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داستان  13ساله آزاد راه تبریز  -سهند با بهره برداری به پایان میرسد؟

افتتاح قبل از تکمیل!

روسای قوا برای نامزدی
در انتخابات ،نیازی به
استعفاندارند
2

تیتر وار

رفراندوم ؛ اصل فراموش
شدهجمهوری اسالمی
پیشــنهاد برگزاری رفرانــدوم بار دیگــر عمال باعث
اختالف بین جناحهای سیاســی شــده اســت .یک
طیف معتقد اســت اختیــارات رییــس جمهور کم
اســت و طیف دیگــر میگوید طرح دوبــاره چنین
پیشــنهادی در ســال آخــر دولــت بیشــتر جنبــه
فرافکنی برای عدم قبول مسئولیت دارد

از اجبار پرستاران

4

تا تذکر حجاب

کرونا انتخابات ایران را
مدرن می کند؟

به آرایش

انتخابات  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰یکی از عرصه های حضور
و مشارکت مردم اســت که البته همه گیری بیماری
کرونا این عرصه را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت.
ایجاد اجتماع چــه در مرحله ثبت نام چه تبلیغات
و چه اخذ و شمارش آرا می تواند سالمت مردم را به
خطر بیندازد پس الزم اســت کــه فکری برای حفظ
سالمت و مشارکت مردم شود

5

هواداران ایرانی

چه زمانی حق انتقاد از
بازیکنان را دارند؟

2

برایکرسیهایبینالمللی

7

فرشقرمزپهننمیکنند!

این موسیقی ،اقوام
جمع میکند
8

حر ف اول

از بلندترین شب

تا بلندترین روز سال!
محمدرضا زائری

عکس :آرشیو  -سرخاب

ایرانی را زیر یک سقف

پس از  13ســال از آغاز احداث آزاد راه تبریز -سهند ،روز گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی آزاد راه  20کیلومتری تبریز -سهند به بهرهبرداری

رســید .این در حالی است که چندی پیش رییس کل دادگستری آذربایجانشــرقی اعالم کرد :شرط الزم و قطعی برای افتتاح آزادراه تبریز -سهند

رعایت اصول ایمنی راهداری و راهنمایی و رانندگی است .براساس شنیدهها بخش عمدهای از این آزادراه فاقد روشنایی و گاردریل و همچنین پوشش
آنتندهی تلفن همراه است و با این اوصاف بعید به نظر میرسد که داستان آزادراه تبریز-سهند با بهرهبرداری به پایان برسد.

بودجه  ۱۴۰۰از بیتوجهی به بهبود معیشت
تا ابهام در نرخ تسعیر ارز

محمود جامساز

محمــود جامســاز ،اقتصــاددان بــا انتشــار

شــب یلدا را به فرخندگی پشــت سر گذاشتیم و
گرچه امسال به دلیل همه گیری ویروس کرونا
از روابط اجتماعی گســترده و جمع های پرشور

خانوادگی محروم بودیم ،اما به هر حال نشاط

و شــادابی یلدا در فضای عمومی فراگیر شــد و

رنگ و بویی از ابتهاج و سرور با خود داشت.

ایــن گونــه فرصــت هــا و آیین هــای ســنتی و
اجتماعی -با آداب خــاص خود -هر کدام بهانه
ای هســتند کــه هم قــدری حــال و هــوای ما را

عوض کنند و خســتگی ها و کسالت های روانی
مان را برطرف ســازند و هم ریشه ها و تعلقات

فرهنگــی و تمدنی مــان را به یــاد آورند و پاس
بدارند.

از جشــن تولــد فرزندمــان تــا مراســم عقــد و

عروســی یکی از اعضای خانــواده ،از پختن آش

پشــت پا برای یک مســافر تا فراهم آوردن آش
دندان نوزاد ،از شــادی یک پیروزی سراســری تا
بزرگداشــت یک چهره ملی ،از جشن عید غدیر
تا مراســم عید نــوروز  ،همه اینهــا فرصت های

بازسازی روحی و روانی جمعی ما هستند.

یکــی از عوامل فراگیری انــدوه و غم در فرهنگ

مــا ،کم بــودن مناســبتهای جشــن و شــادی و
تعطیل عمومــی و غلبه بهنه های ســوگواری و
غمگساری است.

همه ما نیاز داریم که حداقل دو ســه ماه یکبار،
چنیــن بهانه هایی برای شــاد بــودن و دور هم
نشســتن و خواندن و خندیدن داشته باشیم و
قدر شــادی را بدانیم و شــادی را در زندگی خود
گرامی بداریم!

حــال که بــه خوبی بلندترین شــب ســال را به

فرخندگــی و شــادمانی گذراندیم ،خوب اســت
از همین حاال برای بزرگداشــت شــادی و ســرور

بلندتریــن روز ســال نیــز برنامه ریــزی و تدبیر
کنیــم و از این فرصت ،بهانه ای برای ســوزاندن

ریشــه انــدوه و نشــاندن بــذر خوشــحالی در

باغچه زندگی هایمان استفاده کنیم ...

ادامه در صفحه دو

روزنامه سرخاب در شمالغرب کشور
نماینده فعال میپذیرد

شماره تماس021- 66 56 77 67-9 :
0912 183 8537
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آقای روحانی گفتند محاسبات دقیق و صحیح
صورت گرفتــه تا بنــرخ تبدیــل  ۱۱۵۰۰تومانی

رســیدهاند و معتقداند که بــه ارزش پول ملی

برانگیز
یادداشــتی ،به تحلیــل موارد چالــش
ِ
بودجه  ۱۴۰۰کــه میتوانند آن را به یک چالش

واقع میشــود منوط به محاسبه دقیقی است

کنند ،میپردازد.

صاحبنظــران از ابهامــات بیــرون آیند شــاید

معیشــتی و توســعهای برای اقتصــاد تبدیل

افــزوده خواهدشــد .اینکــه چگونــه ایــن امر
تا بطور شــفاف وروشــن اعالم شود تا حداقل

نرخ تعســیر ارز در بودجه سال  ۱۴۰۰بین  ۱۱تا ۱۱

معجزهای بوقوع بپیونــدد که بر خالف أصول

جمهــور در این زمینه معتقد اســت این اقدام

نصف شود!

هزار  ۵۰۰تومان تعیین شــده کــه آقای رییس

بــرای افزایــش ارزش پــول ملــی انجام شــده
اســت .این اظهارنظــر ابهاماتــی دارد که یکی
از آنها این اســت کــه نرخ تعیین شــده ارز در

بودجه ســال آینده بــرای تبدیل درآمــد ارزی
دولت بــه ریال و بالنتیجه افزایش درآمدهای

ریالی دولت است و این به معنای حفظ ارزش

پول ملی نیست .واقعا مشخص نیست ارزش
واقعی پول ملی ما چقدر اســت .آنچه روشــن
است ،سقوط ارزش ریال به سبب افزایش نرخ

تورم سالیانه است.

و تئوریهای اقتصادی بهای دالر  ۲۶هزارتومانی
تا کنــون هیچ بودجــهای طی افــزون بر چهار

دهه عملیاتی تنظیم نشــده است؛ فی الواقع

تدویــن بودجــه عملیاتــی خــارج از ظرفیت
تخصصی و کارشناسی دولتهای گذشته و حال
بوده اســت .اگر الیحه بودجــه  ۱۴۰۰عملیاتی

اســت پــس بایــد تعریــف جدیــدی از واژه
عملیاتی یا عبارت بودجه عملیاتی ارائه گردد.

در بودجههای تدوینی هیچگاه به کوچکترین

واحدهــای نقاط محــروم بودجهای نرســیده
است .بسیاری از دانش آموزان عزیز ما زیر چپر

اگــر در ابتــدای انقالب که یــک دالر برابر هفت

با مشــقت در ســرما و گرما تحصیــل میکنند.

احتساب سالیانه شاخص میانگین قیمتهای

حداقلهــا و نیازهای مبــرم زندگی محرومند

تومــان بــود آن ســال را مبنــا میگرفتیــم بــا
مصــرف کننــده  CPIدر ایــران و شــاخص

میانگیــن قیمت ســالیانه تولید کننــده PPI
در آمریــکا بــه نرخ برابــری قیمــت دالر و ریال
میرسیدیم ،فی الواقع یعنی هر سال تفاضل

تــورم ســالیانه آمریــکا و ایران را محاســبه و بر

قیمت ریال میافزودیــم .اما دولتهای پس
از انقالب همواره ســعی داشتند که ارزش ریال
را بطور مصنوعــی باال نگهدارنــد .و دالر را تک

نرخی کنند .کــه نتیجه همواره به آشــفته بازار

ارزی و تنزل و یا بهتر اســت گفته شــود سقوط

آزاد قیمــت ارز بســب مداخــات مجموعــه
بینظــم اقتصــاد دولتــی سیاســی در همــه
عرصههای اقتصاد و تعین دستوری قیمتها

و ابتر ســاختن بازارها بوده اســت .بنا بر علم

و تجربــه هیچ اقتصــادی در فقدان یــک بازار
آزاد رقابتــی ،با محوریت بخــش خصوصی در
مســیر توســعه اقتصادی قرار نگرفته اســت.

