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ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

  

          زانا مظفری

به یــاد داریم که یکی از مســائلی کــه در تب و 
تاب انتخابات ســال ۹۶ مطرح می شــد بحث 
رکــود اقتصادی بــود که بــه ظاهر همــه و به 
خصوص تولیدکننــدگان از آن نــاالن بودند. 
راهــکاری که در اکثر مــوارد برای بــرون رفت از 
رکــود اتخاذ می شــود؛ تورم اســت. امــا تورمی 
که موجب افزایــش عرضه و ســطح تولید در 
اقتصاد شــود نه اینکه صرفــا تعداد معامالت 
افزایش یابد. وگرنــه حالتی اتفاق می افتد که 
به آن رکود تورمی می گوییم یعنی رکود کماکان 
سر جایش باقی است؛ شاید بر آن هم افزوده 
شــده، اما ســطح عمومی قیمت هــا روز به روز 
افزایش می یابد و ایــن را فقط نقدینگی مازاد 

بر نیاز اقتصاد می تواند ایجاد کند.
اقتصاد ایران به وسیله یک ابزار تصنعی مثل 
افزایش سود بانکی و جذب نقدینگی جامعه 
در بانک هــا طــی ســال های ۹۳ تا ۹۶ تــورم را 
کنتــرل نمود. بر اســاس اصول علــم اقتصاد 
هنگامی که تورم پایین باشد، آنگاه بیکاری باال 
داریم. این بود که در انتخابات سال ۱۳۹۶ اکثر 
انتقاد هــای اقتصادی به دولــت متوجه رکود 
ایجاد شــده در بخش تولید و ســرمایه گذاری 
واقعی بود. به عبارت دیگر، دولت تورم پایین 
را با رکود معاوضه کرد، اما این نقدینگی جذب 
شــده در بخــش بانکی با ســود های ســپرده 
بســیار باالتر از تورم در جامعــه منجر به خلق 
پول مضاعف شــده و مقدمات ایجاد رکود در 

بخش تولید را فراهم ساخت.
از اوایل ســال ۹۷ شــاهد شــروع یک موج جدید 
تورم در کشــور بوده و هســتیم. فارغ از اینکه تورم 
به وجود آمده دالیل مختلف و متفاوتی می تواند 
داشته باشد نباید از این نکته غافل شد که ما طی 
چندین ســال قبل از سال ۹۶ ســود های سپرده 

بانکی نزدیک به ۲۰ درصد داشتیم و ...
ادامه در صفحه دو
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ممکن است قانون اساسی 
تغییر کند

با پولی کردن خدمت سربازی 
مخالفیم

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز :رئیس جمهوری:

           ساسان نیک رفتار خیابانی

طرح »هر پشــت بام، یک نیروگاه خورشــیدی«، 
فرصتی اســت برای زیســت محیطی پاکیزه تر و 
اقدامــی زیربنایی بــرای مدیریــت مصرف برق 
و شــروعی جدی برای تغییر الگوی ســوخت در 

کشور.
سال  هاست ســرانه  مصرف آب، برق، گاز، و ... در 
کشور باالتر از میانگین جهانی است. ریشه های 
ایــن رفتــار ایرانیــان را بایــد در بســتر فرهنگی 
جســتجو کرد؛ از ایــن رو راهکار آن نیــز فرهنگی 

است.
شــرکت توانیر با اجــرای طرح برق امید، ســعی 
دارد مصــرف برق مشــترکان را مدیریت کند. با 
تقســیم بندی مصــرف برق مشــترکان، ضریبی 
برای میــزان قبــض پرداختی مشــخص شــده 

است.
مطابــق ایــن طــرح، مشــترکان کم مصــرف با 
تخفیــف صددرصــدی مواجــه شــده و متقابال 
قبــض مصرفی مشــترکان پرمصــرف، با تعرفه  
بــرای  طــرح  ایــن  در  می شــود.  محاســبه  بــاال 
در  آزادی  حــق  از  پرمصــرف  مشــترکان  اینکــه 
مصــرف برخوردار بــوده و در عین حــال میزان 
بــرق مصرفی خــود را کاهــش دهنــد، راهکاری 
چاره جویــی شــده اســت. در ایــن راســتا بــرای 
اینکــه مشــترکان با مصــرف باال، بــا هزینه های 
باالیی مواجه نشــوند، طرح »هر پشت بام، یک 
نیروگاه خورشــیدی« راه اندازی شــده اســت. با 
اجرای این طرح، همه  مشــترکان برق می توانند 
بــا بهره منــدی از تســهیالت و بــا نصــب پنــل 

خورشیدی، برق خود را به سادگی تامین کنند.
هرچند مشــترکان پرمصرف خانگــی حدود ۱5 
درصد از کل مشــترکان را شــامل می شــوند اما 
گاهی مصرف کل آنها ۹ برابر و چه بســا بیشتر از 

مشترکان کم مصرف است.
بررسی ها نشان می دهد این مشترکان با انجام 
چند راهکار ساده می توانند بخش قابل توجهی 
از مصــرف غیرضــروری خود را کاهــش دهند و 
این گونه بــرق غیرضــروری در بخش های مولد 
کشــور از جمله صنعــت مصرف می شــود. این 
کاری است که کشورهای پیشرفته ی دنیا سال ها 
پیش انجــام داده اند. این دســته از مشــترکان 

می  توانند عالوه بر اجرای اقدامات بهینه  ســازی 
خورشــیدی  موّلــد  یــک  نصــب  بــا  مصــرف، 
خودتأمین، آن مقدار مصرف مــازادی که واقعا 

قابل کاهش نیست را تأمین کنند.
به طــور نمونــه با نصب یــک موّلد خورشــیدی 
کوچک، حداقل ۲۰ درصد مصرف برق مشــترک 
پرمصــرف می  توانــد کاســته شــود. ایــن موّلد 
خورشیدی فضای کمی را اشغال می  کند. ساتبا 
)ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری 
انرژی برق( با پرداخت یارانه ی ســود تسهیالت، 
این موّلــد را در اختیار متقاضی قرار می دهد. در 
این شرایط، مشترک ماهیانه مبلغی را در ظرف 

مدت سه سال پرداخت خواهد کرد.
این طرح فرصتی است برای ایجاد یک فرهنگ 
در میان مردم تا نه با دســتوری فرمایشی بلکه 
بــا اراده و انتخــاب خود مردم، پشــت بام ها به 
مکانی جهــت تولید انرژی های پاک و مســتمر 
تبدیل شــود. ایــن طرح تیــری با چند نشــان 
اســت. هــم خــود مشــترکان و مــردم را بــرای 
اســتفاده از انرژی های پاک ترغیب می کند، هم 
اقدامی اســت که تا ســال ها قابلیت اســتفاده 
و بهره بــرداری دارد. در کنــار آن محیط زیســت 
کشــور و کره  زمین را به سمت مسیری پایدارتر 

و پاک تر سوق می دهد.
نیــروگاه  یــک  پشــت بام،  »هــر  طــرح  اجــرای 
خورشــیدی« راهکاری امن، مطمئن و مســتمر 
بــرای تأمین برق مــازاد پرمصرفان برق اســت. 
مولدهــای  ایــن  نصــب  و  فرهنگ ســازی  بــا 
خورشــیدی، ســهم و میزان مصرف انــرژی پاک 
در کشــور افزایــش می یابــد. انرژی خورشــیدی 
در کنــار اینکه بــدون آالینده اســت، یــک انرژی 
مســتمر، پایان ناپذیر و طبیعی است. این انرژِی 
مقرون به صرفه با یک سرمایه ی اولیه و قابلیت 

سال ها استفاده استهیچ کدام نیامدند .
 همچنین ایــن پنل های خورشــیدی قابلیت 
نصب بر روی کولر روی پشــت بام منزل را نیز 

دارند.
بیاییم تا با پیوســتن به طرح »هر پشت بام، یک 
نیروگاه خورشــیدی«، پشــت بام های خود را به 
مکانی جهت نجات زیســت محیط تبدیل کرده 
و نقشی مســتقیم در ســالمت آینده  زیست کره 

داشته باشیم.

پشتبامها،ناجیزیستمحیط
      

  

اینتورم
دوستداشتنی!

حر ف اول

اصالح طلبان از 
"لیست امید"تا  

"مانیفست اجماع ساز"

 آشتی قره باغ؛ به نام 
آذربایجان و به کام رژیم 

صهیونیستی!

سرخط خبرها

دوره "بزن و در رو" دوره "بزن و در رو" 
در فوتبال تمام شده در فوتبال تمام شده 

است!است!
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تیتر وار

 FATF مجمع تشخیص
را تصویب می کند

غیر شفاف ترین درآمد 
ورزش ایران

از یک قاشق اغراق
 تا پوشاندن حقیقت

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس دهم در 
رابطه با "دســتور رهبری برای بررسی مجدد 
لوایح FATF گفت: پیش بینی من این اســت 
که مجمع تشــخیص ایــن لوایــح را تصویب 
می کند. مادامی که  گــردش آزاد اطالعات در 
کشــور وجود ندارد، منجر به تــرس و واهمه 

مردم می شود

ناشی از پخش مسابقات ورزشی وجود ندارد 
و خارج از بدنه مدیریتی سازمان صدا و سیما 
کســی نمی داند که از مسابقات ورزشی رشته 

های مختلف چه میزان در آمدزایی می شود

و  شــاعران  این کــه  بیــان  بــا  اکســیر  اکبــر 
نویســندگان در هــر کاری که انجــام می دهند 
و  مبالغــه  اغــراق،  مرباخــوری  قاشــق  یــک 
غلــو می ریزند تا بــه هدف شــان یعنی جذب 
مخاطب برســند در عین حال از شــاعرانی در 

تاریخ می گوید که حقیقت را می پوشانند
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کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی 
بیکارند؛ آنها را بیکارند؛ آنها را 

ببینیدببینید

زنگخطرزنگخطر
برایگرانینانبرایگرانینان

 آیا کارگران بازهم شاهد آیا کارگران بازهم شاهد
 کوچک شدن سفره هایشان خواهند بود؟  کوچک شدن سفره هایشان خواهند بود؟ 

معمای دستمزد کارگران
افزایش ۲۵ درصدی، ۴۰ درصدی یا ۳۰۰ درصدی؟!

  

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید: مطالبه 
ما یعنی گروه کارگری همیشه این است که ما افزایش حقوق 
نمی خواهیم. ما حقوقی می خواهیم که کارگر بتواند با آن زندگی 
بکند؛  دوستان ما، خودشان در مراجع رسمی اعالم می کنند و 
همه هم به آن اذعان دارند که امســال، خط فقر بین ۸ تا ۱۰ 
میلیون تومان است. وقتی برنج مصرفی کارگر از کیسه ای ۸۰ 
هزار تومان به ۲۸۰ هزار تومان رسیده باید چند درصد حقوق 

کارگر را افزایش بدهیم؟
صفحه  3

صفحه  5
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ادامه از صفحه یک
 ایــن ســبب ایجاد یک مــوج و ســیل نقدینگی و 
خلق پول توسط بانک ها شد. کسب و کار ها طی 
سال ها ۹۳ تا ۹۶ اغلب با ظرفیت پایینی مشغول 
به فعالیت بودند و به قول اقتصادی ها اشتغال 
ناقص برقــرار بود، چرا که تولیدکنندگان کمتر از 
سود بانکی می توانستند بازدهی کسب کنند؛ لذا 
ریسک سرمایه گذاری در بخش تولیدی اقتصاد 
افزایــش یافــت و اغلــب ســرمایه ها به ســمت 
سپرده های بانکی سوق داده شد. خب تا اینجای 
کار مشــکلی نیســت، اما این نگرانــی زمانی آغاز 
شد که این ســپرده ها توسط بانک ها به درستی 
به سمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری 
در تولید کاال و خدمات هدایت نشد و سبب شد 
که یک ســیل عظیم نقدینگی خلق شده؛ پشت 
در بانک ها بماند و به یکباره از ســال ۹۷ تا کنون 
به صورت سیل آســا وارد بازار های مالی )ارز- طال 
– مســکن – بورس- خــودرو( و مصرفی شــده و 

شاهد تورمی هستیم که به وجود آمده است.
شــاید برایتــان پیش آمــده باشــد که خیلــی از 
دوستان و اطرافیانتان از گران شدن دالر، مسکن، 
خودرو، طال و... خوشحال هستند چرا که سرمایه 
هایشان را طی دو سال اخیر به این موارد تبدیل 
کرده انــد و بــا افزایش قیمــت، خوشــحال و با 
کاهــش قیمت نگران می شــوند. طبیعتــا افراد 
بخاطــر اینکه ارزش پول و ســرمایه شــان حفظ 

شــود به ســمت این بازار های مالی ســوق داده 
می شوند، اما غافل از این نکته هستند که وقتی 
شــما دارایی های تــان افزایش قیمت را شــاهد 
هستند طبیعتا ســایر بخش های اقتصاد )حال 
بــا وقفه یــا به صورت آنــی( هم به همــان اندازه 
افزایش قیمت دارند و عمال شــما نه تنها ســود 
نکردید بلکه در غالب موارد دچار زیان هم شده 
اید. برای مثــال یک کارمند با حقــوق ثابت را در 
نظر بگیرید کــه یک آپارتمان و یک خــودرو دارد 
بــا افزایش قیمت بازار مســکن و خودرو طبیعتا 
ارزش داریــی ایــن کارمنــد افزایــش می یابد، اما 
وقتی ســایر کاال هــا در اقتصاد نیــز دچار همین 
افزایش قیمت می شوند آنگاه می توان گفت که 
قدرت خرید این فرد کاهش یافته چرا که مسکن 
و خودرو را حســب نیازش نمی تواند بفروشــد و 
خرج مصرف ماهانه خود کند، چون به آن ها نیاز 

دارد.
در یک نگاه کوتاه مدت و بررسی های 
اقتصاد رفتاری تورم دوست داشتنی 

است؟!
انسان همیشه از لحاظ اقتصادی عقالیی عمل 
نمی کنــد و روانشناســی اقتصــادی و اقتصــاد 
رفتاری بــه ما گــوش زد می کند که تــورم موجب 

رضایت خاطر نسبی برای صاحبان سرمایه ها و 
دارایی های خرد و کالن می گردد تا بتوانند بدون 
کمترین تالش و پشتکاری و صرفا با واسطه گری 
و معامله گری خودشان از بازار های مختلف سود 
کســب کنند! بدون هیچ ارزش افــزوده جدیدی 
برای اقتصــاد صرفا قدرت نقدینگــی و پول این 

تورم را به وجود آورده است.
از لحــاظ اقتصاد رفتاری تورم این احســاس را در 
فرد ایجاد می کند که در زندگی پیشــرفت داشته 
و توانســته ســرمایه ریالی خود را افزایش دهد. 
حتی اگر افزایش قیمت تمامی کاال ها و خدمات 
به اندازه افزایش درآمد شــما بوده باشد باز هم 
احساس رضایت خاطر و حس مطلوبیت دارید. 
اما رفتار های اقتصادی نشان می دهد با افزایش 
درآمد فــارغ از توجه بــه تــورم در جامعه معموال 
مصــرف نیز بیشــتر می شــود چرا که احســاس 
پولدار شــدن به شــما دســت داده اســت. تورم 
دوست داشتنی اســت چرا که تسهیالت و وام ها 
را بــرای همه مردم ارزان می کند و فشــار اقســاط 
ماهانه وام ها کاسته می شود. تورم برای دولت ها 
هم دوست داشتنی است چرا که به آسانی بودجه 

خودش را تامین می کند.
انتخاب

              مصطفی داننده

 ســردار محسن رفیق دوســت، وزیر سپاه در 
دولت میرحســین موســوی در گفت وگویی 
از ریاســت جمهور شدن یک نظامی که البته 
اشاره ایشــان به ســپاهی بودن این نظامی 
هست، استقبال کرده و گفته است:» اگر یکی 
از برادران سپاهی رییس جمهور شود و تابع 
حرف رهبری باشد و این موانع را بردارد، یک 

ساله مشکالت کشور حل می شود.«
جالب است که مشکالت کشــور می تواند در 
عرض یک ســال با تغییر یک فرد، حل شود. 
توجه کنید جنــاب رفیق دوســت نگفته اند، 
بخشی از مشکالت بلکه فرموده اند مشکالت 

کشور را حل می کند.
کاش جنــاب ســردار اشــاره می کردنــد این 
مشــکالت چگونــه حــل خواهد شــد؟ مثال 
رییس جمهور ســپاهی ایران، باب مذاکره با 
کشــورهای دیگر را باز می کنــد؟ او با برجام و 

تحریم ها چه می کند؟
اگر درســت فهمیده باشــیم بعد از یک سال 
باید قیمت دالر به زیر ۱۰ هزارتومان برگردد؟ 
یا قیمت پراید به ۷ میلیون تومان برسد! فکر 
می کنم بعد از یک سال دیگر مردم با دریافت 
یک وام کوچک می توانند خانه دارند شوند. 

احتمــاال همــه کارخانه هــای تعطیل شــده 
دوباره بازگشــایی خواهند شد. شرکت های 
ورشکســته دوباره به چرخه اقتصادی ایران 

بر می  گردند.
یعنــی در زمــان ریاســت جمهــوری آینــده، 
دیگــر مــردم در صــف خرید مرغ یا گوشــت 
دولتی نمی ایستند؟ دیگر دالل ها به عنوان 
ثروتمنــدان جامعــه معرفــی نمی شــوند؟ 
تولید کنندگان می توانند دوباره قد راســت 

کنند و خرج زندگی کارگران خود را بدهند؟
ایــن ســردار محترم، بــا سیســتم بورکراتیک 
کشور چه برخوردی خواهد داشت؟ انحصار 
خودروســازی در کشــور را چــه می کنــد؟ بــا 
فضای مجازی چگونــه برخورد می کند؟ االن 
بخشی از مردم با فیلتر شدن تلگرام مشکل 
دارنــد و ناراحت هســتند و عــده ای دیگر به 
دنبال رفــع فیلتر توییترانــد، رییس جمهور 

سپاهی آینده اینها را هم حل خواهد کرد؟
تکلیــف آموزش و پرورش کشــور چه خواهد 
شــد؟ سیســتم آموزشــی درســت می شود؟ 
دیگر شاهد این نابسامانی سیستماتیک در 

آموزش و پرورش نخواهیم بود؟
اینکــه در عرض یک ســال چگونه می شــود 
همه مشــکالت را حل کرد، نمی دانم. شــاید 

پای عصای موسی در میان است.

در همین نوشــتار عرض می کنــم اگر رییس 
جمهــور بعــدی ایــران بتوانــد در عرض یک 
سال، همه این مشکالت را حل کند، من یکی 

دربست ُمخلص و مرید او خواهم بود.
اصال همه مشــکالت نــه، همیــن ارزش پول 
ملی کشــور، به جایگاه واقعی خــود برگردد 
هم برای ما کافی اســت. همین کــه هر روز با 
افزایش قیمت دالر، بدبخت تر نشویم راضی 
هســتیم. بقیه کارها انشــالله در دولت های 

بعدی.
از قدیــم بــه مــا گفته انــد کــه» ســنگ بزرگ 
برداشــتن، عالمــت نــزدن اســت.« البته که 
انشــالله جنــاب رفیق دوســت ســنگ بزرگ 

برداشته اند که بزنند.
البتــه یادمان هســت کــه برخی از ســرداران 
در ایــن کشــور پســت های مهــم غیرنظامی 
بــا  فرقــی  آنهــا  مدیریــت  و  داشــته اند 
غیرنظامی ها نداشــته است. مثال یکی از آنها 
۱۲ سال شهردار تهران بود. در ۱۲ سال کارهای 
مفید انجام داد و کسی منکر آن کارها نیست 
امــا وقتــی از خیابــان بهشــت تهــران رفت، 
پایتخــت را بهشــت تحویل نداد. مشــکالت 
اساسی تهران، همچون گذشته پا برجا بود و 

هنوز هم هست. 
عصرایران

یک کارشــناس اقتصادسیاسی اظهار  ایلنا- 
داشت: خط لوله گاز نورث استریم در واقع از 
روسیه به اروپا منتقل و به آلمان ختم می شد 
و یک رقیب بزرگ برای خط لوله ای اســت که 
قرار است از آذربایجان به ترکیه منتقل شود، 
بنابرایــن یک دعــوا و یا یک تفاهم سیاســی 
الزم بود تا روسیه با ترکیه بتوانند از رقابت به 

همکاری سوق داده شوند.
صبــاح زنگنــه، دربــاره برنــده نفتــی و گازی 
توافق قره باغ اظهار داشت: در منطقه قفقاز 
جنوبی یک مســیر انرژی وجود دارد که نفت 
و گاز آذربایجان می توانســت به ســمت اروپا 
و مدیترانه منتقل شــود، انتقــال گاز عمدتا 
از طریق خط لوله به ســمت گرجســتان و از 
این کشــور به ترکیه و اروپا انتقال می یافت. 
اگر قرار بود مســتقیم از آذربایجان به سمت 
ترکیه منتقل شــود، باید از مســیر ارمنستان 
عبور می کــرد که با توجه اختالفــات تاریخی 

آذربایجــان- ارمنســتان و ترکیه- ارمنســتان 
این کار عملی نبود و هزینه های بیشتری به 

کشورهای مصرف کننده تحمیل می کرد.
وی افــزود: ترکیه در صدد بود این مســیر را 
برای خود آســان کنــد و این امــر امکان پذیر 
نبود مگــر اینکه مســائل بیــن آذربایجان و 
ارمنستان با رفع اشغال بخشی از آذربایجان 
کــه در اختیار ارمنی ها بود، حل شــود. یعنی 
ترکیــه بایــد روابــط خــود را بــا آذربایجــان 
محکم تر و مســیر انتقال انرژی را مســتقیم تر 
می کرد که بدون ایجاد یک مسیر جغرافیایی 
ایمن و مطمئــن امکان پذیر نبود، به همین 
دلیل کار را به سمتی پیش بردند که بتوانند 
در کریــدور نخجوان حضور داشــته باشــند، 
یعنی زمینــه ای بوجــود بیاید که مســتقیما 
آذربایجــان با ترکیــه ارتباط پیــدا کند و خط 

لوله از آن مسیر بتواند به ترکیه برسد. 
این کارشــناس بین الملــل انــرژی در ادامه 

گفــت: مصرف کننــده نهایی بخشــی از این 
این انرژی ترکیه و بخشــی نیز بــه اروپا و رژیم 

صهیونیستی بوده است.
وی بــا بیان اینکه این خط لولــه و دعواهای 
ژئوپلیتیک آن در حقیقت رقیب خط لوله گاز 
و انرژی نورث استریم بوده است، خاطرنشان 
کــرد: خط لولــه گاز نورث اســتریم در واقع از 
روسیه به اروپا منتقل و به آلمان ختم می شد 
و یک رقیب بزرگ برای خط لوله ای اســت که 
قرار است از آذربایجان به ترکیه منتقل شود، 
بنابرایــن یک دعــوا و یا یک تفاهم سیاســی 
الزم بود تا روسیه با ترکیه بتوانند از رقابت به 

همکاری سوق داده شوند.
زنگنه با طرح این ســوال که آیا روسیه حاضر 
است همه تخم مرغ های خود را در سبد ترکیه 
قرار دهد؟ گفت: روسیه عالوه بر اینکه انرژی 
خود را از مسیر ترکیه به اروپا می رساند، خط 
لوله  آذربایجان هم به ترکیه می رسد یعنی هر 
دو خط را در نهایت در ترکیه به هم برســند. 
به نظر می رسد این موضوع برای روسیه یک 
سم مهلک اســت چراکه هیچ کشــوری همه 
تخم مرغ هــا را در یــک ســبد قــرار نمی دهد، 
بنابراین بــه احتمال قوی خط لوله شــمال 
)نورث استریم( را همچنان شاهدیم و در خط 
لوله جنوب هم عمال چند کشور که در منابع 

انرژی دریای خزر مشترکند، حضور دارند. 
وی در ادامه با اشــاره به ســهم ایــران در این 
بازار انرژی بیان داشت: آذربایجان با ایران در 
میادین نفتی مشترک اســت بنابراین سهم 
ایران هــم باید مورد دقت و تامــل قرار گیرد 
و نحــوه تفاهم قابــل اتکایی بــرای همکاری 
تعریف شــود که به مذاکرات مقامات ایرانی 
با روســیه و آذربایجان صورت و سپس ترکیه 

و اورپا  برمی گررد. 
این کارشــناس حوزه اقتصادسیاسی یادآور 
شــد: بــا اقدامــات عملــی و ورود نیروهــای 
نظامی ترک در منطقه و تفاهم با روســیه در 
ایجاد گشــت مشــترک نظامی، عمال دســت 
ایــران کوتاه شــده و هیــچ عایدی نداشــته 

است.
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فرمانده سنتکام:

آمادهپاسخبه
هراقدامایراندرسالروز
ترورقاسمسلیمانیهستیم

فــردا- فرمانده مرکز فرماندهــی نیروهای تروریســتی آمریکایی غرب 
آســیا گفت کــه آمریکا آماده اســت در صــورت اقدامی از ســوی ایران در 

سالروز ترور سردار شهید سلیمانی پاسخ دهد.
کنت مک کنزی مدعی شــد که واشــنگتن در صورتی کــه تهران بخواهد 
حمله ای به خاطر اولین ســالروز ترور ســردار شهید ســلیمانی توسط 

آمریکا انجام دهد،  »آماده است که پاسخ دهد«. 
مک کنــزی در ایــن باره گفــت: ما آمــاده ایــم از خودمان و دوســتان و 
شــرکایمان در منطقــه دفاع کنیــم و آماده ایــم در صورت لزوم پاســخ 

دهیم. 
او همچنیــن اظهار کــرد: ارزیابی من این اســت که در موقعیت بســیار 
خوبــی قرار داریم و آماده ی هر چیزی هســتیم که ایرانی ها یا نیروهای 

نیابتی شان انتخاب کنند که انجام دهند. 
بر اساس این گزارش، اظهارات این فرمانده آمریکایی در پی این مطرح 
می شود که در دی ماه ســال گذشته دولت آمریکا در حمله ای پهپادی 
که به دســتور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور انجام شد،  سردار 

شهید سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. 
ســپاه پاســداران ایران با عملی کردن وعــده  »انتقام ســخت«،  پایگاه 

نظامی آمریکا در عین االسد عراق را مورد حمله موشکی قرار داد. 

