی کــه در زمینــه ســبک زندگــی

مالکیت والدین نسبت به فرزندان در عصر جدید است.

بهتری برای تبلیغات هســتند .از طرفی در میان اینفلوئنســرهای

اطالعات شناســایی کودک ،لوکیشن ،آدرس مدرسه ،زمان رفتن او

ی طرف
طبق ماده  ۳۲پیماننامه جهانی حقوق کودک ،کشــورها 

همه اینها با هزاران مخاطب به اشــتراک گذاشته میشود .آیا تمام

حمایت قرار گرفتن در موارد زیر به رسمیت بشناسند:

مخاطب راحتتر است .به همین دلیل است که برندها بیشتر این
گروهاز اینفلوئنسرهابهکار میگیرند.

مــادران بهترین افــراد برای مدیریــت این نوع کســبوکارند؛ آنها
حرفهای ،ســازمانیافته و صمیمی هســتند و در مقایســه با سایر
اینفلوئنسرهابسیار عالیعملمیکنند.

دل مادر
آس ِ
روزمرگی؛ ِ

به پارک و…

پرداخت چند میلیارد ،او را از ما بخرد!»

آسمادر
نمایشروزمرگیوبهاشتراکگذاشتنلحظاتزندگی،ورق ِ
است .کودکان موجودات سازگارتری نسبت به سایر اینفلوئنسرها

همچنین بخوانید :لطفا روی کودکان بنزین نریزید

شبکههایاجتماعیقطعامطرحخواهدشد.

را به دلیل حضور پدوفیلها (کودکگراها) غیرفعال کرده است.
 )۳آیا حریم خصوصی کودک رعایت میشود؟

پروفســور کلــر بســنت ( )Claire Bessantاز دانشــکده حقــوق

نورتومبریامیگوید:

بسیار و قوانین اندک ،ســواالت مربوط به استثمار و کار کودکان در

معموال تجربه قبلی از شهرت و مواجهه با آن نداشتهاند.

قرار دادن این کودکان در معرض دید عمومی به روشــی نادرست،

میتواند تاثیرات منفی در زندگی آنها داشته باشد.

پایان این متن و آغاز یک تفکر جدی

در مورد صحیح یا غلــط بودن تاثیرگذاری کودکان در شــبکههای

اینستاگرام و نه در کوره آجرپزی.

برای رســیدن به این مهم ،والدین و شبکههای اجتماعی باید رفتار

میشود.

بــرای حمایــت از کــودکان کار وجــود نــدارد .نــه در ســینما ،نه در
 )۶آیا این کودکان در معرض آسیب هستند؟

موفقیت و پاداش است .با این حال یک جنبه تاریک نیز وجود دارد
ســو پالمر ( )Sue Palmerجامعهشــناس ،این پدیدۀ آســیبزا را

اینفلوئنســر مارکتینگ یک صنعت جدید است و قوانین زیادی در

ارتباط با آن وجود ندارد .به نظر میرســد که اینستاگرام و یوتیوب

والدین آنها نیز بهصورت ۲۴ساعته مشغول تولید محتوا هستند و

اما در ایران اوضاع متفاوت نیســت و مانند همیشــه قانونی موثر

با این ســطح از توجه افکار عمومی برای یک کودک میتواند بسیار

«پیرمرد پولداری در جنوب کشور زندگی میکند که بسیار به دختر

ندارند .کودکان اینفلوئنسر نمیتوانند از خودشان مراقبت کنند.

کنیم این اســت که کودک به امنیت ،حریم خصوصی و شــادی نیاز

در قانون کار معموال مشخص شده که کودک میتواند چند ساعت
در روز کار کنــد و چــه مدت باید بتواند به تحصیل خود برســد .اما

خبرنگارهارامیدانند.

زیر  ۱۶ســال تا زمان رســیدن به  ۱۶سالگی در حسابی ویژه نگهداری

کــودک را در خیابان با دســت نشــان بدهند یا کــودک به موضوع

مصاحبهای از یکی از همین مادران اینستاگرامی ایرانی وجود دارد

کمضر باشد
تاجتماعیکود 
پیشرف 

افــراد مشــهور عــادت دارنــد در معــرض دید مــردم باشــند .آنها

اجتماعی ،هیچ پاســخ صریحی وجود ندارد .این پدیده مخالفان

است که موقعیت کودک را پیدا کند.

سودجویی از یک خانواده اینستاگرامی را داشته باشد ،بسیار راحت

ی توقف ایجاد کند
شو 
انجام هر کاری که در آموز 

جالب است بدانید که یوتیوب بخش کامنت در ویدئوهای کودکان

والدین میتوانند به کودک لباس راحتی بپوشــانند و عروسکی به

در فرانســه اوضــاع متفاوت اســت و تمام درآمد اینفلوئنســرهای

کودکی ســمی ( )Toxic Childhoodنامیده اســت و عقیده دارد

قوانیــن کار کــودکان را بــر هــم زدهاند .حــال ،با وجــود پولهای

وقت غذا میخورند و همیشه در دسترس مادر هستند.

کــودک اعتقــاد دارنــد که ایــن قانون با عصــر دیجیتــال و حقوق

یو
ت جسمی ،روحی ،معنوی ،اخالق 
ی بهداش 
انجام هر کاری که برا 

برای لباس یا دکوراسیون اتاقش هزینه کنید .چون شما هر وقت که

هستند .برنامه روزانه آنها مشخص است .سر وقت میخوابند و سر

هیچکس حق دسترسی به آن را ندارد.

شــهرت معموال ســریع اتفاق میافتد و ممکن اســت کــودک برای

پنج سالهام عالقمند است و بارها پیام داده که حاضر است در قبال

و یکی از موثرترین اســتراتژیها برای ساختن یک صفحه پرطرفدار

ایــن قانون کارفرمــا را مجبور میکند  ٪۱۵از درآمد کــودک را در یک

انجا م هر گون ه کار زیانبار

بــا یک نگاه کلی به صفحات این کودکان به نکته جالبی میرســید.

بخواهید،میتوانیدباثبتروزمرگیجذابیتاورابهتصویر بکشید.

تحت قرارداد به عنوان بازیگر ،رقصنده ،کمدین ،خواننده ،مجری،

ایــن مخاطبان ،افرادی ســالم هســتند؟ آیــا در میان آنهــا متجاوز
به کــودک ،کودک ُربــا ،دزد و… وجــود ندارد؟ برای فــردی که قصد

کهمیگوید:

اینکه نیازی نیست برای مشهور کردن یک کودک ،میلیونها تومان

سرگرمکنندهو…فعالیتمیکنند.

اینفلوئنسرها نیز شــهرت ســلبریتیها را دارند اما حفاظت آنها را

والدینــش بــه باد رفتــه ،از آنها شــکایت کــرد و این بهانــهای برای

که این کودکان را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد.

استثماراقتصادی

تفاوت زیــادی بین فرزند یک شــخص مشــهور و فرزنــد یک والد

تصویب قانون کوگان شد .این قانون در ارتباط با کودکانی است که

میکند که سالمت جســمی ،روانی ،اجتماعی و اخالقی کودک را در

ن (از جمله ایران) موظف هستند حق کودک را برای مورد
کنوانسیو 

باشند!

آموزشهای روابط عمومی میبینند و نحوه برخورد با رســانهها و

شــکی در این نیســت که زندگــی یک کــودک اینفلوئنســر مملو از

معرض خطر قرار دهد.

نیز بهدست بیاورد که متظاهر است و البته هرگز از او جدا نمیشود.

او بعــد از آنکه متوجه شــد تمــام درآمــد دوران کودکیش توســط

کودکاناینفلوئنسر تناسبندارد.

میبرند و این برای آنها شبیه به یک بازی است».

مثال تلخیســت اما بســیاری از کودکانی کــه مورد آزار جنســی قرار

 )۲آیا کودک امنیت دارد؟

کوگان همان بازیگر خردسال فیلمهای چارلی چاپلین بود.

تبلیغ محصوالتی که حتی نمیشناسند ،بهصورت ۲۴ساعته نقش

اینستاگرامیوجوددارد.

امــا از زمــان تصویب این قانون  ۸۰ســال گذشــته و فعاالن حقوق

تفکر انتقادی آنها تا سن دوازده سالگی توسعه پیدا نکرده است.

به نظر میرســد که اشــتراکگذاری یکی از مصداقهای احســاس

در سینما وجود که به قانون کوگان ( )Cooganمشهور است .جکی

«این ما هســتیم کــه کار میکنیــم .کــودکان از ایــن کار فقط لذت

عالی اســت! اما اگــر کودک ندانــد به چه چیزی رضایــت میدهد،

گرفتهانــد ،رضایت خــود را به متجاوز اعالم کــرده بودند زیرا تصور

راکنترلمیکنند.

حساب ویژه به نام حساب کوگان ذخیره کند که تا ۱۸سالگی کودک،

استثمار است زیرا خردســاالن نمیتوانند پیامدهای طوالنیمدت

چطور؟

وارد کند.

بازیگران برای مدت مشــخصی در حال بازی یک نقش مشــخص
اینفلوئنسر قرار است خودشــان باشند و در عین حال مجبورند با

تک استوری ۳ :میلیون

سبک زندگی ،مادران از همه موفقترند زیرا اعتماد به یک مادر برای

نمیتوانند پیامدهای شــهرت زودرس و عکاســی مــداوم را تحمل

دفاعیــه اول) ایــن همه بازیگر کــودک! پس چطور بــرای آنها ضرر

کنند .پس طبق قانون کار ،این فعالیت میتواند به روان آنها آسیب

زاویه بررسی کنیم.

( )Lifestyleفعالیت میکنند ،بازخورد بیشتری دارند و گزینههای

واقعا از تولید محتوا خســته شــدهاند .تصور کنید که این فعالیت

صحبت کنید ،معمــوال دفاعیــات قابلپیشبینی ارائــه میکنند.

ندارد؟!

سری استوری ۵.۵ :میلیون

علیرضاکاظمزادهمتخصصشبکههایاجتماعیبهمامیگوید:

را تامین کند ،پس قطعا مسئله کار کودک مطرح است.

پس فرزند دیوید بکهام باید بیمار باشد!

و این مســیر را ادامه دهند( .مســیری که خودشــان انتخاب نکرده

از فعالیــت خود دفاع میکنند و فعالین حقــوق کودک به انتقاد از

تا کودکان خود را یک شبه به قلههای شهرت و موفقیت برسانند.

حمایت مالی کنند نه برعکس! اگر قرار است کودک هزینههای خود

کودک را به فردی مضطرب ،کمالگرا و افسرده تبدیل کند.

بــرای کودکان میتواند تا چه اندازه خســتهکننده باشــد .کودکان

سری استوری ۴.۵ :میلیون

بتوانندصحبتکنند،تاثیرگذار بودهاند.

والدین باید به خاطر داشــته باشــند کــه آنها قرار اســت از کودک

و آسیبهای جدی در پی دارد .این فشارها درنهایت ممکن است

هم خرج دارد!»

میدهد .نگرانی برای موفقیت ،خارج از مرزهای روانی کودک است

بیایید دو مورد از این دفاعیات را با هم بررسی کنیم:

کودکان توجه کنند .در این میان ،برندهایی که ادعای مســئولیت

کودکانشان در آینده با محتوای منتشر شده مشکلی نداشته باشد

آیا این کار اخالقی است؟

مــادران اینســتاگرامی ( )Instamumsصفحــات این کــودکان را
ُ
مدیریت میکنند .چون آنها میانبرها را بلد شــدهاند و در تالشند

«درســت است که ما از این راه درآمد کسب میکنیم اما باالخره بچه

اندازه بــرای موفقیت ،کودک را تحت فشــار روانی و جســمی قرار

برندها در زمان ســفارش تبلیغات ،باید به حقوق مادی و معنوی

تک استوری ۱۲ :میلیون

دارد .بله این کودکان در اینترنت بهدنیا آمدهاند و حتی قبل از اینکه

البتهبسیاریاز والدیناینستاگرامیمیگویند:

والدینــی که کودک مســتعد دارند باید بدانند کــه تالش بیش از

البتــه بســیاری از والدیــن اســتدالل میکننــد کــه ممکــن اســت

محصول و یک لبخند کودکانــه را در کنار هم نگه دارد .اتفاقاتی که

کردهاند .صفحه آنها با تصاویری از تست بارداری و سونوگرافی آغاز

آجرپــزی هم شــوخی اســت ،پس باز هم شــوخی اســت که منتظر

سرمایهگذاری روی استعداد و آینده کودک هستند ،مانند کودکان

همچنین بسیاری از اینفلوئنسرهای بزرگســال عنوان کردهاند که

تک استوری ۱۰ :میلیون

را در پشت پرده مدیریت میکند؟ ساده است؛ مادر.

پاککنند.

یک نکته مهم

اگر درباره آســیبهای شــهرت در کودکــی با مادران اینســتاگرامی

محتوا قبل از انتشار به خوبی جال داده شده است .این مقاله تالش

استوری ۵-۷ :میلیون

هر دلیلی نسبت به این کودکان کاهش پیدا کند ،ممکن است آنها

بســیاری از والدیــن اینســتاگرامی تصــور میکننــد کــه در حــال

کــودکان اینفلوئنســر در مقایســه با اینفلوئنســرهای بزرگســال،

تعدادی از آژانسهای بازاریابی دیجیتال استعالم شده است).

تالش برای کسب خشنودی لحظهای در مقابل افسردگی.

مادر اینستاگرامی ،استیسی وودهامز که قبلتر حرفش شد ،در این

نکنم،بهتصمیمشاحتراممیگذارم».

کــودکان در تبلیغــات ،افزایش پیدا میکنــد .این آماریســت که از

مقامات محلی مجوز دریافت کند.

اواخر بلوغ شکل میگیرد.

اینترنتی موظفند در صورت درخواست ،اطالعات آنها را از اینترنت

بیاید نگاهی به تعرفه تبلیغاتی کودکان اینفلوئنسر و والدین آنها

جذابیــت خاصی دارنــد .آنها بانمک و شــیرینزبانند .مــا حتی از

کاالی شما ،کودک شماست.

اعتمادبهنفس بر اساس تایید عمومی از غریبهها آن هم در سنین

دشوار است.

لباس خواب کودکانه را تبلیغ کند؟ ضمن اینکه حضور کودکان در

یک صفحه ،به تلطیف فضا و محتوا کمک میکند.

بســیاری از افــراد تاثیرگــذار ،کمکم عــادت میکنند کــه ارزش خود

را بــر اســاس میزان تاییــد عمومــی و الیکها بســنجند .بنا کردن

بارهمیگوید:

در ایران بیندازیم( .تعرفه تبلیغاتی برخی از این افراد به نوع پروژه

نفرت آنالین

آنالیننفرتپراکنیکردهیاپیامهاوتصاویر توهینآمیز،تهدیدآمیز

مدیریت شــبکههای اجتماعی و… را بلد باشــد .همچنیــن او باید

چون فرزندم دیگر در حال بزرگ شدن است!»