بســیاری از عامه مــردم در نقاط دور دســت از

بودجه عملیاتی بطور مثال در وزارت آموزش

و پــرورش باید بر اســاس حســابداری قیمت
تمام شــده کوچکترین واحدهای آموزشــی در

روســتاهای دور افتــاده یک اســتان و ســپس
بخشها و شــهرها و شهرســتانها و استانها

انجــام و به ســازمان برنامــه و بودجه ارســال
گردد تا برای کشــور در وزارت آموزش و پرورش

تجمیع گردد.

به اعتقاد من دولت سخت به بازگشت بایدن،

رئیس جمهــور منتخب آمریکا ،به برجام و لغو
تحریمها و آزاد ســازی فروش نفت امید بسته

اســت؛ واال چگونــه ممکن اســت کــه صادرات
نفت که اینک با دور زدن تحریمها بزحمت به

میانگین روزانه  ۲۰۰هزار بشــکه در روز میرسد،
یکبــاره در ســال  ۱۴۰۰کــه مســلما «اگــر هــم

احتمال» مذاکرهای با آمریکا آغاز شود...
ً

ادامه در صفحه دو

سازمان جذب آگهیها

شماره تماس041-35553538 :
0939 304 3510

پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟
HAM NAVA. I R

بــا وجــود اینکــه ورزش ایــران بــه دلیــل عــدم
تاثیرگــذاری مدیریتــی در ســطح بیــن الملل رنج
می برد اما تاکنون هیــچ اقدامی که بتواند حتی در
کوتاه مدت به نتیجه مناســبی ختم شــود صورت
نگرفته و بارها شــاهد این بودیم که ورزشــکاران و
تیمهای ملی ایران از این قضیه ضرر کردهاند
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ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

میرزایی :به خاطر یک نفر ،سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از  ۴۵سال به  ۴۰سال رساندند

تحلیل

شعار حل مشکالت معیشتی میدهند اما

کرونا انتخابات ایران را
مدرن می کند؟

ایســنا  -همه گیری کرونا با همه آســیب هایی که برای کشــور دارد ،میتواند

فرصتی برای تغییر شــیوه برگزاری انتخابات  ۱۴۰۰باشد به شرطی که اراده ای

جدی برای فاصله گیری از شیوه های سنتی رای گیری ایجاد شود.

به گزارش ایســنا ،بیمــاری کرونــا زندگی شــخصی و فعالیت های سیاســی،

اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ورزشــی مردم را تحت تاثیر قرار داده و سبک

ت و مردم ناچار هستند خود را با شرایط
جدیدی از زندگی را بوجود آورده اســ 

جدید زندگی وفق دهند.

انتخابات  ۲۸خــرداد  ۱۴۰۰یکی از عرصه های حضور و مشــارکت مردم اســت

که البته همه گیری بیماری کرونا این عرصه را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت.
ایجاد اجتماع چه در مرحله ثبت نام چه تبلیغات و چه اخذ و شــمارش آرا می
تواند ســامت مــردم را به خطر بیندازد پس الزم اســت که فکــری برای حفظ

سالمت و مشارکت مردم شود.

کشــورهایی که در این مدت بیماری کرونا انتخابات را برگزار کرده اند ،از شیوه
های مختلفی بــرای رای گیری بهره برده اند .انتخابات پســتی(غیرحضوری)

و الکترونیکی یا افزایش مدت زمان رای گیری از جمله شــیوه هایی اســت که
استفاده شده است.

در روز  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و

دو انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری
برگزار خواهد شــد و از همین حاال می توان پیش بینی کــرد که اگر تدابیر الزم

دیده نشــود چــه صف هایی از داوطلبــان برای ثبت نــام در فرمانداری ها و
بخشداری ها  ،کارناوال های تبلیغاتی و صف های اخذ رای شکل بگیرد.

بر همین اساس وزارت کشور به دنبال راهکارهایی است تا انتخابات به شیوه
های مرسوم چهل سال گذشته برگزار نشود و شیوه های مدرن تری جایگزین
شود .شــیوه هایی که سال هاست در سایر کشورها استفاده می شود ولی در
کشور ما نسبت به استفاده از آن مقاومت می شود.

وزارت کشــور در مراحل پایانی تولید اپلیکیشــنی است تا ثبت نام داوطلبان

انتخابــات از طریق آن انجام شــده و نیازی به ثبت نام حضوری نباشــد .امیر
شــجاعان رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در همین زمینه
اظهار کرد «:ما در حال نهایی نمودن اپلیکیشــنی هستیم تا افراد از طریق آن

ثبت نام کنند و فقط کد رهگیری خود را به بخشداری یا فرمانداری ارائه داده و
فرایند ثبت نام خود را تکمیل و نهایی کنند .این اپلیکیشن جهت داوطلبان

انتخابات ریاســت جمهوری نیــز قابلیت بهره بــرداری دارد و این عزیزان هم
میتوانند پس از ثبت و بارگذاری اطالعات خود در سامانه با مراجعه به وزارت

کشــور ثبت نام خود را کامل و نهایی کنند ».در واقع افراد از طریق اپلیکیشن

ایلنا -یک نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی با

انتقاداتی در چند ســال اخیر بخصوص بعد از دوره

دادند تا آنها نیز امکان ثبت نام نداشته باشند.

در مجلس شــورای اســامی گفت:چرا مجلســی که

در ارتبــاط بــا تائید صالحیتهــا بود .پس از مســاله

نشــان کرد :مســاله ســن در بحــث اصــاح قانون

اشــاره یبه اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری
شعارش حل مشکالت معیشتی است ،اصالح قانون

انتخابات ریاســت جمهوری را در دســتور کارش قرار
میدهد.

تائید صالحیتها بحــث هزینههای مالی تبلیغات

نامزدهامطرحمیشود.

نیز واقع شده مساله ثبت نامها است .طبق قانون

بررســی اســت ،گفــت :بحــث ایــن اســت کــه امروز
اصالح کنند در صورتی که قانون انتخابات ریاســت

جمهوری ایراداتی برای اجرا دارد و این مســاله بارها
گوشــزد شــده و آگاهان نســبت به آن عنوان کردند

توســط هیچ کدام از احزاب و گروه های سیاســی چه

وقت اخیر قانون انتخابات مشاهده میکنیم بحث

چندین هزار نفر ثبت میکنند ،افراد فاقد صالحیت

میخواهنــد قانونــی را در یــک دوره زمانــی خاص

انتخابات در حالی مطرح میشود که تا پیش از این

این نماینده ســابق مجلس شــورای اسالمی افزود:

جــال میرزایــی ،دربــاره اصــاح مــوادی از قانــون
انتخابــات کــه در مجلس شــورای اســامی در حال

این نماینــده ادوار مجلس شــورای اســامی خاطر

اصولگرا و چه اصالح طلب مطرح نشده بود.

اتفاقا مورد انتقاد شــورای نگهبان
مــورد دیگری کــه
ً

رد صالحیت میشــوند و همین امر باعث میشــود
یــک حجمهای علیــه نظام صــورت گیرد کــه تعداد
زیــادی ثبت نــام کردهاند امــا فقط یک عــده تائید
شدهاند.

وی بــا بیان اینکه مورد بعدی کــه در اصالحات چند

تابعیت اســت ،اظهار کرد :سوال اینجاست مگر قرار

بوده فردی که تابعیت کشــور دیگری را دارد کاندید
شــود؟ این که در گذشــته بــوده نیازی به این ســر و

صدا ندارد! یا مثال در بحث اقامت ،چه اصولگرا و چه

اصالحطلبمطلبیراعنواننکردند.امروز نیروهای

وی ادامــه داد :حــال بایــد مشــاهده کنیــم در این

کیفی خوبی وجود دارند که ســالها در خارج از کشور

این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی ادامه داد:

شعارش حل مشکالت معیشتی بوده است چرا یک

رفتنــد درس خواندنــد و آمدند و منشــاء خدمات

ریاســت جمهوری را تغییر دهیم ابتدا بایــد از وزارت

قرار میدهد؟ سوالی که در حال حاضر برای بسیاری

که اگر قرار اســت اصالح شود ،باید آن موارد مبنا قرار
گیرد.