مجمعتشخیصFATFرا
تصویبمیکند

خبرآنالین- نماینده مردم تهران در مجلس دهم در رابطه با "دســتور 
رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF گفت: پیش بینی من این است 

که مجمع تشخیص این لوایح را تصویب می کند.
در هفته ای که گذشت لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور اعالم 
کــرد که رهبر انقالب با تمدید مدت بررســی لوایــح مربوط به FATF در 

مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند.
در همین راســتا ســهیال جلــودارزاده، نماینده مردم تهــران در مجلس 
دهــم، در رابطه با "دســتور رهبری برای بررســی مجــدد لوایح FATF و 
اظهاراتی مبنی بر اینکه این لوایح باید در شورای عالی امنیت ملی مورد 
بررســی قرار گیرد" به برنا گفت: زمانی که بــا تصویب یک طرح، امنیت 
کشــور به خطر می افتد، شــورای عالی امنیت ملی مــی تواند با مجمع 
تشخیص جلساتی داشته باشــد و برای تصویب، باید مصلحت کشور 

مدنظر قرار بگیرد. 
بنابر گزارش برنا، او ادامه داد: FATF روال عادی کار بین کشــورها برای 
جلوگیری از پولشــویی است. ممکن اســت که قدرت ها نیز در آن دخل 
و تصرف داشــته باشــند ولی زمانی که کار شفاف باشــد، ترس، واهمه 
و بهانــه ای هم وجود نــدارد که مثال با قاچاقچی های امریکای شــمالی 

دادوستد داریم و یا مسایلی به این شکل. 
جلــودارزاده گفت: پیش بینی من این اســت که مجمع تشــخیص این 
لوایــح را تصویب می کنــد. مادامی که  گــردش آزاد اطالعات در کشــور 
وجود نــدارد، منجر بــه ترس و واهمه مردم می شــود. مثــال برخی می 
گویند که اگر واکســن کرونا بزنیم، تراشــه هایی وارد بدنمان می شــود 
که ســال ها بعد خطر آفرین است و برخی هم می گویند که باید، زودتر 
این واکســن، تزریق شود این ها در نتیجه عدم گردش آزاد اطالعات در 

کشور است که اختالالت و اغتشاشات ذهنی را به همراه دارد. 
عضــو فراکســیون امیــد در مجلــس دهــم گفــت: مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظام، مصلحت مردم را در نظر بگیرد. مصلحت نظام باید با 
مصلحت مردم همســو باشد. دستور رهبری برای بازنگری اقدام خوبی 
است که باید منتظر نظر مجمع تشخیص ماند. به نظر می رسد کسانی 

که دلواپس مسائل مالی هستند، نگران شفاف سازی هستند.

اشرف بروجردی:

خاتمینمیآید
رویداد2۴ - کمتر از 5 ماه دیگر به رسیدن روز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ زمان 
باقی مانــده اســت. انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری در 
حالی به دلیل موانع مختلف اهمیت دارد که تردید هایی جدی درباره 

میزان مشارکت مردم در این انتخابات به وجود آمده است.
اشــرف بروجردی، فعال سیاسی اصالح طلب در گفتگو با اعتمادآنالین 
در این بــاره اظهار داشــت: در هر جامعــه ای که انتخابــات را پیش روی 
خــود می بینــد، باید یکســری ِالمان هایــی در نظر گرفته شــود تا افکار 
عمومی به این تشــخیص برســد که رای اش کارســاز خواهد بود. ما در 
ایران در حالی به استقبال انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
می رویم که غالب مردم منتظر نوع عملکرد شــورای نگهبان هســتند تا 

بعد از آن برای رای دادن یا ندادن تصمیم گیری کنند.
رئیس کتابخانه ملی در ادامه ســخنانش گفت: اگر شورای نگهبان با در 
نظر گرفتن موقعیت حساســی که کشــورمان پیش روی خود می بیند، 
به همه ســلیقه ها مجوز حضور در انتخاباتی رقابتی بدهد، با قطعیت 
می توان مشــارکت باالیی را برای انتخابــات ۱۴۰۰ پیش بینی کرد. اما اگر 
کمافی الســابق قرار بر یک ســویه نگری باشــد و فقط یــک جناح خاص 
و امتحان پس داده دســت خــودش را برای معرفی کاندیــدا باز ببیند، 
معلوم اســت که بیشــتر مردم رغبتــی برای حضور در پــای صندوق رای 

نخواهند داشت.
وی توضیــح داد: به عنــوان مثال، حضــور چهره ای مثل آقــای خاتمی 
کــه به لحــاظ مقبولیت جایگاهــی فاخر در میــان افکار عمومــی دارد، 
می توانــد یکی از پــر رای ترین انتخابــات برای نظام اســالمی را تضمین 
کند. البته متاسفانه نه ایشان می آیند و نه امکان تایید شدنش از سوی 

شورای نگهبان وجود دارد.
اشرف بروجردی در پایان گفت: امیدوارم شورای نگهبان مردم را ناامید 

نکند تا انشاءهللا انتخاباتی پرشور و تاثیرگذار داشته باشیم.

یک دعوای ارضی و دستاوردهای گازی روسیه و ترکیه

آشتیقرهباغ؛بهنامآذربایجان
وبهکامرژیمصهیونیستی!

اخبارتحلیل

رئیس جمهوری:

ممکناستقانوناساسی
تغییرکند

اگر دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود

اینتورمدوستداشتنی!

واقعابارییسجمهورسپاهی،مشکالتکشوریکسالهحلمیشود؟

ایسنا- رییس جمهور گفت: بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد 
نیاز باشد، اشکالی هم ندارد.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در همایش 
حقوق اساســی و شهروندی با بیان اینکه  آرای مردم نقش بسیار اساسی 
دارد منتها ما در کشــورمان متأســفانه نظام حزبــی نداریم، گفت: وقتی 
شــما در حکومتی بــه آرای مردم اتکاء می کنید که مــردم باید رای دهند، 
اگر سیســتم حزبی نداشته باشید کار مقداری ســخت می شود. یعنی با 
جنجال و ســر و صدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است 
در هدایــت مردم برای اینکه چه کســی و چه کســانی را انتخاب کنند کار 

مقداری سخت و مشکل شود.
وی ادامه داد: اما اگر نظام حزبی باشــد راحت تر اســت. در نظام حزبی 
مــدام بحث و گفت وگو و چارچوب را مشــخص می کننــد. نظام و قانون 
اساســی ما حزبــی نیســت و بر مبنــای حزب بنا نشــده اســت یعنی در 
انتخابــات بــه فــرد رای می دهیم بــه حــزب رای نمی دهیــم می خواهد 
مجلس یا شــورای شهر یا خبرگان باشــد. در ریاست جمهوری هم فیلتر 

حزبی نداریم.
روحانی تاکید کرد: به هر حال هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، 
ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می شود 
و حزبی نیســت و ما اشــکاالت این چنین داریم که بایــد روی این ها فکر 

کنیم.
رییس جمهور بــا تاکید بر اینکه بحث بازنگری قانون اساســی زمانی که 
مورد نیاز باشــد، اشــکالی هم ندارد، گفت: قانون اساسی معموال دیر به 
دیر در دنیا اصالح می شــود. ۳۱ ســال اســت قانون اساسی تغییر نکرده 
اســت. قبال ۱۰ ســال پس از ارتحال حضــرت امام )ره( در قانون اساســی 
اصالحاتی انجام گرفت.  اما ۳۱ ســال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن 

است زمانی تغییر کند.
وی یادآور شــد: یکی از مباحثی که جای آن خالی اســت، این است که آیا 
خوب اســت نظــام حزبی داخــل قانون اساســی بیاید یا نــه؟ وقتی در 
مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می کردیم، چارچوبی 
را در کمیســیون تصویــب کردیــم کــه آن زمان بــه دالیلی متوقف شــد. 
در صحــن مجمع ۴ ماده تصویــب و بعد متوقف شــد. در آن چارچوب 
سیاست های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را ما پیش بینی کردیم که 

مردم می توانستند در آن به جای فرد به حزب دهند.
روحانــی با تاکیــد بر اینکه قانون اساســی ما یکی از قانون های اساســی 
قابل توجه در ســطح جهان است و می توانیم به آن ببالیم، تصریح کرد: 
از ســال 5۸ که این قانون اساســی تدوین شده و مخصوصا جاهایی که 
درباره حقوق ملت آمده و فصل ۳ آن که قوانین روشــن و اصول واضح 
و مدرن است، چیزی اســت که می توان آن را در دنیا به عنوان یک قانون 

اساسی مدرن عرضه کرد.
رییس جمهور گفت: متاســفانه فهم همه از قانون اساســی یکی نیست، 
البته در قانون پیش بینی شــده اگر در بخشــی از آن نیاز به تفســیر بود، 
چه نهادی باید تفسیر الزم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون 
برســیم، برداشت و فهم خیلی مهم اســت که ما از این قانون اساسی چه 

برداشت و چه فهمی داریم.
وی بــا تاکید بر اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه 
فهم مشــترکی از قانون اساســی ندارنــد، تصریح کرد: قوا بــه مانند هم 
نمی اندیشــند و ممکن است در مســائل فنی و مهم اختالف نظر باشد. 
زیرا گاهی اوقات می شــنویم که بعضــی از نمایندگان مجلس می گویند 
ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشــان از برداشت ناقص از قانون 

اساسی است.
روحانی با بیان اینکه البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزار 
سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد، اظهار کرد: این 
رییس جمهوری اســت که بر کار وزیر نظــارت می کند. به عبارتی نظارت 
بر کار وزیــر از وظایف رییس جمهوری اســت و رییس جمهوری اختالف 
دو وزیــر را حــل می کند و هماهنگی بیــن دو وزیر یا چنــد وزیر بر عهده 

رییس جمهوری است.
رییــس جمهور با یــادآوری اینکه مجلس در جاهایــی که صالح می داند 
می تواند اســتیضاح را در دســتور کار قرار دهد، گفت: مجلس همچنین 
بــا تحقیق و تفحــص هم در جاهایی کــه الزم  می دانــد می تواند مفهوم 
نظــارت را انجام دهد ولی در قانون کلمه نظــارت مجلس بر کار دولت 

ذکر نشده است.
وی با بیان اینکه نکته بســیار مهم قانون اساســی این اســت که مسئول 
اجــرای قانون اساســی چه کســی اســت؟ تاکید کــرد: اصــل ۱۱۳ قانون 
اساسی چند مســئله دارد؛ اوال جایگاه رییس جمهوری را تعریف می کند 
و می گوید رییس جمهوری دومین مقام کشــور اســت و عالی ترین مقام 
رسمی کشــور بعد از رهبری، رئیس جمهوری اســت بالفاصله بعد از این 
می گوید مسئول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری 
باالترین مقام کشــور است، مســئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده 

دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است.
وی افزود: این موضوع خیلی روشن و شفاف است. وقتی اول و آخر این 
قانون خوانده می شــود معنایش این اســت که رییس جمهوری در قوه 
مجریه مســئول اجرای قانون اساسی اســت. گفتن این حرف لغو است، 
معلوم است هر کســی در بخش خود مســئول اجرای قانون است، این 
موضــوع گفتن ندارد. این حرف بی خاصیت و بی معنایی اســت! یکی از 
جاهایی که تفسیر نمی خواهد همینجا است و اختالف برداشتی در این 

زمینه وجود ندارد.
روحانی با اشــاره بــه اینکه برگــزاری انتخابــات در دولت هــای یازدهم و 
دوازدهم هیچ مشکل امنیتی قبل، حین و بعد از انتخابات نداشت، ادامه 
داد: در زمینه آزادی های دانشــجویان در دانشگاه ها، برگزاری اجتماعات 
و اعتراضات، انتشــار روزنامه ها و رســانه ها، شــرایط امروز از قبل دولت 

یازدهم بهتر است. البته در این زمینه تکنولوژی هم به ما کمک کرد.  
رییــس جمهور با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی 
کار بزرگی کرد، یادآور شــد: اگر این دولت نبود فضــای مجازی در اختیار 
مردم نبود. فداکاری و ایســتادگی زیادی شــد تا مــردم از فضای مجازی 
اســتفاده کنند. در کنارش هم ســعی کردیم دولــت الکترونیک را ترویج 

کنیم. کار زیادی در این باره انجام شده است.  
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مهر- رییس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل نیروهای 
مسلح با بیان اینکه ستاد کل نیروهای مسلح با طرح های پولی 
کردن خدمت ســربازی مخالف اســت، گفت: در گذشــته نیز ما 
تبعات منفی چنین طرح هایی را دیده ایم و این طرح ها عادالنه 

نیست، از همین رو ما با آن مخالفیم.
»امیر غالمرضا رحیمی پور« رییس اداره ســرمایه انســانی سرباز 
ســتاد کل نیروهای مســلح در گفت وگو دربــاره افزایش حقوق 
سربازان گفت: در خصوص افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ 
باید منتظر بمانیم در الیحه بودجه چقدر اعتبار به ما اختصاص 
داده می شــود. حقوق ســربازان به مولفه هایــی از جمله محل 
خدمــت، مدرک تحصیلی و درجه بســتگی دارد و براین اســاس 
متفــاوت خواهد بــود، به طور مثال حقوق کســی که در مناطق 
محروم یا در مناطق بد آب و هوا اســت با کسی که در شهر محل 

سکونت خود خدمت می کند، متفاوت است.
وی ادامــه داد: ما سیاســت تفــاوت در حقوق را مانند سیاســت 
تفاوت در مدت زمان خدمت دنبال می کنیم یعنی همانطور که 
کسی که در شهر خود و در مناطق خوش و آب هوا اعزام می شود، 
بایــد به مدت ۲۴ ماه خدمت کند اما اگر کســی در منطقه بد آب 
و هوا یا مــرزی یا امنیتی و عملیاتی خدمــت می کند، باید مدت 
زمان کمتری را خدمت کند، چرا که این از نظر ستاد کل به عدالت 

نزدیکتر است.
رییس اداره ســرمایه انســانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح 
تصریح کــرد: در حقوق هم همین موضــوع را رعایت کردیم، اما 
نمی توانیــم در حال حاضر با قطعیت بگوییــم، میزان حقوق با 
توجــه به نــوع مدرک و محل خدمت چقدر اســت، چــرا که باید 
ببینیم چه اعتباری به ما اختصاص داده می شــود. ان شــاءهللا 
وقتی الیحه بودجه تصویب شد و به ما ابالغ کردند ما آن را اعالم 
می کنیم. البته ما تمام تالشمان را کردیم تا حداقل میانگین کل 
حقــوق را در ســطح نیروهای مســلح برای کارکنــان وظیفه یک 

میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شود.
امیر رحیمی پور تصریح کرد: براساس قانون باید ۶۰ تا ۹۰ درصد 
حداقل حقوق کارکنان نیروهای مســلح به ســربازان به عنوان 
حقــوق پرداخت شــود، اگــر بودجه ای کــه در نظر گرفته شــده 
تصویب شــود ما بــه ۶۰ درصد ایــن مبنا نزدیک می شــویم، اما 
همچنان این میزان با اصل حقوقی که در قانون پیش بینی شده 
اســت، فاصله دارد. امیدواریم نمایندگان مجلس این موضوع 

را به عنوان مطالبه ما در دســتور کار خود قرار دهند و این اعتبار 
پیشــنهاد شــده را در کمیته تلفیق افزایش دهنــد و صددرصد 
قانــون را برای کارکنان وظیفه اجرا کنند، چراکه این حق کارکنان 
وظیفه اســت که وقتی خدمت می کنند، مطابق قانون حقوق و 

مزایا را دریافت کنند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا با نمایندگان در خصوص این 
موضوع جلساتی برگزار شده اســت یا خیر؟ خاطرنشان کرد: با 

چندین نماینده صحبت شــده است تا کمک کنند در کمیسیون 
تلفیق نگاه مثبتی به این اعتبار شکل گیرد؛ نمایندگان نیز اظهار 
همــکاری کرده انــد و حقوق ســرباز نیز از مطالبه آنها اســت و ما 
مشکلی نخواهیم داشــت و ما امیدواریم بودجه ای را که سازمان 
برنامه و بودجه برای ما پیش بینی کرده است در مجلس بیشتر 

شود.
رییس اداره ســرمایه انســانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح 
در بخش دیگری از صحبت های خود در پاســخ به این سوال که 
آیا موضوع خرید یا پولی شدن ســربازی در بودجه مطرح شده 
اســت، تصریح کــرد: ســتاد کل نیروهای مســلح کامال مخالف 
موضوع خرید و فروش سربازی است، چرا که این امر یک موضوع 
کامال ناعادالنه است و ضربه به موضوع سربازی وارد کرده است.

امیــر رحیمی پور ادامــه داد: قرار بود با اجــرای این قانون غیبت 
از ســربازی کاهش یابد و تعداد غایبان کم شــود، اما متاســفانه 
شــاهد بودیم، اجرای این قانون باعث شد تا با افزایش غیبت از 
سربازی مواجه شویم. ما در نظر داشتیم با اجرای این قانون آمار 
غایبــان از دو میلیون و ۳۰۰ هــزار نفر به یک میلیون نفر کاهش 
پیدا کند، در حالی که پس از اجرای این قانون چند صد هزار نفر 
نیز به غایبان اضافه شــد و بسیاری از مشــموالن به این امید که 
می توانند پس از هشت سال غیبت سربازی را بخرند به سربازی 
نیامدند و یا غایبانی که یک الی دو سال غیبت داشتند به غیبت 
خود ادامه دادند تا شاید این قانون دوباره تمدید شود. در حال 

حاضر نزدیک به دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر غایب داریم.

وی تاکیــد کرد: اصــل اجرای این قانون بجای حل مشــکالت به 
ما لطمه زده اســت، ضمن اینکه اجرای این قانون عادالنه نبود، 
چراکه هر کس قادر بود، ســربازی را می خرید و می توانســت به 
سربازی نرود و هر کسی هم که پول نداشته باشد باید به خدمت 
برود این موضوع با عدالت ناســازگار بود که ستاد کل نیروهای 
مسلح جلوی آن را گرفت و در سال ۹۸ دیگر در الیحه بودجه قرار 

نگرفت.
رییس اداره ســرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در 
پاســخ به ســوال دیگری مبنی براینکه طرحی در مجلس مطرح 
شــده اســت مبنی بر اینکــه افرادی که بــه ســربازی نرفته اند، با 
پرداخــت 5۰ درصــد بیــش از قیمت مصوب خدمــات دریافت 
کنند، نظر ســتاد کل نیروهای مسلح درباره این طرح چیست؟ 
تصریح کــرد: طرح های متفاوتی در مجلس در دســت بررســی 
است، این موضوع هم یکی از همین طرح های مجلس است که 
پیش از این نیز مطرح شــده بود و ستاد کل نیروهای مسلح آن 

را رد کرده بود.
امیر رحیمی پور تاکید کرد: ســتاد کل با پرداخت جریمه به جای 
سربازی موافق نیست. طرح های مختلفی در کمیسیون امنیت 
ملی مطرح می شــود و در مجلس در دســت بررســی است و اگر 
طرح بهینه ای مشخص شود و مورد تایید باشد، اعالم می شود. 
ایــن موضوعــات در حد پیشــنهاد اســت و هیچ اتفــاق خاصی 
نیفتاده اســت و ستاد کل باید این طرح ها را با دقت بررسی کند 
و قابــل طرح هم نیســت، ممکن اســت هر نهادی یــک طرح یا 
پیشنهادی در این خصوص داشته باشد، اما باید این طرح ها در 

ستاد کل بررسی شود.
وی گفت: ســتاد کل اساســا با خرید یا جریمه مشــموالن غایب 
یعنی پولی کردن خدمت ســربازی به شــدت مخالف اســت. در 
گذشــته نیز ما تبعات منفی چنین طرح هایــی را دیده ایم و این 

طرح ها عادالنه نیست از همین رو ما با آن مخالفیم.