مانند صفحه آرات حسینی و در برخی دیگر ،کودک در صفحه یکی از

نسبت به زندگی را منتقل کند.

تحقیقــات ثابت کــرده زمانی که فرد احســاس کند اساســیترین

کودک به شــکلی مناســب برای شــبکههای اجتماعی بستهبندی

 YouTubeتاثیرگذار است و فالوورهای بسیاری دارد .این کودکان

روزمرهشان،مشهور شدهاند.

مصرفگرایــی میتوانــد به کودک احســاس بدبینی و بیحســی

البته زود قضاوت نکنید .مالحظات پیچیدهای وجود دارد تا زندگی

مصاحب همیگوید:

کــه فعالیت خاصــی ندارنــد و تنها بــابهاشتراکگذاشــتن زندگی

آنچه یک فرد میخرد ،مشخص میکند که او چه کسی است.

در عصر اینترنت هرکسی میتواند با یک صفحه ناشناس بهصورت

ادبیات بازاریابی ،کودک اینفلوئنســر را شــخصی کمســن و ســال

در زمینههای مختلفی مانند ورزش ،موسیقی ،بازیهای ویدئویی

برای عکسبردای و تبلیغ کاال میتواند این تصور را در او ایجاد کند که

والدین با نشان دادن روزمرگی میخواهند به شما بگویند :ببینید!

رابطه خوبی با برندها بسازد.

تعریف میکند که در رســانههای اجتماعی ماننــد  Instagramو

همچنین تشــویق مداوم کودک به پوشــیدن لباسهاس مختلف

میشود.

آینده فرزندانشان ،یک کسبوکار دیجیتال میتواند سودمندتر از

کنید؟ در انتهای این متن میتوانید تصمیم بگیرید.

کافی خوب اســت یا نه ،ظاهربینی و مصرفگرایی تشدید میشود.

دیجیتــال ،این پدیــده را ناشــیگری حسابشــده (Calibrated

ما خاکی و صمیمی هستیم! ما دقیقا مانند شما هستیم!

یک مدرک دانشگاهی بیاعتبار باشد.

کودک از ارزشمندی خود بر اساس این باشد که آیا عکس او به اندازه

نیازهایــش از طریق خرید کردن تامین میشــود ،بهمــرور ناامید

محصولها فروخته و پولها اندوخته شود .اما چه کسی میتواند

شــما چطور؟ حاضرید کودکی فرزند خود را برای آیندهاش هزینه

تاکیدزیادبر ظاهر میتواندبرایکودکمضر باشد.هنگامیکهدرک

جنینهای تاثیرگذار و پشتپرده تجارت خانوادگی

)Amateurismمینامند.

این خانوادهها را سرزنش کند؟ خانوادههایی که فهمیدهاند برای

جامعه هنر  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

تجاریســازی و بازاریابی ،عامل اصلی مشــکالت بهداشت روان در
سنین پایین است .بیایید این آسیبها را با هم بررسی کنیم.
عواقب شهرت

و موافقان بسیاری دارد .تنها چیزی که میتوانیم در مورد آن توافق
دارد.

خــود را تغییر دهنــد و قانونگذاران و نهادهــای نظارتی نیز درگیر

شوند.

اما شــاید این رویایی محال باشــد چون دریافت بیســت میلیون

تومان در ازای انتشار یک عکس ،واقعا وسوسهبرانگیز است.

والدین اینســتاگرامی پول بهدست میآورند ،شبکههای اجتماعی

قدرتمندتــر میشــوند و نهادهــای قانونگــذار نیز به اســتراحت

میپردازند.

اما نقش ما در این میان چیست؟

شاید ما متوجه نباشــیم که بهصورت ناخواسته در حال حمایت از

این چرخه هستیم .بسیاری از ما مطمئن هستیم که تنها از تماشای

رویارویــی با پیامدهای آن ،آمادگی نداشــته نباشــد .احتمال دارد

کــودک لذت میبریم و هیچ قصد دیگــری نداریم .همین حمایت

بحث یواشــکی در میان همکالســیهایش تبدیل شود .کنار آمدن

نزد برند باال میبرد .ما متوجه نیستیم که به عنوان ضلعی از مثلث

دشوار باشد.

تشویق به مصرفگرایی

کردن ما ،باعث بازدید بیشتر محتوا میشود و اعتبار اینفلوئنسر را

برند ،اینفلوئنسر و مخاطب ،در حال کمک به این چرخه هستیم .تا
تقاضا هست ،عرضه نیز وجود خواهد داشت.

قبل از دنبال کردن صفحه یک کودک اینفلوئنسر…

بســیاری از مادران به جای بازی با بچههای خود و کســب اطالعات

بیاییدچشمهایمانراببندیم،

اگر پول پرداخت میشــود پــس این کودکان در حــال انجام کارند

شگفتانگیزشــان را ضبــط کنند .ایــن والدین بایــد از تاثیراتی که

و بیایید از خودمان بپرسیم با فشردن دکمه Followچه تاثیری در

دستفروشی در خیابان است با این تفاوت که این بار ،کار از طریق

دارد ،آگاه باشند.

و اینســتاگرام ،کارفرمای مشــترک آنهاســت .اوضاع کمی شبیه به

بیشــتر در مــورد آنهــا ،درگیــر دوربین میشــوند تــا واکنشهای
عکسبــرداری مداوم بر ســامت روحی ،جســمی و عاطفی کودک

بیاییدبهکودکبیاندیشیم،

زندگی کودک میگذاریم؟

میدان
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سیاستاندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

سعید محمد  ،رئیس جمهوری با لباس سبز!

چرا فرمانده قرارگاه خاتم لباس نظامی بر تن کرد؟
رویداد - ۲۴از یکی دو ما گذشــته سعید محمد با لباس
نظامی در محافل عمومی حاضر میشــود .اطالعاتی که
به ما رسیده ،نشان میدهد به سعید محمد گفته شده از
این به بعد در هر مراســمی حاضر میشود ،لباس رسمی
سپاه را بر تن کند.
دو ماه قبل کمتر کسی باور میکرد سعید محمد نامزده
جدی انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰باشد ،اما حاال فقط
در اینســتاگرام حدود  ۲۰۰۰۰محتوای تبلیغاتی با هشتگ
سعید محمد ساخته شده و کمپینهایی برای جمع آوری
امضا جهت دعوت او برای نامزدی در انتخابات ریاســت
جمهوری راه افتاده است.
اخیــرا در گفتگو با ایلنا هــم گفته تمایل
ســعید محمد
ً
دارد در انتخابات شــرکت کند و اگر خواستهها افزایش
یابــد ایــن کار را خواهــد کرد .بــه این ترتیــب میتوان
ســعید محمــد را تــا اینجــای کار جدیتریــن پدیــده
انتخابــات  ۱۴۰۰معرفــی کــرد هرچنــد هنــوز در افــکار
عمومی مسئله انتخابات مسئله اصلی نیست و مردم
بــه اخبــار انتخاباتی توجــه جدی نشــان نمیدهند و
اخبــار آن را پیگیری نمیکند؛ با ایــن حال این موضوع
دلیل نمیشــود که برنامهای انتخاباتی ســعید محمد
بــه تعویــق بیفتد؛ چه آنکه ســفرهای اســتانی ســردار
محمــد بســیار افزایش یافته اســت؛ از اهواز تــا اراک و
کرمــان و تبریز و اردبیل و آبادان  ...همگی شــهرهایی
هســتند که در یکماه اخیر ســعید محمد به آنها ســفر
کرده است.
ســعید محمد در در اهــواز قــول راهاندازی متــرو داده و
برای آبرســانی روستای غیزانیه ،نخستین کسی بود که به
منطقه سفر کرد .در کرمان قرار است الیروبی رودخانهها
و احداث ســیلبند را انجام دهد .در اروند کار بهســازی و
نوســازی خیابانهای شــهری را برعهده گرفته اســت .در
تبریز قرار است وضعیت پسماندها را سر و سامان بدهد
و ...
مهرداد خدیر

مرگ ژیسکاردستن؛ بازخوانی داستان «گوادلوپ»

خبر درگذشــت «والــری ژیسکاردســتن» رییس

جمهوری پیشین فرانســه برای ایرانیان متفاوت
است چون یادآور مهمترین مقطع تاریخ معاصر

ایــران – انقالب  – 1357اســت .اگر غیــر از این بود

دلیلی بــر این تأمل نبود چرا که از پایان ریاســت
جمهوری او در فرانســه قریب  30ســال میگذرد.

( هنگام ســفر امــام خمینی به فرانســه در  13مهر
 1357والــری ژیسکاردســتن رییــس جمهــوری

سعید محمد و چالش جدید لباس نظامی در
انتخابات ۱۴۰۰
ســعید محمد با انجــام پروژههای عمرانــی در قامت یک
«تکنوکرات متخصص» خود را جایگاهیابی کرده اســت.
اما این همه ماجرا نیســت .سفرهای یک ماه اخیر سعید
محمــد تفاوت عمدهای با ســفرهای پیشــین او دارد .اگر
یکبار دیگر عکسهای او در سفرهایش را ببینید ،متوجه
میشوید که برخالف گذشته ،به تازگی لباس سبز سپاه را
بر تن کرده است.
تا پیــش از این ســعید محمد عمومــا با کت و شــلوار در
مجامــع حاضر میشــد و عکســی با لبــاس نظامــی از او
وجود نداشت .اطالعات رسیده ،نشان میدهد به سعید
محمد گفته شــده از این بــه بعد در هر مراســمی حاضر
میشود ،لباس رسمی سپاه را بر تن کند.

معلوم نیســت دلیل ایــن تکلیف چه بوده اســت .اما در
نخستین تحلیل میتوان گفت که تا کنون تمام نظامیانی
که برای انتخابات ریاست جمهوری نامشان مطرح شده،
فرماندهــان ســپاه بودهانــد و از ایــن منظــر حضور یک
فرمانده سپاه با فعالیت عمرانی؛ آنهم در حالی که لباس
شــخصی بــر تــن دارد ،تفاوتی میــان او و دیگــران ایجاد
کند و برای کســانی که تمایل دارنــد گزینههای دیگری به
جز ســعید محمــد در انتخابات حاضر شــوند ،این تمایز
خوشایند نیست.
نکته دیگر درجه نظامی سعید محمد است .ظاهرا درجه
محمد سرتیپ  ۲اســت و این یعنی او در خوشبیانهترین
حالــت معادل یک معاون وزیر اســت و بــه همین دلیل
او از درجــه نظامــی اســتفاده نمیکرده و با کت و شــلوار
در جلســات حاضر میشده اســت .در تحلیل دیگر گفته

 .9نام ژیسکاردســتن امــا به دلیلــی دیگر هم در

ایفا کند مورد ســؤال اســت .چون ارتــش تجربۀ

 13ســاله و ارتشــبد نصیــری رییس ســاواک را به

مصرف داروهای سرطان نیز قدرت تصمیمگیری

ایران شد و کارمندان ساده هم برای سفر تفریحی

مطابق روایت دکتر ابراهیم یزدی روز  18دی 1357

پس این افســانه اســت کــه آقای ژیسکاردســتن

یک کارمند  5000تومان در ماه بود و در ســال 55

مقام دولت فرانســه به اقامتــگاه امام خمینی در

نــدارد .این که ارتش هم بتوانــد نقش جایگزین
سیاسی ندارد و افسرانی آن را اداره میکنند که به
شاه وفادارند».

انقالب را شــنید و امیر عباس هویدا نخست وزیر
زندان انداخت و اگــر بود چرا کنفرانس گوادلوپ

که رهبران  4کشــور غربی (آمریکا ،فرانسه ،آلمان

و انگلســتان) در جزیرۀ «گوادلوپ» رأی به خروج

شاه دادند و او هم رفت.

از ایــن رو نــام والری ژیسکاردســتن یادآور ســفر

امام خمینی رهبــر انقالب ایران به پاریس اســت

و نــام او بــا کنفرانــس گوادلــوپ در دی مــاه 57
گــره خورده و لی برخــی مایلاند تاریــخ را وارونه

بخوانند و کنفرانس گوادلوپ را در ابتدای قضیه
قــرار میدهند نه انتهای آن و انگار انقالب ایران با

گوادلوپ شروع شده است.

بــرای پاســخ به ایــن ابهامــات ،طرح ایــن نکات

میتواند مفید باشد:

 .1کنفرانــس گوادلــوپ ار  14تــا  17دی 4 ( 1357
تــا  7ژانویــۀ  )1979در جزیرۀ فرانســوی گوادلوپ
(در دریای کاراییب) برگزار شــد .یــک گردهمایی

غیــر رســمی کــه پیشــنهاد دهنــدۀ آن والــری
ژیسکاردستن بود و جیمی کارتر رییس جمهوری

آمریــکا ،هلموت اشــمیت صــدر اعظــم آلمان و
جیمــز کاالهان نخســت وزیــر بریتانیا نیــز در آن

شرکت داشتند.

موضــوع این کنفرانــس هم فقط ایــران یا رفتن

و نرفتــن شــاه نبــود .مطابــق اســناد و گــزارش
مطبوعات آن زمان ،قرار بود در این سه روز دربارۀ

 7موضوع رایزنی کنند:

نآرامیهــای ایــران ،جنــگ کامبوج ،خشــونت در
آفریقای جنوبی ،نفوذ روزافزون شوروی در خلیج

فارس ،کودتای کمونیستی در افغانستان ،ناآرامی

در ترکیه و ایجاد جمهوری دموکراتیک در یمن.

دغدغۀ اصلــی رهبران غربــی (آمریکا ،فرانســه،

آلمان و انگلستان) هم گســترش نفوذ شوروی و

کمونیستها بود و دربارۀ ایران نیز نگران بودند
کار به دست شوروی بیفتد.

ژیسکاردستن در خاطرات خود نوشته است:

«مــن از کاالهــان – نخســتوزیر انگلســتان-

خواســتم نظریات خود را دربــارۀ ایران بیان کند.

تحلیــل واقعبینانــهای ارایه داد و گفت کار شــاه

کارش را تمام کنند .به زمان آن باید دقت کرد14 :
تا  17دی  1357است نه مرداد یا آبان.

را از او سلب کرده بود.

و پس از بازگشــت ژیسکاردســتن از گوادلوپ ،دو

می شد با این حقوق به فرانسه سفر کرد ( .هزینه

نوفل لو شــاتو رفتند و گفتند جیمی کارتر رییس

پس امام خمینــی تنها ایرانی یی نبــود که بدون

پیامی برای آیت هللا خمینی دارد:

رسید و بعد جمهوری اســامی ایران مستقر شد.

بلــه ،هــم فرانســه و هــم آمریــکا نگــران بودنــد

امام در نوفل لو شــاتو شخصیت های سیاسی به

خواســته این پیام را برای شــما برسانم که آیا بهتر

پرسی  10و  11فروردین  1358صورت پذیرفت.

به کمونیستها بدهد.