اصل این اســت اگر ما میخواهیــم قانون انتخابات
کشــور به عنوان مجــری انتخابات ،شــورای نگهبان

بــه عنوان ناظر بــر انتخابات ،از مجلــس  ،نیروهای
سیاســی و مخصوصــا احــزاب ،کارشناســان قانون

اساســی و اســاتید حقــوق ســوال کنیم کــه قانون

چندماهی که مجلس جدید به روی کار آمده است و
مرتبهاصالحریاستجمهوریرادر اولویتکارهایش
از صاحب نظران سیاســی مطرح میشود این است
که مجلس از طریق انجام این اصالحات چه اهدافی
را دنبال می کند؟ آیا هدف ،اصالح ایراداتی است که

در گذشته مطرح شده یا چیز دیگری است ؟

درس خواندنــد .آنــان از بــورس دولتی اســتفاده و
شدند .این که بیاییم بگوییم چون اقامت داشتند در
انتخابات ثبت نام نکنند که درست نیست.

این فعال سیاســی اصالح طلب خاطر نشــان کرد:

واقعا قابل فهم نیست این که بیاییم بگویم شخصی

داشته نباید کاندیدا شــود!در سایر کشورهای دیگر

میزرایی گفت :در این چند وقت آن چیزی که مجلس

وی ادامــه داد :هنگامــی که نظرات اهــل فن گرفته

آن مانور داده سن کاندیداست و تا به امروز چندین

قبال اقامت داشته نباید در انتخابات شرکت کند.

احتیاط و این که قانونی باشد که مورد وفاق و اجماع

ســال اعالم کردند امــا گویا یکی از افــرادی که برنامه

چیست؟

شد ،باید برآیند آنها راجمع آوری کنیم و بازهم برای
نخبگان و خبرگان آن حوزه باشد ،منتشر و سپس آن

را وارد فرآیند قانون گذاری میکنند .این امر یک این
روال طبیعی قانون گــذاری به خصوص در ارتباط با

قانون انتخابات ریاست جمهوری است.

در اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری بر روی

بــار آن را اصالح کرده اســت .یکبار ســن را بــاالی ۴۵
ریزی برای انتخابات کرده شامل این قانون میشود
و نمیتوانــد برای دور آینــده ثبت نام کنــد از این رو

رایزنیهــای تحت این عنــوان که باید جــوان گرایی

داشته باشیم و به آنان احترام بگذاریم مطرح و سن را

میرزایــی بیان کــرد :اصل ماجــرا این اســت که باید

کاهش دادند در صورتی که این قانون شامل همان

انتقاداتــی در خصــوص ایــن قانــون مطرح شــده

بحث  ۷۵ســال را مطرح کردند که شــاید شامل یک

مشــاهده کنیــم در طــی این ســالها چه ایــرادات و
و مجلــس دربــاره آن هــا چه کــرده اســت؛ از جمله

یک نفر خاص است .وی ادامه داد :مساله دیگری در
الی  ۲کاندید میشــد،آمدند آن را به  ۷۰سال کاهش

جذب کنند درحالی کــه ما مطرح میکنیم فردی که

وی در پایان گفت :بحث اصلی که هنوز روشن نشده
است در خصوص تائید صالحیت ها است .معتقدم

در ایــن زمینــه باید به گونــهای عمل شــود که هیچ
جریانی اعتراضی نداشته باشد که در این اصالحات

مجلس اصال به آن توجه نشده است .یا در خصوص
هزینههای انتخاباتــی و خرجکردهــای هنگفت که

واقعا محل سوال است که چه رویکردی قرار است در

پیش بگیرند؟ اما متاسفانه مشاهده میکنیم هیچ
مکانیزمی برای مطالب به این مهمی در نظر گرفته

نشده است!

یا بخشــداری می روند و پرسشنامه ای که از قبل تهیه شده است را امضاء می
دیگر شاهد ایجاد صف های طوالنی در مراکز ثبت نام نخواهیم بود.

افــت چندانی نمیکنــد ،یعنی با وجــودی که عرضه

کنند تا مرحله ثبت نام آنها نهایی شــود .این فرایند اگر به خوبی اجرا شــود،
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در زمینه تبلیغات انتخابات ،وزارت کشــور اعالم کرده است که پروتکلی تهیه

زیاد میشود تقاضا هم به خاطر واکسن کرونا و رشد

های تعریف شده بدون تبلیغات میدانی برگزار شد ،البته که اندازه انتخابات

بیــژن زنگنه در حالی به مســکو ســفر کــرد که برخی

می کند .انتخابات دور دوم مجلس در شــهریور سال جاری براساس پروتکل

اقتصادی زیاد میشود

ت و تهیــه پروتکل و
 ۱۴۰۰قابــل مقایســه با دور دوم انتخابات مجلس نیســ 

گمانهزنیها حاکی از این است که این سفر در راستای

رویکــرد وزارت کشــور بــرای اخــذ و شــمارش آرا  ،اســتفاده از روش انتخابات

ایــران به بــازار با احتمال بازگشــت امریــکا به برجام

اظهارات جمال عرف رییس ســتاد انتخابات کشــور ،وزارت کشــور پیشنهاد

آماده بازگشــت به بازار نفت اســت ،گفته :زود اســت

پاسخشوراینگهباناست.ستادانتخاباتکشور همچنینبهدنبالایناست

مهمترین بحث ما با روسها بررسی آخرین تحوالت

مراجعین به شعبه کاهش یابد.

هر چند کشــورهای ایــران ،لیبی و ونزوئال بر اســاس

نظارت بر اجرای صحیح آن هم کار ساده ای نخواهد بود.

مذاکره با همتای روسی خود جهت ورود دوباره نفت

الکترونیکی و همچنین افزایش تعداد روزها و شعب اخذ رای است .براساس

است .هرچند او در پاســخ به این پرسش که آیا ایران

افزایــش تعــداد روزهای اخذ رای از یــک روز به دو روز را مطــرح کرده و منتظر

در اینبــاره صحبــت کنیم .وزیــر نفت عنــوان کرده

که تعداد شــعب اخذ رای را از  ۶۰هزار به  ۸۰هزار شــعبه افزایش دهد تا تعداد

بازار جهانی نفت است که در وضع حساسی قرار دارد.

انتخابات تمام الکترونیکی از دیگر پیشــنهادات وزارت کشور است .البته سال

توافــق اوپک و اوپکپــاس از کاهــش تولید معاف

اما نمی تواند مجوز شــورای نگهبان را بدســت آورد و تا این لحظه هم رایزنی

بسیار و سخت و زمانبر میدانند.

اینکه«در بحث فرایند اخذ رأی یعنی صندوق الکترونیک تا اآلن نتوانستیم با

با احتمال بازگشــت امریکا به برجام اظهار داشت :با

صندوقــی که اآلن داریم پرســشهایی دارند و این پرســشها برای امروز هم

همه اعالم میکردند بازگشــت ایران به بازار چندین

هاســت که وزارت کشــور در تالش برای برگزاری انتخابات الکترونیکی اســت

شــدهاند ،اما برخی بازگشــت نفت ایران را با اما و اگر

وزارت کشــور با شورای نگهبان بدون نتیجه مانده است .جمال عرف با بیان

نرســی قربان ،درباره ورود دوباره نفــت ایران به بازار

شورای نگهبان به توافق برسیم» ،اظهار کرد«:شورای نگهبان نسبت به امنیت

توجه به تجربه قبل ،زمانی که تحریمها برداشته شد،

نیست و مدتهاست که وجود دارد و ما پاسخ میدهیم .از ما اطالعاتی درباره

سال طول میکشد ،اما همه شاهد بودیم با سرعتی

برخی اوقات باید دســتگاه به آزمایشــگاه برود .ما بهعنوان مجری انتخابات

را روانه بازار کند ،این بار هم اگر شــرایط سیاسی مهیا

این صندوقها میخواســتند و میخواهند که در اختیارشــان قرار میدهیم.