              علی خسروجردی

اگرچــه افزایــش دســتمزد کارگــران خبــاز وابســته به 
افزایــش قیمــت نان اســت ولی گرانــی نــان راه چاره 
نیســت. گران شــدن نان نه تنهــا هزینه هــای روزمره 
زندگــی را افزایــش می دهــد بلکه زنگ خطــر افزایش 

قیمت کاالهای اساسی دیگر را نیز به صدا درمی آورد.
نان نقشــی مهم در ســفره خانواده هــای ایرانی دارد و 
محال است در سفره ای نباشد مگر وقتی فقر بر سر آن 
خانواده آوار شــده باشــد. اگرچه دولت همواره تالش 
می کند بــا کنترل قیمت »نان«، نارضایتی های ناشــی 
از افزایــش کاالهای اساســی را مهــار کند ولــی به نظر 
می رســد احتمال گران شــدن نان در ماه هــای پایانی 

سال وجود دارد.
افزایش قیمت نان در دهه گذشــته سابقه ای طوالنی 
اجــرای  اول  مرحلــه ی  بــا  همزمــان   ،۸۹ ســال  دارد. 
هدفمندســازی یارانه هــا، دولــت دهم قیمــت نان را 
افزایــش داد و در قبــال گرانــی نان، 5 هــزار تومان به 
یارانــه نقــدی خانواده ها اضافــه کــرد. در آن زمان به 
نظر می رســید این اقدام از سوی دولت دهم، راهکاری 
برای آزادســازی قیمت نان اســت. اما مرکــز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام، در چند 
گزارش نســبت به تبعات منفی گران کردن نان بر رفاه 
خانوارهای کم درآمد کشور هشــدار داد. سال ۸۹، این 
مرکز، گزارشــی با عنوان »برآورد آثار اصالح قیمت نان 
و حامل هــای انرژی روی ســبد هزینه خانوار« منتشــر 
کرد و نســبت بــه پیامدهــای حــذف یارانــه آرد و نان 
هشــدار داد. نتایج آن پژوهش نشــان مــی داد حذف 
یارانه نان و حامل هــای انرژی موجب افزایش حداقل 
۳۳ درصــدی مخــارج خانوارهــای شــهری و حداقــل 

۴۰درصدی مخارج خانوارهای روستایی خواهد شد.
این گزارش همچنین درباره تبعات منفی گران شــدن 
نان نوشت: نان مهمترین منبع تامین کالری دریافتی 
خانوارهای شــهری و روســتایی کشــور اســت و حذف 
یارانه نــان، ســفره خانوارهــای کــم درآمــد را خالی تر 

خواهد کرد.

تاریخچه افزایش قیمت نان
با کنار رفتن دولت دهم، ادامه هدفمندی یارانه ها به 
دوش دولت جدید یعنی دولت حسن روحانی افتاد. 
بدیــن ترتیــب دولــت یازدهــم از ابتدای اردیبهشــت 
۱۳۹۳، مرحلــه دوم هدفمنــدی یارانه هــا را با افزایش 
قیمــت حامل هــای انــرژی آغاز کــرد اما قیمــت نان را 
افزایــش نــداد. امــا ناگهــان در تابســتان ۹۳، قیمت 
نــان به صــورت سراســری ۳۰ درصــد افزایــش یافت. 
بــا این وجــود، این پایان ماجــرا نبود و قیمــت نان در 
دولــت روحانی چندیــن بار  دیگر هــم افزایش یافت. 
قیمت نان در ســه ســال دولت اول دولت ثابت نبود 
و مدام رنــگ تغییر به خود دید. ســال ۹5، قیمت نان 
حــدود ۳۰ درصد افزایش یافت؛ این در حالیســت که 
بهــای نــان آزاد )تهیه شــده بــا آرد آزاد و غیریارانه ای(، 
بسیار متغیر بود و در مناطقی از کشور، شاهد افزایش 

قیمت بیشتر از نرخ مصوب بودیم.
دوم مهرمــاه ۹۸، اتحادیــه نانوایــان ســنتی تهــران با 
انتشــار اطالعیه ای، نرخ انــواع نان با گنــدم یارانه ای را 
از ابتــدای مهــر همان ســال اعــالم کرد. براســاس این 

اطالعیه، نان دوباره بیش از ۲5 درصد گران شد.
در سال ۹۹ هم چندین بار زمزمه ی گرانی نان به گوش 
رســید و هنوز احتمــال دارد در ماه هــای باقیمانده تا 

پایان ســال، شــاهد موج جدیدی از گرانی نان باشیم. 
چهــارم آذرمــاه، یــزدان ســیف )مدیرعامــل شــرکت 
بازرگانــی دولتی ایران( دربــاره آنالیز قیمت نان گفت: 
بــا توجه بــه افزایــش هزینه های حمــل و نقــل آرد و 
دســتمزد کارگران و ســایر نهاده هــا و آیتم هــای مؤثر 
در تولید، به اســتانداران سراســر کشــور اختیــار داده 
شــده اســت تا نســبت به بررســی و آنالیز قیمت تمام 
شــده هر کدام از نان ها با هماهنگی ســازمان حمایت 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام نمایند.

دهک های باال غم نان ندارند
دربــاره  اقتصــادی(  )کارشــناس  ســلطانی  احســان 
احتمال افزایش قیمت نان گفت: نان کاالیی اساســی 
اســت و افزایش قیمــت آن به طور قطــع در نرخ تورم 
تاثیر می گــذارد. اگرچه تمام خانواده های ایرانی تحت 
تاثیــر گــران شــدن نان قــرار خواهنــد گرفت امــا این 
اثرگذاری به طور مســلم متفاوت خواهد بود. افزایش 
قیمت نان، شــاید حــدود 5 درصد بر نرخ تــورم تاثیر 

بگذارد.
او بــاور دارد: زمانی که نــان گران شــود، خانواده های 
مرفه نســبت به دهک های پایین جامعــه کمتر تحت 
تاثیر افزایش قیمِت این کاالی اساســی قرار می گیرند. 
افزایش قیمت نان شــاید ۱ درصد یــا حتی کمتر از یک 
درصد بــر هزینه های جاری ایــن خانواده ها بیافزاید. 
خانــواده ای را تصور کنید که خــودروی چند میلیاردی 
دارد، هزینه های جانبی و اســتهالک این خودرو در ماه 
چند میلیون تومان است. فرض کنیم که این خانواده 
دو عــدد نان به قیمــت 5 هزار تومــان، روزانه مصرف 
می کننــد. هزینــه نــان ایــن خانواده ها، معــادل ۳۰۰ 
هــزار تومان در هر ماه اســت که یک دهــم هزینه های 
نگهداری خودروی آنها نیســت. تاثیــر افزایش قیمت 
نــان بر نرخ تــورم و هزینه هــای جاری خانــواده، برای 
دهک های باال هیچ مفهومی ندارد و از معنا تهی است.

این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: به یاد بیاورید آیا 
افزایش قیمت بنزین بر کیفیــت زندگی خانواده های 
مرفــه تاثیــر گذاشــت؟ بنزین نیــز یک کاالی اساســی 
اســت، اگــر افزایش قیمــت بنزیــن بر کیفیــت زندگی 
خانواده هــای دهک هــای باال تاثیر گذاشــت، افزایش 

قیمت نان هم تاثیرگذار خواهد بود.
ســلطانی توضیح داد: از مرفهان که بگذریم، بســیاری 
از خانواده هــای ایرانی به نان وابســته هســتند یعنی 

این کاالی اساســی قوت غالب آنهاست. خانواده هایی 
در کشــور زندگی می کنند که حدود یک میلیون تومان 
درآمــد ماهیانــه دارند و بــا همین مبلــغ ناچیز، چرخ 
زندگــی خــود را می چرخاننــد. اگرچــه آمــار دقیقــی از 
تعداد این گروه در دســترس نیست ولی به طور قطع 
تعداد آنها زیاد اســت. شــاید بتوان ادعا کرد حدود ۱۰ 
تا ۲۰ میلیون خانواده ایرانی کمتر از دو میلیون تومان 

درآمد ماهیانه دارند.
او در ادامه تشریح کرد: خانواده ای را در نظر بگیرید که 
کمتر از دو میلیــون تومان درآمِد ماهیانه دارد و برخی 
از مایحتــاج زندگی را نمی تواند تامیــن کند. من یقین 
دارم خانواده های کم درآمد نســبت بــه خانواده های 
مرفه، نان بیشــتری مصرف می کننــد. فرض کنید نان 
گران شــود، برای این خانواده کــه روزی ۴ عدد نان به 
قیمــت ۲5۰۰ تومان مصــرف می کنــد. هزینه مصرف 
نان خانوار در ماه ۳۰۰ هزار تومان می شــود. این یعنی 
خانواده  ای که حدود ۲ میلیون تومان درآمد دارد باید 

یک دهم از درآمد خود را صرف خرید نان کند.  
وی در ادامــه گفت: اگــر قیمت نان بــا افزایش همراه 
باشــد، فشــار اقتصادی روی دهک های پایین جامعه 
بیش از پیش می شــود. مدتهاســت دهک های پایین 
جامعــه از خــوردن گوشــت، تخم مــرغ و مــرغ محروم 
شــده اند، چرا این بار آنها را از قوت غالب شــان محروم 
کنیم؟ نان در ســفره خانواده های ایرانی نقش پررنگی 
دارد و دهک هــای پاییــن جامعه به معنــای واقعی به 

این کاالی اساسی وابسته هستند.
در  نــان  داد:  توضیــح  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
کشــورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا نقش اساســی 
در زندگــی مــردم دارد. ایــن کاالی اساســی نــه تنهــا 
منبــع تامین انرژی اســت بلکــه منبع تامیــن پروتئین 

خانواده ها نیز محسوب می شود.
سلطانی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: پس از گرانی 
بنزیــن، دولــت اعالم کــرد درآمــد حاصــل از افزایش 
قیمت بنزین بــه خانواده های دهک های پایین  داده 
می شــود. نــه تنها ایــن درآمد بــه آنها پرداخت نشــد 
بلکه ســبد معیشــتی خانوار آنها به شــدت تحت تاثیر 
قــرار گرفت. دولــت مدعی بــود گرانی بنزیــن تاثیری 
بر زندگی آنها نخواهد داشــت امــا دیدیم که تاثیرگذار 
بود. تمامی این موارد، پارادوکس های اقتصادی است 

که از سوی دولت ایجاد می  شود.
او در پایــان پیشــنهاد داد: دولــت بایســتی بــه برخی 

از نانوایی هــای مناطــق محــروم یارانــه پرداخت کند 
و نــان این مناطــق را تامیــن کند. در این نابســامانی 
اقتصادی، بحث تامین نــان در مناطق محروم، بحثی 

جدی است و دولت باید حتما به آن ورود کند.

اگر نان گران شود
 اقشار ضعیف آسیب می بینند

عبدهللا بلواســی )فعال صنفی کارگران خباز مریوان و 
سروآباد( هم درباره افزایش قیمت نان گفت: حقیقت 
این است که وقتی از آنالیز قیمت نان سخن می گویند، 
قیمــت نــان به طور سرســام آوری گــران خواهد شــد. 
اگرچــه با افزایش قیمــت نان، دســتمزد کارگران خباز 
افزایــش خواهد یافت ولی گران شــدن نــان راه چاره 
نیســت. وقتی که قیمت نان گران می شود بازهم قشر 
کارگر نسبت به اقشار دیگر بیشتر آسیب خواهند دید.
ایــن فعال کارگری توضیح داد: اگر قرار اســت افزایش 
دســتمزد کارگران نانوایی ها و هزینه های حمل و نقل 
را مــردم بپردازند، شــاید بایــد قیمت نــان 5۰ درصد 
افزایــش یابد. اگر دولت بخواهد آرد را با همان قیمت 
قبلــی در اختیــار نانوایی هــا قــرار دهــد، قیمــت نان 
لواش ۲5۰ تومانی، حداقل 5۰۰ تومان خواهد شــد و 
ایــن احتمال وجود دارد، نان لــواش از 5۰۰ تومان نیز 

گران تر شود.
او با اشــاره بــه افزایــش هزینه هــای نانوایی ها گفت: 
هزینه هــای جاری کارفرما مثل آب، بــرق و گاز و تامین 
اجتماعــی افزایش یافته اســت. افزایــش هزینه های 
نانوایی ها را نمی تــوان انکار کرد ولــی افزایش قیمت 
نان و پرداخت هزینه ها از سوی مردم راه چاره نیست. 
دولــت می تواند با پرداخت یارانــه به نانوایی ها کمک 

کند و قیمت نان را ثابت نگه دارد.

دهک های پایین جامعه آسیب خواهند دید
رمضانعلــی نوروزی )عضو کانــون انجمن های صنفی 
کارگران خباز کشور و فعال صنفی کارگران خباز استان 
مرکــزی( نیز در همین رابطه گفت: اگر قیمت نان گران 
شود، به طور قطع برکاالهای ضروری دیگر خانواده ها 
تاثیر می گذارد. کاالهای اساسی خانواده ها به یکدیگر 
وابســته هســتند، اگر یک کاال گران شــود به طور قطع 

اجناس دیگر نیز گران خواهند شد.
او در ادامــه گفت: کارگران خباز نقشــی در گران شــدن 
قیمــت نان ندارنــد و افزایــش قیمت از ســوی دولت 
تعییــن می شــود. وقتی که نان گران می شــود، کســبه 
دیگــر کــه مایحتــاج زندگــی را عرضــه می کننــد، به ما 
می گویند قیمت نان گران شــده است پس چرا قیمت 
کاالی ما گران نشود؟ هنگامی که نان گران می شود، ما 

شاهد این اتفاقات خواهیم بود.
نوروزی در پایان گفــت: به طور قطع دهک های پایین 

جامعه از گران شدن نان آسیب خواهند دید.
اگرچــه افزایــش دســتمزد کارگــران خبــاز وابســته به 
افزایــش قیمــت نان اســت ولی گرانــی نــان راه چاره 
نیســت. گران شــدن نان نه تنهــا هزینه هــای روزمره 
زندگــی را افزایــش می دهــد بلکه زنگ خطــر افزایش 
قیمت کاالهای اساســی دیگر را نیز به صدا درمی آورد. 
به نظر می رســد دولت باید توجه بیشتری به موضوع 
»نــان«، به عنــوان  قوت غالــب خانواده هــای ایرانی 
داشته باشــد. اگرچه سفره خانواده های ایرانی نسبت 
به قبل کوچک تر شــده اســت ولی بــا افزایش قیمت 

نان، این سفره تهی، خالی تر هم می شود.   
ایلنا

امیر رحیمی پور: با پولی کردن خدمت سربازی مخالفیم

طرحهایپیشنهادیجدیدجایگزینسربازیبررسیمیشود

زنگخطربرایگرانینانبهصدادرآمده
 آیا کارگران بازهم شاهد کوچک شدن سفره هایشان خواهند بود؟

ش

کارگرانساختمانیبیکارند
آنهاراببینید

ایسنا- یک فعال کارگری در زنجان بر ضرورت ساماندهی کارگران ساختمانی 
در جهت تامین امنیت شغلی تاکید کرد.

اصغر نجاری )دبیر خانه کارگر زنجان(، اظهار داشــت: علی رغم اینکه استان 
زنجــان از باالتریــن آمار کارگران ســاختمانی برخوردار اســت اما این قشــر از 
محروم ترین افراد جامعه کارگری هســتند که مورد بی توجهی مسئوالن قرار 

گرفته اند.
وی با بیان اینکه رقابت برای کسب و کار در بین کارگران ساختمانی و بیکاری 
مستمر آنان؛ شرایط را برای تجمع آنان در فضاهای شهری فراهم کرده است، 
اظهار داشــت: میدان های ۱5 خرداد و ارگ زنجان محل مناسبی برای دیدن 

انبوه این کارگران جویای کار است.
وی تاکید بر اینکه باید برای ســاماندهی کارگران ســاختمانی مکانی تعریف 
شود، افزود: این امر باید با کمک و حمایت ادارات مرتبط همچون فرمانداری، 
شهرداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای و شورای 

شهر صورت گیرد.
وی افزود: ســامان دادن به فعالیت های کارگران و صنوف ساختمانی یکی از 
اقدامات مهمی اســت که ادارات مرتبط بایــد آن را در اولویت کاری خود قرار 
دهند و همچنین باید ســازندگان و پیمانکاران مکلف شوند که نیروی کاری  

خود را از طریق این مکان ها تامین کنند.
وی در پایــان لزوم ســاماندهی کارگــران ســاختمانی را در راســتای »امنیت 
شــغلی« کارگران و اســتادکاران و جلوگیری از مخدوش شــده چهره شــهر از 

حیث زیباسازی ضرروری دانست.

میان مسئوالن استان و سازمان صداوسیما انجام شد:

امضایتفاهمنامههمکاریبرای
توسعهوبهروزرسانی

زیرساختهایفنیصداوسیمای
مرکزآذربایجانشرقی

ســرخاب- تفاهم نامــه مشــارکت در تأمیــن اعتبــار بــه منظور توســعه و 
به روزرســانی زیرســاخت های فنی صداوســیمای مرکز آذربایجان شــرقی و 
تکمیل پوشــش دیجیتال شــبکه های تلویزیونی و اف ام در ســطح اســتان 

منعقد شد.
در این تفاهم نامه که به امضای اســتاندار آذربایجان شرقی، رئیس سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی اســتان و معاون توســعه و فناوری رســانه ســازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران رسید، ۲۰5 میلیارد ریال از محل منابع 
استانی و ۲55 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان صداوسیما برای اجرای 

5 پروژه فنی در صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی هزینه خواهد شد.
توســعه پوشــش تلویزیونی دیجیتــال و رادیویی اف ام در ســطح اســتان، 
به روزرســانی زیرســاخت های فیزیکی و تجهیزات فنی تولیــد و پخش، تهیه 
فرســتنده های بســته ســوم دیجیتال بــرای ایســتگاه های متوســط قدرت 
تلویزیونــی، احداث مرکــز داده و تأمین تجهیزات و سیگنال رســانی امن در 

حوزه پدافند غیرعامل پروژه های قابل اجرا در این تفاهم نامه است.
در ایــن تفاهم نامــه همچنین با اشــاره بــه ظرفیت های اســتان آذربایجان 
شــرقی در حوزه های مختلف، بر تقویت جنبه رســانه ای استان برای ساخت 

برنامه های فاخر و ارائه ظرفیت ها و توانمندی های استان تأکید شده است.

اخبار



سیاست کروناپالس  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل44روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3738    سه شنبه  2  دی  ماه 1399

جماران - به دنبــال ســخنرانی تاریخی امام 
در عصــر روز پانزدهــم خــرداد ماه ســال ۴۲، 
ماموران ســاواک شــبانه به خانــه امام حمله 
کردنــد و باقــی ماجــرا را از خاطراتــی کــه بــا 

واسطه از ایشان نقل شده است.
 دربــاره اجــازه نــدادن بــه امــام بــرای نمــاز 

خواندن با هم می خوانیم:

خاطره مرحوم رسولی محالتی از 
نشسته نماز خواندن امام

امــام بعــد از ســخنرانی مهــم پانــزده خرداد 
که مأمورین ســاواک شــبانه به منزل ایشــان   
مــی  کردنــد  دســتگیر  را  ایشــان  و    ریختنــد 
فرمودنــد: »مأمورین پس از اینکه مرا گرفتند 
در    اتومبیل انداخته و به سرعت خیابان های 
قم را پشت سر گذاشته و به سمت تهران به راه   
  افتادند، ولی پیوســته با نگرانی به پشــت سر 
خود و این طرف و آن طــرف نگاه می کردند.  
  من پرســیدم: »از چه می ترســید و نگران چه 
هســتید؟« گفتنــد: »می ترســیم مــردم ما را 
تعقیب     کنند و به دنبال ما بیایند چون مردم 
شــما را دوســت دارند.« بعد امــام فرمودند: 
»وهللا مــن     نترســیدم، ولــی آنهــا آنقــدر می 
ترســیدند که اجــازه ندادند بــرای نماز صبح 
پیــاده شــوم،      می گفتنــد: »می ترســیم مردم 
برســند« و از ایــن رو مــن ناچار شــدم همان 
گونه که در بین دو    مأمور در اتومبیل نشسته 

بودم، )۱( نماز خود را نشسته بخوانم«.)۲ (

نمازی که امام با تیمم خواند
در خاطره دیگری در این باره آمده است:

 وقتی امــام در فیضیــه آن ســخنرانی تاریخی 
را ایــراد فرمودنــد کــه شــبانه مأموران شــاه   
  ایشــان را گرفتنــد خود ایشــان در ایــن مورد 
مــی فرمودند: »زمانی که مرا دســتگیر کردند 
نمــاز    خوانده بودم ولی هنــوز به صبح مانده 
بــود« که می تــوان اینطــور اســتنباط کرد که 
ایشان نماز    شــب را خوانده بودند و هنگامی 
که دســتگیر شــدند هنــوز اذان صبح نشــده 
بــود. امــام      مــی فرمودند: »مــن تکیــه داده 
بودم، چرتم برد، لذا برای نماز وضو نداشتم. 
نزدیک شاه     عبدالعظیم دیدم نماز دارد قضا 
می شــود. از مأمورین خواســتم اجــازه دهند 
جایی پیاده     شــوم، وضو بسازم و نماز صبح را 

بخوانــم. مأمورین از اینکه به من اجازه دهند 
پیاده شــوم     شــدیدا می ترســیدند کــه مبادا 
مردم متوجه شوند و به اتومبیل حمله آورند.
من گفتم پس اجــازه دهید تیمم کنم. باز هم 
حاضر نشــدند! گفتــم پس یک لحظــه     ترمز 
کنیــد و اجازه دهید یک دســتی به زمین بزنم 
و بالفاصله سوار اتومبیل شوم! با این     مسأله 
موافقت کردند و لحظــه ای توقف نمودند و 
من پیاده شــدم دستی به زمین زدم و    مجددا 
ســوار اتومبیل شــدم. آن وقت تیمــم کردم و 

نشسته نماز صبح را به جای آوردم". )۳(
 

 خاطره دیگری از نمازی که 
امام پشت به قبله خواند

 شــب پانزدهــم خــرداد ۴۲، آقــا تــوی حیاط 
خوابیده بودند که مأمورین رژیم آمدند، در را  

  شکستند و وارد خانه شــدند. خود امام برای 
من تعریف می کردند:

 وقتی آنها در را شکستند، من متوجه شدم که 
آنها آمــده اند مرا بگیرند. فــورا به خانم     گفتم 
شما هیچ صحبتی نکنید، بفرمایید توی اتاق. 
من دیــدم آنها ریختنــد توی منــزل.    احتمال 
دادم ممکن اســت اشــتباه کنند و مصطفی را 
ببرنــد. به همیــن جهت گفتــم:    »خمینی من 
هستم.« آماده بودم و مرا بردند. چون کوچه 
هــا باریــک و کوچــک بود، مــرا توی     ماشــین 
کوچکی گذاشتند و تا ســر خیابان بردند. سر 
خیابان یک ماشین خیلی بزرگ     ایستاده بود. 
مرا ســوار آن ماشــین بــزرگ کردنــد و حرکت 
کردنــد. یک نفر یــک طرف من     نشســته بود 
کــه از اول تا آخر ســرش را گذاشــته بــود کنار 
دســت من و به بازویم تکیــه داده بود    و گریه 

می کــرد. یکی دیگر هم طرف دیگرم نشســته 
بــود و مرتــب شــانه ام را می بوســید.    همین 
طــور که می آمدیم تــوی راه، من گفتم که نماز 
نخوانده ام، یک جایی نگه دارید که     من وضو 
بگیرم. گفتند: »ما اجازه نداریم.« گفتم شــما 
که مسّلح هستید، من که     اسلحه ای ندارم. به 
عالوه شما همه با هم هستید و من یک نفرم، 
کاری کــه نمی توانــم     بکنم. گفتنــد: »ما اجازه 
نداریــم.« فهمیدم که فایــده ای ندارد و اینها 
نگه نمی دارند. گفتــم     خوب، اقال نگه دارید تا 
من تیّمــم کنم. این را گوش کردند و ماشــین 
را نگه داشــتند، اما     اجازۀ پیاده شــدن به من 
ندادنــد، مــن همیــن طور کــه توی ماشــین 
نشســته بــودم، از توی     ماشــین دوال شــدم و 
دســت خــود را بــه زمیــن زدم و تیّمــم کردم. 
نمازی که خواندم پشت به     قبله بود. چرا که از 

قم به تهران می رفتیــم و قبله در جنوب بود. 
نماز با تیّمم و پشت به     قبله و ماشین در حال 
حرکــت! این طور نماز صبح خــود را خواندم. 
شــاید همین دو    رکعت نماز مــن مورد رضای 