 .7چنــان که گفته شــد ژیسکاردســتن در مقابل

اجازه دهید بختیــار کار خود را انجام دهد؟ چون

پیروزی انقالب به نقل از «دریاســاالر اســتانفیلد

فعالیت های امام باز برای شــاه پیام فرســتاد اگر

بدتر خواهد کرد».

وجــه «ســلبی» دارنــد و جنبههــای «ایجابــی»

«انبیسی» نوشت:

بود :ما در زبان فارسی ضرب المثلی داریم که می

کــرده بود .رهبــر انقالب اما این گونه پاســخ داد:

 .4کسانی برای آن که برای تئوریهای خود شاهد

جوشــان بود ...ما پیشبینی نمیکردیم یک مرد

 .8ســنت میزبانــی مخالفــان را فرانســه پس از

کــه می گویید صورت پذیرد مردم از چشــم شــما

– دو ماه بعد از آن پیام – را در «اخراج» خود مؤثر

در نگاه سلطنتطلبان ،خروج محمدرضاشاه از

گودالــوپ در واقع دربارۀ ماندن یا رفتن شــاهی

امور شود.

 .3رســانههای ســلطنتطلب تاریخ را از جلو به
انقالب ضد سلطنتی در  22بهمن  1357به پیروزی

امام را به فرانســه برد و در گوادولوپ ،نسخۀ شاه

را پیچیدنــد تا برود .جالــب این کــه در این نگاه

جیمی کارتر را هم مقصر میدانند که بحث حقوق
بشر را پیش کشید.

 .2خــود شــاه البته در کتاب «پاســخ بــه تاریخ»

اســتقرار رســمی البته دو مــاه بعــد و در پی همه

«از ماه دســامبر -اواخر پاییز -فشــار بــرای بیرون

از این رو نمیتوان اتفاقات  42ســاله را به انقالب

روزنامــۀ اطالعــات در  16بهمــن  1357و پیــش از

استفاده از تعطیالت بود .چند تن از خارجیان به

اسالمی هم تشکیل نمیشد .اما انقالبها بیشتر

ترنر» -رییس «ســیا» -در گفت و گــو با تلویزیون

چنین نوشته است:

رفتن من از کشــور شــروع شــد .شــرط اولیۀ من
عنوان بازدید به ایران آمدند و از من درخواســت

کردند از کشور خارج شوم .به گمانم در کنفرانس
گوادلوپ ،فرانســه و آلمان ،با پیشنهاد انگلیس

و آمریکا در اخــراج من موافقت کردند .کنفرانس
گوادلوپ به منزلۀ یالتای خاورمیانه منتها بدون

حضور شوروی بود».

بدین ترتیب روشــن می شــود که انگارۀ «اخراج»

ســاخته و پرداختــۀ خــود شــاه اســت .از شــاه

نمیتوان پرسید اما خودمان می توانیم مقایسه
کنیــم کــه مگر بعدهــا پوتیــن به صدام حســین
نگفت از عراق برو؟ رفت یا ماند؟

نسبت دهیم .بله ،اگر انقالب نشده بود جمهوری

ســرکوبها و بی تصمیمیهای سال  57میدان را

بیاورنــد به ســفر رهبر انقــاب به پاریس اشــاره

 78سالۀ روحانی که  14سال در تبعید بوده عامل

انقــاب ایران هم ادامه داده کما این که  40ســال

حکومت عراق به کویت رفــت و چون نپذیرفتند

آتشفشــان عظیم در حال تبدیل به یک انقالب

مربوط به بعد است.

میکننــد .حــال آن که امــام به خاطر فشــارهای
بــه کشــوری دیگــر بایــد ســفر میکــرد .در میان
کشــورهای اسالمی گزینهها فراوان نبود .لیبی به

خاطر ماجرای امام موســی صدر امن نبود و تنها

سوریه مطرح بود.

گردآمدن همۀ این عوامل بشــود و ما را ناگهان با

قبل از ان در فرانسه زندگی می کند .شاپور بختیار

همۀ اینها نشــان مــی دهد دغدغۀ اصلی شــان

در ســال  60وقتــی فرانســوا میتــران جانشــین

پاکدامن تشــکیل دهم .در غیــر این صورت امید

آمــدن کمونیســت ها بــوده و وقتی شــاه از اداره

علی رجایی رییس جمهوری جدید ایران فرستاد

ترسد .اگر ایران را به حال خود بگذارید نه گرایش

بــرای او فرســتاد و او را بــه دو رویــی متهــم کرد و

قاعدتا باید روشــن شــده
 .10بــا این توضیحات
ً

عوامل ترور (اشاره به  7تیر  )60را پناه دادهاید؟

افتــاده بود نه آن که نطفۀ آن در مجمع الجزایری

ملی رو به رو کند».

دخالت شــوروی – مانند افغانســتان -و روی کار

شاه البته چه بسا پاسخ میداد :برای جلوگیری از

او فرانسه انتخاب شد.

ایرانستان نشــود» .در این حالت نیز چرا از خود

ولی اصل موضوع این بود که ویزا نمیخواستند.

شــهید رجایی به جای تشــکر پاســخ بلند باالیی

کمونیستی خواهد داشت نه به غرب».

 .5نقــش اطرافیــان امام خمینی در قانع شــدن

پرسید :چگونه هم به من تبریک می گویید و هم

باشــد کــه انقــاب ایــران توفانی بــود که بــه راه

نادیــده انگاشــت .همیــن کــه چهرههــای ضــد

گویــا امام تنهــا در این مورد او را ســرزنش کرد که

در اقیانــوس اطلــس و در بخش شــرقی دریای

بیانیه .واقعیت این است که رهبر انقالب سه سال

فرانســه بســته شــود .در ین ســال ها دیدیم که

امکان ارتباط گســترده با رســانهها هم البته بود

اتفاقا ژیسکاردســتن بــه صراحت نوشــته اوایل

نزدیکترین کســان به رهبری انقــاب بودند به

اگــر واقعا دسیســۀ خارجی بــوده و تحت فشــار

هرگز تصــور نمیکــرده حضــور او کانــون توجه

را به رسمیت شناخت و گفت« :من صدای انقالب

فعالیتهــای انقالبــی و رادیکال نیســت ،قصد

میشــود» و «اشــتباهات گذشــته تکرار نخواهد
شد».

جهانیان شــود «و به دلیل این که فرانســه محل
داشــتم او را اخراج کنم اما شــاه معتقــد بود نگاه

داشتن او در فرانسه بهتر از عراق یا لیبی است».

ممکن اســت گفته شود شاه چگونه چنین حرفی

جالــب این که تــا آن زمان حتــی آیتهللا خمینی

زده در حالــی که امام در فرانســه تریبون جهانی

اســتفاده میکرد .چــون انقــاب ،مفهومی دینی

نکنیم که در پاییز  1357شاه به کلی قافیه را باخته

از لفــظ «نهضــت» یا «جنبــش» و نــه «انقالب»
نیســت و یادآور انقالب فرانســه اســت .اما شــاه

گفت« :مــن صــدای انقالب شــما راشــنیدم» در

حالــی که لفظ انقالب را طی  15ســال قبل ،تنها و
تنها برای «انقالب ســفید»  -اصالحات ارضی – به
ُ
کار میبرد.

پیدا می کرد؟ ژیسکاردســتن اما گفته و فراموش
بود .عقل منفصل او – اســدهللا علــم -چند ماه

قبل درگذشته و شاه تنها و خسته و به همه حتی

فــرح و نزدیــکان او (رضا قطبی و ســید حســین

نصر) بدبین بود و میپنداشت قصد دارند او را به
خارج بفرســتند تا ولیعهد را از آمریکا برگردانند و

برای انتقال قدرت شــورای انقــاب مرکب از افراد

ژیسکاردســتن شــد و پیــام تبریکی بــرای محمد

کمونیســتی چــون صــادق قطــب زاده ،ابراهیم

حتــی [امــام] خمینــی را خــوب نمیشــناخته و

و حتی مسعود رجوی هم در فرانسه بودند.

آرامش نیســت و از کودتای نظامی هم ملت نمی

در همان مصر درگذشت.

به فرانســه بروند و احتماال صــادق قطبزاده با

اســت اولین رییس جمهوری ایران مانند  13سال

می بینند و اگر شــما ُحســن نیت و اطــاع دارید
نگذارید ایــن اتفاق بیفتد و حکــم جهاد مقدس
بایــد داد .ایــران راب ه حال خــود بگذارید تا من

دکتر ابراهیم یزدی مطرح کرده بود و با پیشنهاد

شــما را شــنیدم » و وعــده داد «با فســاد مبارزه

امــکان دخالت ارتش جدی اســت و این اوضاع را

« اوضــاع ایــران ماننــد یــک رشــته آتشفشــان

رییس جمهوری فرانسه به رفتن شاه را نمیتوان

رهبران غرب رفته بود ،چرا در  14آبان  1357انقالب

عمل انجام شــده قــرار گرفت و بعــد از اوج گیری

گوید :صالح مملکت خویش را خسروان دانند.

مگر ُحســنی مبارک ،مصر را ترک کرد؟ حتی اجازه

داوطلبانه رفته یا چاره ای نداشته؟

سادگی به فرانسه سفر می کردند.

نیســت مدتی را به ســکوت و ارامــش بگذرانید و

«بــه امریــکا اخطار می کنــم اگر چنیــن کودتایی

آن زمان ایرانیان بدون ویزا یا روادید میتوانستند

یــک «اخراجــی» را تصویــر میکنــد نه کســی که

روادید به فرانســه رفت کما این که پس از استقرار

« پرزیدنــت کارتــر از پرزیدنــت ژیسکاردســتن

بخواهد امام را اخراج می کند اما شاه این بار گفته

سفر به فرانسه اما نیاز به روادید نداشت .بله ،در

خونریزی بیشــتر یا همان تعبیر مشهور «ایران،

ها را باید با متوسط حقوق مقایسه کرد).

جمهوری آمریکا از طریق رییس جمهوری فرانسه

در واقع امام را بین ســکوت و کودتای ارتش مخیر

طبعا
ناتــوان شــد و میدانســتند بیمــار اســت
ً
نمیتوانستند روی او همچنان حساب کنند.

نداد همســرش برود .به زندان افتاد و آزاد شد و

درآمدهای نفتی در آغاز دهۀ  50خورشیدی روانۀ

بررسی تاریخ انقالب ثبت شده است.

به فرانســه می رفتند بی نیاز از اخــذ ویزا .حقوق

نظر دادند که کارش تمام شده بود نه آن که آنان

تصمیم کنفرانس «گوادلوپ» بود .به این معنی

افغانستان صحنه گردان نشود.

تمام اســت و راه حلــی برای تغییــر اوضاع وجود

عقب روایت میکنند .حال آن که در نگاه تاریخی

برای گذار از ســلطنت مطلقه کــه «اخراج» در پی

درصدد انتقام برنیاید.

دومــی هم بــه قصــد آن بود کــه شــوروی مانند

اگر «انقــاب» ی در کار نبود پــس اوصدای کدام

فرانســه بود البته به عنوان یک شهروند عادی و

و راهپیماییهــای عظیم و خواســت مــردم ایران

کویــت به تهران آمد و مقابل امــام زانو زد تا ایران

در این فاصله و قبل از سن قانونی ،فرح عهدهدار

در واقــع کار شــاه قبل از آن تمام شــده بــود و در

کشور در  26دی  1357نه به خاطر انقالبی مردمی

پیروزی انقالب و سراســیمه در مقــام وزیر خارجه

ســیل کاالهای لوکس فرانســوی به خاطر فوران

میداند؟

ایرانیان هم نیاز به اخذ ویزا نداشتند).

میشود برای حذف سعید محمد ،او را مجبور به پوشیدن
لباس نظامی کردهاند.
همکاری مهدی جهانگیری و سعید محمد
روزنامــه اعتمــاد چنــد روز پیــش نوشــت که یــک کانال
تلگرامی موســوم به «سپاه پاسداران انقالب اسالمی» روز
گذشــته انتقاداتی را نســبت به امضــای توافقنامه میان
«قرارگاه خاتماالنبیا و گروه مالی گردشــگری برای توسعه
فوالد بناب آذربایجان شرقی» مطرح کرد.
ظاهرا هدف انتقادها ،ســعید محمــد به عنوان فرمانده
قرارگاه بــود .ماجرا از آنجا آغاز شــد که حــدود یک هفته
پیش خبر امضای توافقنامهای میان «ســعید محمد» و
«مهــدی جهانگیری» ،برادر معــاون اول رییسجمهوری
که با ســروصداهای فراوان از سوی اصولگرایان به عنوان
«مفســد اقتصادی» معرفی شده بود ،رســانهای و اتفاقا
بدون هیچ کم و کاست در رســانههای جریان اصلی این
جناح سیاسی منتشر شد.
بر اســاس این خبر ،توافقنامهای به ارزش  ۲۰هزار میلیارد
تومــان میان «محمــد» و «جهانگیری» به امضا رســیده
که کانال تلگرامی «سپاه پاســداران» در این باره نوشت:
«آقایــان تکلیــف ما را روشــن کنیــد؛ جهانگیری مفســد
اقتصادی هســت یا نیســت؟ اگر مفسد اســت چرا چند
ســال پرونده متوقف اســت و آزادانه با خاتــم توافقنامه
میبندد؟ اگر مفســد نیســت علنا اعالم کنیــد و بگویید
ما اشــتباه کردیم یــک کارآفریــن و تولیدکننــده و فعال
اقتصادی را چند ماه زندان کردیم و آبرویش را بردیم!»
اگرچه روابط عمومی سپاه اعالم کرده هیچ کانال تلگرامی
نــدارد ،امــا دو کانال «ســپاه قدس» و «ســپا پاســداران
انقالب اسالمی» به شدت در تلگرام فعال هستند و اخبار
دســت اولی از اتفاقات امنیتی و سیاسی منتشر میکنند.
نکته عجیبی که با توجه به آن ســخت بتوان ادعای روابط
عمومی ســپاه را باور کــرد ،اینکه هیچگاه ســپاه به خاطر
استفاده از نام و عنوان خود با این کانالها برخورد نکرده

و برعکس در فرآیندی عجیب جدیدترین اخبار ســپاه به
آنها میرسد.
اگرچــه همــه جریانهــای کشــور از وضعیــت مهــدی
جهانگیــری و آزادی او انتقــاد دارنــد ،امــا انتقــاد جریان
راســت این تفاوت را داشت که بتواند با استفاده از مهدی
جهانگیری به ســعید محمد بتازد .ســعید محمــد در آن
دیدار نیز با لباس نظامی در کنار مهدی جهانگیری حاضر
شد.
البته دســت به دست شــدن تصویر سعید محمد و برادر
اســحاق جهانگیری ،فراتر از یک کانــال تلگرامی بود .اما
آنقدرها روی وجهه ایــن جوان گمنام اثرگذار نبود .برخی
رســانهها مدعی شــده بودند مهــدی جهانگیــری با قرار
وثیقــه هزارمیلیــاردی آزاد شــده اســت .رجانیــوز که این
خبر را منتشــر کرده بود البته مدعی نیز شــده بود وثیقه
جهانگیری ابتدا شــش هــزار میلیارد تومان بــوده ،اما به
هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
بعــد از حاشــیههای پیــش آمده ،ســردار محمــد درباره
قرارداد همــکاری با گروه مالی گردشــگری برای توســعه
فــوالد بناب اعــام کرد کــه «قــرارگاه ســازندگی خاتم با
ماموریت توانمند سازی کشور ضمن رویکرد بومیسازی
با همــه مجموعههــای حقوقی رســمی در نظام مقدس
جمهوری اســامی قرارداد منعقد میکند و مالک برای ما
شخصیت حقوقی سازمانهاست ،نه شخصیت حقیقی
افراد .بدیهی اســت که ممکن اســت برخی افراد حواشی
داشــته باشند که متاسفانه اینگونه افراد کم هم نیستند،
ولــی این جزئیــات نباید مــا را از هدف اصلــی که تکمیل
زنجیره ارزش و توانمندســازی کشور میباشد غافل کند.
مــا به همه ظرفیتهای کوچک و بزرگ کشــور که متعلق
به دولت است ،فارغ از مناسبات سیاسی و مسائل فردی
کمک خواهیم کرد تا ایران را به رشد اقتصادی و زیربنایی
برسانیم».
طبیعی بود کسی چنین پاسخی را از سعید محمد نپذیرد
که بخواهد مالک ارزشها را اینگونه جابجا کند .برخی نیز
اینگونه تحلیل کردند که ســعید محمــد را لباس نظامی
در حــال قرارداد مقابــل مهدی جهانگیری قــرار دادند تا
بتوانند او را راحتتر حذف کنند؛ هر چه هست تیم سعید
محمد فعال بزرگترین گاف خود را داده و او را مقابل فردی
قرار داده که به گفته دادگاه پروندههای فساد میلیاردی
دارد و از رحیم مشــایی گرفته تا دیگران ،با همه البیهای
عجیب داشته است.