میگوییم که این دستگاه در فالن آزمایشگاه تأیید شده است و شورای نگهبان
اخیرا 10
میگوید که من هم آزمایشــگاه دارم و باید در آنجا بررســی شــود .ما
ً

دستگاه را دادیم و گفتیم در هر آزمایشگاهی که مورد نظر است ،بررسی کنید».
با این حال شــورای نگهبان اعالم کرده که مخالفتــی با انتخابات الکترونیکی
ندارد .عباسعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان در همین زمینه اظهار

کرد«:انتخابات الکترونیکی را تا آنجا که زیرساختها اجازه داده وزارت کشور

پیگیری کرده و مراحل زیادی انجام می شود و مراحل پایانی آن انجام می شود
و ما مخالفتی نداریم».

در انتخابات الکترونیکی ،کارتی در اختیار رای دهنده قرار میگیرد و او با همان

کارت رأی داده میدهد و آرا در حافظ ه صندوق الکترونیک ضبط میشود و یک
کاغذ در داخل دستگاه نشان داده میشود و رأیدهنده مطابقت میدهد.

البته در حال حاضر وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک مشکالتی
دارد .بــه جــز راضی کــردن شــورای نگهبان ،مشــکل دیگر کمبــود صندوق
های الکترونیکی اســت .عرف معاون سیاســی وزیر کشــور با اشاره به کمبود
صندوقهای الکترونیکی می گوید «:صندوق های ما بهمیزان محدود است
و جــز صندوقهــای موجود ،نمیتوانیــم صندوق جدید تولیــد کنیم چون
تولید آن زمان میبرد .باید روی همین 30هزار صندوق الکترونیکی که داریم

ســرمایهگذاری کنیم ،بر این اســاس میتوانیم  10هزار شعبه از بیش از  60هزار
شــعبه را الکترونیکی کنیم».طبق گفته عرف ،راهکار وزارت کشــور با توجه به
کمبود صندوقهای الکترونیکی این است که از این صندوق ها در کالنشهرها

استفادهشود.

البته اگر امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم نشــود ،می توان از شیوه

توزیــع برگــه های رای اســتفاده کرد یعنــی برگــه هــای رای را در روزهای قبل
انتخابات بــه افراد تحویل داد تا آنها برگه ها را در منــزل پر کنند و در روز اخذ
رای به شــعبه ای که پیش از این ثبت نام کــرده اند ،مراجعه کرده و فقط برگه

رای را به صندوق بیندازند تا مدت زمان حضورشان در شعب کمتر شود .به هر

حال چه کرونا باشــد چه نباشد نیاز است که از شیوه های مدرن برای برگزاری
انتخاباتاستفادهشود.

ایرنا

بیش از آنچه تصور میشــد ایران توانست نفت خود

باشد ،بازگشت ایران سخت نخواهد بود.وی افزود:

را در جایگزینی نفــت ایران دارند و در قالب مذاکرات
سیاســی تعامالتی با ایران داشــته و از تولید خود کم

میکنند تا ایران جایگزین شــود .عالوه بر آن ،روسیه

هم همواره ســعی کرده در این مــوارد به ایران کمک
کند ،بنابراین نفت کشــور ما کوتاهتــر از زمانی که در

پیشبینیها اعالم میشود به بازار برمیگردد.

نتیجه واکســن کرونا نیــز گفت :بازار نفــت به خاطر

کرونا افت خود را کرده و تقاضا را کاهش داده ،عالوه

بر آن مســئله این است که سرمایهگذاری برای تولید
نفــت آتی نیز تحــت تاثیــر کرونا و قیمت نفــت قرار

گرفته ،در واقع میتوان گفت سرمایهگذاری جدیدی
انجام نشــده و این موضــوع افزون بر این اســت که

هر ســاله  5تا  8درصد از تولید همه حوزههای نفتی

میتوانــد در قالــب مذاکرات اوپک باشــد .فراموش

بازار نمیآید ،ســرمایهگذاری جدیدی هم نمیشود،

غیراوپک هستند ،در نتیجه مذاکرات وزیر نفت ایران

با همتای روســی خود در قالب مذاکره با یک کشــور
مهم تولیدکننده و صادرکننده است و لزوما فقط به

بازگشــت نفت ایران به بازار ربطی ندارد .وی درباره
وضعیت بازارهــای ایران در رقابت بــا عراق به دلیل
مشــابهت فیزیکی نفت دو کشــور خاطرنشان کرد:
ما همیشــه در زمینه صــادرات نفت با عــراق تعامل
داشــتهایم و مشــکل عمــدهای نیســت ،در هر حال

را کنــار هــم بگذاریم نتیجــه اینکه نفــت جدیدی به
بنابراین میتوانیم بگوییــم قیمتهای کنونی  45تا

 50دالر نفت علیرغم اینکه ایران به بازار برگردد ،قابل
حفظ شدن است .هرچند ممکن است به اضافه و یا

منهای  10درصد تغییر را نیز شاهد باشیم.

ایــن تحلیلگر حــوزه انــرژی در ادامه با بیــان اینکه
واکســن کرونــا بتدریج اقتصــاد جهان را به ســمت

عــادی شــدن برمیگردانــد ،یــادآور شــد :حتــی با
ورود  2.4میلیــون بشــکهای نفــت ایــران همچنان

قیمتها افــت چندانی نمیکند ،یعنــی با وجودی

کشــورهای صادرکننــده نفت به نوعی بــا هم رقیب

که عرضه زیاد میشــود تقاضا هم به خاطر واکسن

را در نظر میگیرند و راهکارهایی اتخاذ خواهند کرد.

ایــران صادرات  2.4میلیون بشــکه را در برهه زمانی

هستند و زمانی که تعامل میکنند نفع دستهجمعی

قربان درباره تغییر قیمتها با احتمال مثبت بودن

کرونــا و رشــد اقتصــادی زیــاد میشــود .بنابراین

کوتاهی خواهد داشت.

بودجه  ۱۴۰۰از بیتوجهی به بهبود معیشت تا ابهام در نرخ تسعیر ارز

ادامه از صفحه یک
تحریمهــا بــا ایــن ســرعت لغــو نمیگــردد ،بــه
میانگین روزانه  ۳/۲میلیون بشــکه در روز برسد.
اگر پیــش بینــی درآمد نفــت یک خــوش خیالی
وهمآلود نیســت ،حتما «معجزه ایســت که فقط
حاکمان بر وقوع آن واقفند .به هر حال بنظر من
این الیحه که از ابهامات و کاســتیها بسیار زیادی
برخوردار اســت و حاوی کسر بودجه پنهان بیش
از ســال جاری اســت ،احتمــاال در کمیســونهای
ادامه از صفحه یک
اکنون که شــب یلدا  -بلندترین شــب ســال -را با
حضور مبــارک حضرت حافظ ســپری کردیم ،چه
خوب اســت بــرای روز تموز-بلندترین روز ســال-
همنفس و همنشین حضرت سعدی باشیم.
کاش هــر کس به هر شــکلی کــه می توانــد برای
بزرگداشــت حضــرت ســعدی و آثــار گرانبهای او
بکوشد؛
کاش راهی را که استاد شــجریان برای پاسداری از
میراث فرهنگی و ادبی ایــران آغاز کرد ،به یاد او و
به احترام خدمت سترگ او ادامه دهیم!
متاسفانه باید اعتراف کنیم که ما چنان که سزاوار
اســت قدردان میراث فرهنگی ادبیات کهن خود

تخصصــی مجلس بــا تغییــرات فاخشــی روبرو
ارزی که بتبع آن بخشی از منابع ریالی هم کاهش

این بودجه وجود دارد ،متوجــه دولت دوازدهم

خواهــد یافــت را محقق ســازد .علی ایحــال این
بودجــه فاقد نــگاه توســعهای و احیــای تولید و

توجه اساســی بــه بهبود معیشــت و نــگاه عامه

مردم است اما راه ثروت اندوزی را بر واردکنندگان

همــوار میکنــد؛ ضمــن اینکــه دوران ریاســت
جمهــوری آقای روحانی در پایــان فصل اول ۱۴۰۰

در واقــع از جیــب مردم خــرج میکنیم و به جای مســئوالن،

تندروی ضررش بیشتر متوجه مردم میشود.

هاشــمی درباره وصیت نامه آیت هللا هاشمی رفسجانی نیز

گفت :ایشان یک وصیت نامه داشتند که بسیار قدیمی بود،

لذا در حال نوشتن متنی بودند که بیش از  ۱۰۰صفحه بود و
قرار بر این بود که این نوشــته بعدها به وصیت نامه ایشان

تبدیل شود ،اما پس از فوت ایشــان من این متن را به مقام

معظم رهبری تقدیم کردم.