خدا واقع شود.)۴(

 نمازی که امام می گفت شاید قبول باشد
 خاطــره ای که خــود امام در مورد دســتگیری 
شــان در پانزده خرداد برای ما تعریف کردند  
  این بود که می فرمودند: به آنها گفتم ماشین 
را نگه دارید تا من نماز بخوانم _ وقتی     ایشان 
را ســوار اتومبیل کردند قبل از نماز صبح بود 
ـ گفتنــد: نمی شــود. به آنهــا گفتم:    حــاال چرا 
اینقدر متوحش هستید و می ترسید؟ گفتند: 
»آخر مردم خیلی به شــما عالقه     دارند، اگر ما 
را بگیرنــد تکه تکه مــان می کننــد.« اتومبیل 
هایــی هم کــه بایســتی مراقب ایــن     اتومبیل 
باشــند عقب مانــده بودنــد و اینها متوحش 
بودند که مبادا آنها گیر مردم افتاده     باشــند. 
من اصــرار کــردم نگــه داریــد نمــاز بخوانم. 
نگه نداشــتند. گفتم نگــه دارید تیّمــم     بکنم، 
نگذاشــتند. یک مرتبه اتومبیل پنچر شد. من 
هــم از اتومبیل پایین آمدم و تیّمم     کردم. بعد 
به اتومبیل برگشتم و نماز خواندم و به تهران 
آمدیــم«. امــام اضافــه فرمودند:    »شــاید در 
تمام عمرم همان دو رکعت نماز را که پشت به 
قبله، با تیّمم و در ماشــین     خواندم، خداوند 

قبول کرده باشد.  5

 خاطره دیگری از نماز امام با تیمم
هنگامی که آدم دزدان رژیم با ســرعت سرسام 
قــم    از  را  رنجدیــده  هــای  تــوده  زعیــم  آوری 
  بیــرون برده بودند اضطــراب، نگرانی و رعب 
و وحشــت در چهــرۀ دژخیمانی که امــام را به   
  تهران می بردند به خوبی هویدا بود. دیوانه 
وار ماشــین را مــی راندنــد و وحشــت زده به 
عقب     و اطراف می نگریســتند. وحشــت آنان 

به حــدی بود که هر چــه امام اصــرار ورزید تا 
برای    چنــد دقیقه ای ماشــین را نگــه دارند تا 
نمــاز صبح را به جــا بیــاورد، نپذیرفتند. امام 
در مقام     دلداری آنان اظهار داشــتند: »اینطور 
وحشت زده و مضطرب نباشید، در وسط این 
بیابان     کســی نیســت که قصد تعرض نسبت 
به شما را داشته باشد. چند دقیقه ای ماشین 
را بــرای     نماز متوقف ســازید. شــما نیــز نماز 
بخوانید شــما ارتش کشــور اسالمی هستید و 
از بودجه     اسالم ارتزاق می کنید و واجب است 
که به احکام و فرامین اســالم پای بند باشید.  
  ســرانجام بر اثر فشار و اصرار بیش از حد امام 
حاضر شــدند که برای چند لحظه ماشــین     را 
نگه دارند که فقط ایشــان تیّمم نمایند. امام 
پــس از تیّمــم با خــاک حاشــیۀ جاده،      ســوار 
ماشین شدند و نماز صبح را در ماشین که به 

سرعت در حرکت بود به جا    آوردند«.۶ 

۱. آنگونه کــه در خاطرات بعــدی از قول خود 
امام نقل شــده مأمورین لحظاتی ماشــین را 
به دلیل پنچری یا بنا به خواسته امام متوقف 

کرده و ایشان تیمم کرده اند.
رســولی  المســلمین  و  االســالم  حجــت   .۲
محالتــی؛ روزنامه جمهوری اســالمی -  ۷ / ۴ / 

.۶۸
۳. شــیخ علی تهرانی؛ روزنامه خراسان -  ۱5 / 

.5۹ / ۳
۴. فریــدۀ مصطفوی؛  پا به پای آفتاب -  چاپ 

جدید -  ج ۱ -  ص ۱۴۹.
5. دکتــر محمود بروجــردی؛  ندا -  ش ۱ -  ص 

.۳۰
۶. ســید حمیــد روحانی؛ بررســی و تحلیلی از 

نهضت امام خمینی؛ ج ۱، ص ۴۷۲.
برشــی از کتاب برداشــت هایی از ســیره امام 
ناشــر:  5۰-5۳؛  ص   ،۳ ج  )س(؛  خمینــی 
موسســه چــاپ و نشــر عــروج؛ چاپ ششــم 

)۱۳۹۲(

نمازی که امام خمینی پشت به قبله خواند 

چندروایتخواندنیازیکاتفاقتاریخی

ایســنا- جریــان اصالحــات از ســال ۱۳۹۲ تا امــروز دو 
اســتراتژی متفــاوت و متوالــی را در پیــش گرفــت. در 
چند ســال پیاپی با اســتراتژی کاندیــدای ائتالفی، چند 
انتخابات مانند یازدهمین و دوازدهمین دوره ریاست 
جمهــوری و همچنیــن مجلس دهم را  پیروز شــد. اما از 
ســال ۱۳۹۸ این استراتژی را تغییر داد و تاکید داشت که 
تنها در صورتی در عرصه رقابت های انتخاباتی شــرکت 
می کنــد که با کاندیدایی کامال اصالح طلب و شــناخته 

شده پا به عرصه انتخابات بگذارد.
طی این ســال ها ایده پــردازی و تحقق این اســتراتژی  
هــا توســط نهادهــای اصــالح طلبــی همانند شــورای 
هماهنگی جبهه اصالحات و شــورایعالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان گرفته شد،  اما اکنون در آستانه انتخابات 
ریاســت جمهوری و شوراهای شهر و روســتای ۱۴۰۰ این 

جریان از نهاد اجماع ساز خود رونمایی کرده است.
علی صوفی،  در بیان روایت خود را از نحوه شــکل گیری 
شــورایعالی سیاســتگذاری اصالح طلبان و انحالل این 
شــورا و همچنین نحوه تصمیم سازی در جریان اصالح 
طلبــی، با اشــاره به ورود مجــدد جریــان اصالحات به 
عرصه سیاســی بعد از ســال ۱۳۸۸، با انتخابات ریاست 
جمهــوری ســال۱۳۹۲ اظهار کرد: اصالح طلبان از ســال 
۱۳۹۲ به این نتیجه رســیدند که باید برای سیاست ورزی 
دو اســتراتژی را در پیــش بگیرنــد؛ یکی اجماع ســازی و 
دیگــری انســجام بخشــی. در آن زمــان تصمیم خاصی 
برای انسجام بخشــی گرفته نشــد ، اما در جمعی که به 
محوریــت آقای خاتمی تشــکیل می شــد ایشــان برای 
تحقــق امر اجماع ســازی از آقــای عارف خواســت که به 
نفــع آقای روحانی کنار برود. آن اجماع و پیروزی صورت 

گرفت و بعد هم ادامه پیدا کرد.
وی ادامــه داد: در ســال ۱۳۹۴ اســتراتژی اجماع ســازی 
ادامه یافت اما اختالفی بروز پیدا کرد؛ قضیه از این قرار 
بود که  شــورای هماهنگی اصــالح طلبان خود را متولی 
امور انتخاباتی می دانســت و امــا از آن طرف مطرح می 
شــد که جامعه اصالحــات فراتر از احــزاب اصالح طلب 
هســتند و ایــن شــورا را برای رســیدگی به یــک امر ملی 
مثــل انتخابــات کافی نمی دانســتند. در واقع شــورای 
هماهنگی بــرای احزاب می توانســت تصمیم بگیرد اما 
بــرای غیر احــزاب، یعنی چهره هــای ملــی و تاثیر گذار 

اصالح طلب  خیر.
نحوه شکل گیری شورایعالی سیاستگذاری در دور اول

این فعال سیاســی اصالح طلب خاطر نشــان کرد: قرار 

شد چهره های اصالح طلب غیر حزبی هم نمایندگانی 
در این شــورا داشته باشــند و اگر قرار است نهاد اجماع 
ســازی هماهنگی هایــی انجام دهد برای همــه ارکان و 
اشــخاص اصالح طلــب فعالیت کند. آن ها خودشــان 
از آقای خاتمی درخواســت کردند که شورای راهبری که 
به ابتکار ایشــان فعالیت می کرد به شــورای هماهنگی 
اضافه و به شــورایعالی سیاســتگذاری تبدیل شــود. از 
آن به بعد شــورایعالی سیاســتگذاری متشکل از شورای 
هماهنگی، اشخاص حقیقی و شورای راهبردی فعالیت 
انتخاباتــی خــود را آغاز کردند و لیســتی به نام لیســت 
امید از طرف همین شــورا اعالم شــد و با پیروزی نسبی 

انتخابات ۱۳۹۴ را پشت سر گذاشتند.
وی ادامــه داد: در ســال ۱۳۹۶ برای انتخابات آن ســال 
هم شــورای سیاســتگذاری دومی شــکل گرفت. همان 
ســاختار شــورای اول را داشــت اما بــا تغییراتی نقش 
خود را در انتخابات شــوراهای شــهر و روستا و ریاست 
جمهوری بر عهده گرفت. بیشــترین نقش شورایعالی 
در آن ســال در انتخابات شوراهای شــهر و روستا بود. 
چراکه مشــخص بــود رئیس جمهــور مســتقر مجدد 

برگزیده خواهد شد.

 تصمیمات شورایعالی سیاستگذاری در دور دوم 
باعث اختالف میان احزاب شد

صوفی گفت: شورای سیاستگذاری دوم توانست لیستی 
برای شورای شــهر تهران ارائه کند؛ اما این لیست محل 

اختالف شــد حتی برخی احزاب به دلیل اختالفشــان از 
شورایعالی بیرون آمدند و لیست جدایی ارائه کردند.

وی در ادامه این بحث خاطرنشــان کرد: برای انتخابات 
مجلس شورای اسالمی سال ۱۳۹۸ شورای سیساتگذاری 
ســوم آغاز به کار کرد؛ حاال دیگر اشــخاص حقیقی عضو 
شــورا نســبت به قبل بیشــتر بودند. افــرادی به عنوان 
اشخاص حقیقی معرفی شدند که تعدادشان از احزاب 
بیشــتر بود. قرار بود نصف احزاب اشخاص حقیقی در 
شــورا حضور داشته باشــند که تعدادشــان بیشتر شد. 
افــرادی هم به عنوان اشــخاص حقیقی به شــورایعالی 
اضافــه شــدند کــه مــالک تاثیــر گــذاری و وجهــه ملی 

نداشتند.
دبیرکل حــزب پیشــرو اصالحات افــزود: آن شــورا هم 
ادامه پیــدا کرد اما دیگر سیاســت های اصــالح طلبان 
بــرای حضــور در انتخابــات تغییر کــرد. رویکرد ســابق 
شورای سیاستگذاری به دلیل عملکرد منتخبین اصالح 
طلبان در مجلس، شــوراهای شــهر و دولــت دوم آقای 
روحانی مورد نقد قرار گرفت و بدنه اصالحات به شدت 
معتــرض و ناراضی شــدند. این اعتــراض دامن اصالح 
طلبــان را گرفته بود. بنابراین دیگــر نگفتند بدون قید 
و شــرط در انتخابات حضور پیدا می کنیــم؛ بلکه تاکید 
کردند کاندیدایشان حتما باید اصالح طلب و شناخته 

شده باشد.
وی در همیــن راســتا گفــت: اصــالح طلبــان گفتنــد در 
انتخابــات پیــش رو مشــروط شــرکت مــی کنیــم. اگــر 

کاندیدایمــان مــورد تاییــد شــورای نگهبان بــود برای 
رقابت در انتخابات مجلس لیســت مــی دهیم. همین 
کار را هم کردند و در آســتانه انتخابات بیانیه ای  منتشر 

کرده و گفتند امکان ارائه لیست برای ما وجود ندارد.

علت استعفای عارف و موسوی الری هیچ وقت 
مطرح نشد

شــورایعالی  ســومین  سرنوشــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان گفت: بعد آن انتخابات که 
شــورای اصالح طلبان لیست واحدی ارائه نکرد، پدیده 
ای منحــوس بــه نام کرونا در کشــور ظهور پیــدا کرد که 
امکان تشــکیل جلسات را از شورایعالی گرفت. در ادامه 
هــم  چند اتفاق غیر مترقبه افتاد. دفعتا آقای موســوی 
الری به عنوان نائب رئیس این شــورا بدون دلیل موجه 
یا اعالم این خبر از پیش، از سمت خود استعفا داد. بعد 
زمزمه اســتعفای آقای عارف شد. ایشان اول این خبر را 

تکذیب اما بعد از مدتی تایید کرد.
صوفی گفت: رئیس و نایب رئیس استعفا داده بودند و 
کرونا اجازه نمی داد که جلسات حضوری برگزار شود. از 
آن زمان تا االن که نزدیک ده ماه زمان می گذرد و داریم 
به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک می شــویم شورایعالی جلسه 
ای تشــکیل نــداد. البته خیلی تالش شــد تا این شــورا 
جلسه ای تشــکیل دهد و علت اســتعفاها آنجا مطرح 

شود.
وی در بخــش دیگری از این گفت و گــو به فعالیت های 
شــورای هماهنگی جبهه اصالحات در این دوران اشاره 
کــرد و گفت: خوب این شــورا، یعنی شــورای هماهنگی 
برخالف شــورایعالی جلساتش را داشــت قرار شد برای 
فعالیتش مانیفســتی تهیه کند. کمیته سیاسی شورای 
هماهنگــی بنا را بــر این گذاشــت تا از شــخصیت های 
سیاســی اصالح طلب برای تحقق این امر دعوت کند تا 
ضمن بیان راهکاری که برای اصالح طلبان مناسب می 
دانند، نظراتشــان را ابراز کنند. آقایــان تاجزاده، علوی 
تبار، مرعشــی، امین زاده و آرمین از جمله آن اشــخاص 
بودنــد. آقــای کواکبیان هم کــه در حزب مردم ســاالری 
عضویــت داشــت گفــت نظراتــی دارم؛ که بــا توجه به 
تجربه ای که در مجلس داشــت نظراتش کار ســاز بود. 
همه این عزیزان نواقص موجــود در جریان اصالحات 
را بررســی کردند و دیدگاه های خود را بیان کردند؛ قرار 

شد تا آبان ماه نیز به جمع بندی برسند.
صوفی یادآور شد: در کمیته سیاسی، در کنار این آسیب 

شناســی ها، مانیفست شــورای اجماع ســاز هم مطرح 
شــد.  این مانیفست دور از انتظار بود، چون قبال مطرح 
نشــده بود. نهایتا قرار شــد احــزاب نظراتشــان را کتبا 
درمورد ایــن موضوع ارائه دهند. بــرای این کار کارگروه 

هفت نفره ای هم مشخص شد.
این فعال سیاســی اصالح طلب همچنین تصریح کرد: 
ما در این مدت  با اشــکاالتی از طرف وزارت کشور هم رو 
به رو بودیم. وزارت کشــور گفته بود کــه از طرف اصالح 
طلبــان دو جبه به کمیســیون مــاده ده معرفی شــده 
که هر کدام شــامل بخشــی از احزاب هســتند و برخی از 
احزاب در هر دو هستند که این موضوع با قانون احزاب 
مغایــرت دارد. احــزاب برای حل این مشــکل نظر خود 
را ارائــه دادنــد؛ همه در نهایــت به این نتیجه رســیدیم 
که یک جبهــه جدیدی را از ائتالف احــزاب اصالح طلب 
تشــکیل دهیم که هر ســی حــزب در آن حضور داشــته 
باشند، هم یکسری احزاب هم باشند که زیر نظر رییس 
دولــت اصالحــات با محوریت ایشــان فعالیت داشــته 
باشــند. البتــه هرگز رییــس دولت اصالحــات دخالتی 
نمی کنند. با اینکه شورایعالی را هم ایشان مجوز دادند 
اما دخالتــی در تصمیماتــش نمی کردنــد. نهایتا نظر 
خود را می دادند و از جریان کلی انتخابات حمایت می 
کردند؛ ولــو اینکه تصمیم جمع مخالف نظرشــان بود 
مثل لیســت شــورای شــهر تهران؛ اما نهایتا در روزهای 

آخر آمدند و حمایت کردند.
وی تاکید کرد: اگر می خواســتیم به یک نهاد اجماع ساز 
برســیم باید جامعیت آن را هم در نظر می گرفتیم. نمی 
شــود نهاد اجماع ساز شــورای هماهنگی باشد؛ چرا که 
جامعه اصالح طلبی خیلی وســیع تر از احزاب هستند. 
اصــل فلســفه شــورای سیاســتگذاری نیــز بــه همیــن 
دلیــل بود. مدیــران ادوار، اشــخاص تاثیر گــذار ملی و 
منطقه ای، اســتانی و محلی در این جریان هســتند که 
تاثیرشــان گاهی از احزاب هم بیشــتر است. پس حتما 
بایــد در تصمیماتمان  جامعیت را لحاظ می کردیم. در 
راس همه این موارد هم رییس دولت اصالحات اســت 
که حرفــش در میان اصــالح طلبان تاثیر گذار اســت و 

اصالح طلبان از پتانسیلشان استفاده می کنند.
وی در پایــان در بــاره مانیفســت منتشــر شــذه اصالح 
طلبــان نیز گفــت: آنچه که بــه عنوان نهاد اجماع ســاز 
رسانه ای شد، قرار بود فرایند تکمیلی را طی کند؛ یعنی 
اول بــا رییــس دولت اصالحات مشــورت و بعــد اعالم 

شود.

اصالحطلباناز"لیستامید"تا"مانیفستاجماعساز"
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فرارو- سال گذشته جلسه شــورای عالی کار برای تعیین 
حقوق و دستمزد کارگران با اعتراض و خروج نمایندگان 
کارگری از جلسه مواجه شد و مصوبه شورا بدون امضای 
نماینــدگان کارگری ابالغ و اجرا شــد. حــاال در اواخر پاییز 
۹۹ و در شــرایطی کــه به گفتــه خود مراجع رســمی، اقالم 
اساسی تاکنون 5۰ درصد افزایش قیمت داشتند خبری از 
برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست، اما مطالبه جدی 

کارگران، افزایش حداقل حقوق است.
 با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و ســبد معیشــت 
خانوار دو مالک برای تعیین حداقل دستمزد کارگر است، 
اما هر ســاله میان حداقل حقوق کارگران با تورم فاصله 
وجود دارد، فاصله ای که امســال بسیار بیشتر و عمیق تر 
از گذشــته شــده اســت. به گونــه ای که جمعیــت کارگری 
برای هزینه معیشــت خود به سختی بسیار افتاده است. 
طوری که خود دولت می گوید ۶۰ میلیون جمعیت ایرانی، 
نیازمند حمایت معیشتی شناخته شدند. در این شرایط 

حقوق عادالنه کارگران چه باید باشد و چه باید کرد؟

افزایش حقوق کارگران هم 2۵ درصد است؟!
روز گذشــته دبیــر کل کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در شورای 
عالی کار تعیین می شــود، تاکید کرد: پیش بینی افزایش 
۲5 درصــدی حقــوق کارکنــان دولــت در بودجــه به این 
معنی نیست که کارگران هم الزاما باید ۲5 درصد افزایش 

حقوق داشته باشند.
هادی ابوی  با اشــاره با پیش بینــی افزایش ۲5 درصدی 
حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ درباره احتمال تصویب 
افزایش ۲5 درصدی حداقل دســتمزد کارگران در ســال 
آینــده ابراز عقیــده کرد و گفــت: کارمندان دولــت غیر از 
افزایــش حقوقی که می گیرند یک ســری مزایــای رفاهی 
و کارانــه هم دارنــد و اگر همیــن مزایا را با شــرایط فعلی 

نگیرند زندگیشان به مشکل می خورد.
وی افزود: اوایل به کارگران بن کارگری می دادند که با آن 
مایحتاج ضروری خــود را تامین می کردند. امروز وجه آن 
را می دهنــد و ما بار ها اعالم کرده ایم که شــیوه غلط پول 
دادن را حــذف کنند و بــه جایش به کارگــران کاال بدهند 
یا بخشــی از اقالم و کاال های اساسی ســبد معیشت آن ها 
مثــل مرغ و روغــن را تامین کننــد تا زندگی آن هــا بهتر و 

هزینه هایشان کمتر شود.
دبیرکل کانون عالــی انجمن های صنفــی کارگران ادامه 
داد: جامعه کارگری از توزیــع بن کارت های کارگری راضی 
بود، چون حداقل هــای زندگی سرسفره هایشــان بود از 
طرفی ایــن کار در کنترل بازار هم اثر داشــت، چون وقتی 
به یکباره چند میلیون روغن با بن خواربار توزیع می شد 
کارگران دیگر سراغ بازار آزاد نمی رفتند و قیمت ها به طرز 
عجیبی در بازار رشــد نمی کرد و از این جهت کنترل کننده 

تورم خیلی از اقالم سبد مصرفی کارگران بود.
حقــوق  می خواهــد  دولــت  اگــر  کــرد:  تصریــح  ابــوی 
کارمندانــش را ۲5 درصــد افزایش بدهد، اختیــار دارد و 
شاید این درصد افزایش کفایت کند و پاسخگوی زندگی 
کارمندان باشــد، ولی در مورد حداقل دســتمزد کارگران 

شورای عالی کار تصمیم گیری می کند.
این مقام مســئول کارگری متذکرشــد: پایه و حداقل مزد 
کارگران در شــورای عالی کار توســط نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی و دولت تعیین می شود؛ یعنی باید در شرایط 
مســاوی و برابــر گفتگو و رقمــی که تامین کننــده زندگی 

کارگران باشد، مشخص شود.
ابوی گفــت: در هفته های اخیر برخی نمایندگان مجلس 
اعالم کردند که حقوق ســال آینده کارگــران نباید کمتر از 
۴۰ درصد باشد. حتی اگر بگوییم ۳۰۰ درصد افزایش پیدا 
کند باز هم با شرایط موجود جوابگوی هزینه های زندگی 
کارگــران نیســت و عقب ماندگــی مزدی کارگــران جبران 

نمی شود.
وی بیــان اینکه بحث درآمد و حقــوق کارمندان دولت با 
کارگران از هم متفاوت اســت، اظهار کرد: اینطور نیســت 
کــه، چــون در بودجــه درصــد افزایــش حقــوق کارکنان 
دولت ۲5 درصد پیش بینی شــده کارگران هم الزاما باید 
۲5 درصد باشــد ضمن آنکه کارگــران در بودجه از ردیف 

اعتباری برخوردار نیستند.