پاســخ پیام تبریک ،تشــکر دیپلماتیک اســت نه

کاراییب در آمریکای مرکزی و از مستعمرات قدیم

قبل را به خاطر داشــت و می دانست فرانسه چه

فرانســه بازیگر مطرحی در عرصۀ جهانی نیست

کوتــاه این کــه امــام خمینــی در دوران ریاســت

چگونه بر ســر برجام جرأت ابتکار عمل در مقابل

بــرای غرب مهــم این بــود که جریــان نفت قطع

کنفرانس گوادلوپ هم به پیشــنهاد او برگزار شد

داخلی است.

با ارتباطات وسیع خود در فرانسه ژیسکاردستن

بعد شاه رفت.

و به جای زیر ســؤال بــردن یکــی از مردمی ترین

یــزدی ،ابوالحســن بنیصــدر و حســن حبیبــی

رهبــران غرب اطمینان میداد که در غیاب شــاه،
کار به دست کمونیســتها نمیافتد .خاصه این
که خود امام هم یک رهبر مذهبی بود.

سیاستی دارد.

و بــا همۀ رقابت هایی کــه با آمریــکا دارد دیدیم

جمهــوری ژیسکاردســتن بــه فرانســه رفــت و

آمریکا را نداشــت و تا چه حد گرفتــار بحران های

و خروجی آن ضرورت خروج شــاه بود و تنها  9روز

به جای تکرار آنچه از برخی شــبکه ها القا می شود

امــا هیــچ یــک طراحــی رییــس جمهــوری وقت

انقالبات تاریخ معاصر پی گیر اهداف آن باشیم و

 .6به کسانی که ژیسکاردستن را به طراحی متهم

شد می خواســت مقابله کند منتها یادمان باشد

طی ســال ها بعد داشته باشیم آن همه جوشش

شــاه داشــته در حالی که رابطۀ بســیار نزدیکی با

ایــران را بــا توصیــف «در جســت و جــوی معنا»

در یــک جزیره دانســت هر چند که عــادت کرده

و اگر چنین مــی کرد جایگاه فرانســه چون عراق

به دنبال دســت نامرئی باشــیم و نقش و اراده و
خواست خود را انکار کنیم.

نشود و کمونیست ها روی کار نیایند و قطب زاده
را مجــاب کــرده بود کــه انقالبیون ،مارکسیســت

نیستند.

می کنند می توان گفت فرانسه چه نفعی از حذف
شــاه داشــت و وقتی رییــس جمهور شــد اولین
میهمان خارجی او شاه بود و خودش هم تا کنون
آخرین رییس جمهور فرانســه اســت که به ایران

آمده است.

فرانســه نبود .از اولی خبر نداشت و وقتی باخبر

هر نقد و نظری که دربارۀ کارنامۀ ساختار سیاسی

که متفکر فرانســوی چون میشــل فوکــو انقالب

و کوشش را نمی توان ساخته و پرداختۀ نشستی

ستوده بود و خود شــاه هم خواستار اخراج نشد

ایم هر موضوعی را به پشــت پرده نسبت دهیم و

و کویــت نازل می شــد و به یاد آوریــم همین امیر

کویت که چنــدی پیش درگذشــت چگونه بعد از

عصر ایران
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 اندیشه اقتصاد آگهیشهرورزش نقدتحلیل

معیشت در تنگنای یارانهای بودجه ۱۴۰۰

لزوم بازنگری جدی در یارانههای غیرمستقیم

پیام عابدی

برای بخشهــای مختلف در نظر گرفته اســت.

انتظــار مــیرود که دولــت با حــذف یارانه

پیشنهادی در حوزه یارانههای غیرمستقیم،

 ۱۴مشخص میشــود .بر این اساس ،در بودجه

نقدی دهکهای  ۷تــا  ،۱۰و اجرای طرحهای
منابع بیشــتری را برای حمایت یارنهای آزاد

کند.

مجلســیها» و «ارســال مخارج کشور با تاکسی

مجلس یازدهم با الیحه بودجه  ۱۴۰۰بود .البته

نماینــدگان به رئیسجمهور از شــیوه «بســتن
بودجــه» گالیه کردنــد و بازهم تاکیدشــان را بر
معیشــت گذاشــتند .رئیس مجلس اعــالم کرد
که بودجه باید «آرایــش حمایت از محرومترین

طبقــات را به خود بگیــرد» .در پاســخ به انتقاد
نماینــدگان ،رئیس ســازمان برنامــه و بودجه،
بــر دفاع از بودجــه تاکید کــرد« :از بودجه دفاع

میکنم چــون برای بهبود معیشــت بســیاری از
مردم سهیم در بودجه ،حقوقها و دستمزدها را

با روشهای مختلف افزایش دادهایم».

اســتقراض از صنــدوق توســعه ملــی ۹۵ ،هزار

میلیارد تومان فروش سهام شرکتهای دولتی
و  ۱۲۵هــزار میلیارد تومان فــروش اوراق قرضه،

محــدود میکنــد امــا دولــت ناچــار اســت که

عقبماندگیهای معیشــتی گروههای حداقل
بگیر ،گروههای فاقد درآمــد ثابت ،بیکاران و… را

جبران کند.

جدول تبصره  ۱۴قانون بودجه ۱۴۰۰

طرحی که قرار بود در نیمه دوم سال  ۹۹اجرا

شــود و به اصرار نمایندگان به بودجه ۱۴۰۰

ابهام در تامین منابع این طرح و مشــخص

تادیه تعهــدات مربوطه» محلــی از اعراب

هم تســری پیدا کنــد .با این حــال به دلیل

نبودن مصادیق کاالهای اساســی که دولت

باید از بابت هزینههــای خرید آنها به نرخ

میلیــارد و  ۲۰۰میلیون تومــان منابع و مصارف

پیشبینــی شــده در ایــن تبصــره ۱۴۳ ،هــزار و
 ۵میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون تومــان بــه عناویــن

مختلــف (ردیفهای  ۱۱تــا  )۲۴یارانــه و بودجه

م.الف۴۵۱:

«تنظیم بــازار کاالهای اساســی و ضروری و

معیشتی اکتفا کنند؛ اما بودجه کاهش فقر

ندارد.

گذشــته کاهش یافته اســت .یارانه کاهش

باقــی مانده اســت؛ امــا یارانه نــان و خرید

هم نمیرســد که دولت مایل برای اجرای آن

تومانی در قالب یارانه مســتقیم خرید کاالهای

شــدن و فراموشــی پیــش مــیرود ،انــواع دیگر

نگرانیها از ادامهدار شــدن محدودیتهای

در فضایی که سیاســت معیشتی توزیع ارز ۴۲۰۰

اساســی و یارانــه ضمنــی بــه ســوی کمرنگتــر

مــورد ادامه اجــرای سیاســت تخصیص ارز

یارانــه باقــی میمانند کــه در تبصــره  ۱۴ردیف

 ۴۲۰۰بــه کاالهای اساســی در بودجه ســال

بودجه آنها مشــخص اســت .در الیحه بودجه

آینده ،تردیدهایی را نشان داده است.

ســال آینده ۴۲ ،هزار و  ۸۰۰میلیــارد تومان برای

محمدباقــر نوبخت ،رئیــس ســازمان برنامه و

پرداخت یارانه نقدی بــه  ۷۸میلیون نفر در نظر

بودجــه ،در این مــورد گفــت« :ارز  ۴۲۰۰تومانی

گرفته شــده اســت .همچنین  ۳۱هــزار میلیارد

همچنــان پــا برجاســت اما جایــی کــه ارز ۴۲۰۰
طرف یارانه معیشتی را افزایش میدهیم» .علی

ارز  ۴۲۰۰تومانی از بودجه را تایید یا رد کند ،گفته

اســت که در صــورت تغییر در شــیوه تخصیص
سالمت میشود .از نیمه اول سال  ،۹۷که دولت

پرداخــت ارز  ۴۲۰۰تومانــی را آغــاز کــرد ،آن را به

عنــوان اصلیترین راهبرد حمایت از معیشــت

مــردم معرفــی کــرد .بــر اســاس ارزیابــی مرکز

پژوهشهای مجلس ،با احتســاب اختصاص ۹
میلیارد دالر برای واردات کاالی اساســی در سال

که به گفته معاون اقتصادی این مرکز پژوهشی،

ارزش یارانه  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی

در نتیجــه دولــت به جــای افزایــش یارانههای

مطلــق خانوارهای تحت پوشــش کمیته امداد

و… در نظر گرفته شده است .در سایر ردیفهای

حجــم یارانههای نقدی روز بــه روز کاهش یافته

و  ۲۰۰میلیارد تومــان یارانه ضمنی برای کاهش

 ۵۰۰تومــان قادر با خرید  ۲کیلو گوشــت مرغ با

اســت؛ به نحوی که امروز نیازمندان با  ۴۵هزار و

قیمــت  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان (نــرخ تره بار) و یک

بسته تخم مرغ  ۶عددی به قیمت  ۷هزار تومان

هستند؛ اما قادر به خرید نیم کیلو گوشت چرخ

اشتغال با محوریت کسبوکارهای آسیب دیده

کرده به نرخ ارز نیمایی به قیمت  ۴۷هزار تومان

و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.

و روزانه تغییر میکند ،مشــخص نیســت که در

 ۸۰۰میلیــارد تومان بــرای پرداخــت یارانه

یــک نفره همیــن تعداد مــرغ و تخم مــرغ را هم

حمایــت معیشــتی اختصــاص یافــت .در

نیستند .از آنجا که نرخ اجناس به صورت ساعتی

ســال  ،۱۴۰۰هــم بتــوان بــا یارانه نقــدی خانوار
خریداری کرد.

 ۴۰۰مفروز از  ۱۰۵فرعی از  ۱۸اصلی واقع در تازه کند عجب شــیر از بخش پــالک  ۵۰۲مفروز از  ۳۱۱فرعــی از  ۳۷اصلی واقع در بوکت عجب شــیر از

 ۹۶۰۳۰۴۰۰۳۰۰۲۰۶هیأت حل اختالف مســتقر در ثبت عجب شیر تأیید  ۹۶۰۳۰۴۰۰۳۰۰۰۷۲۱هیأت حل اختالف مستقر در ثبت عجب شیر تأیید

مالکیت شــده در ســاعت  ۹صبــح روز شــنبه مورخــه  ۹۹/۱۰/۰۶بعمل مالکیت شــده در ســاعت  ۹صبح روز یکشــنبه مورخه  ۹۹/۱۰/۰۷بعمل

خواهد آمد.لذا بــه مالکین و مجاورین ابالغ می گردد در روز و ســاعت خواهد آمد.لذا بــه مالکین و مجاورین ابالغ می گردد در روز و ســاعت
مقــرردر این آگهــی در محل حضور بهم رســانند و اعتــراض بر حدود و مقــرردر این آگهــی در محل حضور بهم رســانند و اعتــراض بر حدود و
حقوق ارتفاعــی مطابق ماده  ۲۰قانون ثبــت از تاریخ تحدید حدود به حقوق ارتفاعــی مطابق ماده  ۲۰قانون ثبــت از تاریخ تحدید حدود به

مدت  ۳۰روز پذیرفته خواهد شد.

رئیس ثبت اسناد و امالک عجب شیر

سرخاب
کهن محلهای است رد تبرزی
هک خزینه ادب ،رعافن و هنر اریانی است

شــکل توزیــع یارانههــای غیرنقــدی در قوانین

مدت  ۳۰روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار۹۹/۰۹/۱۶ :

رئیس ثبت اسناد و امالک عجب شیر

چه انتظاری از دولت میرود؟

اقتصاد کشــور ایجاد شده اســت؛ به این معنی
تورم و ســال  ۹۹هم حدود  ۴۰درصد تورم ایجاد

شــدهاند .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه نظام
یارانــهای ایــران ،کارکــرد حمایتی خــودش را از

از آنجا که تار و پودهای قانون هدفمندی یارنهها
توســط درآمدهای حاصل از فروش حاملهای

انرژی بافته شده است و بدون اینگونه درآمدها،
وجود آن ممکن نیســت ،با توجه به افت درآمد

دســت داده است و در قوانین؛ اهتمامی نسبت

نفتی ،چشمانداز اجرای این قانون در سالهای

حالی که باید در نظام یارنــهای ایران اصالحات

تامین منابع خود با بودجههای پایینتر بســته

به افزایش قدرت خرید یارانهها وجود ندارد؛ در

آینده نیســت .اگر قانون هدفمندی یارنهها ،در

جدی و معنادار صورت گیرد».