رییــس شــورای اســامی شــهر تهــران در پایان بــه مواضع
متعــادل در برخی از مباحث تاکید کرد و گفت :ممکن اســت
در بیــن خانــواده هاشــمی در جزییــات مســالهای اختالف

داشته باشــیم ،اما در کلیات همه ما موافق هستیم ،هرچند

کــه من معتقدم که در طرح مســاله ،بایــد مواضع متعادلی
داشته باشیم.

مصوبه مجلس:

روسای قوا برای نامزدی در
انتخابات،نیازیبهاستعفاندارند
انتخاب -نمایندگان مجلس شــورای اســامی با اســتعفای

 ۶مــاه پیش از انتخابات ریاســت جمهوری از ســوی روســای
قوای مقننه و قضائیه در صورت تمایل به نامزدی ،مخالفت
کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه اصالح موادی از
قانون انتخابات ریاســت جمهوری اسالمی ایران با پیشنهاد

«روح هللا ایزدخواه» نماینده مردم تهران مبنی بر استعفای
روســای قوای مقننه و قضائیه در صــورت تمایل به نامزدی

در خصــوص رویکــرد ضــد توســعهای و تخریبی
نخواهــد بود امــا اجــرای آن ،دولت آینــده که به
احتمال فراوان می تواند گرایشــهای اصولگرایی
داشته باشــد را با چالش عظیم مواجه میکند .در

این شــرایط ،قطعا مجلس اصولگــرا در تایید آن
سخت گیری و احتیاط بکار میگیرد.

تریبون هســتند و میتوانند از این تریبون و رسانه استفاده

حداکثری را انجام دهند و این امر ممکن اســت ســبب ایجاد
تبعیض شــود .وی افزود :اگر روســای دو قــوه در انتخابات

مغلوب شــوند ،جایــگاه آنها تضعیف میشــود .از طرفی در
فضــای جامعه نیــز ممکن اســت گفته شــود رییــس قوه از
جایگاه خود سوء استفاده کرده است.

«علیرضــا ورناصــری قندعلــی» نماینــده مــردم مســجد

ســلیمان در موافقت با این پیشــنهاد گفت :بایداز گذشــته
عبــرت گرفته شــود .جایگاه قــوه مقننه و قضائیه در کشــور

کمتر از رییس جمهور نیســت و بهتر است نمایندگان به این
پیشنهاد رای مثبت دهند.

صدیــف بــدری نماینده مــردم اردبیــل در مخالفــت با این
پیشــنهاد گفت :شورای نگهبان در مورد صالحیتها به همه

این مســائل رســیدگی میکند و ما نمیتوانیــم پیشداوری
کنیــم که ممکن اســت رییــس قــوه از تریبون به ســود خود

اســتفاده کنــد .از طرفی تجــارب رئیس قوه برای او حســن
اســت .همچنین در صورتی که این موضوع محقق شود ،در

این  ۶ماه چه فردی باید به کار این دوقوه رسیدگی کند.

رستم قاسمی:

دوره احمدی نژاد
برای تهاتر نفت ایران با گوشت
و مرغ به برزیل رفتم!
رویداد - ۲۴وزیر اســبق نفت در برنامه تلویزیونی جهانآرا

به پایــان میرســد و قطعا تمــام نگرانیهایی که

خواهدشــد .اما این تغییرات قادر نیســت منابع

برای مردم ایجاد شــود ،چــون هرچه تنــدروی و افراط کنیم

مقننه و قضائیه پیش از انتخابات ریاست جمهوری صاحب

این کارشناس حوزه انرژی درباره مذاکرات اخیر وزاری

نکنیم عربستان و روسیه تصمیمگیران اصلی اوپک و

باید طوری در تصمیم گیریها عمل کنیم که کمترین مشکل

ایزدخــواه درباره این پیشــنهاد اظهارداشــت :روســای قوه

جهان کم میشود .وی تاکید کرد :اگر همه پارامترها

نفت ایــران روســیه گفت :دیــدار مقامات دو کشــور

همچنیــن از هرگونه تنــدروی و افراط انتقاد کــرد و گفت :ما

رای موافق ۱۶۰ ،رای مخالف و  ۵رای ممتنع مخالفت کردند.

نفت ایران بیمشتری نمیماند
ن ســعودی و امارات بیشترین اضافه تولید
عربستا 

خبرنــگاران جــوان -رییس شــورای اســامی شــهر تهران

در انتخابات ریاست جمهوری ۶ ،ماه پیش از انتخابات با ۵۶

ثبت نام خود را انجام داده و در زمانی که به آنها اعالم می شــود به فرمانداری
فرارو -یک تحلیلگر حوزه انــرژی گفت :حتی با ورود

وصیت نامه ناتمام پدرم را
خدمت مقام معظم رهبری دادم

که در گذشــته در خارج از کشور زندگی کرده و اقامت
تســهیالت زیــادی را بــه کار میگیرند که نخبــگان را

فعلی چه ایراداتی دارد و پیشنهادشــان برای اصالح

اخبار

محسن هاشمی:

اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار میگذارند
مرحــوم هاشــمی و تقریبــا از ســال  ۷۶مطرح شــد،

ش

ایلنا

از بلندترین شب تا بلندترین روز سال!

گفت :هدف من از ســفر به برزیــل در دوران کمبود مرغ این

بود که با برزیلیها تهاتر کنم نفت را با گوشت و مرغ برزیلی.

رستم قاســمی گفت :آن موقع به برزیل ســفر کردم و با آقای
لوال دیداری داشــتم و بعد از بحثهای اقتصادی که صورت

گرفت ،ایشــان ســوال کرد که باالخــره موضوع هســتهای را
میخواهیــد چــه کار کنیــد؟ بعــد از مقــداری بحث ایشــان
داســتانی برای مــن تعریف کــرد و گفت موضوع هســتهای

بهانهای بیش برای آمریکاییها نیست.

قاســمی گفت :آقای لــوال مثالــی زد و گفت کــه آمریکاییها
وقتــی میخواســتند بــه عــراق حملــه کننــد ،مجــوزی که از
سازمان ملل دریافت کردند این بود که در عراق تونلهایی
ســاخته شده که در آنها ســاح شــیمیایی تولید میشود و

ما برای از بین بردن این ســاح کشــتار جمعــی ،میخواهیم
به عــراق حمله کنیم .ایشــان میگفت کــه در آن مقطع یک

نیستیم و خصوصا از میان این ستون های استوار

شــاید دور نباشــد نســلی کــه حتــی یک بیــت از

برزیلی مســئول این کار در ســازمان ملل بود و من از ایشان

مولوی -کمتر به سعدی بزرگ تکیه می کنیم.

و نتواند حتی یک خط از گلســتان ســعدی را از رو

گفت کــه اطالعات ما اطالعــات آمریکاییها هســت و طبق

و محکــم -همچون فردوســی و حافظ و نظامی و

بوستان ســعدی را در حافظه خود نداشته باشد

دریغا که حضرت سعدی با دو تهدید روبروست؛

بخواند!

چه ســتون محکمی برای فرهنــگ و تمدن ایرانی

واقــع حفظ خودمــان -برداریــم ،امــروز وقت آن

یکی دشــمن دانــا -که مــی داند حضور ســعدی

است -و دیگری دوست نادان -که گمان دارد.

ترویج و تبلیغ مســتقیم قرآن و حدیث به تنهایی

کفایــت می کند -و این هر دو بی صدا دارند ایران

را از این فرصت بزرگ محروم می کنند!

واقعــا چنین چیزی وجود دارد؟ ایشــان
ســوال کردم که آیا
ً
این اطالعات چنین چیزی وجود دارد .در سفری در سازمان

اگــر بخواهیم قدمی برای حفظ ایــن میراث -و در

ملل به آقای بوش پســر گفتم که شــما میخواهید به عراق

اســت .باید یکایک ما از همین حاال و به هر شکل

اســت؟ میگفت آقای بوش آنچنان با اطمینان به من گفت

ممکن برای بزرگداشــت شادی و سرور بلندترین

روز سال در آغاز تابستان آینده فکری بکنیم!

خبرآنالین

حمله کنید آیا مطمئن هستید که چنین چیزی اتفاق افتاده

که چنین چیزی وجود دارد که من فکر کردم یک بار خودش
بــه عراق رفته و آن ســاحهای شــیمیایی را دیده و برگشــته
است.
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داستان  13ساله آزاد راه تبریز – سهند با بهره برداری به پایان میرسد؟

فارس -پس از  12ســال از آغــاز احــداث آزاد راه تبریز-
ســهند ،باالخــره بعــد از  10ســال از وعــده افتتــاح آن

افتتاح قبل از تکمیل!