حقوقی می خواهیم که کارگر بتواند
 با آن زندگی کند

هادی ابوی شــاندیزی دبیرکل کانــون عالی انجمن های 
صنفــی کارگــران این بــاره گفــت: مــا در رابطه بــا بحث 
افزایــش دســتمزد کارگــران، همه ســاله چالــش داریم. 
دوســتان ما اغلب در شــورای عالــی کار در رابطه با بحث 
افزایــش حقــوق، مطرح می کننــد که حقــوق کارگر چند 
درصد افزایش پیدا کند خوب اســت؟ درخواســت شــما 
نماینــدگان کارگــری چه میزان اســت؟ مطالبــه ما یعنی 
گــروه کارگری همیشــه این اســت که مــا افزایش حقوق 
نمی خواهیم. مــا حقوقی می خواهیم کــه کارگر بتواند با 
آن زندگی بکنــد؛ بنابراین از چند درصــد افزایش حقوق 
نه در شــرایط فعلی که از سال گذشته نمی شود حرف زد. 
همیشه شکاف عمیقی بین حداقل دستمزد تعیین شده 
شورای کار و آن چیزی که در واقعیت، هزینه سبد معیشت 

خانوار است وجود دارد.
وی افزود: دوستان ما، خودشــان در مراجع رسمی اعالم 
می کنند و همه هم به آن اذعان دارند که امسال، خط فقر 
بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. وقتی برنج مصرفی کارگر 
از کیســه ای ۸۰ هزار تومان به ۲۸۰ هزار تومان رسیده باید 
چنــد درصد حقوق کارگــر را افزایش بدهیــم؟ اگر میزان 
اجاره منزل کارگر دو یا ســه برابر شــده است؛ اگر کارگر در 

ســال ۱۲ ماه کار می کــرده و عیدی و پاداش هم داشــته و 
۱۴ ماه حقوق می گرفته و می توانســته زندگی اش را اداره 
بکنــد، اما االن با وضعیــت کرونا، چند ماه بیکار شــده با 
آن وضعیت بیمه بیکاری که برقرار شــد و نشــد، سازمان 
برنامه و بودجه ای که قرار شــد به تامیــن اجتماعی پول 
بدهــد و داســتان های بعدی که برای کارگــران پیش آمد 

واقعا این ها چطور زندگی شان را اداره بکنند؟
ابوی شاندیزی ادامه داد: ما حرفی از چند درصد افزایش 
حقوق نزدیــم. دولت، ما و کارفرمایان به عنوان شــرکای 
اجتماعــی دولــت، ســه ضلع هســتیم کــه می نشــینیم 
در شــورای عالــی کارو هرکــدام هــم وظیفــه ای داریم. ما 
به عنوان نماینــده کارگران، میزان کالری مــورد نیاز بدن 
کارگر و هزینه خورد و خوراک و معیشــت خانواده کارگر را 
محاسبه و آنالیز می کنیم و به شــورای عالی کار می دهیم 
و نماینــدگان ما هم از این دفاع می کننــد. دولت محترم 
به عنــوان شــریک اصلی و ســرتیم مــا به عنوان مســئول 
اصلی، آن جا نشسته است و در بررسی قیمت ها می گوید 
مثال قیمت برنج یا گوشــت اینقدر است و مرکز آمار این را 
می گویــد و قیمت ما را نمی پذیرد. خــب، نماینده وزارت 
اقتصاد و امــور دارایی هم آن جا هســتند می گویند مبلغ 

باید این باشد.
 در هفته های اخیر برخی نمایندگان مجلس اعالم کردند 
که حقوق ســال آینــده کارگــران نباید کمتــر از ۴۰ درصد 

باشد
او افــزود: خواســته ما این اســت به همــان مبالغی که ما 
محاســبه کردیم یــا آن عناصری کــه می خواهیم افزایش 
بدهیم مثال گوشت کیلویی پنجاه هزار تومان، دولت هم 
محبت بکند آن را در بودجه ببیند. حســاب کند جمعیت 
کارگری کشور این قدر است و این قدر نیاز به گوشت دارد 
اینقدر در داخل گوشــت داریم این مقدار گوشت را باید از 
خارج وارد کنیم. تا آخر سال همان گوشت را به ما بدهند 
و از میزان حقوق مان هم کم بکنند. یعنی افزایش حقوق 
ندهند. بگویند این رقم از حقوق کارگر کم شود درعوض 
به او گوشــت بدهیم یا این کار را انجام بدهند یا پولش را 
به کارگر بدهند. اگر پولش را می دهند مثال بگویند از این 
میــزان حقوقی که به تــو می دهیم ۱۰۰ هــزار تومان بابت 
خرید گوشت کیلویی 5۰ هزار تومان است که ما آن را تهیه 
کرده ایم و در ســال طی دو نوبت باید گوشــت بگیری آن 

هم در این دو تاریخ مشخص. ما خواسته مان این است.
ایــن فعــال کارگری بیــان کرد: مــا افزون خواه نیســتیم. 
نمی گوییــم کــه حقــوق کارگر بایــد درصد خیلــی زیادی 
افزایــش پیدا کنــد که بار تورمی داشــته باشــد و بر افکار 
عمومی تاثیر بگذارد. یا بار منفی در جامعه داشته باشد. 
مخصوصــا وقتی کــه حقوق کارگــر اضافه می شــود مثال 
می گویند کارگران، ۴۰ یا 5۰ درصد افزایش حقوق دارند، 
این ســوال پیش می آید کــه حقوق شــما 5۰ درصد زیاد 
شده است خب اگر این کاال ها ۱۰ درصد گران شود اشکالی 
ندارد. ما حرف مان این است که این درصدی که افزایش 
می دهیم با افزایش تورم چه می شود؟ وقتی مثال حقوق 
کارگــر ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد با تورم امســال تبدیل 
به چه رقم و عددی شــد؟ آیا این عدد و رقم، عدد و رقمی 
اســت که یــک کارگــر بتواند معیشــت خــودش و زندگی 
خودش را بچرخاند؟ پس انداز و تفریحات و همه این ها 
اصــال به کنار! این مشــخص اســت کــه با ایــن ۳۰ درصد 

افزایش حقوق، امکان اداره زندگی وجود ندارد.
وی افزود:ما بحثی بر ســر درصد نداریم. بحث بر سر این 
است که میزان حقوق کارگر رقمی باشد که بتواند زندگی 
کنــد یا بایــد نقدی بــه او بدهیم یا به شــکل دیگر. قبول 
داریــم کشــور در شــرایط تحریم اســت و وضعیت خوبی 

نداریم. خجالت نکشیم و ریاضت بکشیم، اما قرار نیست 
همــه ریاضت برای کارگر ها باشــد. اگر قرار اســت این کار 
را انجــام بدهیم سیســتم کوپنــی و بن را درســت بکنیم. 
سیستم ســهمیه بندی برای کارگر مشخص کنیم. بگوییم 
در ســال پنج کیسه برنج به قیمت ۱۰۰ هزار تومان به شما 
می دهیم تا کارگر تکلیفش را بداند و بتواند با این حقوق، 
برنامه ریزی داشــته باشد. این که نمی شــود حقوق کارگر 
را اول ســال ماهــی، دو میلیون تعیین کنیم. بعد کیســه 
برنجی را که اول ســال می گرفته ۸۰ هزار تومان، قیمتش 
بــاال برود. رقم حقوق او ثابت باشــد، اما همه چیز متغیر. 
این عادالنه نیست. نه انصاف اســت؛ نه مروت است؛ نه 
قانون و شــرع ایــن را می گوید. یک مثــال معمولی بزنم. 
تــا اوایل آذرماه، قیمت مصرف کننــده برنج هندی یعنی 
قیمتی که دســت کارگر می رســید ۱55 هــزار تومان بوده 
االن شــده ۱۸5 هــزار تومــان یعنی چیزی حدود بیســت 
درصد افزایش قیمت داشــته اســت. این بر زندگی کارگر 

تاثیرگذار است.
او اضافه کرد: وقتی برنج در انحصار دولت است و دولت 
قرار اســت قیمت آن را افزایش بدهــد نمایندگان دولتی 
که در شــورای عالی کار می آیند تقاضای جلســه بکنند که 
ما این میــزان افزایش قمیت دادیم این بــر زندگی کارگر 
تاثیــر دارد باید مــزد کارگر افزایش پیدا کنــد. چرا تقاضا 
نمی دهند؟ این سؤال ماست. در رابطه با جامعه کارگری 
ما تنها با یک قشر خاص مثل کارگران ساختمانی مواجه 
نیســتیم. متأســفانه بــا ایــن وضعیتــی کــه قرارداد های 
موقــت اینقــدر رواج داده شــده و ۹۰ درصــد کارگاه هــا 
قــرارداد موقــت می بندنــد، دکتر، مهندس همــه این ها 
جزء جمعیت کارگری حساب می شوند. حوزه خبرنگاری 
و رســانه و بخش خدماتی مثــل پلیــس +۱۰، دفاتر امور 
مشــترکین وســایر همه این ها نیــروی کارگری هســتند. 
فقط شــکل و شــمایل عوض شــده اســت. بندگان خدا 
شامل مشمول قانون کار هســتند، اما حق و حقوقشان 

را آن طور که باید بدهند نمی دهند.
کارگــران  صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  دبیــرکل 
خاطرنشــان کرد: متأســفانه تا این لحظه که در خدمت 
شما هســتم، شــورای عالی کار تا حاال جلســه ای تشکیل 

نداده اســت. ســال آینده پیشکش برای مســایلی که در 
سال فعلی داریم این که کارگر با این وضعیت چطور باید 

زندگی بکند هنوز جلسه ای تشکیل نشده است.
وی تاکید کرد: از برخی نمایندگان مجلس شــنیده ایم که 
پیشــنهاد دادند افزایش حقوق کارگر کمتــر از ۴۰ درصد 
نباید باشد. توصیه دوستانه و برادرانه ما به این عزیزان 
نماینده این اســت که اگر می خواهید قدمــی برای کارگر 
بردارید اگــر می خواهید محبتی به کارگــر کنید اول ماده 
۴۱ قانــون کار را اصالح بکنید. ترکیب شــورای عالی کار در 
ایــن قانون بایــد اصالح شــود و همه تشــکیالت کارگری 
بایــد در این جلســه حضور داشــته باشــند. بــا احترامی 
که برای دوســتانی که در شــورای عالی کار هستند قائلم 
و انصافــا خــوب هــم کار کردند، امــا باید زمینــه حضور 
همه شــرکای اجتماعــی هم انجمن صنفــی و هم مجمع 
نماینــدگان کارگــری در شــورای عالــی کار فراهم شــود. 
همچنیــن نمایندگان مجلس به عنــوان منتخبین ملت 
در جلســه شــورای عالی کار باید حضور داشــته باشند تا 
درجریان امور قرار بگیرند. باالخره مردم به آن ها مراجعه 
می کنند. هم کارگر و هــم کارفرما به دلیل ایراد مصوبات 
به نمایندگان مراجعه می کنند. شــاید از دیدگاه قانونی 
بگوینــد پرونده بســته شــده و نمی شــود کاری کــرد، اما 
مــردم مراجعــه می کنند. کارگــر پیش نماینــده مجلس 
می رود می گوید من با این حقوق چکار کنم؟ دزدی کنم؟ 
کارفرما می گویــد من اگر بخواهم این قــدر حقوق بدهم 
نمی توانم کارگاهم را اداره کنم. قدم بعدی هم این اســت 

که شبکه های اجتماعی هم باید تعدیل بشود.
او افزود: یــک آخر خط هم باید برای ایــن قانون ببینیم. 
مثــال در ســال قبــل دربــاره افزایش حقــوق کارگــران به 
نتیجــه نرســیدیم و نماینــدگان کارگری مصوبــه را امضا 
نکردنــد، اما مصوبــات ابالغ و اجرا شــد. این نقض ماده 
۴۱ قانون کار اســت. باید پیش بینی شــود کــه اگر در این 
شــورا به هر دلیلی، طرفین به یک تفاهم کامل نرسیدند 
یک مجموعه دیگری باشــد یا مثال تجدیدنظری باشد یا 
جلسه ای با اهمیت تری باشد که تصمیم گیری کند. چون 
جمعیــت هدف ما هم کارگران و هم کارفرمایان هســتند 
باید امضای این ها تاثیرگذار باشــد بایــد امضای این ها 
حتما اخذ شــود. اگر دولت امضا نکرد اشکال ندارد. ولی 
کارگر و کارفرما باید صورت جلسه را امضا کنند. در حالی 
که سال قبل، صورت جلســه امضا نشد، ولی ابالغ و اجرا 
شــد آن هم با این وضعیتی کــه داریم می بینیم که حقوق 

کارگر با خط فقر فاصله دارد.

حقوق ما از تورم خیلی عقب است
علــی دهقان کیا فعــال کارگری و رئیس کانــون کارگران 
و بازنشســتگان تامیــن اجتماعی نیز در ایــن باره اظهار 
کــرد: ما یــک قانــون کار داریــم و بهتریــن روش تعیین 
دســتمزد عــادالن کارگران هم اجــرای آن قانون اســت. 
اگر به قانون عمل بکنیم می توانیم تقریبا مشــکالتی که 
امروز گریبان گیر قشــر حقوق بگیر شده را برطرف کنیم. 
ماده ۴۱ قانــون کارمی گوید تورمی که بانک مرکزی اعالم 
می کند مــالک قرار بگیــرد. این جا مهم این اســت که آیا 
بانک مرکزی تورم واقعی را اعالم می کند یا نمی کند؟ حاال 
اگر بانک مرکزی، نرخ تورم واقعی را اعالم بکند در شورای 
عالی کار هــم دقیقا همان مــورد توجه قــرار می گیرد یا 
خیر؟ اگر این طور باشد که ما نباید عقب افتادگی داشته 

باشیم.
وی افزود: می ماند بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که می گوید 
ســبد هزینه خانوار یعنی اگر آن تــورم جواب نداد ما باید 
ببینیم سبد هزینه خانوار مبلغش چقدر است. ما فعاالن 

کارگری می گوییم ۱۰ میلیون تومان، نماینده های مجلس 
می گوینــد ۱۰ میلیــون تومــان، گــروه شــورای عالــی کار، 
کارفرمایان و دولت براســاس فرمولی که در سال گذشته 
داشــتند پارســال گفتند ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان. اما 
این همان بحث واقعی بودن است. اگر می خواهند واقعا 
بــه مردم در مقابل تورم کمک کننــد و مردم به حداقل ها 
برسند معنا و مفهومش این اســت که ماده ۴۱ قانون کار 
باید درســت رعایت شــود. یکی از دالیلی کــه امروز دچار 
مشکل شدیم و نتوانســتیم حقوق واقعی خود را بگیریم 
این اســت که همه ساله در پایان سال، آن تورمی که اعالم 
می کنند تورم واقعی نیســت. جامعه کارگری ۳5 کاال ســر 
سفره شــان است و با آن ســروکار دارند، اما آنچه که بانک 
مرکزی می خواهد تعدیل تورم کند ۳5۰۰ قلم کاالست که 
آن فرق دارد بــا آن چیزی که ما درباره اش بحث می کنیم. 
می گوییم ســبد هزینه خانوار مثال رســیده بــه ۱۰ میلیون 
تومــان، ولی ما یــک میلیون و ۹۱۱ هزار تومــان می گیریم. 
این حداقل های ماست. حاال این میزان فاصله را چگونه 

می توانند پر بکنند. این مشکل اساسی است.
دهقان کیا عنوان کرد: ما می گوییم باید تورم هرساله را به 
طور دقیق و واقعی اش به ما بدهند. به اضافه ده درصد 
از آن عقب افتادگی تا ما ظرف چند سال آینده بتوانیم به 
آن رقم برسیم وگرنه اگر پیشنهاد بدهیم امسال براساس 
تورم به ســبد معیشت خانوار برســیم این اتفاق نخواهد 
افتاد. تورم واقعی امســال و آن چیزی که در ســبد خانوار 
هســت با آن چیزی که دولــت می گوید فاصلــه دارد. آن 
چیزی که خود گروه شورای عالی کار پارسال با یک فرمول 
به آن دســت پیــدا کردنــد و پایین تریــن قیمت هایی که 
می شــد برای اقالم در نظر گرفتند یعنی اگر می خواستند 
قیمت برنج را بگیرند قیمت برنــج نامرغوب را معیار قرار 
دادنــد یــا برای حمــل و نقل، گفتنــد فقط بــا اتوبوس و 
مترو باید بروید و نباید ســوار شخصی شوید؛ یعنی همه 
حداقل هــا را در نظر گرفتند بر این اســاس ســبد هزینه 
خانــوار شــد ۴ میلیون و ۹۶۰ هــزار تومان. اما امســال بر 
اســاس همان فرمول، آن عــدد به ۷ میلیــون و ۶۰۰ هزار 

تومان رسیده است.
 یــک مقام مســئول کارگری: حتی اگر بگوییــم ۳۰۰ درصد 
افزایــش پیــدا کند بــاز هم با شــرایط موجــود جوابگوی 
هزینه های زندگی کارگران نیســت و عقب ماندگی مزدی 

کارگران جبران نمی شود.
او اضافه کرد: ولی واقعیتی که ما سر سفره مان می بینیم 
با قیمت های روز همان ۱۰ میلیون تومان است و االن هم 
اصرار داریــم همان ۱۰ میلیون اســت. عادالنه اش همین 
اســت که بیایند ســبد هزینــه خانــوار را در نظــر بگیرند 
پارسال ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان بوده و امسال شده ۷ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان. اگر می خواهند ما عقب نیفتیم 
این تفــاوت را به ما بدهنــد. یعنی باید بایــد ۱۰ درصد از 
عقــب افتاده را هر ســال بدهند تا چند ســال دیگر ما به 
آن چیزی کــه واقعیت دارد برســیم. در غیــر این صورت، 
همیشه این مشکالت وجود دارد و ما قشر حقوق بگیر تا 
ابد نسبت به تورم و سبد هزینه خانوار باید عقب باشیم.
وی افــزود: اعتقــاد دولت مــردان، کارفرمایــان و ما این 
است که تورم امسال ۷۰ درصد شده است. مثال وقتی اول 
سال می توانستیم ماشــینی را فرض کنید با صد میلیون 
تومان بخریم االن همان شــده مثال دویســت و خرده ای 
میلیون. این واقعیت اســت که این پول باید به حســاب 
کارفرما برود تا جیبش را نگه دارد، ولی هر کســی باید در 
جایگاه خودش دنبال حق خودش باشد تا این افزایش 
را بــه مــا پرداخت بکننــد. کارفرما ها زورشــان بــه دولت 
نمی رســد، دولت هم خودش یک کارفرمای بزرگ اســت 
و می خواهد مشــکل خودش را حــل بکند. پس دو نفری 
می آینــد در شــورای عالــی کار و از طرف خودشــان حرف 
می زنند. فاصله تورم با حقوق ما، دیگر دعوا نمی خواهد 
دیگر فشــار نمی خواهد. مثل این است که روز باشد و باز 
بخواهیــم روی روز بــودن بحث کنیم. روز، روز اســت. االن 
هم مثل روز روشــن اســت که تورم خیلی باال رفته است و 
این دیگر جای بحث ندارد. تفاوت حقوق ما با تورم انقدر 
باالســت که نیاز به بحث ندارد. اگر مجلس و دولت اراده 
دارند که ما را به آن واقعیت برسانند باید این ها را رعایت 

بکنند.
وی همچنیــن تاکید کرد: ما گلــه ای هم داریــم. گله ما از 
دولــت و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســت. االن 
می بایستی شــورای عالی کار حداقل کمیته هایش فعال 
می شــدند و خودشــان یکی دو جلســه می گذاشتند. اما 
متأســفانه با این که ما در اواخر ماه آذر هستیم و چند روز 
دیگر وارد ماه دهم سال می شویم هنوز آقایان یک جلسه 

هم نگذاشتند. کمیته ها هنوز فعال نشده اند.
او افزود: گله ما این است چرا آقای وزیر دستور نمی دهند 
که جلسه شورای عالی کار تشکیل بشود؟ علی رغم این که 
امســال ما تورم خیلــی زیــادی داشــتیم و حقوق بگیران 
کشوری و لشــکری دو بار افزایش حقوق داشتند چرا این 
مسئله برای ما رخ نمی دهد؟ تمام بازنشستگان و کارگران 
ما معترض هســتند که چرا وزارت کار و تعاون این جلسه 
را تشــکیل نمی دهد؟ شــورای عالی کار چرا این جلسه را 
تشــکیل نمی دهد تا به ایــن موارد رســیدگی بکنند؟ اگر 
افزایش حقوق دو بار در ســال غیرقانونی است چرا برای 
حقوق بگیران کشوری و لشــکری غیرقانونی نبود؟ فقط 
برای حقوق بگیــران تامین اجتماعی مشــکل دار اســت. 
اگرحقوق کارگران و بازنشتگان تامین اجتماعی در سال، 
دوبار افزایش پیدا کند آسمان به زمین می آید، ولی برای 
لشــکری و کشوری نه؟ این عادالنه نیست و باید در اسرع 
وقت به آن رسیدگی شــود. این خواست جمعیت کارگر و 

بازنشستگان تامین اجتماعی است.

معمایدستمزدکارگران
افزایش 2۵ درصدی، ۴۰ درصدی یا 3۰۰ درصدی؟!

 
بدهیــم  پیشــنهاد  اگــر 
تورم  براســاس  امســال 
معیشــت  ســبد  بــه 
ایــن  برســیم  خانــوار 
افتاد.  نخواهــد  اتفــاق 
امســال  واقعــی  تــورم 
در  کــه  چیــزی  آن  و 
ســبد خانــوار هســت با 
دولــت  کــه  چیــزی  آن 
دارد فاصلــه  می گویــد 

"

"
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رویداد۲۴ - واکســن کرونا کشــور به کشور در 
حال گسترش است و رهبران ومقاما ارشد دنیا 
یکی پس از دیگری رو به روی دوربین رسانه ها 
با تزریق واکسن ویروس کرونا نوید پایان این 
همه گیــری را می دهنــد. در ایران اما شــرایط 
متفاوت اســت و همچنان در ایــن باره بحث و 
جــدل وجود دارد. در این بین، مقامات ایرانی 
از پایــان مرحلــه آزمایشــات حیوانی واکســن 
کرونــای ســاخت ایــران و آغــاز مرحله تســت 
واکســن بر روی داوطلبان انســانی خبر داده 
انــد. در این مرحله گفته شــده تزریــق برروی 
۵۶ داوطلب ۱۸ تا ۵۰ ســاله انجــام گرفته و در 
صورت موفقیــت این مرحله زیرســاخت های 
الزم برای تولیدانبوه واکســن در کشــور فراهم 

است.
به گفته اعضای کمیته علمی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا، واکســن ایرانی مشابه نمونه چینی و 
روســی و از ویروس ضعیف شده ساخته شده 
است. تفاوت این نمونه با نمونه غربی واکسن 
کرونــا در تکنولوژی ســاخت واکســن اســت. 
واکســن های فایزر، مدرنا و آکسفورد همگی از 
یک فناوری جدید در توسعه واکسن بهره برده 

اند که به آن mRNA گفته می شود.
به طور کل واکسن ها به گونه ای عمل می کنند 
کــه سیســتم ایمنــی بــدن را آمــوزش داده تا 
بخشــی از ویروس را که عامل بیماری اســت را 

شناسایی و تشخیص دهند.
واکســن ها به طور ســنتی حاوی ویروس های 
ضعیف شــده یا پروتئین های امضای خالص 
 mRNA ویروس هســتند، اما در مورد واکسن
قضیه متفاوت اســت، زیرا فــرد به جای تزریق 
پروتئین ویروســی، مواد ژنتیکــی )mRNA( را 
دریافت می کند که این مواد ژنتیکی، پروتئین 
ویروســی را کــد دار کــرده و وقتــی کــه ایــن 
دســتورالعمل های ژنتیکی به قسمت فوقانی 
و باالیــی بازو ها تزریق می شــود، ســلول های 
عضالنــی با ترجمه ایــن کدهــا، پروتئین های 

ویروسی را مستقیما در بدن ایجاد می کنند.
این روش، همان کاری را که SARS-CoV-۲ در 

طبیعــت انجام می دهد را تقلید می کند با این 
تفاوت که واکســن mRNA فقــط برای قطعه 
مهــم پروتئیــن ویروســی کدگذاری می شــود.

mRNAهــا بــه سیســتم ایمنــی بــدن پیش 
نمایــش آنچه ویــروس واقعی در بــدن ایجاد 
خواهــد کــرد را نشــان می دهــد و ایــن پیش 
نمایــش به سیســتم ایمنی بــدن این فرصت 
را خواهــد داد تــا آنتی بادی هــای قدرتمندی 
را طراحــی کــرده کــه در صــورت آلودگــی فرد 

می تواند ویروس واقعی را خنثی کند.
اعضای کمیته علمی ستاد ملی کرونا از جمله 
مینــو محــرز و مســعود مردانــی معتقدنــد از 
آنجایــی که ایران خود در مســیر دســتیابی به 
واکسن مشابه چین و روســیه است، نیازی به 

واردات واکسن از این کشور ها نیست.
برخــی کشــور ها از جملــه برزیل، کشــور های 
و  امــارات  بحریــن،  مجارســتان،  آفریقایــی، 
ترکیــه چندیــن میلیــون دوز واکســن چینی 
خریــداری کرده اند و در برخی از این کشــور ها 
واکسیناسیون به صورت محدود نیز آغاز شده 
است. با همه این احوال ایران در انتظار پایان 
مرحلــه آزمایشــات انســانی واکســن کرونای 

ساخت داخل است.