شــود و دولت مجبور شود که برای تامین منابع

شــقاقی شــهری معتقد اســت که تامین منابع

این حوزه ســایر جــداول بودجــه را انقباضیتر

یارانههای غیرنقدی صورت گیرد« :بیش از هزار

یارانههــا را کاهش دهد ،آســیبهای دیگری به

کشور توزیع میشود؛ اما عدد کمتری از آن سهم،

بیشــتری از یارانهبگیران متعلق بــه دهکهای

حاضر  ۳دهک باالی جامعه ۱۰ ،برابر دهکهای

وجــود دارد کــه ایــن خــود آســیبهایی ایجاد

اصالح یارانهها باید از محل اصالح اساسی توزیع

ببندد یــا بودجه ســایر ردیفهــای هدفمندی

هــزار میلیــارد تومان یارانــه پنهــان در اقتصاد

بار میآید .در همین حــال ،احتمال حذف عده

فقرا و افراد فاقد درآمد ثابت میشــود .در حال

میانی یا رو به پایین جامعه ،در ســالهای آینده

پایین جامعــه از یارانه پنهــان حاملهای انرژی

میکند .با توجه بــه اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۰

بــه تازگی طرحــی را برای مدیریــت و نظم دادن

خانوارهای برخوردار جامعه ،شامل دهکهای ۷

و حوزههــای دیگر بهرهمند میشــوند .مجلس

مانند ســالهای گذشــته ملزم به حــذف یارنه

به یارانههای غیرنقدی تهیه کرد .بر این اســاس

تا  ۱۰شده است ،انتظار میرود که دولت با حذف

کد ملی آنها پرداخت میشــود .اینگونه ســهم

حوزه یارانههای غیرمســتقیم ،منابع بیشتری را

در خانه دارند ،از یارانه پنهان کاهش چشمگیری

و حداقل بگیر ،افراد فاقد درآمد ثابت ،بیکاران،

فقیر اصال خودرو ندارند ،اجرای این طرح به نفع

آگهیمزایدهعمومی

۱۳۹۹/۰۹/۱۰

ده مراغــه ملکی آقای محمدحســین جلیــل زاده که برابر رأی شــماره بخش ده مراغه ملکی آقای حســن فضیلتی بوکت که برابر رأی شماره

داشت».

یارانههای غیرنقدی گذاشت؛ چراکه کارشناسان

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ اعیانی یک قطعــه باغ به پالک نظــر به اینکه تحدیــد حدود ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی به

معیشتی دهکهای پایین درآمدی نخواهیم

مییابــد .از آنجا که  ۳۰تــا  ۴۰درصد خانوارهای

اســت و در تبصــره  ۱۴بودجــه  ۱۴۰۰هــم با

۱۳۹۹/۰۹/۰۹

این صورت هیچ تغییر ملموسی در وضعیت

مستمریبگیراننهایتهایحمایتیو…آزادکند.

هزار و  ۵۰۰تومانی ماهیانه و خانوارهای یک

م.الف۵۴۶:

بازتوزیعی به درســتی تعریف شوند .در غیر

البته خالــی از ارزش شــدن یارانههــای نقدی را

بــه نظــر میرســد کــه اصلیتریــن راهبرد

حمایت از معیشت مردم به در بسته خورده

یارانهها را در اختیار ندارد باید سیاستهای

دهکهای باالی درآمدی که غالبا چند ماشــین

نسبت به سال گذشته شاهد نیستیم و مردم
برای گذاران معیشت خود باید به یارانه ۴۵

از آنجــا که دولت منابع کافــی برای افزایش

برای حمایت یارنهای از خانوارهای بیسرپرست

آرایش یارانههــای ضمنی یا همان
باید در کنــار
ِ

قیمت ارز به این اندازه افزایش پیدا نکند.

 ۳ســال مجموعــا بیــش از  ۱۰۰درصــد تــورم در

نفع دهکهــای کم درآمد باشــیم .بنابراین

یارانه بنزین نه به افراد که به اشخاص بر اساس

نتیجه در ایــن دو ردیف از جــدول مصارف

هدفمندی یارانهها ،هیچگونه افزایشــی را

مســتقیم هیــچ تغییــری نداشــته اســت ،که در

ایــن روال نمیتوانیم شــاهد یــک دگرگونی

یارانه این افراد و اجرای طرحهای پیشنهادی در

بایدهای اصالح نظام یارانهای

میتوانســت «صرف مدیریت بازار ارز» شود ،تا

افزایش پیــدا میکند ،که رقم آنها متناســب با

که ســال  ۹۷.۲۷درصد تورم ،سال  ۹۸.۴۱درصد

در گــذر زمــان و در نتیجه بالموضوع شــدن آن،

نقدی و  ۳۱هــزار میلیارد تومــان برای طرح

منابع کشــور صرف واردات شــده است؛ عددی

است.

به کم ارزش شــدن مبلغ انــواع یارانههای نقدی

در الیحــه بودجه ســال  ،۹۹عینــا  ۴۲هزار و

«یارانــه ضمنــی» یا همــان یارنه غیرمســتقیم

اجتماعی برخواســته از کرونا ۷ ،برابر شــده

 ۱۵هــزار و  ۴۰۰میلیارد تومان بــرای کاهش فقر

از کرونــا و  ۲۲هزار میلیارد تومان برای یارانه نان

ابتدا بــه ثابت ماندن رقم ریالی یارانهها اشــاره

یارانه تولید و اشتغال هم با توجه به افزایش

نظر گرفته شــده اســت .عالوه بر ایــن دو مورد،

دارو و… ۷ ،هزار میلیارد تومان یارانه برای تولید و

غیرمســتقیم آغاز شود .وی در شــرح نظر خود،

تــورم افزایش یابــد .در حالی مبلــغ یارانههای

تولیــد و اشــتغال افزایش داده اســت .با توجه

عادالنه به خدمات بهداشتی و درمانی ،پوشش

کــه اصــالح نظــام یارانــهای بایــد از یارانههای

میکنــد« :کارکــرد یارانههــای نقــدی زمانــی

تومــان برای اجــرای طرح حمایت معیشــتی در

هزینههای مســتقیم ســالمت ،ایجاد دسترسی

شــهری (اقتصــاددان و رئیــس دانشــکده

تضمینی گندم نسبت به سال گذشته  ۹هزار

مستقیم ،حجم یارانههای ضمنی را با محوریت

مصارف هدفمندی در جدول تبصره  ۵ ،۱۴هزار

«ارز ترجیحــی» منابــع آن صــرف معیشــت و

آگهی تحدید حدود اختصاصی

تاریخ انتشار۹۹/۰۹/۱۶ :

هزینههای مستقیم سالمت هم بدون تغییر

و  ۹۰۰میلیارد تومان افزایش داشــته است.

را محور تامین معیشــت این گروههــا قرار داده

مصارفی را در نظر میگیــرد ،اما از  ۲۶۷هزار و ۶۷

مطلق  ۱۵۰میلیارد تومان نســبت به ســال

اقتصــاد دانشــگاه خوارزمی) معتقد اســت

اساســی در نظــام بودجــه ریزی کشــور به

مصــوب ،کاالبــرگ الکترونیــک سرپرســت

اختصــاص میدهــد ۲۰۰ ،هزار میلیــارد تومان

معیشــتی نمیشــود و برای ســایر بخشها هم

نفره به یارانه  ۵۵هزار تومانی طرح حمایت

بودجــه را ناعادالنه میدانند .وحید شــقاقی

به تغییرات جزئی در قانــون اکتفا نکنند .با

میزان یارانههای نقدی ۱۴۰۰

دولت به ســنت چند ســال گذشــته ،در جدول

اســت؛ البته ایــن جــدول تنها شــامل مصارف

شــدهاند .انتظار داریــم که نماینــدگان در

وجود اختصاص  ۳۵۰میلیــارد تومان برای

 ۹۹و اینکه دولت بــر روی هر دالر ۲۰ ،هزار تومان

تبصره  ۱۴قانــون بودجه ،مصــارف هدفمندی

نقدی را فراهــم کنیم .یارانههــای نقدی در

اساســی در بودجــه  ۱۴۰۰خبــری نیســت؛

بــه تجربــه ســالهای گذشــته تنها درصــدی از

دولت را برای تحرکات بیشــتر در حوزه معیشت

یارانه غیرمستقیم ،منابع افزایش یارانههای

بودجــه  ۱۴۰۰این اصالحــات را کلید بزنند و

ربیعی ،ســخنگوی دولت هم بدون اینکه حذف

گرفته شــدهاند ،محقــق میشــوند؛ همین امر

وجود ندارد .در واقع باید با مالیات و حذف

در همیــن حــال از یارانــه توزیــع کاالهــای

کسری بودجه بیش از  ۳۰۰هزار میلیارد تومانی

درآمدهــا و ارقامی که بــرای اســتقراض در نظر

دهکهــای نیازمنــد حمایتهــای یارانهای

ســطح ریالــی کنونــی بیمعنــا و بیاعتبار

تومانی خطرزا باشــد آن را حذف میکنیم و از آن

را پوشــش دهــد و بودجــه را واقعیتــر کند ،اما

ســتانی نظاممند و توزیع عواید آن در میان

ابهام در سرنوشت مهمترین طرح معیشتی

 ۳۲۳میلیــارد تومان خســارت و جریمه (جرایم

اوراق ســلف نفتــی ۷۵.۵ ،هزار میلیــارد تومان

حقوقی تعریف نشــدهاند ،امــکان مالیات

ذخایر بانکی انجام میدهد.

در بودجه سال  ۱۴۰۰باشــد .دولت حتی در

و محیــط زیســتی و…)  ۷۰هــزار میلیــارد تومان

متناســب بــا درآمــد اشــخاص حقیقــی و

حــوزه را از بانــک مرکزی و به اعتبــار کاهش نرخ

بــا اینکه دولت تالش دارد تا بــا بهرهبردن از ۲۵۱

رانندگی و مواد مخــدر و جرایم تخلفات صنفی

افــزود « :از آنجا که در ایــران پایههای مالی

بخواهد برای ســال آینده کمکی از این ناحیه به

خانوار را شارژ کند ،به اجرا درنیامد و به نظر

هــزار میلیــارد تومان درآمــد مالیاتــی ۸ ،هزار و

شود».

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

وامهــای قرضالحســنه کرونایــی ،یارانههــای

مردم داشــته باشد ،مانند ســال  ،۹۸منابع این

مهمترین حواشی اولین روز مواجهه نمایندگان

بگیرد تــا منابع توزیــع یارانه میان فقــرا فراهم

ســال آینــده ،مانند امســال ،خبــری از پرداخت

« ۳۱۹هزار میلیارد تومان کســری»« ،غیرواقعی

اینترنتــی به مجلس به گفته حســن نــوروزی»

از یارانه پنهان انرژی اســتفاده میکنند ،مالیات

معیشــتی ســال آینده دولت در جــدول تبصره

نقــدی مقطعــی نیســت؛ هرچنــد اگــر دولــت

بــودن  ۵۹۰هــزار میلیارد تومــان بودجه به زعم

تعریف پایههای جدید مالیاتی ،از بنگاههایی که

ایــن بخــش یارانههــای نقــدی و غیرنقــدی را

شامل میشــود .به بیان دیگر ،جهتگیریهای

آنهاســت .از طرفی دیگر نظــام مالیاتی باید با

ّ
ّ
مرحله دوم  -نوبت اول

ایلنا

م.الف۱۹۴ـ۹۹ـ۳۰۸
تاریخانتشار نوبتاول۱۳۹۹/۹/۱۶:
تاریخانتشار نوبتدوم۱۳۹۹/۹/۲۴:

شهرداری ورزقان در نظر دارد تعدای از قطعات با کاربری تجاری -مسکونی خود به شرح ذیل را از طریق مزایده به متقاضیان
واگذار نماید متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده می توانند همه روزه تا تاریخ قبول پیشنهادات
در ساعات اداری به شهرداری ورزقان مراجعه و یا با شماره تلفن  ۴۴۵۵۴۴۷۶تماس حاصل فرمایند.
ردیف

قطعه

کاربری

آدرس

متراژ(مترمربع)

قیمت پایه بر مبنای هرمترمربع

1

شماره8

تجاری

خ امام(ره) باالتر از بانک مسکن

35/16

 28/000/000ریال

2

شماره10

تجاری

خ امام(ره) باالتر از بانک مسکن

35/20

 26/000/000ریال

3

شماره11

تجاری

خ امام(ره) باالتر از بانک مسکن

35/20

 28/000/000ریال

4

شماره12

تجاری

خ امام(ره) باالتر از بانک مسکن

35/20

 29/000/000ریال

5

شماره13

تجاری

خ امام(ره) باالتر از بانک مسکن

35/20

 30/000/000ریال

6

شماره 2

مسکونی

خیابان شهداء  -کوچه بنبست شهید حاجیزاده

223

 1/600/000ریال

-۱متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی  %۵قیمت پایه کل متراژ هر قطعه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب
 ۷۰۹۱۳۴۰۵۳۴نزد بانک ملت شعبه ورزقان واریز نمایند.
۲ـ تاریخ قبول پیشنهادات از تاریخ  ۹۹/۹/۱۶تا آخر وقت اداری  ۹۹/۱۰/۰۴می باشد
 -۳تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت  ۱۰صبح مورخ  ۹۹/۱۰/۰۶می باشد .
 -۴به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵ـ شرکت کنندگان بایستی فیش واریزی بابت سپرده را در یک پاکت و قیمت پیشنهادی را در یک پاکت دیگر قرار داده و پس
از الک مهرتحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند.
۶ـ هزینه های انتشار آگهی برعهده برندگان مزایده خواهد بود.
۷ـ تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹/۹/۱۶
۸ـ تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/۹/۲۴
سلیم زاده  -شهردار ورزقان

7

روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3724یکشنبه  16آذر ماه 1399

بررسی حذف یک هیجان بزرگ از لیگ برتر

اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

راحتی بکشــند چــرا که اگــر آن ها بودند بــا اعتراض

ســکوها مجبور بودند زودتر چمدان خــود را ببندند

صدای بلند سکوت سکوها در فوتبال ایران!

مریم روحی

نگرفتن تیم ها در فوتبال ایران به وجود می آمد حاال
حذف شده و از این بابت بسیاری از تیم ها و بازیکنان

مــی توانند با خیال راحت تری بــازی کنند! البته هیچ
یــک از آن ها این دربــاره این اتفاق حرفــی نمی زنند

اما قطعــا از بین رفتن فشــار هواداران مــی تواند به

ایــران بدون تماشــاگر بود ،فصل بیســتم هم بدون

داوران در امان!

حضور هواداران در ورزشگاهها آغاز شد تا یک هیجان

در ایــن چنــد ماهــی کــه فوتبــال ایــران از حضــور

در حالــی کــه بســیاری از کشــورهای اروپایــی نظیــر

آرامش بیشتری قضاوت خودشان را انجام می دهند.

حداقلــی هــواداران خود در ورزشــگاه هــای فوتبال

بوده و تمامی هــم ندارد.تیمی که می برد از قضاوت

حــدود  2هــزار تماشــاگر را در ورزشــگاه خانگی خود

از دوختــن زمین و زمان بهم در نهایت یک گزینه را به

اســت و به نظر نمی رسد تا پایان لیگ بیستم تیم ها

داور اســت .داوران هم که گاهی با شــعارها و توهین

از هفته بیســتم لیگ برتر در فصــل نوزدهم که اوایل

کمتری را در بازی های بــزرگ تجربه می کنند هرچند

بزرگ از مسابقات حذف شود.