صبح امــروز با حضور وزیــر راه و شهرســازی آزاد راه 20

کیلومتری تبریز -سهند به بهرهبرداری رسید.

آزادراه تبریــز -ســهند  ۲۰کیلومتــر طــول دارد کــه بــه
صورت مشــارکتی از ســوی دولت و بخــش خصوصی
در  ۶خط رفت و برگشــت اجرا شــده و  ۴۰درصد اعتبار

صادر می شــود ،افزود :به منظور حفظ حقوق عامه و

پروژه آورده ســهم دولت اســت که با بهره برداری از آن

پیشگیری از وقوع هر گونه جرم احتمالی در این مسیر،

زمان سفر به شهر جدید سهند حدود  ۱۰دقیقه کاهش

تنها به شــرط رعایت شــاخص هــای احــداث آزادراه و

می یابد.

مســایل ایمنی ،اجازه افتتاح آزادراه تبریز -سهند داده

عرض کلی آزادراه  ۳۶متر و عرض کلی آسفالت حدود

مد نظر در این پروژه به طور کامل رعایت نشده است.

زیستمحیطی و ارتقای کیفیت ایمنی را در پی دارد.

خلیــل اللهــی اضافه کرد :بر اســاس مکاتبــات انجام

بــه گفتــه مســئوالن ،بهرهبــرداری از ایــن آزادراه

شــده بیــن دادگســتری کل اســتان بــا اســتانداری

صرفهجویــی ســاالنه  ۶میلیــون و  ۳۰۰هــزار لیتــری

آذربایجــان شــرقی ،در صورتــی کــه مســایل ایمنی و

سوخت را در پی دارد.

شــاخص های مدنظر در احداث آزاد راه رعایت نشود،

ارزش روز پروژه  ۶هزار میلیارد ریال بوده و  ۳۱دســتگاه

به هیــچ عنوان اجازه افتتاح و بهره بــرداری از آن داده

ابنیه فنی و  ۸دستگاه پل اصلی در آن اجرا شده است.

نخواهد شد.

گفتنی اســت ،ســهند یکی از شــهرهای جدید اســتان

مکانیابی شــهر ســهند ،ایجاد راه دسترســی کوتاهتر
بین این شــهر و تبریز را در دســتور کار خود قرار دادند
اما این مسئله زمانی با جدیت دنبال شد که در جریان
سفر ســوم هیأت دولت به استان احداث بزرگراه تبریز

ـ ســهند به تصویب رســید و بــا توجه به نیــاز مبرم به
این مســیر بالفاصله پس از اتمــام مراحل مطالعاتی

کارهای اجرایی آن آغاز شد.

با احــداث این آزادراه مســیری که شــهروندان فاصله

بیــن تبریز ـ ســهند را در شــرایط عادی در حــدود نیم

ســاعت تا ســه ربع ســاعت طی میکنند به حــدود 10

دقیقــه تقلیــل خواهد یافــت .ضمن اینکه بــا انتقال

بخشــی از تردد به این مســیر از ترافیک مســیر تبریز ـ

بــه یکــی از دغدغههــای اصلــی مــردم و مســووالن

آزاد راه تبریز ـ ســهند بــا  20کیلومتــر در دو قطعه و به

بود.

خروجی های متعددی ایجاد شده است و این موضوع

آذرشهر نیز کاسته خواهد شد.

صورت چهار بانده در حال اجراست که ساخت قطعه

اول آن به طول 7کیلومتر از سمت شهر جدید سهند از
ســال  89و قطعه دوم آن با  15کیلومتر طول از ســمت
تبریز در سال  90آغاز شده بود.

آذربایجانشــرقی در حــوزه حملونقل تبدیلشــده
البتــه باید به تأثیــر این آزادراه در کاهــش بار ترافیکی

عامــل افزایش تصادفات و تصرف اراضی ملی شــده،

احداث این آزادراه شاهد روان شدن ترافیک در اتوبان

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت :با توجه

اتوبان تبریز -آذرشــهر نیز اشــاره کرد که بدون شک با

حادثهخیز تبریز به آذرشهر خواهیم بود.

متقاضی مســکن مهــر اســت و احــداث آزادراه تبریز ـ

آذربایجانشــرقی اعالم کرد :شــرط الزم و قطعی برای

ســاخت آزادراه و مســایل ایمنی ،افتتاح آزادراه تبریز-

رســیدن به تبریز مســیر  45دقیقهای را مدت  10دقیقه

راهداری و راهنمایی و رانندگی است.

کالنشــهر تبریز اســت که هماکنون پذیرای دهها هزار

سهند باعث میشود ساکنان شــهر جدید سهند برای

گرفتــه کــه چنــدی پیــش رییــس کل دادگســتری
افتتــاح آزادراه تبریــز -ســهند رعایــت اصــول ایمنــی

طوالنی شــدن این پروژه در بیش از یک دهه گذشــته

مجــوز افتتاح ایــن آزادراه تنها با رعایــت اصول ایمنی

بهرهبرداری به پایان برسد.

کاسته میشود.

وضعیت بارشها در زمستان

کرد :این میزان نسبت به میانگین بلند مدت کشور ۱۰

پاییز با کمبارشی مواجه بودند که از این بین بارشها

داشــتند ،تصریح کرد :برای مثال  ۱۲اســتان کشور طی
در اســتانهای هرمــزگان ،سیســتان و بلوچســتان،

گلستان و خراســان شمالی بهشدت زیر نرمال گزارش

وی ادامــه داد :بههرحــال میتوان گفت کــه بارشها

شده است.

بهطورکلــی بارشهــا اگــر  ۱۰درصــد کمتر یا بیشــتر از

آذربایجــان غربی ،خراســان رضوی ،زنجان ،ســمنان،

نیز طی ســه ماهه پاییز  ۲۹درصد بیشــتر از نرمال بود

بــه کمتــر از نرمــال دارنــد ،تصریح کــرد :بــه احتمال

مدلهــای عــددی در زمســتان  ۹۹بارشهــا گرایــش
بســیار زیاد میــزان بارشها در شــرق ،جنوب شــرق و

جنوبغرب کشــور کمتر از نرمال و خشکسالی در این

به گفته وی بارشها در اســتانهای آذربایجان شرقی،

وظیفه ضمن اشــاره به وضعیت بارشهــا در دی ماه

کرمانشــاه ،گیالن و مازندران نیز طــی پاییز  ۹۹کمتر از

در نیمــه غربی بیشــتر از میانگین بلنــد مدت خواهد

هواشناســی در پایان تاکید کــرد :تمام پیشبینیهای

نرمال بود.

اظهــار کرد :در هفته ابتدایی دی مــاه بارشها بهویژه

بــود اما پیشبینی میشــود کــه طی هفتههــای دوم،

وظیفــه در ادامــه دربــاره اســتانهای پربارش کشــور

ســوم و چهــارم دی ماه بارشها در کشــور بــه ویژه در

کهگیلویــه و بویــر احمــد  ۶۳درصــد ،خوزســتان ۵۲

بر این اســاس میتوان حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد احتمال

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان

بارشهــا در پاییز متفاوت بود و برخی اســتانها کمتر

درصد ،اصفهان  ۴۲درصد و قم  ۷۹درصد بیشتر شده

باری کشــور را دارد که اجرایی نشــدن مصوبــه واردات کامیون
های باری دردسرهایی برای تولیدکنندگان و صنعتگران استان

ایجاد کرده است.

قابل اسقاط بوده که ســهم آذربایجان شرقی از این فرسودگی

حدود  ۴۰درصد است .بر اساس برخی پژوهشها ،کامیونهای

فرسوده در کشور ساالنه  ۹۶۰میلیون لیتر سوخت مازاد مصرف

میکنند که در جای خود رقم بسیار بزرگی است.

در ایــن میان بســیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان اســتان از

کمبــود نــاوگان حمل و نقل باری و فرســودگی گلــه مند بود و

آن را یکــی از دالیل افزایش کرایه حمــل و نقل میدانند که این
موضوع در پایان هم میتواند به ضرر تولید کننده باشــد و هم
مصرف کننده نهایی.