رسانه های خارجی 
درباره واکسن ایرانی کرونا چه نوشتند؟

واکســن ایرانی کرونا توجه رســانه های جهان 
را نیــز به خــود جلب کــرده اســت. خبرگزاری 
شــینهوا چیــن در یادداشــتی درباره واکســن 
ایرانــی نوشــته: یــک واکســن ایرانــی مجــوز 
آزمایــش انســانی را گرفته و ســه واکســندیگر 
نیز تا مــاه ژانویه این مجوز را دریافت حواهند 
کرد با این حال رییس جمهوری ایران حســن 
روحانی روز پنجشــنبه اعالم کــرده ایران قصذ 
دار از »یک کشــور« که نامش را نبرده واکســن 

کرونا بخرد.
ایــن رســانه بــه اظهــارات کیانــوش جهانپور 
سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران نیز اشاره 
کرده که گفته ایران ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن را 

از ساز و کار کواکس ســازمان بهداشت جهانی 
پیــش خریــد کــرده و عــالوه بــر آن مذاکرات 
بــا چهار کشــور بــرای خریــد ۲۰ تــا ۲۱ میلیون 
دوز دیگــر واکســن کرونــا در صــورت تاییــد 
ســازمان غدا و داروی جهانی در جریان است. 
واکســن های خارجی قرار اســت بــرای گروه پر 
خطر و واکسن ایرانی برای بقیه جمعیت کشور 

مورد استفاده قرار بگیرد.
واشــنگتن پست نیز در یادداشــتی با اشاره به 
تاثیــر تحریم های آمریــکا در عدم دسترســی 
ایــران به واکســن های ســاخت آمریــکا و اروپا 
نوشــت: در چنیــن شــرایطی ایران به ســمت 
موسســات علمــی و کمپانی های دارو ســازی 
داخلــی رو آورده و در حــال حاضر ۱۲ واکســن 
در ایران در حال توســعه است. ایران همزمان 
ورژن داخلی رمدسیویر را نیز تولید کرده است.

این رســانه بــه مذاکــرات ایران و روســیه برای 
تولید مشــترک واکســن کرونا نیز اشاره کرده 
و نوشــت در ماه ســپتامبر ایران اعــالم کرد که 
۲۰ میلیون دوز واکســن را از یــک تولید کننده 

هندی ایرانی تبار خریداری کرده است. اما امیر 
افخمی استاد دانشگاه جرج تاون معتقد است 
سو مدیریت و کسری بودجه در ایران منجر به 
تضعیف مراحل تولید واکسن داخلی خواهد 

شد.
ایــن محقق بهداشــت جهانــی به واشــنگتن 
پست گفته شــکی ندارد که تحریم های آمریکا 
تاثیر مســتقیم و غیر مستقیمی بر مردم ایران 
گذاشته، اما اینطور نیست که فقط تحریم های 
آمریــکا مانــع اصلی در حــل مشــکالت ایران 
باشــد. ای بی ســی نیــوز نیــز در باره واکســن 
ایرانــی نوشــته: ایــران قصــد دارد ۲۰ میلیون 
دوز واکســن برای جمعیــت ۸۰ میلیونی خود 
از خارج خریداری کند، اما هفته گذشــته اعالم 
کرده مجوز آغاز آزمایشــات انســانی واکســن 
کرونا به تولید کننده های واکسن ایرانی داده 

شده است.
آسیا تایمز در یادداشتی به اظهارات متناقض 
مقامــات ایران درباره واردات واکســن اشــاره 
کــرده و بــه نقــل از پیمــان طبرســی رییــس 

دپارتمــان بیماری هــای عفونــی بیمارســتان 
مســیح دانشــوری نوشــت: برخــی مقامــات 
ادعا هــای بــی اساســی درباره خرید واکســن 
از خــارج میکننــد در حالــی کــه ایران قــادر به 
تراکنــش مالی با جهان با دالر آمریکا نیســت. 
حتی بــرای خرید واکســن آنفوالنزا نیــز ایران 
قــادر بــه واریــز پول نبــوده و مــا بایــد قبول 
کنیــم که تحــت تحریــم هســتیم و نمیتوانیم 
پولــی در خــارج جابــه جــا کنیــم و در نتیجــه 
نمی توانیم واکســن بخریم. این خیلی ســاده 
اســت. ما باید خودمان واکســن تولید کنیم.
بــا این حــال برخــی رســانه ها نــگاه امیــدوار 
کننــده ای تــری بــه واکســن کرونــای ایرانــی 
داشــته اند. المانیتور در یادداشتی به گزارش 
رســانه های داخلی اشاره کرده و نوشته چشم 
امیــد ایران به واکســن تولید داخل اســت که 
زودتــر از زمان مــورد انتظار وارد بــازار خواهد 

شد.
یادداشــت  در  نیــز  مانیتــور  ایســت  میــدل 
مشابهی نوشت: ایران قرار است در ماه جوالی 

واکسیناسیون گروه پر خطر را با واکسن ایرانی 
آغــاز کنــد و ایــن در حالی اســت که بــه دلیل 
مشــکل تحریم، ایــران قادر به خرید واکســن 

خارجی نیست.

واکنش رسانه اسرائیلی
 به واکسن ایرانی کرونا

یادداشت تایمز آو اسرائیل در این میان از سایر 
رســانه های جهــان جالب توجه تر اســت. این 
رسانه در یادداشــتی با عنوان »ایران علی رغم 
تحریم ها، به واکســن کرونا دســت پیدا کرده 
اســت« به توانایی ایران برای واکسیناســیون 
عمومی در صورت دســتیابی به واکسن کرونا 

چه از خارج چه تولید داخل پرداخته است.
این رســانه در پاسخ به این ســوال که آیا ایران 
زیرساخت الزم برای تولید و توزیع انبوه واکسن 
را دارد نوشت: در زمان واکسیناسیون عمومی 
فلج اطفال، ایران بر اساس داده های سازمان 
جهانی بهداشــت ۱۰۰ درصد موفق عمل کرده 
اســت. مردم کشــور های اطراف عمدتــا برای 
کار های درمانی به ایران می روند و ایران از این 
بابــت وضعیت خوبــی دارد. بیمارســتان ها، 
در  بهترین هــا  ایرانــی  پرســتاران  و  پزشــکان 
خاورمیانه اند و شــبکه کلینیک های درمانی از 
روســتا ها گرفته تا شهر های بزرگ بسیار مجهز 
اســت. بیمارســتان ها و مراکــز درمانی دولتی 
خدمات درمانی را با سوبسید باال ارائه می کنند 
و این در حالی است که برخی بیمارستان های 
خصوصــی هزینه هــای گزافــی بــرای درمــان 

دریافت می کنند.
ایــن رســانه اســرائیلی در ادامــه با طــرح این 
ســوال که آیا امــروز ایران لجســتیک الزم برای 
واکسیناسیون عمومی را دارد؟ نوشت: در حال 
حاضر نــاوگان هوایی ایران بســیار فرســوده 
است و بســیاری از شــرکت های هواپیمایی به 
دلیــل تحریم به ایــران پرواز نمیکننــد. از این 
جهت لجســتیک الزم برای تامین زنجیره سرد 
مــورد نیاز برای واکســن هایی ماننــد فایزر که 

بدمای زیر ۷۰ درجه نیاز دارد فراهم نیست.

سرخاب ۲۲۷۵
قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
متن آگهی مزایده 

آگهی مزایده مال منقول ) خودرو( 
به موجب ســند رهنی شــماره ۵۰۲۰۳ مورخه9۸/۰۳/۰۱ تنظیمی دفترخانه اسناد رســمی ۲۲۳ تبریز فی مابین آقای محمد جبارپور و آقای 
احد مباشــر علوی بعنوان مدیون و راهن ششــدانگ یکدســتگاه کامیون کشــنده ماک آمریکایی تیپ F۷۱۱ST مدل ۱9۷۶ به رنگ نارنجی 
روغنی ســوخت گازوئیلی بشــماره موتور ۵S۲۶۸۸ و به شماره شاسی ۰۰۵۳۰9 تعداد ســیلندر ۶، تعداد محور ۳، تعداد چرخ ۱۰ ، به شماره 
انتظامی ۶۷۶ ع ۱9 ایران ۲۵ متعلق به آقای احد مباشــر علوی بدهکار پرونده اجرائی به شماره بایگانی 99۰۲۴۴۲ مطروحه در اداره اجرای 
اســناد رسمی تبریز له محمد جبارپور در قبال قسمتی از طلب و حق االجرا بازداشت و طبق گزارش وارده مورخ۱۳99/۰۷/۲۷ مامور اجرای 
اســناد رســمی تبریز و گزارش وارده مورخ۱۳99/۰۷/۲۱ کارشــناس رســمی دادگســتری خودرو مذکور بنشــانی : تبریز جاده سنتو پارکینگ 
همزبان متوقف و ســینه جلو چپ فرورفتگی دارد و الســتیکهای جلو فرســوده می باشــد و بدنه دارای آثار خط و خش می باشــد و برابر 
گزارش مورخه۱۳99/۰۷/۲۱ کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ خودروی فوق الذکر با وضعیت موصوف به مبلغ چهار میلیارد و پانصد 
میلیــون ریال ارزیابی گردیده که خودرو مذکور از ســاعت 9 صبح الی ۱۲ ظهر روز چهارشــنبه مورخه99/۱۰/۱۷ در محل اداره اجرای اســناد 
رسمی تبریز واقع در تبریز خیابان راه آهن روبروی گمرک تبریز پشت آردسازی اتحاد اداره ثبت اسناد و امالک غرب تبریز طبقه اول شعبه 
اسناد شــرطی و رهنی از طریق مزایده بفروش میرسد. خریداران میتوانند جهت رویت خودرو مورد مزایده به محل توقف خودرو مذکور 
بنشانی فوق مراجعه نمایند. مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته میشود. توضیح اینکه 
شرکت در مزایده منوط به تسلیم فیش واریزی مبنی بر پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی فوق الذکر به حساب سپرده ثبت تحت 
شــماره شــبا ۱۳۲۰۷۵۶۵۴9۰ ۳۶۰۱۰۰۰۰۴۰۵۴۰ با شناســه واریز 9۳9۱۰۸۵۵۴۱۱۰۰۷۰۰۰۰۲9۴۰۰۰۲۳۳۱۱۴۴ نزد بانک مرکزی قابل پرداخت در 
کلیه بانک ها و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید میگردد. خریداران میتوانند در وقت مقرر در محل تعیین شده حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند. ضمنا حق حراج 
زائد بر مبلغ مزایده و بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و نقل و انتقال و غیره بعهده خریدار میباشد و در صورت وجود وجه مازاد 
حاصل از فروش وجود پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد. الزم به ذکر است که 

خودرو موصوف تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰9 دارای بیمه نامه شخص ثالث نزد بیمه آسیا می باشد.
نامور - از طرفتاریخ انتشار: ۱۳99/۱۰/۰۲

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

سرخاب ۲۲۴۳
قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک شمال تبریز

آگهی فقدان سند مالکیت
بشرح سیســتم جامع امالک مقدار ششــدانگ خانه قطعه اول تفکیکی تحت پالک یک فرعی از 
۲۷۷- اصلی واقع در بخش ســه تبریز بنام آقای رحیم اســدی اصل ثبت و ســند به شماره چاپی 
9۸۵۸۵۵ صادر شده است و برابر سند ۲۷۸۸۶ مورخ۱۳9۱/۰۳/۱۰ دفتر ۱۲9 تبریز در رهن می باشد 
حال شخص اخیرالذکر برابر تقاضای وارده شماره ۱۰۱۶9۰۸ مورخه۱۳99/۰9/۱۷ و استشهاد محلی 
پیوستی در اثر سهل انگاری مدعی فقدان سند مالکیت مزبور شده و تقاضای صدور سند مالكيت 
المثنی نموده مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود هر کس ادعائی نسبت به وجود ورقه مالکیت یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد می 
تواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به اداره ثبت تبریز تســلیم نماید 
بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد 

و اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد./ 
تاریخ انتشار: ۱۳99/۱۰/۰۲

رونوشت جهت اطالع به ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( ارسال می گردد.
رقیه فراج - از طرف
رسول عبدالعلی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تبریز - شمال

آگهی مفقودی
ســند ماشــین ، بــرگ ســبز و 
کارت ماشــین نیســان ، مدل 
۸۴ بــه رنــگ آبــی بنــام نقی 
صفری شماره موتور ۲۹۴۱۵۳ 
 D۹۰۸۲۴ شاســی  شــماره  و 
اعتبــار  درجــه  از  و  مفقــود 

ساقط میباشد
روزنامه سرخاب                    تاریخ انتشار: ۱۳99/۱۰/۰۲                    هریس

آگهی مفقودی
 ، موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
مــدل ۸۹ بــه رنگ قرمــز بنام 
شــماره  و  پــارام  طالبی  اکبــر 
  ۲۱۱۱۸۴-ZF۱۵۶FN۱۱ موتــور 
شاســی  شــماره  و 
 ۱ ۲۵ A ۸۹۰۲۵۷ ۲ * *N ۳ a M
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد
روزنامه سرخاب                    تاریخ انتشار: ۱۳99/۱۰/۰۲                    هریس

آگهی مفقودی
پرایــد۱۳۱  ســواری  ســبز  برگ 
شــماره  بــه  مــدل۱۳۹۳ 
 ۶ ۵ ۴ج ۱ ۹ -۸ ۷ نی با شــهر
و   ۵۰۹۲۳۵۶ موتــور  شــماره 
 ۳۶۵۷۸۵۸ شاســی  شــماره 
مفقود گردیــده ازدرجه اعتبار 

ساقط است.
روزنامه سرخاب                    تاریخ انتشار: ۱۳99/۱۰/۰۲                    میانه

قوه قضائيه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجانشرقي
آگهي تحديدحدودعمومی

   99/۰۵/9-۱۰۴/9/۳۳۴9 شــماره  عمومــي  حــدود  تحديــد  پیروآگهــي 
تحديدحدوديــك قســمت ازامــالك واقــع در حومه ثبتي ســراب بخش 
چهــل ونــه تبریزبرابرمــاده۱۴ قانون ثبت اســنادوامالك به شــرح ذيل 
وبرابرمــواد۱۴و۱۵ قانــون ثبــت درتاریخهــاي تعيین شــده ازســاعت9 
صبح درمحــل وقوع ملك به عمــل خواهدآمدبدينوســيله ازمجاورین 
وصاحبــان حــق دعــوت ميشــود.كه درروزوســاعت تعيین شــده فوق 
درمحل حاضرودرصورتي كه اعتراض به حدودوحقوق ارتفاقي داشــته 
باشــند كتبا بــه اداره ثبــت تســليم نمايندومطابق مــاده۸۶ آئين نامه 
اصالحــي قانــون ثبت معتــرض ظرف مــدت يك مــاه از تاریخ تســليم 
اعتــراض به اداره ثبت بايدبامراجعه به مرجع قضايي نســبت به تقديم 
دادخواســت اقدام وگواهــي آن رابه اداره ثبت تســليم نمايد درغير اين 
صــورت متقاضي يا نماينــده قانوني وي مــي تواند بــه دادگاه مراجعه 
وگواهــي عدم دادخواســت دریافت وبــه اداره ثبت تســليم واداره ثبت 
بــدون توجه به اعتراض عمليات ثبتــي را بارعايت مقررات ادامه خواهد 

داد.
      ۱-  ششــدانگ یک قطعه زمین محصور   به شــماره پالک ۱۸۶۷ - اصلی 
واقع در سراب بخش ۴9 تبریز ملكي آقای خسرو فرزانه فرزند نصرت اله 

به مساحت ۱۰۰/۱۵ متر مربع .
روز سه شنبه   مورخه      99/۱۰/۲۳    ساعت 9 صبح

ازشماره های ۳۷۷۵ ,۳۷۷۶, ۳۷۸۱-ا صلی واقع در سراب بخش ۴9 تبریز   
۲-  ششــدانگ یــک قطعه زمین به پــالک ۳۷۷۵ - اصلی واقع در ســراب 
بخش ۴9 تبریــز که قبال نهر متروکه بوده و عمال به پالک ۴۱/۳۵۰۲ فرعی 
الحاق شده است به نام خانم معصومه حسینعلی زاده   فرزند اصغر  به 

مساحت ۱9/۶۰ متر مربع.
روز پنجشنبه   مورخه      99/۱۰/۲۵    ساعت 9 صبح

۳- ششــدانگ یکقطعــه زمین بــه  پــالک ۳۷۷۶ - اصلی واقع در ســراب 

بخــش ۴9 تبریز  که قبــال نهر متروکه بوده و به پــالک ۱۴۳/۳۴9۳ فرعی 
الحاق شده است به نام آقای علی مستفید شیره جینی  فرزند ابی ذر  به 

مساحت ۶۶/۲۰ متر مربع.
روز دو شنبه   مورخه      99/۱۰/۲9    ساعت 9 صبح

۴- ششــدانگ یــک قطعه زمیــن )نهر متروکه (   به شــماره پــالک ۳۷۸۱ - 
اصلی واقع در ســراب بخــش ۴9 تبریز ملكي آقــای التفات صدر جهانی 
فرزند کریم )الحاقی به پالک ۸۲ فرعی از ۳۰۶۵- اصلی( به مساحت ۱۱/9۴ 

مترمربع
روز چهارشنبه   مورخه      99/۱۱/۰۱    ساعت 9 صبح

  از  شــماره های فرعی واقع در قریه قلعه جوق  پالک ۱- اصلی بخش ۴9 
تبریز حومه  ثبتی سراب

۵- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به شــماره پــالک ۶۲۵ فرعی از ۱- 
اصلی واقع در قریه قلعه جوق حومه ثبتی سراب بخش ۴9 تبریز ملکی 
آقــای علی قنبــرزاده  قلعه جوقی فرزند محرم نســبت به ســهم از پالک 

مذکور  به مساحت ۴9۸۲/۷۵ متر مربع .
روز یکشنبه  مورخه      99/۱۱/۰۵    ساعت 9 صبح

۶- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی   به پــالک ۸۳۱ - فرعی از ۱- اصلی 
واقــع در قریــه قلعــه جوق حومــه ثبتی ســراب بخش ۴9 تبریــز ملکی 
آقای احمد راســتگوی قلعه جوقی فرزند عزیز برابر تقسیم نالمه شماره 
۱۳۵9۸۸-۸۴/۶/۱۲ دفترخانه ۴۱ ســراب نسبت به سهم از پالک مذکور  به 

مساحت 9۵۰۶/۴9 متر مربع .
روز  سه شنبه   مورخه    99/۱۱/۰۷    ساعت 9 صبح

۷- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی   به پــالک ۷۸۴ - فرعی از ۱- اصلی 
واقــع در قریــه قلعــه جوق حومــه ثبتی ســراب بخش ۴9 تبریــز ملکی 
آقای احمد راســتگوی قلعه جوقی فرزند عزیز برابر تقســیم نامه شماره 
۱۳۵9۸۸-۸۴/۶/۱۲ دفترخانه ۴۱ ســراب نسبت به سهم از پالک مذکور  به 

مساحت۷۶۷۰/۶۸متر مربع .
روز    یک شنبه      مورخه   99/۱۱/۱۲       ساعت 9 صبح

تاریخ انتشار : 99/۱۰/۰۲                                     
رئیس اداره ثبت اسنادوامالك سراب -عظیمی 

م.الف ۱۴۳

جهان درحال واکسیناسیون، ایران در انتظار
رسانههایخارجیدربارهواکسنایرانیکروناچهمیگوید؟

م.الف ۴۱۶
آگهی فقدان سند مالکیت

ششــدانگ اعیان وپنج ونیم دانگ مشاع ازششــدانگ اعیان پالک 9۲فرعی از۱۱ 
اصلــی واقع در روســتای تازه کندســرندبخش ۱۱ تبریزدراجــرای قانون تعیین 
تکلیــف اراضی وامــالک فاقدسندرســمی بنام آقــای امیرروحی تحــت عنوان 
ســاختمان بــه مســاحت ۶۶۵۵مترمربع ثبت وســند مالکیت صادرو تســلیم 
گردیده اســت ونامبرده با ارائه درخواســت واستشــهادمحلی به شماره های 
۱۳99,۰۸,۲۷مدعــی  99,۱۰۴,۱۷,۴۲۲۴_۱۳99,۰۸,۲۶و99,۱۰۴,۱۷۴۲۲۴مورخــه 
وتقاضــای  اســت  گردیــده  کشــی  اســباب  اثــر  بــر  ســندمالکیت  فقــدان 
صدورســندمالکیت المثنی را از این اداره نموده اســت .فلذا مراتب در اجرای 
تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شــود هرکس 
ادعائــی مبنــی بر وجود ورقه هــای مالکیت نزدو یــا انجام هرگونــه معامله را 
نســبت به پالک مذکور را دارد مــی توانداعتراض کتبی خــودرا به مدت ده روز 
پــس از انتشــار آگهی به اداره ثبت اســناد وامالک شهرســتان هریس تســلیم 
نموده ورسیددریافت نماید.بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت 
به صدور ســندمالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهدشــد وبه اعتراضات 

وارده درخارج ازمهلت مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.
تاریخ انتشار ، روز سه شنبه: ۱۳99,۱۰,۰۲

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان هریس-بهزاد عظیمی 
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غیرشفافترین
درآمدورزشایران

»سیما« چقدر از پخش مسابقات ورزشی 
به جیب می زند؟

 گزارش

مهر- ســالیان طوالنی اســت که هیچ شفافیت در مورد 
درآمــد حاصــل از تبلیغات ناشــی از پخش مســابقات 
ورزشــی وجود ندارد و خارج از بدنه مدیریتی ســازمان 
صدا و ســیما کســی نمی داند که از مســابقات ورزشــی 

رشته های مختلف چه میزان در آمدزایی می شود.
بــا توجه بــه اینکــه درآمد حاصــل از تبلیغات ناشــی از 
پخش مســابقات ورزشــی در قانــون بودجه ســال ۹۹ 
معادل 5۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شــده اســت و 
از این میــزان ۳۰ درصد بــه وزارت ورزش و جوانان و ۷۰ 
درصــد به ســازمان صدا و ســیما اختصاص مــی یابد، 
بنابراین ســهم وزارت ورزش معــادل ۱5 میلیارد تومان 
خواهــد بــود. بر اســاس الیحه بودجــه ســال ۱۴۰۰ نیز 
درآمــد حاصــل از تبلیغات ناشــی از پخش مســابقات 
ورزشی ۱5۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت 
۳۰ بــه ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و ســازمان صدا و 
ســیما تقسیم شود، در صورت تصویب این رقم از سوی 
مجلس شورای ســهم وزارت ورزش معادل ۴5 میلیارد 

تومان خواهد بود.
موضوع مهمی که به طور حتم باید از سوی متولیان امر 
مدنظر قرار گیرد این اســت که برآورد درآمدها حاصل 
از تبلیغــات ناشــی از پخش مســابقات ورزشــی باید بر 
اســاس واقعیت در نظر گرفته شــود تــا اینگونه بتوان 
سهم واقعی ورزش کشــور را پرداخت کرد، اینکه آیا رقم 
واقعی به دســت آمده از این مســیر در سال ۹۹ معادل 
5۰ و در ســال ۱۴۰۰ معــادل ۱5۰ میلیارد تومان اســت؟ 
مســئله ای کــه نیازمنــد تامــل و واکاوی هرچه بیشــتر 
است و باید در این زمینه تدابیر الزم در راستای پرداخت 
واقعی حقوق هر یک از بخش ها اندیشــیده شود، چرا 
که ورزش ایران بیــش از هر زمان دیگری با بحران مالی 
روبرو اســت و اگر نتواند درآمدهــای الزم را از این طریق 
نیز به دســت آورد، مســیر چالش برانگیــزی را در آینده 

تجربه خواهد کرد.
نکته بســیار مهــم دیگر در خصوص میــزان درآمدهای 
واقعی ســازمان صدا و سیما از تبلیغات ناشی از پخش 
مســابقات ورزشــی اســت، به طور حتم این سازمان در 
ساعات مختلف پخش برنامه های خود، هزینه تعیین 
شــده ای را از تبلیغــات به دســت مــی آورد امــا باید به 
خاطر داشــت که تعرفه پخش تبلیغات در زمان پخش 
برنامه های پر بیننده نظیر مســابقات ورزشی متفاوت 

است.
به طــور مثال نمی تــوان درآمد حاصــل از تبلیغات در 
زمــان پخش شــهرآورد پایتخت یا دیدارهــای تیم ملی 
ایران را با ســایر برنامه های ورزشــی مقایســه کرد و به 
طور کلــی اقبال عمومی نســبت به رشــته فوتبال و به 
ویژه تیم های پرســپولیس و اســتقالل با عموم برنامه 
های پخش شــده از سوی سازمان صدا و سیما در برهه 
های زمانی مختلف بیشتر است و همین مسئله باعث 
می شــود درآمد کسب شده از سوی این سازمان در این 

بخش بیشتر از سایر برنامه ها باشد.