تماشــاگران محروم شــده اســت ظاهرا داوران هم با

انگلیــس ،فرانســه و حتــی آلمــان به دنبــال حضور

هر چند که اعتراض به داوری همیشه در فوتبال ایران

هســتند و حتی آرســنالی ها در لیگ اروپا توانســتند

خوب داوری حرف می زند و سرمربی تیم بازنده،پس

ببینند اما لیــگ برتر ایران هم چنان بدون تماشــاگر

عنــوان مقصر در ناکامی تیمش عنــوان می کند و آن

بتوانند هوادارانشان را در استادیوم ببینند.

های متعدد هواداران مواجه می شوند حاال استرس

اسفند سال  98برگزار شد فوتبال ایران رنگ تماشاگر
را به خود ندیده اســت و به نظر می رســد بســیاری از

تیم هــا و بازیکنان نیز بــه این موضوع عــادت کرده

اند .می توان گفت بزرگترین قربانی بدون تماشــاگر
برگزار شدن مسابقات ،سپاهان بود که به خاطر عدم

حضور تماشــاگر تصمیم گرفت برابر پررسپولیس به

میدان نرود و ســه امتیاز مهم را از دســت داد تا یکی از
عجیب ترین اتفاقات سال های اخیر لیگ را رقم بزند.

کــه آن ها هم غیبت تماشــاگران را ناراحت کننده می
دانند.بــا این حال فعال آنها بــه دلیل تصمیماتی که

خالی است  .این قشنگ نیست؛ به هرحال استادیوم

شده بود اما آن ها هم به این موضوع عادت کرده اند.

می گیرند در امان هستند.تصور کنید حضور  90هزار

شــخص خودم و هــم بازیکنان اســتقالل مــی دانیم

و البته فصل جاری در کســب نتایج مــورد نظر ناکام

ها و ...جو عجیبی است.

با سروصدا و شــوروحال جذاب تر می شــود .اما هم
طرفداران پرشــماری داریم که منتظــر نتیجه بازی ما
هســتند و حاال چه در استادیوم باشــند یا در خانه ما

وجودشان را کنارمان حس می کنیم».

بسیاری از مربیان تیم های مطرح که در فصل گذشته
ماندنــد به دلیل عدم حضور تماشــاگران می توانند

نفس راحتی بکشند

نفری در دربی پایتخت.ســوت زدن به نفع یکی از تیم

جای خالی تکنولوژی در فوتبال ایران

یک قانون اجباری و دلتنگی مربیان؛حتی امیر

از هیاهوی بوق های کر کننده تا تبدیل شدن

بــه هرترتیــب در ابتدای اجــرای قانون عــدم حضور

فوتبــال اســت و تماشــاگرانش.حتی اگــر خیلــی

شــده حال و هوای تماشــاگران را به ورزشگاه بیاورند

نادیده گرفت و این هم می تواند یک مشــکلی مالی

را آسیب زا می دانستند و تیم های چون پرسپولیس،

باشــند،حتی اگر خیلی هــا مخاطب  100هــزار نفر در

یــک از این اقــدام ها بــرای مخاطبان جــذاب نبوده

بــه وجود آمــده اســت.خیلی از تیم های بــزرگ مثل

حتی ســازمان لیگ کوچکترین خالقیتی در زیباسازی

هواداران شــان گاهی حتی بازی باخته را با برد عوض

ســکوهای ایران زشــت تر از اســتادیوم هــای خارجی

دوازدهــم و آن عاملی که انرژی مضاعفی می داد را در

ناشــدنی تماشــاگران روی ســکوها از فوتبــال حذف

خوش به حال سازمان لیگ با این همه تبلیغات!

هواداران حضور داشته باشند».
شــده اســت مثــل یــک تلنگــر روی اعصاب.بــا هــر

چرا که دیگر مجبور نیستند صدای بلند فحاشی های

تماشاگران یک موضوع منفی باشد اما برای سازمان

اتفاقی افتــاد که با توجه به ســکوت حاکم در جریان

گرفتنــد یک اتفاق سراســر مثبت بود؛ چــرا که عالوه

نیســت بــا قاطعیــت از ایــن بگویــد که«:خوب شــد

چالشــی که از صدای تماشــاگران واضح تر به گوش

خودشان را با فونت درشــت تر و با زمینه بزرگ تر به

تماشاگر در مســابقات بسیاری از تیم ها این موضوع

اســتقالل ،سپاهان ،نســاجی و تراکتور که تماشاگران
بیشــتری را نســبت به دیگر تیــم ها در بــازی خانگی

داشــتند جای خالی هواداران را بیشتر حس کردند و
بسیاری از مربیان و بازیکنان نیز به این اتفاق واکنش

نشان دادند.

نمــی تــوان درآمدزایــی تیــم هــا از بلیت فروشــی را

که به نظر نمی رســد موفق بوده باشــند چرا که هیچ

بزرگ باشــد کــه به علــت عدم حضــور تماشــاگران

ورزشــگاه باشــند و حتی اگــر خیلی ها مــورد توهین

اســت .با توجه به اینکه مســئوالن فرهنگــی تیم ها و

پرسپولیس،استقالل،تراکتور،ســپاهان و ...به لطف

که بازی های فوتبال با تماشــاگر چیز دیگری اســت.

ورزشگاه ها ندارند همین علتی شده که خالی بودن

کــرده اند.امــا حــاال دیگر فرقــی نــدارد و آنهــا آن یار

باشــد.با وجود اینکه هیجان و شــورو اشتیاق وصف

اختیار ندارد.

شده اما مسئوالن صداوسیما نفس راحتی می کشند

غیبــت هــواداران روی ســکوها اگــر بــرای تیــم هــا و

تماشــاگران را قطع کنند! البته در یکی دو هفته قبل

لیــگ کــه فضــای تبلیغاتــی بیشــتری را در اختیــار

مســابقه فوتبــال ایــران را وارد چالش دیگــری کرد.

بر ســه ردیف تبلیغات دور زمین می توانند تبلیغات

مخاطبان رسید.

روی صندلی ها بنشانند!صندلی های ورزشگاه های

تماشاگرنماها قرار بگیرند باز هم نظرشان این است
مثل امیر قلعه نویی.ســرمربی موفــق فوتبال ایران

در که در سال های اخیر توهین های زیادی را شنیده

جواد نکونام ســرمربی فوالد خوزستان یکی از کسانی

است اما وقتی پای هواداران واقعی که به میان بیاید

ورزشــگاه حرف زده اســت.او تقریبا پــس از هر بازی

دوســت دارم در هر ورزشگاهی حتی اگر مهمان است

اســت که بارهــا و بارها دربــاره غیبت تماشــاگران در

ایــن کلمات را بــر زبان می آورد«:فوتبال با تماشــاگر
جذابیــت بیشــتری دارد و جــای تــک تک هــواداران

روی ســکوها خالی اســت».با این حال و بدون شک
یکی از کســانی کــه دلش برای "فوتبال با تماشــاگر"

لک زده محمود فکری اســت.تصورش را بکنید؛بازی

استقالل،ورزشــگاه آزادی 70 - 60،هــزار هــوادار آبی و

رقصیــدن روی شــعارهایی که مــی دهند«:این،آبیه

منه،دوستش دارم خیلی زیاد،قهرمانی بهش میاد».

درباره شــان می گوید«:دلم برای شــان تنگ شــده و

کســی کــه در فوتبال نقشــی دارد حــرف بزنی ممکن
هــواداران در ورزشــگاه نیســتند».هیاهوی بوق های

کــر کننده،خطاب قــرار دادن بازیکنان،جیغ و ســوت

های ممتد و شــعارهایی که اجازه نمــی دهد صدا به
صدا برســد.باید فوتبالیســت بود تا این دلتنگی ها

در ایــن چنــد ماهــی کــه فوتبــال ایــران از حضــور

را درک کرد.نمونه اش ســید جالل حســینی.کاپیتان

آرامش بیشتری قضاوت خودشان را انجام می دهند

تنها بازیکنــان و مربیــان بلکه مخاطبان همیشــگی

تماشــاگران محروم شــده اســت ظاهرا داوران هم با

سرخپوشــان که از ایــن اتفاق واقعا ناراحت اســت.نه

فکری هم هر بار که بحــث های اینچنینی پیش آمده

فوتبال که پای تلویزیون می نشــینند سکوت سکوها

ها طرفدارانشان را در ورزشگاه ندارند و استادیوم ها

ســمعی و چه بصری جذابیت فوتبال برایشــان کمتر

گفته «:تقریبا از نیم فصل گذشــته به این سمت تیم

را کامال حس می کنند و شــاید در روزهای نخست چه

احسان محمدی

انتخــاب بــا بازیکنــان بــود ،تــوپ را روی

همان نقطه وســط زمین میگذاشــتند بعد

گوشیهایشــان را در میآوردنــد ،ســلفی

نفس راحتی که بعضی از مربیان می کشند

ایران که بــه هربهانه ای از جا کنده می شــدند و روی
هوا می چرخیدند تا برسر یک بازیکن فرودآیند مدت

غیبــت تماشــاگران در فوتبــال در نــگاه اول ناامیــد

هاست ســرجای خود نشســته اند و از دیدن فوتبال

اوضاع خود در سال های اخیر بیندازد خیلی از تیم ها

و فوتبالی بدون تماشــاگر هیجان زیادی ندارد.باید

مربیان تیــم های مطرح که در فصل گذشــته و البته

که کووید  19ریشه کن شد چه کاری برای فوتبال انجام

به دلیــل عدم حضور تماشــاگران مــی توانند نفس

خواهند کرد.

کننده و منفی اســت امــا اگر فوتبال ایــران نگاهی به

بدون هیاهو لذت می برند!کرونا بی خیال نمی شود

باید از این اتفاق استقبال کنند .برای مثال بسیاری از

منتظر نشست و دید که این تشنه لبان فردای روزی

فصل جاری در کســب نتایج مورد نظر ناکام ماندند

خواهند داد و تا چند ماه اســتادیوم های ورزشی را پر

میگرفتند ،الیو میرفتند یا در فضای مجازی
هــدف اول بســیاری از تیمهــا تبدیل شــده
اســت ،جــز دو ،ســه تیم کــه بــرای قهرمانی
تقالیی میکنند بقیه انگار رســالتی جز کسب

مســاوی بدون گل بــرای خودشــان تعریف
نمیکننــد .تعداد گلهای به ثمر رســیده در

دو هفتــه گذشــته و در  16مســابقه لیگ برتر

فقط  18گل به ثمر رسیده .یک آمار فاجعه.

بیش از هر زمان دیگــری به مهاجمان خرده
گرفته میشود که گلزن نیستند .کسانی هم

البته با اشاره به مهدی طارمی ،علی علیپور،

کریم انصاریفر ،سردار آزمون ،مهدی ترابی،
کاوه رضایی ،شــهریار مغانلو و  ...میگویند
بهتریــن گلزنــان ایــران بــه خــارج از کشــور
رفتهانــد و ایــن افــت طبیعــی اســت .اما بد

سپاهان را پوشیده و سه بار فاتح عنوان آقای

گل لیگ شده است.

پشــت ســر او مهدی رجبزاده قرار دارد115 .

گل بــرای ســه تیــم ذوبآهن ،فجرسپاســی

و مــس در  15دوره حضــور در لیــگ بــه ثمر

باشــگاه پرســپولیس بــرای پرداخــت طلــب برانکــو

ایوانکویــچ و بازیکنــان ،مبالغ ســنگینی را قــرض کرده

است و همچنین بدهیهایی هم به بازیکنان و مربیان
خارجی دارد که شــرایط مالی باشگاه را در آینده سخت

خواهد کرد.

باشــگاه پرســپولیس بــرای پرداخــت طلــب برانکــو

ایوانکویــچ و بازیکنــان ،مبالغ ســنگینی را قــرض کرده

است و همچنین بدهیهایی هم به بازیکنان و مربیان
خارجی دارد که شــرایط مالی باشگاه را در آینده سخت

خواهد کرد.

با وجــود اینکه باشــگاه پرســپولیس با یک شــرکت به

عنوان کارگزار قرارداد همکاری دارد ،اما مشــکالت مالی
فراوان باعث شــده این باشــگاه بــرای پرداخت برخی

مطالبات خود ،به قرض کردن پول روی بیاورد.

در دوره مدیریت مهدی رسولپناه ١٣ ،میلیارد تومان از

شرکتی قرض گرفته شد تا با درآمدی که باشگاه از طریق

کارگزار داشــت ،تمام مطالبات ٨٠٠هــزار یورویی برانکو
پرداخت شــود .حاال با حضور جعفر سمیعی هم همین
رویه ادامه پیدا کرده اســت .از قــرار معلوم کارگزار اعالم

کرده به تعهدات خود عمل کرده و فعال از پرداخت پول

خبری نیست و به همین خاطر مدیرعامل باشگاه برای

پرداخت مطالبات فصل گذشــته بازیکنان ١۵ ،میلیارد

تومان از شرکتی به عنوان قرض تامین میکند تا پس از
دریافت جایزه لیگ قهرمانان آسیا ،بدهیهای باشگاه
را پرداخت کند.

البتــه این فقــط بخش کوچکــی از بدهیهای باشــگاه
پرســپولیس اســت چرا کــه آنها بــه زودی بایــد خود

را بــرای پرداخــت  ٧٨٠هــزار دالر بــه گابریــل کالــدرون

و دســتیارانش و همینطــور  ۵٠٠هــزار یــورو بــه ماریو

بودیمیر آماده کنند.

حتی علیعلیپور که  50گل برای پرسپولیس
زد و یــک بار آقای گل شــد هم نتوانســت به

ترکیب تیم ملی راه پیدا کند.

نکته دیگر اینکه در  19دوره برگزار شده دنیل
اولروم ،عماد رضا ،ادینیو ،کیروش اســتنلی،

لوســیانو پریــرا و شــیخ دیاباتــه بــه عنوان

رســاند .یک بــار به صــورت مشــترک با دنی

در ادامه این لیســت فریــدون فضلی با 85

گلهــا را در هفــت دوره زد و یکــی از بهترین

بسیاری اوقات به عنوان مهاجم به کار گرفته

تراکتوسازی ،لوســیانو ادینهو با  82گل برای

در میان  26بازیکنی که  50گل بیشتر زدهاند،

اولروم آقای گل شد .این در حالیاست که او
نمیشد.

گل بــرای صبا ،اســتقالل اهــواز ،ابومســلم،

مس و تراکتــور و یک دوره آقــای گلی ،جالل

آرش برهانی هم  115گل برای پاس و استقالل

رافخایی یــا  78گل برای ملــوان و ذوب آهن

شــد و احتمال دو ،ســه برابر ایــن تعداد گل

گل زده برای تراکتور و ســایپا و پرســپولیس

زد 13 .دوره در لیگ بازی کرد ،یک بار آقای گل

مسلم را هدر داد.