موضــوع واردات کامیونهایی با طول عمر ســه ســال از جمله

راهکارهایــی بــود که طــی ماههای گذشــته برای نوســازی این
ناوگان پیشــنهاد شــد و ثبــت نامهــای اولیه بــرای آن صورت

پذیرفت .طی این طــرح ،مالکان حقیقــی و حقوقی میتوانند

یک تا  ۱۰دســتگاه کامیون را ثبتنام کرده و در قبال واردات یک
کامیون ،یک اسقاط کامیون قدیمی صورت گیرد .موضوعی که

طبق گفته فعــاالن حوزه حمل و نقــل و همچنین صنعتگران،
تاکنون به درستی عملیاتی نشده و حتی برخی تولیدکنندگان

مدعی هستند که کامیون خود را اسقاط کرده اما خبری از ورود
کامیون جدید نیســت و حاال با اسقاط کامیون قبلی به مشکل

حمل و نقل بارهای خود گرفتار شدهاند.

ناوگان حمل و نقل باری تبریز بعد از تهران،
فرسودهترین است

باوقار ،مدیر یکی از شــرکتهای حمل و نقل اســتان اســت که

گفت :بر اســاس اعــام فعالین حوزه حمل و نقــل حدود ۳۵۰
هزار دســتگاه خودروی حمل نقل در کشــور وجود دارد که طی
سالهای گذشــته ســاالنه پنج هزار الی شــش هزار دستگاه به

این ناوگان اضافه میشــد اما مشــکل اینجاســت که طی چهار
سال گذشته هیچ دستگاهی به ناوگان حمل و نقل باری کشور

داد که بارشها طی اولین ماه زمســتان کمتر از نرمال

موســی خلیل الهی در نشســت اجرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی
دادگستری استان ،با اشاره به برنامههای تحولی قوه قضائیه ،اظهار کرد:

یکــی از برنامههای تحولی قــوه قضائیه در کنار مبارزه با مظاهر فســاد،

حمایت از سرمایهگذاری مشروع ،تولید و بهتبع آن اشتغال است.

وی ادامــه داد :درصورتیکــه فــردی در شــهرک صنعتــی زمینــی را تحت
عنــوان ایجاد واحد تولیدی خریداری کند ،باید بهصورت رســمی متعهد

شــود که پیش از احداث واحد تولیدی و صنعتی حق واگذاری زمینهای
خریداریشــده به هــر عنوانــی را نداشــته و در صورت واگــذاری معامله

انجامشده ،باطل است.

به نقل از روابط عمومی دادگســتری استان ،وی خاطرنشان کرد :با توجه
بــه هزینههای صرف شــده برای ایجــاد بســترهای تولید و اشــتغال در

شهرکهای صنعتی ،بههیچعنوان موضوع خریدوفروشهایی که منجر

به تولید و اشتغال نمیشود قابلقبول نیست.

علیرغمکاهشیشدن
آمار کرونا سیگنالهای خوبی از
جامعهدریافتنمیکنیم

ایســنا -معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز با بیــان اینکه

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان
هواشناسی برای بلند مدت در کشورهای مختلف دنیا
احتمالی اســت و همواره با عدم قطعیتهایی همراه

اســت .از اینرو ممکن اســت که درصــدی تفاوت بین

پیشبینیهــای انجام شــده و واقعیت وجود داشــته
باشد.

ترددهــای بیمــورد ســبب افزایش آمــار بیمــاری طی دو هفتــه آینده
خواهد شد.

روزبــه رجایــی بــا تشــریح آخریــن رونــد درمــان بیمــاران کرونایی در
بیمارســتانهای آذربایجان شرقی ،اظهار کرد :خوشــبختانه همانطور

که قبال نیز اعالم شــده حدود یک ماه اســت که با روند کاهشی بیماران
مراجعــه کننده به بیمارســتانها و کاهــش بســتریهای کرونا مواجه
هستیم.

وی ،آخریــن تعداد بیمــاران بســتری در بیمارســتانهای آذربایجان
شــرقی را  ۶۶۰نفــر عنــوان کرد و گفــت :مــردم ،اصنــاف و بازاریان نیز

در اعمــال محدودیتهــا همــکاری بســیار خوبی با حوزهی ســامت
داشتند.

وی در خاتمــه بــر ضرورت تــداوم جدی گرفتــن رعایــت پروتکلهای

بهداشتی ،تاکید کرد.

بهانه ای برای افزایش کرایهها

آذربایجان شــرقی یکی از فرسوده ترین و قدیمی ترین ناوگان

به گفته مســئوالن  ۳۰درصد از ناوگان باری کشــور ،فرســوده و

جنوب شرق در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال باشد.

چ عنوان قابلقبول نیست.
نمیشود ،بههی 

ناوگان حمل ونقل باری،فرسوده و قدیمی

فائزه زنجانی

اضافه نشده است.

باشد.

رییــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران

قرار داشت.

خریدوفروشهایی که در شــهرکهای صنعتی منجر به تولید و اشتغال

گفت :برگزاری دورهمیها ،جدی نگرفتن اســتفاده از ماسک و افزایش

وی بــا بیــان اینکــه بهطورکلــی بــر اســاس دادههای

همچنین دمای کشور در پاییز امسال در شرایط نرمال

ســرخاب -رئیــسکل دادگســتری آذربایجــان شــرقی گفــت :موضــوع

ســیگنالهای خوبی با کاهشی شــدن آمار از جامعه دریافت نمیکنیم،

مناطق حاکم خواهد بود.

نیــز گفــت :بارشهــا از ابتدای ســال زراعی در اســتان

هواشناســی با بیان اینکه سهم اســتانهای مختلف از

به نظــر میرســد کــه داســتان آزادراه تبریز-ســهند با

بارشهای ایران طی پاییز در محدوده نرمال بود
ســازمان هواشناســی افزود :بارشها در استان تهران

بازه زمانی در محدوده نرمال گزارش میشود.

براساس شــنیدهها بخش عمدهای از این آزادراه فاقد

طــی کنند و هم از بار ســنگین ترافیکی تبریز ـ آذرشــهر

آخرین وضعیت آزادراه تبریز  -ســهند با تاکید بر اینکه

احد وظیفه با اشاره به اینکه از ابتدای مهر ماه تا  ۳۰آذر

بارشها در چهار استان بهشدت زیر نرمال است

سهند ممکن خواهد شد.

موســی خلیل اللهــی یکماه پیش در جلســه بررســی

و برخــی دیگــر بیشــتر از میانگیــن بلند مــدت بارش

میانگین بلند مدت کشــور باشــد میزان بــارش در آن

تنها به شــرط رعایت شاخص ها و استانداردهای ملی

گاردریل و پوشــش آنتندهــی موبایل اســت و بعید

است.

در کشــور طــی پاییــز در محــدوده نرمال بــود چراکه

به این مساله و با هدف حفظ حقوق عامه و پیشگیری

شــهر جدید ســهند یکــی از شــهرهای جدیــد اطراف

پیشبینیهــای انجام شــده بارشها در زمســتان ۹۹

کمتر بوده است.

در اذهان عمومی مردم وجود ندارد.

افتتــاح رســمی آزاد راه تبریز – ســهند در حالی صورت

بارشها در کشــور طی پاییز امســال گفت :بر اســاس

درصد بیشتر و نسبت به سال گذشته حدود  ۱۴درصد

اتوبان شــهید کســایی که در طــول  17کیلومتر اتوبان

از وقــوع جرم و خطــرات احتمالــی برای شــهروندان،

ســازمان هواشناســی ضمن تشــریح آخرین وضعیت

بارشها در کشور حدود  ۶۶میلیمتر بوده است ،اظهار

وی ادامه داد :متاسفانه خاطره خوبی از احداث برخی

پــروژه هــای راه ســازی در آذربایجــان شــرقی از جمله

ایسنا -رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران

گرایش به کمتر از نرمال دارند.

تولیدیقابلقبولنیست

اســت که باید رعایت شود و متاســفانه تاکنون اصول

صرفهجویــی در مصرف ســوخت ،کاهش آالیندههای

شده است.

صنعتی ،بدون ایجاد واحد

البته احداث یک آزادراه مبنی بر رعایت شاخص هایی

بین کالنشــهر تبریز و شهر جدید ســهند تا  ۱۰دقیقه،

مســووالن اســتانی ســال  87از همــان ماههــای اولیه

معاملهاراضیشهرکهای

تبریز – ســهند پس از ســال هــا انتظار اظهار داشــت:

ســاخت این آزادراه بــا کاهش فاصله مکانــی و زمانی

کیلومتری جنوب غربی تبریز و بر ســر راه آذرشهر واقع

اخبار

وی بــا ابراز خرســندی از بهره برداری آزمایشــی آزاد راه

حجم تردد روزانه آن  ۳۰هزار وسیله نقلیه است.

جمعیت و ســرریز شهر تبریز آغاز شــد .این شهر در 20

ش

خواهد شد.