ســوالی که ســازمان صدا و ســیما ســال هاســت به آن 
پاســخ روشــنی نداده این اســت که به صورت ساالنه و 
در یک ســال مالی، چه میزان پول از این مســیر کســب 
می شــود؟ این درآمد در سال ۹۸ چقدر بوده است؟ در 
ســال ۹۹ چه میزان خواهد بود؟ مســئله ای که تاکنون 
در مــورد آن هیچ اطالع رســانی صورت نگرفته اســت و 
مبلغ واقعی بدســت آمده از سوی سازمان صدا و سیما 

در این رابطه در هیچ سالی مشخص نیست.
اما کوتاهی صورت گرفته در این رابطه صرفا معطوف 
به سازمان صدا و سیما نیست، بلکه بی شک متولیان 
ورزش کشور از مســئوالن وزارت ورزش و جوانان نیز از 
این قضیه مســتثنی نیستند و آنها نیز به نوبه خود در 
عدم اطالع رسانی در این زمینه کوتاهی کرده اند تا به 
صورت شــفاف مشخص نباشــد که کل درآمد حاصل 
از تبلیغــات ناشــی از پخش مســابقات ورزشــی چقدر 

است؟
بــا توجه به اینکــه به اینکه چــه در الیحه بودجه ســال 
۱۳۹۹ و چه در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، میزان کل درآمد 
حاصل از تبلیغات ناشــی از پخش مســابقات ورزشــی 
برآورد شده اســت، بنابراین باید رویه متفاوتی از سوی 
مسئوالن سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان 
مدنظــر قرار گیرد تــا نه تنها به صورت شــفاف و دقیق 
در مورد درآمدهای به دســت آمده از این مســیر اطالع 
رســانی، بلکه بتوان برآوردهای صورت گرفته در لوایح 
ســاالنه بودجه کشــور را در این مورد خاص بر اســاس 

حقایق تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فردا با انجام یک بازی، لیگ 
برتر فوتبال کشورمان وارد هفته هشتم خود می شود.

 هفته هشــتم لیگ برتر فوتبال کشــورمان با برگزاری یک 
دیدار فردا )سه شــنبه دوم دی ماه( آغاز خواهد شد. تیم 
فوتبال پرســپولیس قهرمان ۴ دوره اخیر این رقابت ها، 
با ۳ بــازی معوقه رکورد دار ۳ هفته بــازی نکردن در لیگ 

برتر است.
مس رفسنجان-سپاهان اصفهان/سه شنبه 2 

دی/ساعت ۱۵
تیم فوتبال مس رفسنجان با ۸ امتیاز در رده دوازدهم 
قــرار دارد. شــاگردان محمــد ربیعی تا به ایــن جای کار 
فقــط ۳ گل زده در لیــگ داشــته اند. شــاگردان محرم 
نوید کیا نیز با یک بازی کمتر و با ۱۰ امتیاز در رده ششــم 
جدول هســتند. زرد پوشــان اصفهانی توانســته اند تا 
هفته هفتــم، ۹ گل در لیگ برتر بزننــد. با توجه به این 
کــه رفســنجانی ها در این بــازی میزبان هســتند، باید 
فقط به دنبال کســب ۳ امتیاز و باال آمدن جایگاهشان 

در جدول باشند.
 شهر خودرو-آلومینیوم اراک/چهارشنبه 3 دی/ 

ساعت ۱۵:۴۵
شــهر خودروی ۷ امتیــازی در رده چهاردهــم جدول قرار 
دارد. شــهر خودرو دومیــن تیمی در لیگ برتر اســت که 
گل زده بیشــتری نســبت به بقیه تیم ها دارد. آن ها تا به 
این جای کار ۱۰ گل به ثمر رســانده اند. شــاگردان رسول 
خطیبی در اراک تا به این جای کار 5 گل به ثمر رسانده و 

با ۹ امتیاز در جایگاه هفتم جدول هستند.
پیکان-سایپا/چهارشنبه 3 دی/ساعت ۱۶:2۰

تیم فوتبال پیــکان با یک امتیاز باالتر از ســایپا در جدول 
قرار دارد و این دیدار می تواند دوئل خوبی برای هر ۲ تیم 
تهرانی باشــد. پیکان در لیگ برتر ۷ گل و سایپا 5 گل زده 
دارد. تیم فوتبال سایپا تا به این جای کار فقط یک بازی را 

به حریف خود واگذار کرده است.

ذوب آهن اصفهان-گل گهر سیرجان/پنج شنبه ۴ 
دی/ساعت ۱۶:3۰

شاگردان رحمان رضایی که اصال وضعیت خوبی ندارند، 
ایــن هفته نیــز میزبان هســتند. آن هــا در هفتــه هفتم 
میزبان تیم استقالل بودند و در آن بازی توانستند تساوی 
کنند. ذوبی ها با ۴ امتیاز و یک بازی کمتر در رده پانزدهم 
جدول هســتند و باید برای ابقا در لیگ حتما تیم گل گهر 
سیرجان را شکست دهند. از آن طرف شاگردان امیر قلعه 
نویی که لیگ را طوفانی آغاز کرده اند، فقط به فکر کسب 
۳ امتیاز بازی هستند و می خواهند همچنان رکورددار گل 

زده در لیگ برتر باشــند. گادوین منشــا، مهاجم گل گهر 
سیرجان تا به این جای کار با ۹ گل زده آقای گل لیگ برتر 

فوتبال است.
ماشین سازی تبریز-نفت مسجد سلیمان/پنج 

شنبه ۴ دی/ ساعت ۱۶:3۵
ماشــین ســازی تبریز که هم اکنــون محمد ســعید اخباری 
هدایت آن را بر عهده دارد، وضعیت بسیار بدی در لیگ برتر 
دارد و تا کنون فقط ۲ امتیاز کســب کرده اند. ماشین سازی 
نیز مانند ذوب آهن تیمی اســت که تا کنون در هیچ کدام از 
دیدار های خود برنده نشــده است. آن ها در این فصل با ۱۱ 

گل خورده رکورد گل دریافتی هســتند. از طرف دیگر نفت 
مسجد سلیمان شــرایط مســاعدتری در جدول رقابت ها 
دارد. آن هــا با ۹ امتیاز در رده هشــتم جدول و یک پله باالتر 
از تیم پیکان هستند. مسجد ســلیمانی ها دقیقا شرایطی 
یکسان با تیم آلومینیوم اراک دارند و هر ۲ آن ها 5 گل زده و 

5 گل خورده را تا به این جای کار در کارنامه ثبت کرده اند.
صنعت نفت آبادان-تراکتور سازی تبریز/پنج شنبه 

۴ دی/ ساعت ۱۶:۴۵
شــاگردان ســیروس پــور موســوی ایــن هفتــه میزبــان 
تبریزی هــا هســتند. نکتــه مهــم این بــازی اختــالف یک 
امتیازی هــر ۲ تیم اســت. تراکتوری ها با ۱۲ امتیــاز در رده 
سوم و صنعت نفتی ها با ۱۱ امتیاز در رده چهارم قرار دارند. 
تراکتور سازی تا به این جا ۶ گل  و صنعت نفت ۷ گل وارد 

دروازه حریفان خود کرده است.
 فوالد خوزستان-نســاجی مازندران/چهارشنبه ۱۰ 

دی/ساعت ۱۶:۴۵
تیم رده پنجمی جدول با ۱۰ امتیاز در هفته هشتم میزبان 
وحید فاضلی و شــاگردانش است. نســاجی مازندران با 
یک بازی کمتر و ۷ امتیاز در رده ســیزدهم جدول اســت و 
نباید دســت خالی از این بازی برگردد. شاگردان فاضلی 
تا هفته هفتم توانسته اند مجموعا 5 گل به ثمر برسانند.

در پایان نیز شــهر آورد پایتخت به دلیل وضعیت خاص 
تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا این هفته 
به تعویــق افتاد و تیم اســتقالل باید منتظــر اعالم زمان 

بازی از سوی سازمان لیگ فوتبال باشد.

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال؛

شجاعیبهدنبالهتریکدرآبادان

ایسنا- پرســپولیس از کمک داور ویدیویی ضربه خورد چون 
هنوز نحوه بازی کردن زیر نظر ۲۳ دوربین شاهد و ناظر را بلد 
نیست و بازیکن فکر می کند امکان فریب داور مسابقه وجود 

دارد.
پرســپولیس در دومین فرصت قهرمانی در آســیا و باال بردن 
جام نقره ای لیگ قهرمانان هم غفلت کرد و با هدیه دادن دو 
پنالتی به اولسان هیوندای، به نایب قهرمانی این مسابقات 

بسنده کرد.
شاگردان گل محمدی در این دیدار در کارهای دفاعی تیم برتر 
میدان بودند و بعد از گذشت ۲۰ دقیقه از بازی، حریف فرصتی 
برای نزدیک شــدن به چارچوب دروازه حامد لک نداشــت اما 
دو خطای فردی و وجــود VAR در این دیدار، تبدیل به قاتل 
پرسپولیس شد تا سریال ناکامی تیم های ایرانی در فینال این 

مسابقات به عدد چهار برسد.
بــه جــرات در ایــن دیــدار پرســپولیس نزدیک تــر از هــر تیم 
دیگری در رســیدن به جام قهرمانی بــود ولی حرفه ای نبودن 
و بی توجهــی به موضوعی به نام VAR پرنده خوشــبختی را از 

شانه های پرسپولیس دور کرد.
موضوعی که در این دیدار بســیال جلب توجه کرد، استفاده 
از کمــک داور ویدیویــی بــود؛ همــان چیــزی کــه بازیکنــان 
پرســپولیس به آن توجه نداشــتند و بالی جانشــان هم شد. 
بی توجهی به این سیستم پیشرفته که تبدیل به چشم سومی 
برای داوران شده و جای هیچ گونه اشتباه و غفلتی را به داوران 
نمی دهد، باعث شــد دو خطای نوراللهی و شیری در محوطه 
جریمه ضبط و ثبت و در موعد مقرر به ضرر خود و تیمشــان 

تمام شود.
صحنه خطای َهند )دســت( مهدی شیری در داخل محوطه 
جریمه به گونه ای است که به نظر می رسد بازیکن ملی پوش 
ایرانــی هنــوز موضوعی به نام کمــک داور ویدیویــی را جدی 
نگرفتــه اســت؛ دیگر زمــان مارادونا گذشــته که با دســت به 
تــوپ ضربه بزنی و هیچ کــس این تصاویر را نبینــد. در واقع 
وقتــی که تــوپ از مدافــع ایرانی عبــور می کند، او دســتش را 

به پشــت ســر نزدیک می کند و ســعی دارد بــا منحرف کردن 
آن، به ســرعت دســت خود را پنهان کند اما هــر چقدر هم که 
باهوش باشــید و اصول و فنون تردستی را پیاده کنید، بیش 
از ۲۳ دوربین تمام حرکات را ضبط می کنند و جایی برای فرار 
نیست. صحنه برخورد پای احمد نوراللهی به بازیکن اولسان 
هیوندای در یک موقعیت بســیار معمولی هم گواه این است 
کــه او احتیــاط الزم را در وجود کمک داور ویدویــی ندارد. هر 
دو صحنه و خطای پنالتی در ابتدا از دســت داور و بینندگان 
تلویزیونی در رفت و اگر VAR نبود، شاید در خالل بازی دیده 

نمی شد ولی دوران "بزن و در رو" تمام شده است.
مهم ترین نکته ایــن بازی کم اطالعی و عــدم توجیه بازیکنان 
 VAR ایرانی است که در تیم ملی هم به میدان می روند. اگر چه
در ایران وجود ندارد اما به نظر می رســد باید این موضوع به 
بازیکنان هشدار داده می شد که هرگونه خطا یا حرکتی برای 
فریب داور به ســود تیمشــان را متوقف کنند چرا که داور تنها 

نیست و این بار ۲۳ چشم دیگر به او کمک می کنند.
همیــن نکات کوچک و کم اهمیت در نگاه نخســت اســت که 
تفاوت ها را در این دیدار رقــم زد؛ تیمی VAR را جدی می گیرد 

و اجازه ضربه خوردن به تیمــش را از این طریق نمی دهد اما 
دیگری هنوز خودش را با تکنولوژی و دنیای پیشرفته فوتبال 
جهــان هماهنــگ نکــرده اســت. این موضــوع فقــط درباره 
پرسپولیس نیســت بلکه تمام فوتبال ایران را شامل می شود 
که به علت نبود زیرســاخت های آموزشی مناسب، بازیکنان و 
مربیان از مقوله ای به نــام کمک داور ویدیویی در رویدادهای 

بزرگ غافل هستند.
هــدف از این گزارش تنبیه یا مواخذه بازیکن خاصی نیســت 
بلکه هشــدار به فوتبال ایران، فدراسیون و باشگاه هاست که 
در رویدادهای بین المللی هر آنچه درباره داوری شــنیده اند 
و فکــر می کنند امــکان فریــب داور وجــود دارد، دور بریزند و 
به فوتبال بازی کردن خود بچســبند چرا کــه این بار داور تنها 

نیست.
شاید خطای هند شــیری تلنگری برای فوتبال ایران باشد 
و مقامــات فدراســیون فوتبال را بــه فکر این بینــدازد که 
مســابقاتی که در باالترین ســطح کشــور برگزار می شــود، 
هنــوز برخــی امکانــات را کــم دارد و همین باعث شــده از 
فوتبال روز دنیا عقب بیفتد. ســهم فوتبالی که مدیرانش 
بــرای حضور در عکــس های یــادگاری، در صــف اول قرار 
می گیرند ولــی وقــت تصمیم گیری های ضــروری حتی در 
صف های آخر هم پیدایشــان نمی شــود، ۲۷ سال دوری از 
قله آسیاســت، لیاقتش حســرت قهرمانی در معتبرترین 
جام باشــگاهی قاره کهن اســت. این مدیران هســتند که 
چنیــن آینــده ای را برای فوتبــال ایران به وجــود آورده اند 
و بی تجربگــی و غفلــت بازیکنانــی مثل شــیری نتیجه کار 

همین مدیران است.

ایلنا- خطای هند مهدی شیری مقابل اولسان 
هیوندای منجر به اعالم ضربه پنالتی و دریافت 
گل دوم پرسپولیس شد که شکست این تیم در 

فینال لیگ قهرمانان آسیا را رقم زد.
تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد برای دومین 
بار طی ۳ ســال اخیر به فینال لیــگ قهرمانان 
آسیا راه پیدا کند ولی این بار هم مثل سال ۲۰۱۸ 
با شکســت در دیدار پایانی دســتش از رسیدن 
بــه جام کوتاه ماند و به رتبه نایب قهرمانی این 

مسابقات بسنده کرد.
اولســان  مقابــل  شــرایطی  در  سرخپوشــان 
هیوندای کره جنوبی در فینال تن به شکســت 
۲ بــر یک دادنــد که تــا ثانیه هــای پایانی نیمه 
نخســت با تک گل مهدی عبدی از حریف خود 
پیش بودنــد و روی بــی احتیاطــی بازیکنان و 
تقدیــم کردن دو پنالتی به حریــف کره ای، ۲ بار 
دروازه شــان باز شــد و در نهایــت در دیداری که 
پیــروزی در دســترس نماینــده ایران بــود، تن 
به شکســت دادند تا حســرت قهرمانی در لیگ 
قهرمانان آسیا همچنان برای این تیم و فوتبال 

ایران باقی بماند.
شکســت پرســپولیس در این دیــدار همانطور 
که گفته شــد روی دو ضربــه پنالتی اتفاق افتاد 
کــه اولــی با بــی احتیاطــی احمــد نوراللهی در 
محوطه جریمه پرسپولیس گرفته شد و دومی 
هم به واســطه خطای هندی که مهدی شــیری 
انجام داد از ســوی داور اعالم شــد. این خطای 
هند هــم به دلیل اینکه اتفاقــی غیر معمول تر 

از یک برخورد در جریان بازی اســت و هم از این 
جهت کــه گل دوم اولســان را رقــم زد به نوعی 
عامل شکســت پرسپولیس در فینال محسوب 
می شــود، اگرچه بــه طور قطــع نمی توان گفت 
کــه شــیری و خطــای هنــدش باعث شکســت 
پرســپولیس شــده اســت چرا که تا پیش از آن 
اتفاق بازی با تســاوی یک - یــک در جریان بود 
و حدود ۳5-۴۰ دقیقه دیگر تا پایان بازی باقی 
مانــده بود و ممکن بــود هر اتفــاق دیگری رخ 
دهد و اینکه جونیور نگرائو، مهاجم اولســان در 
همان صحنه منجر بــه پنالتی موقعیت خوبی 
داشت و چه بســا در همان صحنه پرسپولیس 
گل دوم را می خورد ولی در هر صورت اتفاقی که 
در زمین رخ داد و دیده شد، اهدای یک پنالتی از 
سوی شیری به اولسان بود که منجر به دریافت 

گل دوم و تعیین کننده تیم پیروز بازی بود.
بررســی ابعاد فنی این موضوع تــا پیش از این 
انجــام شــده ولــی در این متــن قصــد داریم از 
لحاظ اقتصادی به آن بپردازیم و بررســی کنیم 
کــه خطای هنــد مهدی شــیری و به طــور کلی 
از دســت رفتن فرصــت قهرمانــی در رقابت ها 

چقدر به پرسپولیس ضرر مالی زد.
کمتــر از یک ســال قبــل و در بهمن مــاه ۹۸ در 

آستانه شــروع لیگ قهرمانان آســیای ۲۰۲۰ بود 
که AFC جوایز نقدی حضور در مراحل مختلف 
لیگ قهرمانان آســیا را تعیین و اعالم کرد که به 

شرح زیر است:
تیم قهرمان:  ۴ میلیون دالر

نایب قهرمان: ۲ میلیون دالر
حضور در نیمه نهایی: ۲5۰ هزار دالر

حضور در یک چهارم نهایی: ۱5۰ هزار دالر
حضور در یک هشتم نهایی: ۱۰۰ هزار دالر

پیــروزی در مرحلــه گروهــی، و ســایر مراحــل 
حذفی: 5۰ هزار دالر

تساوی در مرحله گروهی، و سایر مراحل 
حذفی: ۱۰ هزار دالر

پرســپولیس با رســیدن به فینال ایــن دوره از 
رقابت ها توانســت ۲ میلیون دالر بابت نایب 
قهرمانــی و جوایــز دیگــری کــه بابــت گرفتن 
امتیــاز و پیــروزی در دور گروهی و مراحل قبل 
بوده را به دســت بیاورد ولی قهرمانی در این 
رقابت ها ۴ میلیــون دالر برای این تیم پاداش 
بــه همــراه داشــت و بــه عبــارت دیگر مــا به 
التفــاوت ۲ میلیون دالری برد و باخت در بازی 
فینــال رقم قابل توجهی بود که از دســت این 

تیم رفت.

این تنها ضرر مالی پرســپولیس بابت از دست 
دادن قهرمانــی نبــود. سرخپوشــان در صورت 
برتــری در فینــال و بــاال بــردن جــام، عــالوه بر 
پــاداش ۴ میلیــون دالری، بــه مســابقات جام 
باشــگاه های جهان هم راه می یافتند و پاداش 
های حضــور در این رقابت ها هم در دســترس 

بود که طبق اعالم فیفا به شرح زیر است:
تیم قهرمان: ۱۰ میلیون دالر 

نایب قهرمان: 5 میلیون دالر 
تیم سوم: ۴ میلیون دالر 

تیم چهارم: ۳ میلیون دالر 
تیم های حذف شده در مرحله اول: 2.۵ 

میلیون دالر 
یعنــی پرســپولیس بــه صــرف حضــور در این 
رقابت هــا و به فرض شکســت و حذف شــدن 
در همــان دیدار اول هم بــه جایزه ۲.5 میلیون 
دالری می رســید و اگــر به مراحــل باالتر صعود 
می کــرد این پــاداش طبق جدول بــاال افزایش 
پیدا می کــرد. بدین ترتیب عــالوه بر ۲ میلیون 
دالر مــا به التفــاوت تیــم قهرمان و تیــم نایب 
قهرمان لیگ قهرمانان آســیا، ۲.5 میلیون دالر 
هم پاداش حضور در جام باشگاه های جهان از 
دست پرسپولیس رفت که در مجموع می شود 

۴.5 میلیون دالر.
با یک ضرب و تقســیم ســاده و محاسبه قیمت 
۲5.۴۰۰ تومانــی دالر در ایــن روزهــا، به عبارتی 
پرســپولیس بابــت از دســت رفتــن قهرمانــی 
که خطــای هنــد مهدی شــیری مقصــر اصلی 
آن جلوه داده شــده اســت مبلغی بالــغ بر ۱۱۴ 
میلیــارد تومــان ضــرر کرده اســت. رقــم قابل 
توجهی که می توانســت بار بزرگی از روی دوش 
مشکالت اقتصادی این باشــگاه بردارد و حتی 
شــرایط جذب چنــد بازیکن خــوب و با کیفیت 
در پنجره زمستانی را فراهم آورد تا پرسپولیس 
برای نیم فصل دوم لیگ برتر و دور جدید لیگ 
قهرمانان آســیا چهره قدرتمندتری به خودش 

بگیرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه این رقــم فقط پــاداش 
هــای مســتقیم فیفــا و AFC اســت و قهرمانی 
پرســپولیس و حضورش در جام باشــگاه های 
جهان می توانســت از جنبه های مختلفی مثل 
بحــث اسپانســرینگ هــم بــرای ایــن باشــگاه 
آورده های مالی خوبی داشــته باشد. فکرش را 
بکنید اگر پرســپولیس فرصت یک بازی رسمی 
مقابــل بایرن مونیــخ را پیدا می کــرد چه اتفاق 

بزرگی می توانست رقم بخورد.