و یک دوره آقای گلــی ،کریم انصاریفر با 74

و دو دوره آقــای گلی و  ....قــرار دارند .او این

میانگینها را بین ایرانیها در اختیار دارد.

نام علی دایی ،مهدی طارمی و ســردار آزمون
وجود نــدارد .اولــی فقــط  4دوره در لیگ با

لباس پرســپولیس ،صبا و ســایپا بازی کرد و

گرچه یک بار آقای گل شــد اما به حد نصاب

 50گل نرســید ،طارمــی هم قریب بــه چهار

بازیکن خارجی بهترین گلزن لیگ شــدهاند.

فصــل در پرســپولیس بود ،دو بــار آقای گل

شیخ اســتقالل ســال پیش با  15گل بهترین

اصال دیده نشد.
ً
ل به باال ،به جز بازیکنانی
اما در لیســت  50گ 

نقطه پنالتی زد و  22بار در ترکیب اســتقالل
بــود .شــیمبا و کــیروش هــم بــا  16گل در

رضا ،مهدی ســیدصالحی ،میــاد میداودی،

میدهد کــه در دو فصل گذشــته خارجیها

تــوره ،رضا نوروزی ،ایمــان رزاقیراد ،علیرضا

پرســپولیس در عقــد قــرارداد بــا مهاجمان

در ســطح اول بازی نمیکنند نــام بازیکنانی

امســال که بازیکن خارجــی جدیدی به لیگ

خلعتبــری  72گل ،محمــد قاضــی  70گل،

ایرانی است تا کیفیتشــان را نشان بدهند.

گل دیــده میشــود که هنــوز این شــانس را

در صدر ایســتاده ،کنــار او طالب ریکانی قرار

نکته جالب اما سهم این بازیکنان در تیم ملی

پنالتی زده است.

از سال  80-81تاکنون .در این برهه میروسالو

را میخواهنــد بایــد دســت از بهانهجویــی

علی دایی ،افشین قطبی ،کارلوس کیروش

آنهاســت تــا نشــان بدهنــد گل زدن را بلــد

ســرمربی تیمملــی بودنــد اما گلزنــان لیگ

گل نخوردن هدف اول ســرمربی تیم اســت،

انصاریفر) ســهم چندانی در گلزنی تیمملی

نمیگذارد ،در نتیجه گلزدن از کوه کندن هم

کــیروش به ســراغ رضــا قوچاننــژاد رفت و

عصرایران

گلزن لیک شــد 3 .گل از این تعــداد را از روی

مثل محمــد غالمی ،ســیاوش اکبرپور ،عماد

فصل پیش آقای گل شــدند .این آمار نشان

محســن بیاتینیا ،ســعید دقیقــی ،ابراهیم

ایــن عنــوان را بردهانــد .گرچــه اســتقالل و

عباسفرد ،داود اصغری و داود حقی که دیگر

بیکیفیت خارجی کارنامه شــاهکاری دارند،

چون لوســیانو پریــرا بــا  74گل ،محمدرضا

نپیوســته بهترین فرصــت بــرای مهاجمان

مرتضی تبریــزی  63گل و محمد نوری با 58

اما حتی در این فقر گلزنی باز گادوین منشــا

دارند تا آمارشان را بهتر کنند.

دارد که ســه گل از چهار گلش را از روی نقطه

اســت .آمار برگرفته از  19دوره لیگ برتر است

نیست نگاهی به ادوار لیگ برتر بیندازیم.

ابومســلم ،مــس ،پدیــده ،ســیاهجامگان و

پرسپولیس میدهد؟

لیگ شــد و زود رفــت و ســردار در لیگ ایران

میچرخیدنــد .گل نــزدن و گل نخــوردن به

عنایتــی بــا  147گل زده اســت .او در  13دوره

پیــش رو بــه بازیکنــان و مربیــان خارجــی ،کار دســت

نگاهی به گلزنان تاریخ لیگبرتر

فوتبــال ،بیننــده احســاس میکننــد ،اگــر

گبرتــر لبــاس  7تیــم اســتقالل ،صبــا،
لی 

پرداخت طلــب بازیکنان و برانکــو؛ بدهیهای یورویی

به بهانه فقر گلزنی

گاهی بعد از ســوت پایان یک بازی لیگبرتر

بهتریــن گلــزن تاریــخ لیــگ برتــر غالمرضا

رویــداد - ۲۴قرضهــای ســنگین پرســپولیس بــرای

اهمیت خود را از دســت داده و شــاید رفــت و آمد به

اروپایی محروم هستند تالش کردند به هرطریقی که

از فرهنــگ غلــط اســتادیومی هــم انتقــاد داشــته

محرومیتهای
جدید در راه است؟

هیچ تیمی میزبان نیست

در این میان تیــم های ایرانی هم که از تکنولوژی های

قلعه نویی!

از فیفا برای پرسپولیس

نکتــه دیگــری دیگر میزبان یــا مهمان بــودن تیم ها
همــراه امکانات شــهرها تعیین کننده باشــد .اگرچه

به یک عادت

اخبار خطرناک

و بروند!در واقع فشــار هواداران که در صورت نتیجه

بسیاری از تیم ها کمک کننده باشد.

همان طــور که چند هفتــه پایانی لیگ برتــر فوتبال

گزارش

بالژویچ ،برانکو ایوانکوویچ ،امیر قلعهنویی،

مهاجمــان ایرانــی اگــر کفــش طــای لیــگ
بردارنــد ،ایــن فصــل بهتریــن زمــان بــرای

و مــارک ویلموتــس بــا تفکــرات متفــاوت

هســتند ،البته برخی از آنها معتقدند وقتی

داخلی (به جز مهدی طارمــی و اندکی کریم

کســی رو کار هجومی و موقعیتسازی وقت

نداشتند .علیرغم ترافیک مهاجمان کارلوس

دشوارتر است!

سخن روز
روزانهم
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هنر

چراغی که با وجود تحریمها روشن است

ساخت سریالها را در اوج کرونا
میتوان متوقف کرد اگر...

هنرآنالین -هنر ایران در ســالهای اخیر با

داخلی نیــز دارنــد .در دهمین حراج

منطقه خاورمیانه یکهتازی میکند و بســتر

مجسمهساز فقید ایرانی و گردآورنده

تهران که در ژانویه  2019برگزار شــد ،اثر

توجه به تحریمهــای آمریکا ،اما همچنان در

هنــر مردمــی و ســنتی ایــران ،منیــر

خود را در مبــادالت هنری گســتردهتر کرده

فرمانفرمایــان ،حــدود  952.381دالر

است" .آســیا تایمز" شبکه خبری هنگکنگ

فــروش رفته و یــک اثر خوشنویســی

به تازگی در تحلیلی به بازتــاب هنر ایران در

حســین زنــدهرودی نیــز بــه قیمــت

عرصــه جهانی و اقتصــاد بینالمللی آن در

حــدود  845هــزار دالر فروخته شــده

دوران تحریمهای آمریکا پرداخته است.

در ابتــدا این گــزارش به برگزاری نمایشــگاه

است".

جــاری (آبانمــاه) در مدیــر مــوزه ویکتوریا

در ایــن گزارش اشــاره شــده" :از ســال

دوازدهمین حراج تهران

"حماســه ایران" کــه قرار بود در اکتبر ســال

ایســنا -تهیهکننده فصل دوم از ســریال «جالل» که این روزها در حال

و آلبرت لندن برگزار شــود ،اشــاره شــده که

در صورت توقف پروژههای تلویزیونی دستمزدها و هزینهها پرداخت

بخشی از تاریخ  ۵۰۰۰ساله بشری است را به نمایش بگذارد.

ساخت اســت ،درباره تولید پروژه ها در شرایط کرونایی میگوید« ،اگر

قرار اســت حدود  ۳۰۰اثر ایرانی که نشــانگر

شود ،میتوان کار را برای مدتی تعطیل کرد ،اما هیچکس این هزینه ها

این نمایشگاه به دلیل شــیوع کرونا به فوریه ( 2021اسفند)

علیرضا جاللــی ـ تهیهکننده ســریال «جالل» با بیان اینکــه تاکنون ۷۰

این تحلیل سپس به تولیدات هنری ایران که در غرب بسیار

گروه مشــغول ضبط صحنههای جنگ هستند ،درباره تعطیلی موقت

سال  2018اســتناد کرده که آثار هنری ایران توانستند نیمی

تجهیزاتی را فراهم می کنیم و فرآیندی برای تولید طی میشود ،از طرفی

خود اختصاص دهند و به این موضوع پراخته که هنر ایران

را تقبل نمیکند».

موکول شده است.

درصد از این مجموعه تلویزیونی ســاخته شــده است و در حال حاضر

مورد تحســین قرار میگیرد پرداخته و به گزارش گاردین در

ســاخت ســریالها در شــرایط اوج گیری بیماری کرونا ،عنــوان کرد :ما

از درآمد حاصل از حراج ساتبی خاورمیانه در سال  2017را به

دســتمزدها و اجاره لوکیشــنها باالســت ،اگر بخواهیــم کار را متوقف

از نظر مالی از هنر سایر ملل خاورمیانه پیشی گرفته است.

هیچکــس تقبل نمیکند؛ مگر اینکه به ما بگویند ما هزینههایتان را می

برخی از جوایز بینالمللی سینمای ایران

کنیــم ،به پیــش تولید و هزینــه مجدد احتیــاج داریم که ایــن هزینه را

دهیم و شــروع مجددتان هم اگر هزینه ای داشت ما پرداخت میکنیم،

در موزه سینما

در این صورت میشــود این کار را متوقف کرد اما این اتفاق نمیافتد و

اینگزارشاشارهداشتهکهدانشگاهها،سینماها،موسسات

او افــزود :از طرفی ما اگر کار را یک روز تعطیل کنیم به زمان پخش مورد

ایــران و نمایش عمومــی فیلمهای ایرانی کــه برنده جوایز

بچهها مجبور هستند با رعایت پروتکلها کار را پیش ببرند.

فرهنگیوتئاترهایجهانبهطور منظمهفتههایسینمای

نظر نمیرســیم به همین ســبب بچههــا االن شــبانه روز کار میکنند تا

بینالمللــی شــدهاند را در دســتور کار دارنــد و همچنیــن

جاللی با انتقــاد از نادیده گرفتن تالش هنرمندان در دوران کرونا برای

عکاســان ایرانی بــه صورت مرتبــط در خارج از ایــران برگزار

مدافعین حــرم را به کار می بریم اما هیچکس به مدافعین فرهنگ فکر

در ایــن گزارش آمده اســت" :گالریهای بســیاری در اروپا و

میکنند ،مدافعین فرهنگ این مملکت هســتند و هــر روز دارند کرونا

میگذارنــد و جمعیت زیادی را به خود جلب و ســود قابل

بتوانند به تعهدشان عمل بکنند.

نمایشگاههای نقاشــان ،مجسمهســازان ،خوشنویسان و

تولید محصوالت فرهنگی گفت :ما عباراتی مانند مدافعین ســامت و

میشوند.

شرایط کرونا کار
نکرده اســت .هیچکس نگفته است کســانی که در این
ِ

آمریکای شمالی وجود دارند که آثار هنری ایران را به نمایش

میگیرند و یکی پس از دیگری فوت میکنند.

توجهی نیز کســب میکنند زیرا مخاطبــان غربی ظرافت،

این تهیهکننده تاکید کرد :کســی به موضــوع مدافعان فرهنگ توجهی

پیچیدگی و ویژگیهای عرفانی هنرهــای ایرانی را فریبنده

پــروژه خــوب کار میکند یــا نه؛ میتــوان گفت ایــن عزیــزان مدافعان

نویســنده این گــزارش بــرای نمونه بــه گالــری  CAMAدر

عوامل قدردانی و تشــکر شــود .اینها مدافعین فرهنگ هستند نمی

عرضه هنرهای ایرانی اختصــاص دارد و به طور منظم آثار

نمیکند .مســووالن هم میترســند بیایند ســر پروژه ســر بزنند ببینند

میدانند".

فرهنگ این ســرزمین هســتند .نمیگویم تهیهکنندها ،امــا باید از این

منحصرا به
لندن اشــاره دارد که در سال  2018افتتاح شده و
ً

گذارند آنتن و ســینما و تئاتر خالی بماند ،اما هیچکس به این موضوع

هنرمندان ایرانی از جمله نقاشــی ،مجسمه ،عکاسی ،کالژ،

به گفته تهیه کننده «جالل  ،»۲این ســریال به کارگردانی حســن نجفی

مجسمهای از مجموعه "دیوار نوشــتهها" پرویز تناولی که

میرسد.

در این گزارش تحلیلی ســپس بــه معرفی دو چهره جهانی

نمیپردازد.

و از تولیــدات صداوســیما آذربایجــان شــرقی در دهه فجــر به پخش

یادداشت

چاپ ،تصویرگری ،خوشنویسی را به نمایش میگذارد.

در حراج هنر قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز  2020عرضه شد

 ،2012حــراج تهــران حداقل ســالی یک

هنر ایران ،پرویز تناولی و ســهراب ســپهری پرداخته شده:

ساکنینتهرانهستندکهاز جمعآورینقاشی،خوشنویسی،

ایرانی حدود  6.7میلیــون دالر در حراجیهای بینالمللی

هما تاراجی ،مســئول روابط بینالملل حراج تهران ،ارزش

سهراب سپهری ،نقاش و شــاعر فقید ایرانی نیز یکی از پنج

میلیون دالر بوده است".

آســیا تایمز ،اشــاره دارد که علیرغم تحریمهــای اقتصادی

این شــبکه خبری هنگکنگ در تحلیل خود آورده اســت:

"خالقیتهای پرویز تناولی ،نقاش و مجسمهســاز مشهور

مجســمهها و ســایر کارهای هنری لذت میبرنــد .به گفته

فــروش داشــته و او گرانترین هنرمنــد زنده ایران اســت.

نقاشــیهای فروختــه شــده در حراج ســال  2017بالــغ بر 7

ستون اصلی شعر مدرن فارسی است".

وی افــزود :هوانیروز به عنــوان یکی از یگانهــای نیروی زمینی

ارتش به دلیل در اختیار داشــتن بالگردهای متنوع ،از ســاختار
ویژهای برخوردار است .توانمندی در تحرک سریع ،سرعت عمل

درجابجایی نیروهــا ،حمل مهمات ،تدارکات و قــدرت آتش در

جنگ بخشی از توانمندیهای هوانیروز است .هیچ عملیاتی در
دوران دفاع مقدس نداشــتیم که هوانیــروز در آن نقش آفرینی
نکردهباشد.

این پیشکسوت ارتشــی گفت :جبهه ایالم ۴۲۵کیلومتر وسعت

داشــت .از منطقــه فکه و شــرهانی آغاز میشــد و تــا رودخانه
تلخاب امتــداد مییابد .اما بــا ورود تیم هوانیروز که شــهیدان

بینالمللیرامسحور کرد.