قابل توجه بازیکنان حرفه ای با تفکرات آماتور

دوره"بزنودررو"درفوتبالتمامشدهاست!

پیگیری یک پرونده مشکوک؛

هند4.5میلیوندالریمهدیشیریبرابراولسان
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روزانهم

ایسنا- اکبر اکسیر با بیان این که شاعران و نویسندگان 
در هر کاری که انجام می دهند یک قاشــق مرباخوری 
اغــراق، مبالغه و غلو می ریزند تا به هدف شــان یعنی 
جــذب مخاطب برســند در عین حال از شــاعرانی در 

تاریخ می گوید که حقیقت را می پوشانند.
این شــاعر و طنزپرداز درباره حدود استفاده از اغراق 
در ادبیــات و نیــز تحریف تاریــخ در آثار ادبــی اظهار 
کرد: ملت ما واقعا ملت مبالغه گری اســت. در زندگی 
معمولی مــان هــم مثال وقتــی هندوانه  نســبتا بزرگی 
می خریم، دست های مان را دو متر باز می کنیم تا ثابت 
کنیم ایــن بزرگ ترین هندوانه قرن بوده! اگر خوب به 
زندگی مــان دقت کنیم، گذشــته از هنر قصه نویســی 
و شــعر، مبالغــه در همــه ارکان وجودی مــان حرکت 

می کند، از مبالغه هم به غلو، اغراق و ... می رسیم.
جزئــی  را  مبالغــه  و  اغــراق  بزرگ نمایــی،  ســپس  او 
از مــزه همیشــگی کار ادبیــات دانســت و گفــت: در 
کار همــه عزیزانــی کــه بــه قصــه و شــعر می پردازند، 
غلو هســت. غلــو در اجتماع، سیاســت، هنــر و تمام 
شــئونات اجتماعی مــا ایرانی ها کاربــرد دارد. مثال در 
متــون قدیمی مــان می بینیم که یــک کار جزئی چقدر 
بزرگ نمایی شــده و این دروغ هرچقدر بزرگ تر باشد 
زودتــر تاثیر دارد و قابل قبول تر و باورپذیرتر اســت. 
لــذا شــاعران و نویســندگان در هــر کاری کــه انجــام 
می دهنــد یــک قاشــق مرباخــوری اغــراق، مبالغه و 
غلو می ریزند تا به هدف شــان یعنــی جذب مخاطب 

برسند. 
اکســیر در پاســخ به پرسشــی دربــاره اغــراق و بعضا 
تحریــف در آثار ادبــی مربوط به وقایــع تاریخی بیان 
کرد: شــاعر یــا نویســنده اگر بخواهــد در آثــارش به 

موارد تاریخی اشاره داشته باشــد، نمی تواند از حدی 
که ســندیت آن مخدوش شــود، بگذرد. ما می توانیم 
در مســائل تاریخــی بزرگ نمایــی داشــته باشــیم اما 
اگــر می خواهیم به عنوان یک ســند بــا آن اثر برخورد 
کنیم، اصال کارمان ارزش تاریخی نخواهد داشــت. اما 
مورخین به کلی متفاوت هســتند، آن هــا نمی توانند 
چیزی از خودشــان دربیاورند و به خورد مردم بدهند 
چــون این هــا زود افشــا می شــود. ولــی هنرمنــد و 
نویســنده خصوصا داستان نویســان افرادی هستند 
که برای جذاب کردن آثارشــان به این صنعت دســت 

می زنند.
این شــاعر افزود: وقتی به نثری مثل »تاریخ بیهقی« 
برمی خوریم، می بینیم که بیهقی مثل یک روزنامه نگار 
و حادثه نــگار دقیــق آن قــدر طبیعــی واقعــه را پیش 
می برد که انگار آدم در همان صحنه حضور دارد، هیچ 
دروغ و اغراقــی در کارش نیســت و خیلی شــجاعانه - 
با این که بــرای او خطرناک بوده - توانســته مســائل 
زمانــش را به ما نشــان دهد تــا ما از زندگی حســنک 
وزیــر درس بگیریم. امثال آقای بیهقــی که در دربارها 

نوشــتند به قــول اخــوان »مادیان ســرخ یال ما ســه 
کــرت تا ســحر زاییــد«! بــرای همین اســت کــه وقتی 
بررسی می کنیم، می بینیم چرا از میان این همه مورخ، 
نویســنده و ... ما فقط به بیهقی چســبیده ایم، چون 
در افشای مفاســد زمان خودش و در نوشتن تاریخی 
دقیــق ســنگ تمــام گذشــته و ایــن نشــان می دهد 
شــجاعت اخالقــی هــر نویســنده ای ایجــاب می کند 
آن جا که پای حق در میان اســت، هیــچ وقت به دروغ 

یا مبالغه اقدام نکند.
اکبر اکسیر در پایان همچنین از پوشاندن حقیقت در 
برخــی آثار ادبی هم گفت و اظهــار کرد: خیل عظیمی 
از شــاعران در ادبیــات وجــود دارنــد، در کتــاب آقای 
ذبیــح هللا صفا از چندصد نفر شــاعر در هــر قرن نام 
برده شــده، اما چرا مــا به حافظ چســبیده ایم، چون 
حافظ هوش برتر زمانه اش بود و توانسته حرف هایی 
را بــا ایهام و ظرافت تمام بزنــد که مردم هم به اوضاع 
زمانه اش واقف  شــوند و هم از شــعرش لــذت هنری 
ببرند. در کنار او شــاعرانی مثل عنصری و انوری و نیز 
برخی از شــاعران قرن چهارم و پنجــم را داریم، این ها 
همه از کســانی بودند کــه دیگدان از طــال زدند اما بر 
دیوان شــان نفرین بود، این ها حقیقت را پوشــاندند 
و بــرای همین مثال فکر می کردیم فالن پادشــاه واقعا 
عــادل بــوده امــا بعدهــا قصه هایــی را خواندیم که 
فهمیدیــم ظالم بــوده! یا فکــر می کردیــم فالنی آخر 
شرف و شرافت بوده اما بعدا فهمیدیم قاتل بوده! و 
دیگر شاهانی که پدر و پسرکشی می کردند تا دو روزی 
ســلطنت کنند. همه این ها را توســط تاریخ نویسان، 
شــاعران و افرادی به گوش سپردیم که فقط به منافع 

خودشان می اندیشیدند. 
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سخن روزسخن روز
خداوند یارى بجوى، و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز شوى

 و از هر کارى که تو را به شک و تردید اندازد، یا تسلیم گمراهى کند بپرهیز
و چون یقین کردى دلت روشن و فروتن شد، و اندیشه ات گرد آمد و کامل شد

 و اراده ات به یک چیز متمرکز شد
امام علی )ع(  – نهج البالغه

               مهسا بهادری

در روزهای گذشته خبر ساخت فصل هفتم سریال 
»پایتخت« رســانه ای شد، فصل هفتم سریال از راه 
نرسیده مانند فصل ششم با حواشی زیادی همراه 

بود.
 فصل هفتــم ســریال »پایتخت« برای نــوروز ۱۴۰۰ 
ســاخته می شــود. خبری که در هفته های گذشــته 
منتشر شــد و همانقدر که خوشحالی هوادارن این 
ســریال را به همراه داشت، انتقاد منتقدان را نیز به 
همراه داشت البته حواشی زیادی نیز، مانند فصل 

ششم گریبان این سریال را گرفت.
از حــذف مهــران احمــدی و ســارا و نیــکا فرقانــی 
و بازگشــت علیرضــا خمســه بــه ایــن مجموعــه 
تلویزیونی تا دســتمزد میلیاردی محسن تنابنده 
و ســاخته نشــدن فصل هفتم این سریال از جمله 
خبرهایــی بودند که در روزهای گذشــته دســت به 

دست شدند.
نبود خشایار الوند و آغاز حواشی

با فوت خشــایار الوند، نویســنده پایتخت درسال 
۹۷، نویســنده این ســریال تغییر پیدا کــرد و آرش 
عباســی و محســن تنابنــده مســئولیت نــگارش 
فیلمنامــه را بر عهده گرفتند. شــاید ایــن تغییر در 
ســبک نگارش یکی از دالیل درگیر شدن این سریال 

با حواشی بود.
پیــش از ایــن کمتر کســی فکر می کــرد کــه در یک 
ســریال نــام فیلمنامه نویــس بــرای مخاطب عام 
اهمیت داشــته باشد اما پس از پخش فصل ششم 
»پایتخــت« بارهــا و بارها در شــبکه های اجتماعی 
مختلف، یاد شــادروان خشــایار الوند زنده شــد و 
بخشــی از مخاطبان این ســریال در فضای مجازی 
فصل ششــم را بــا فصل های قبل مقایســه کردند 
و جــای خالــی فیلمنامه نویس ســریال را یادآوری 
کردنــد. ایــن موضــوع حتی انتقــاد تلویحــی وزیر 
فرهنگ را هم به دنبال داشت. سیدعباس صالحی 
در توئیتی نوشــت که این خشــایار الوند بود که به 

»پایتخت« جان می داد.
جمعه اول فروردین ۹۹اولین قسمت فصل ششم 
»پایتخت« روی آنتن شــبکه یک سیما رفت و شاید 
بتوان گفت شــروع حاشــیه ها از همان قسمت اول 
آغــاز شــد. زمانی که ســریال از شــبکه یک ســیما در 
حال پخــش بــود، در اتفاقی کم ســابقه دوبار برای 
آگهی بازرگانی، پخش ســریال قطع شد که اعتراض 
کاربران فضای مجازی و محسن تنابنده را به همراه 

داشت.
ممیزی های تلویزیون و اعتراض بازیگران

ســازندگان یــک اثــر باید طبــق قوانینی کــه وضع 
می شــود رفتار کنند و از خط قرمزهای تعیین شده 
عبــور نکننــد، گاهی پیــش می آیــد که خواســته یا 
ناخواســته از آن خط قرمزها عبــور می کنند، گاهی 
هم مســئولین رســیدگی و نظارت به این موضوع 
خــط قرمــز را کمی جابــه جــا می کنند کــه معموال 

تشــخیص این موضوع ســخت اســت، اما کمتر اثر 
هنــری از قبیل کتــاب و ترانه و تئاتــر گرفته تا فیلم 
ســینمایی و ســریال پیدا می شــود که بخش هایی 
از آن دســتخوش تغییــرات نشــده باشــد و فصل 
ششم سریال »پایتخت« نیز از این قاعده مستثنی 
نیســت، یکــی از ایــن ممیزی ها توســط ســیدامیر 
سیدزاده، با انتشار پستی در اینستاگرام مطرح شد.

ماجرای ممیزی های اعمال شده در سریال تا جایی 
ادامه پیدا کرد کــه تک تک بازیگران به این موضوع 
اعتراض کردند، بهرام افشاری بازیگر نقش بهتاش، 
یکی از این بازیگران بود که با انتشــار پســتی خبر از 
سانسور بخشی از سریال داد، اما مشخص نکرد که 

کدام بخش و به چه علت حذف شده است.
اعتــراض  و  تلویزیــون  سانســورهای  ادامــه  در 
بازیگــران، احمد مهرانفر نیز با انتشــار پســتی از به 
سانســور اعتراض کرد و کمی بعدتر از او، محســن 
تنابنده از سانســوِر نســخه سانسور شــده سریال 
نوشــت و احمــد مهرانفــر دیالوگ سانسورشــده 
سریال را در صفحه شخصی اش منتشر کرد. پس از 
این اتفاقات بود که سیروس مقدم کارگردان سریال 
در گفت وگویی موارد حذف شــده از سریالش را به 
حساسیت های شــرایط روز جامعه ربط داد و گفت 
هیچ سانسوری در کار نیست. در همان زمان گمانه 
زنی هایی انجام شــد که شــاید هیچ سانســوری در 
کار نبــوده و ایــن ادعاها تنها یک بــازی برای جذب 

مخاطب بوده است.
تاثیر »پایتخت« در استفاده از اینترنت

شاید شنیده باشــید که می گویند زمان پخش یک 
ســریال خیابان ها خلوت می شــودیا بــه اصطالح 
کوچه خلوت کن است، اما از آنجایی که در فروردین 
۹۹ کرونــا همه را خانه نشــین کرده بــود، اینبار یک 
ســریال توانســت خیابان هــای فضــای مجــازی را 
خلــوت کند. بــه گفته ســجاد بنابــی، نایب رییس 

هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در توئیتی 
درباره تاثیر پخش ســریال »پایتخت« روی کاهش 

مصرف اینترنت کشور خبر داد.
بــا گذشــت پنج قســمت از فصل ششــم ســریال، 
رســمی  صفحــه  در  آنالیــن  اینترنتــی  بــازی  یــک 
اینســتاگرامش با یــک نمــودار از کم شــدن میزان 
شــرکت کننده های آنالینش در زمان پخش سریال 

»پایتخت« خبر داد. 
البته کم شــدن کاربران اســتفاده از فضای مجازی، 
خیلی جای تعجب نداشت چرا که طبق نظر سنجی 
صدا و سیما در میان سریال های تلویزیونی نوروز، 
سریال »پایتخت« با ۷5درصد بیینده، به عنوان پر 

طرفدارترین سریال شناخته شد.
انتقادهای دنباله دار از بدآموزی های 

ادامه دار
یکی از انتقادهای پرتکرار از ابتدای پخش »پایتخت« 
در فصل ششم، بی احترامی کوچک ترهای خانواده 
به بزرگ ترهــا و در ادامــه دروغ گویی های بی دلیل 
شخصیت های خانواده معمولی و فریبا از مواردی 
بود کــه از همان قســمت های ابتدایی تا قســمت 
پایانی اعتراضــات و انتقادات مخاطبان ســریال را 
به دنبال داشــت. نمایش خشــونت یکــی دیگر از 
انتقاداتی بود که به این ســریال وارد شد و مصداق 
آن هــم ســکانس های مربوط به بهبود و ســندروم 
دســت بیقرارش بود. مــوارد بی شــماری که برخی 
رســانه ها از آن بــا عنوان بدآموزی هایــی که نباید از 

نقی و ارسطو بیاموزیم یاد کردند.
ایرادهای کوچک اما مهم

فصل ششــم »پایتخــت« اما عــالوه بــر ضعف در 
فیلمنامــه، با اشــتباهات ریز و درشــتی هم همراه 
بود که از چشم مخاطب تیزبین این سریال پنهان 
نمانــد. از ایــرادات فوتبالی که هــواداران فوتبال را 
دل زده کــرد تا در دســت داشــتن متــن اخبار چند 

ســاعت پیش از پخــش خبرهــا از تلویزیــون که با 
واکنــش گوینده خبــر تلویزیون همراه بــود. اینها 
در کنــار مــواردی مانند حضور فیلمبــردار در زمین 
فوتبال در ســکانس ســیو دیدنی بهتاش فریبا در 
دروازه نســاجی، تصویــر دوربیــن و عوامل پشــت 
دوربیــن در آینه ماشــین، قوری ای کــه در یک پالن 
شکسته می شــود و در پالن بعدی سالم سر جایش 
قرار دارد و ... برخی از مواردی هســتند که بی دقتی 

عوامل سازنده را نمایان می کند.
جنجال ناتمام سکانس پایانی 

همــه حواشــی فصــل ششــم ایــن ســریال یــک 
حســن ختام داشت که حســابی جنجال به پا کرد. 
یک زوج و سفر ماه عسل و یک موتورسیکلت و یک 
قایق و  یک دیالوگ از یک فیلم فارسی. سکانسی که 
به اعتقاد برخی پالن به پالن از فیلمی با بازی بهروز 
وثوقی کپی شــده بود و همین موضوع انتقادات از 
سریال را به اوج رســاند و حاشیه های زیادی را برای 

سریال به ارمغان آورد.
البته کارگردان سریال بر خالف منتقدان باور داشت 

که شوخی با قیصر غیر شرعی نبوده است .
شروعی که سرانجام نداشت

پس از پایان نیمه کاره فصل ششــم، تکلیف فصل 
هفتــم »پایتخــت« مشــخص نبــود تا اینکــه، خبر 
ســاخته شــدن فصل هفتم رسانه ای شــد، اتفاقی 
که انتهای آن ختم به خیر نشــد و به حواشی فصل 

ششم بیشتر دامن زد.
بازگشــت علیرضا خمســه به ســریال و حــذف مهران 
احمدی از مســائلی بود که در ابتدای مســیر رســانه ای 

شد.
ســارا و نیکا فرقانی دوخواهر دوقلو که در ســریال 
نقــش فرزنــدان ریمــا رامین فر)همــا ســعادت( و 
محســن تنابنده)نقــی معمولی( را ایفــا می کنند از 
ســریال حذف شــدند و این موضوع هم مخالفان 

جدی ای داشت، هم موافقان سر سخت. 
ایــن قبیــل حــذف و اضافــه کــردن بازیگــران در 
ســریال ها رخ می دهــد اما چیزی که اینبــار بیش از 
هرچیزی جلــب توجه کرد، انتشــار رقمی به عنوان 
دستمزد محســن تنابنده بود که اعتراضات زیادی 
را به همراه داشــت. محســن تنابنده  در پاســخ، با 
انتشار پستی اعالم کرد که به علت فضای نامناسب 

موجود، فصل هفتم ساخته نخواهد شد.
حاال بایــد منتظر مانــد و دید که نســاختن فصل 
هفتم قطعی است یا یک قهر ساده است و تنابنده 
با عوامل ســازنده کنار می آید و فضا برای ســاخت 
ســریال فراهــم می شــود و پرونده ســاخت فصل 

هفتم سریال دوباره باز می شود یا خیر.

تلویزیون

حاشیه های بی پایان »پایتخت«

یکخانواده»معمولی«واینهمهدردسر!

عکس:    مهر- مریم کامیاب

منظر

شبیلدادر
کورههایآجرپزی

گــروه جهــادی حنیفا از ســال ۹5 با هدف محرومیــت زدایی از مناطق کوره هــای آجز پزی 
آغــاز بــه کار کرد. عمده تمرکــز این گروه بر کــودکان و نوجوانان این مناطق و شــکوفایی 
اســتعدادهای آنهاست و در طی این سال ها ضمن برگزاری کالس های فوق برنامه ورزشی 
و هنــری و تقویت پایه تحصیلــی آنها، اهتمام ویژه ای نیز به برگــزاری برنامه های فرهنگی 
داشــته است. در آســتانه شــب یلدا این گروه صبح جمعه با حضور در جمع خانواده ها و 

کودکان کوره های آجرپزی روستای قاسم آباد تهرانچی به جشن پرداختند.

تأمل

ازیکقاشقاغراقتاپوشاندنحقیقت

             مصطفی داننده

عــادل  گــزارش  پــای  نفــر  هــزار   ۸۰۰ حــدود   
نشســتند.   AFC اینســتاگرام  در  فردوســی پور 
البتــه این عــدد در زمانی هایی بــه 5۰۰ هزار نفر 
هم می رســید اما به هر حال تعداد باالیی است. 
تعــداد دنبال کننــدگان صفحه فارســی AFC به 

نزدیکی های دو و نیم میلیون نفر رسید.
همه این اتفاقات نشــان می داد که بخش قابل 
توجهــی از مــردم عادل فردوســی پور را دوســت 
دارنــد ودل شــان بــرای او و گزارش هایــش تنگ 
شــده  و متقابــال این نــوع برخورد با برنامه ســاز 
محبوب خود را توهین می دانند. بغض عادل در 
ابتدای گزارش هم نشان داد که دل تهیه کننده و 

مجری نود هم برای مردم تنگ شده است.
از کنار ایــن ۸۰۰ هزار نفر به ســادگی عبور نکنید. 
این افراد می توانستند به صورت رایگان و بدون 
هیچ زحمتــی، فینــال جام باشــگاه های آســیا را 

از تلویزیــون ایران ببیننــد اما ایــن کار را نکردند 
و بــازی را بــا صدای فردوســی پور گــوش کردند. 
گزارش گری که الحق و االنصاف یک ســروگردن از 

همه گزارش گران تلویزیون باالتر است.
بــا  کــرد  ســعی  ســه  شــبکه  مدیــر  ســو  آن  از   
 AFC لطایف الحیل، مردم از صفحه اینستاگرام
به پای تلویزیون بکشــاند. حضور علی پروین و 
و کنایه اش به فردوســی پور از جملــه این کارها 

بود.
این دســت و پا زدن مدیر جوان شبکه سه و البته 
مجری جوان فوتبال برتر، نشــان داد که کارشان 
می لنگد. اگر واقعا مسیر درستی را طی کرده اند، 
چــرا بایــد از یک الیو زنــده این همه به وحشــت 

بیفتند؟
AFC  بــا یــک پخــش زنــده اینســتاگرامی که در 
بسیاری از زمان ها بی کیفیت هم بود، چهار ستون 
صداوسیما را به لرزه انداخت و االن معلوم شده 
که چرا صداوســیما بــه دنبال در اختیــار گرفتن 

شبکه نمایش خانگی است.
شبکه نمایش خانگی هم ســریال دارد و رئالیتی 
شو و این برای صداوســیما با آن بودجه نجومی 
قابل قبــول نیســت. مدیــران تلویزیــون فقط 
آنهــا  الغیــر.  و  باشــند  خودشــان  می خواهنــد 
می گویند در این اتوبانی که ســاخته شده است، 
حــق نداریــد بــا ماشــین های خودتــان بیایــد. 
اتوبــوس ما هســت و همــه را جابه جــا می کند. 
حاال کولر ندارد و پنجره اش باز نمی شود، اشکال 

ندارد. مهم این است که همه در مدار هستیم.
شــاید در دهــۀ ۷۰ و ۸۰ ایــن تفکر جــواب می داد 
اما حاال با وجود شــبکه های اجتماعی، داســتان 
کمی فرق کرده اســت. مردم دیگر با ماشین  های 
شــخصی و با کیفیت خود به دل جاده می زنند و 
از کنار اتوبوس قدیمی صداوسیما رد می شوند و 

یک بوق هم برایش می زنند.
من اگر جــای رییس صداوســیما بــودم، همین 
امروز راه خروج را به علی فروغی نشان می دادم. 
دلیــل آن همچون روز روشــن اســت. ایــن مدیر 
جوان کاری کرده است که حتی یک الیو اینستاگرام 
تبدیل به یک رقیب جدی برای تلویزیون شــود. 
این مدیــر جــوان کاری کرده اســت که بســیاری 
از مخاطبــان شــبکه ســه تلویزیــون، دیگــر پای 

برنامه های فوتبالی این شبکه ننشینند.
البته این را بگویم که اگر من رییس صداوســیما 
بــودم، فروغی بدون ســابقه را مدیر شــبکه ســه 

نمی گذاشتم.
کار ســختی نبود. می شــد با گفت و گــو موضوع 
عــادل را حل کــرد اگر کمی مدیریت چاشــنی کار 
بود. نه تنهــا عادل را حفظ نکردنــد، بلکه با یک 
برنامه کاریکاتوری از نود سعی کردند جای او را پر 
کنند. به قول محمد ابراهیم)محمدعلی کشاورز( 
فیلم مادر:»خورشــيد دم غــروب ، آفتاب صالت 
ظهر نمي شه«. تا خود فردوسی پور هست مردم 

زیر بار بدل او نمی روند.
پرســپولیس فینــال آســیا را باخت درســت مثل 
تلویزیون. فردوسی پور، برنده واقعی فینال آسیا 
بود. او نشان داد که باید در مدار مردم باشیم نه 

مدیرانی که می  آیند و می روند.
عصرایران

جنابتلویزیون!خورشيددمغروب،
آفتابصالتظهرنمیشود..

فرهنگ

   

   