در حال نبرد با دشــمن بودند .وی با اشــاره بــه اینکه خلبانان

این شبکه خبری هنگکنگی ،با اشــاره به وضعیت اقتصاد

کــرد و دلیــل آن را پیچیدگیهایی کــه در پرداخت هزینه

جنگ تحمیلی بسیار خوش درخشیدند ،توضیح داد :حضور و

ایــران در بــازار جهانی رونق گرفــت و در ســال  ،2008فرهاد

همچنین این گزارش میافزاید" :هزینههای سفر و فروش

شجاعتبیشتر بادشمنمبارزهکنند.در میانشهدایهوانیروز

موفق به فروش بیش از  1میلیون دالر در حراج بونامز دبی

و گالریها و کیوریتورهای هنر ایران چارهای جز چشمپوشی

در تاریخ نبرهای ایالم هم شــهیدان کشوری و شیرودی نامشان

شهادترسیدومحلشهادتشیکیادماناست.

احمد کشوری و شیرودی و دیگر خلبانان هوانیروز در آن حضور

هنرمندان تجسمی ایران را به نمایش گذاشت و مخاطبان
بازار هنر ایران

است ،اعالم کرده که دیگر با هنرمندان ایرانی کار نخواهد

هوانیروز بســیار شــجاع و توانمند بودند و در یک سال نخست

داشتند فرشــته نجات ما در مناطق عملیاتی شدند .خلبانان
هوانیــروز عقابان تیرپروازی بودند که در آســمان جبهههای ما
وقتی حضور مییافتند امید در دلها ایجاد میکردند .شهدای

هنر ایران اشــاره کرده" :در اواســط دهه  ،2000هنر معاصر

برای کار آنها وجود دارد ،عنوان کرده است".

مشــیری نقاش ایرانی ،اولین هنرمند خاورمیانهای بود که

آثار در خارج از کشــور برای گالریهای ایرانی ،سه برابر شده

معموال از او به عنوان اندی
شد .همچنین آثاری از مشیری که
ً
وارهول خاورمیانه یاد میشــود ،بر فــروش هنرهای مدرن

معنی اســت که ســود محدود و دید شــدن کمتر برای هنر

از حضور در نمایشــگاههای بینالمللــی ندارند .این بدان

این گزارش تحلیلی به اســتناد از آرتتیکــت ()ArtTactic

نمایشگاه "ایران فوتو -درون و بیرون" در انجمن

تاریخسازی شــد .آنها مثل نیروهای «تکور» یا یک تکتیرانداز

آورده" :آرتتیکت در یکی از آخرین گزارشهای خود در مورد

ایــن گــزارش همچنین بــه تالشهــای ادامــهدار در جهت

قرار میدادند .ورود هوانیروز به صحنه جنگ در مناطق جنوب

 16.6میلیــون پوند ( 22میلیــون دالر) از فروش بینالمللی

اســت ،پرداختــه و به نمایشــگاههایی همچون جشــنواره

سبب تحول خوبی در جبههها شد .اوج کار هوانیروز بخصوص

کشور مصر که در رتبه دوم قرار دارد ،بهتر عمل کرده زیرا این

عکاس" کــه با آثار نیوشــا توکلیان ،گوهر دشــتی ،شــادی

تحلیل قرار داد .جایی که هوانیروز به عنوان یک یگان مستقل و

آســیا تایمز حتی به رونــق اقتصاد هنر در خــود ایران نیز

میزبانی گالری آرتور ام ساکلر در واشنگتن دیسی برپا شد،

خانه حراج کریستی لندن نیز مسلط است".

ایران رقم خورده است".

که یک شــرکت تحقیقاتی بازار هنر ،مســتقر در لندن است،

فرهنگ و هنر خاورمیانه ،پاریس 2019

خاورمیانه تأیید کرد که هنرمندان ایرانی در سال 2017حدود

معرفی هنر ایران که به صورت خصوصی و فردی در جریان

هنر را به خود اختصاص دادهاند که به طور چشــمگیری با

تیرگان در کانادا و نمایشــگاه عکس "ایران من :شــش زن

کشور تنها  5.4میلیون پوند درآمد کسب کرده است".

قدیریان ،هنگامه گلستان ،ملکه نایینی و میترا تبریزیان به

پرداخته اســت" :تولیدات هنری ایرانی مخاطبان پرشور

زمانــه خود جز این کاری نداند /که اندوهی دهد جانی
ستاند.

تصویر خود و محیط زندگی و روابط اجتماعی و ســنن

بهعنــوان یک نظامیشــناس و پژوهشــگر ادبی قریب

خصوصیت را داشته باشــد مورد توجه خواهد بود .در

دانشگاههای تهران ،تبریز و مشــهد و سایر مجلههای

در ســال  ۱۳۰۳در خلخــال متولــد .او مدتــی دبیــر

زندگینمــای مردم قرن ششــم اســت .هرکــس در آن،

ملــی و مذهبی خویش را ناظر اســت و هر اثری که این

بــه صدهــا مقالــه در مجلههــای دانشــکده ادبیــات

نمایشگاه ،تابلوها را میبینید و به تابلویی بیشتر نگاه

علمــی و ادبــی چــاپ و منتشــر شــده و عالوهبــر آن از

را مطالعــه کــرده و در معناآفرینــی بهرههــا بــرده اما

مکانیزهدشمندر تمامبخشهایجبههفراوانبود.

سوئیســی  AB Fine Art AGکه نماینده دو نقاش ایرانی

اســتادیاری و دانشــیاری به مقام اســتادی رســید .از او

میکند و در مســند ســخن مینشــاند .آثار پیشــینیان

جبهه به وجود آمده بود .در مقابــل ،امکانات نیروهای زرهی و

اقدامات فرهنگی تاثیر گذاشته است .همانگونه که گالری

بزرگ دنیا بر این ســخن گواه اســت .آثــار نظامی آئینه

و او از میــان آنها زیباتر و رســاتر و روشــنتر را انتخاب

اختیارمان قرار نداشت به همین دلیل یک آشفتگی هم در این

رزمندگان پشتیبانی هوایی کردند .آنها از طلوع تا غروب آفتاب

قرار گرفته ،وجود هزاران نسخه خطی در کتابخانههای

در رشــته ســخن بنشــاند دهها کلمه به جلوه میآیند

مظلومیت برخــوردار بود چــرا که امکانات دفاعــی چندانی در

دشــوار شده است .این همان چیزی است که بر بسیاری از

دانشــگاه تهران منتقل شــد و پــس از طــی دورههای

ســینه به خدمت ایستادهاند .وقتی میخواهد گوهری

«هوانیروز» بیان کرد :در اوایل جنگ تحمیلی ،جبهه ایالم از یک

هوانیروز خستگی را خســته کردند؛ یعنی در هرجا که نیاز بود از

«خمســه نظامی قرنهاســت مورد توجــه ادبپروران

اســت .کلمات در اندیشه او صفآرایی کرده و دست بر

در ایالم اســت .این پیشکســوت ارتشــی ضمن گرامیداشت روز

ونیز افتتاح کرد و هنرهای چندرســانهای باشکوهی توسط

فرهنــگ این شهرســتان بــود که بعــد از اخــذ دکترا به

کمتر اندیشیده و قافیه به سراغ او رفته نظامی گنجوی

سرهنگ محمدتقی قاســمی از همرزمان شهید احمد کشوری

همانگونــه که ایــران در ســال  2019غرفهای را در دوســاالنه

دبیرســتانهای خلخــال و همچنیــن رئیــس اداره

ظرافت انگیخته میشود ،به گمانم شاعری که به قافیه

قلبدشمنرانشانهگرفت.

از حســابهای بانکی در خــارج از این کشــور ،فوقالعاده

و جان داد

نوشته است« :نظامی؛ آئینه زندگینمای

و ذهــن او به هر شــکلی که الزم اســت با حفــظ معنا و

اســامی ایران با تحرک و عکس العمل ســریع وارد عمل شد و

نمایشگاههای درجه یک بینالمللی همچنان ادامه دارد.

درد شیرین در جهان داد /زمین بر یاد او بوسید
صالی ِ

گذشــته در ۹۶ســالگی بر اثر کهولت ســن از دنیا رفت،

قــدرت در ســخنوری دارد که کلمات چون مــوم در فکر

و مؤثرتریــن یگانهای تخصصی نیروی زمینی ارتش جمهوری

در خاورمیانه پیشــگام بوده و شــرکت هنرمندان ایرانی در

همه شاگردان خواهد ماند.
ضمیر
ذهن و
ٔ
ِ

دانشگاه تهران و نظامیشناس را تسلیت گفته است.

و هرگز جداشــدنی نیســت .نظامی آنچنان تســلط و

پرداختند.در اینمیاناما،هوانیروز بهعنوانیکیاز کارآمدترین

معامــات پولی از طریــق بانکهای ایرانــی و انتقال پول

ایــن صفح ه در پی درگذشــت بــرات زنجانی کــه هفته

زبــان دری و ملت شــریف ایــران پیوند جاویــدان دارد

راه انداخــت .همه مــردم ما و عناصــر نظامی به مقابلــه با آن

ایــران تأثیرگــذار بوده اســت ،از جمله عدم امــکان انجام

ای خوشا روز کنارهگیری و خاموشی و گمنامی»
ِ
برات زنجانی ،اســتاد دانشــگاه تهران و نظامیشناس

و هرچــه را که مییابند میخواهنــد .این اثر بینظیر با

جنگ تمام عیــاری را با همــه امکانات خود علیه کشــورمان به

"بــا ایــن حــال ،تحریمهــای ایــاالت متحده بــر هنرهای

گوش هوش و
مهربان او ،بیادعایــی او و زحماتش در
ِ

یادی از برات زنجانی ،درگذشــت این استاد پیشکسوت

ایرانیان آنچه میخواهند در خمســه نظامی مییابند

تاثیر تحریمهای سیاسی بر هنر ایران

ایســنا -هنگامی که صدام با حمایت کشورهای غربی و شرقی

ایاالت متحده ،صحنه هنری ایران چندین ســال اســت که

شــاگردان و خوانندگان آثارشــان خواهد ماند .صدای

مهر -صفحــهای به نــام محمدرضا شــفیعی کدکنی با

درونــی و بیرونی اســت که ما را جلــب و جذب میکند.

بار برگزار شــده و مشــتریان آن بیشتر

تاریخ سازی هوانیروز

اشاره کرده است.

واکنش ســریع آنها موجب میشد تا سایر یگانها با ذهن باز و
دالورمردانیوجوددارندکهحتینامشانراکسینشنیدهاست.

جاودانه است .شهید کشوری روز  ۱۵آزماه سال ۱۳۵۹در میمک به

قاسمی در پایان یادآور شد :روحیه خطرپذیری هوانیروز باعث
به قلب دشــمن میزدند و مواضع دشمن را مورد حمله راکتی

و غــرب و انهدام تعدا زیادی از نیروها و ادوات نظامی دشــمن،
دســتههای آتــش را در ماههــای اول جنگ باید مــورد تجزیه و
بدور از مأموریت اصلی خودش که پشتیبانی از تکور روی زمین
است،انجاموظیفهکردوجاهاییبرایمقابلهبادشمنرفتکه

هیچگونهنیرویتکور رویزمینوجودنداشت.

منظر

در سوگ برات زنجانی

میکنید که خواســته خود را در آن یافتهاید این اشتراک

نیمه شب شرعی۲۳:۲۹:۳۸ :

تأمل

وضعیت اقتصاد بینالمللی هنر ایران

گفتوگو با تهیهکننده سریال در حال ساخت «جالل»

اذان مغرب۱۷:۲۵:۴۲ :
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میثاق نامه اخالق حرفهای روزنامهنگاران در سایت روزنامه سرخاب  رتبه نشریه در طرح رتبهبندی نشریات :چهار

تلویزیون

غروب آفتاب۱۷:۰۴:۴۹ :

تقلید نکرده اســت و ســخنی را که دلش خواسته گفته
ادب
اســت .شــعرا و نویســندگان بعد از او همه از گلزار ِ
باغبــان ســخنپرور اســتفاده و ســعی کردهاند از
ایــن
ِ

آثــار او میتــوان به «صور خیــال در خمســه نظامی»،
«احوال و آثار و شــرح مخزناالســرار نظامــی گنجوی»،
«خســرو و شــیرین نظامــی گنجوی(متــن علمــی و
انتقــادی)»« ،لیلــی و مجنــون نظامــی گنجــوی (متن

صور خیالانگیزش تقلید نماینــد .گفتهاند قویترین
ِ

علمــی و انتقادی)»« ،هفتپیکــر نظامی گنجوی(متن

اســتادی امیرخســرو حرفی نیســت اما فضاهای ادبی

علمــی و انتقــادی)« ،اقبالنامــه نظامــی گنجوی(متن

و من هللا توفیق

«دیــوان اشــعار ابوالنجــم احمدبــن قوصبــن احمد

بهمنماه ۱۳۷۹

گنجوی»« ،کشــفاالبیات بوستان و گلستان سعدی»،

مرحــوم دکتر بــرات زنجانی اســتاد بیادعا و برجســته

به شــعر فارســی از حکیم میســری» با همــکاری مهدی

معلمــی فرزندان
فرهنــگ و ادبیات و روزها و ســالها
ِ

بــرات زنجانــی در روز دوازدهــم آذرمــاه  ۹۹در ســن

مقلدان ،امیرخســرو دهلوی اســت .مقایســه کردم در

یکسان نیست و تفاوت از زمین تا آسمان است.

برات زنجانی

از مقدمه هفتپیکر نظامی گنجوی»

علمــی و انتقــادی)« ،شــرفنامه نظامــی گنجوی(متن
علمــی و انتقــادی)»« ،دیــوان نظامــی گنجــوی»،

منوچهری دامغانی»« ،برگزیدهای از هفتپیکر نظامی
«دانشنامه در علم پزشــکی :کهنترین مجموعه طبی

تالش بیوقفه در اعتالی
دانشگاه تهران ،پس از عمری
ِ

محقق و  ...اشاره کرد.

ایــران ،از میــان مــا رفــت .یــاد ایشــان در خاطــر همه

۹۶سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت.

ُک ُتک در بخش

چلوشهرستاناندیکا
عکس :تسنیم-مصطفیقربانموحد

بخش چلو شهرســتان اندیکا بدلیل واقع شــدن در میان کوه های ســر به فلک کشیده از تنوع
آب وهوایی خاصی برخوردار اســت بطوریکه اختالف دمای برخــی از مناطق این بخش با مرکز

اســتان گاها به ۲۰درجه سانتیگراد میرســد.حدود ۲۳خانواده در این منطقه زندگی میکنند که
اکثر آنها به دامپروری مشــغول هســتند .زندگی مردم در خانههایی ســنگ چین شده است که
حدود ۲۰۰الی ۳۰۰سال قبل در دل ارتفاعات حفر شده و خبری از برق و لوله کشی آب نیست.