 ۳۳متر بوده ،طول دیوارسازی آن یک هزار و  ۲۷۰متر و

آذربایجانشــرقی اســت بــا هــدف انتقــال بخشــی از

اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

وی بــا بیان اینکــه ناوگان حمــل و نقل باری شــهر تبریز بعد از

تهران ،فرســودهترین ناوگان کشــور اســت ،گفت :در سال ،۹۷

مثال میتوان اجازه داد ،صادرکنندگان
و نقل باری فراهم شودً .
با ارز حاصل از فروش محصول خود ،هر تعداد کامیون مدنظر

خود را وارد کشور کنند.

یونس ژائله با بیان اینکه در صورت ادامه یافتن شــرایط کنونی،

با مشــکل بزرگی مواجه خواهیم شد ،گفت :کمبود ناوگان حمل

و نقل باری و فرسودگی آنها در آینده نزدیک میتواند برای بخش

تولید و صنعت کشور ،بحرانی به وجود آورد که باید از هم اکنون

به فکر حل این بحران باشیم .این امر میتواند به افزایش قیمت

مصوبهای برای واردات کامیونهایی با عمر سه سال مطرح شد

تمام شده کارخانجات منجر شــود که در نهایت دود آن عالوه بر

باوقار ،خــود مالکی را یکی از بزرگترین مشــکالت نــاوگان باری

خودرو خود را اسقاط کردیم اما کامیون جدید وارد

شــخص حقیقی صاحب آنها هســتند و در این میان تسهیالتی

رضا جعفــری ،نایب رئیــس انجمن مدیران صنایع اســتان نیز

مدیر شــرکت حمــل و نقلی با ارائه پیشــنهاداتی در این راســتا

ما بــرای واحد تولیدی خود بــرای واردات کامیــون جدید ثبت

عموم فعالین حوزه حمل و نقــل ،تفویض اختیار صدور مجوز

شــرط الزم عمل کرده باشــیم اما حاال کامیون جدید وارد نشده

و نقل اســتان به منظور تسریع و تسهیل واردات کاال و همکاری

مواجه شدهایم.

توسعه کشور میتواند در این راستا مؤثر باشد.

اســتاندار آذربایجان شــرقی نیــز در این خصوص گفــت :باید

که تا حاال اقدام مؤثری در این راستا صورت نگرفته است.

چشم تولیدکننده به چشم مصرف کننده میرود.

دانســته و گفت ۹۵ :درصد کامیونهــا ،خود مالکی بوده یعنی

نشده است

برای شرکتهای حمل و نقلی اختصاص داده نمیشود.

گفت :چرخه معیوبی در این راســتا وجود دارد .به عنوان مثال،

گفت :صدور مجوز واردات کامیون با عمر کمتر از سه سال برای

سفارش و از سوی دیگر نیز کامیون خود را اسقاط کردهایم تا به

واردات وســیلههای حمل و نقل بار بــه ادارات راهداری و حمل

و ما هم با اســقاط کــردن کامیون قبلی با مشــکل حمل و نقل

گمرکات کشــور در اجرای بند (ث) ماده  ۳۰قانون احکام دائمی

لزوم ارائه تسهیالت الزم برای واردات کامیونهای باری

دالیل افزایش  ۶۵تا  ۱۷۰درصدی کرایه حمل و نقل باری

بــه فکر افزایش شــرکتهای حمل و نقلی و از ســوی دیگر ارائه

ایــن مدیــر شــرکت حمل و نقلــی اســتان در خصــوص دالیل

نیــز در این خصوص گفت :در اســتان ما  ۲۴هزار نــاوگان باری

جابجایی از مســیر جادهها اســت ،در آینده نزدیک با مشــکل

تسهیالت الزم برای واردات خودروهای مخصوص ناوگان حمل

نیز گفت :عدم صدور مجوز و یا ترخیص کامیونهای وارداتی و

اروجعلــی علیزاده از فعالیت  ۲۸۵شــرکت حمل و نقل داخلی

دوراندیشی کنیم و با نوسازیها ،هزینه تمام شده کارخانجات

رفع مشکالت این بخش میتواند راهگشا باشد.

عمــا توانمند نبوده و بیشــتر برای صــدور بارنامه فعالیت
ما
ً

خصوص گفت :واردات ناوگان باری با این شرط انجام میشود

برابر واردات یک کامیون جدید گفت :از زمانی که ثبت ســفارش

افزایش قیمت کرایه حمل و نقل جــادهای از  ۶۵تا  ۱۷۰درصدی

همچنین عدم تأمین قطعــات مورد نیاز خط تولید کامیون به

دلیل تحریمهای موجود که ســبب توقف تولید داخل شده از

جمله دالیل این افزایش قیمت بوده است.

وی افــزود :از ســوی دیگــر افزایــش قیمــت ارز که ســبب ورود

صادرکننــدگان فصلــی بــه بــازار شــده و همچنین ترانشــیپ

محصوالت کشــورهای همســایه به دیگر کشــورها در شــرایط
کمبــود ناوگان حمــل و نقل نیــز از دیگــر دالیل ایــن افزایش
قیمتها است.

فعالیت میکنند که  ۴۰درصد آنها قابل اسقاط است.

و  ۶۵شــرکت ترانزیت خبر داد و گفت :شرکتهای حمل و نقل

اخیــرا مصوبه بــرای واردات کامیونهــای کار کرده تا
میکنند.
ً

سقف سه سال صادر شد .تولیدکنندگان ناوگان ،هزار دستگاه،

شــرکتهای حمل و نقــل  ۱۰۰دســتگاه ،تجار و بازرگانــان  ۱۰۰و
رانندگان یک دستگاه مجوز واردات دارند.

کاهش هزینه تمام شده کارخانجات با نوسازی
ناوگانهای باری

بزرگــی در ایــن زمینــه روبــرو خواهیم بــود .بایــد بــرای آینده

و نقل باری بود که تشکیل کمیته ویژه ای در خصوص بررسی و

را کاهش دهیم .وی با اشــارهای به تســهیالت ارائه شده در این

محمدرضا پورمحمدی با اشــاره به لزوم اسقاط یک کامیون در

که به ازای واردات یک کامیون ،یک دســتگاه دیگر اســقاط شود

خریــد و واردات خودرو انجام شــده تا زمانی کــه این خودروها

 ۲۵درصــد هزینــه ارزیابــی و اخذ عــوارض را نداشــته و اگر فرد

حذف کارت هوشــمند و کارت سوخت آن باشیم چرا که این امر

نظر گرفته میشود.

در صورتــی کــه از هــم اکنون فکــری به حــال ناوگان فرســوده

که در این راســتا تســهیالتی در نظر گرفته شــده اســت .دولت

وارد میشــوند ،نباید شــاهد اســقاط کامل کامیــون قدیمی و

تولیدکننده هم باشد ۹ ،درصد تسهیالت بالعوض برای وی در

موجب مشکالتی در ناوگان حمل و نقل باری خواهد شد.

اجازه دهیم صادرکنندگان با ارز خود ،کامیون وارد کنند

و قدیمــی بــاری کشــور و اســتان نشــود ،در آینــدهای نزدیــک

فعالیت  ۲۴هزار ناوگان باری در استان

علیــزاده ادامــه داد :متأســفانه تاکنــون آنچه در ســامانه ثبت

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز نیز نــاوگان حمــل و نقــل باری

مدیــرکل راهــداری و حمل و نقل جــادهای آذربایجان شــرقی

به شــرکتهای حمل و نقلی اســت .با توجه به اینکه  ۹۰درصد

گفت :باید زمینه واردات کامیون برای بهره مندی ناوگان حمل

 ۴۰درصد قابل اسقاط

شــده ،هزار درخواســت بوده که  ۷۰۰نفر راننده و مابقی مربوط

آذربایجان شرقی را از قدیمی ترین ناوگانهای کشور دانسته و

تولیدکنندگان و صنعتگران با مشکل حمل و نقل بارهای خود
مواجه شــده و در این میــان با افزایش قیمتهــا ،زیان واقعی

نصیب مصرف کنندگان نهایی خواهد شد.

مهر
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سیاست کروناپالس  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

رفراندوم ؛ اصل فراموش شده جمهوری اسالمی

رویداد - ۲۴پیشــنهاد برگزاری رفراندوم بار دیگر عمال
باعث اختالف بین جناحهای سیاســی شده است .یک

طیف معتقد اســت اختیــارات رییس جمهور کم اســت
و طیف دیگــر میگوید طرح دوباره چنین پیشــنهادی

در ســال آخر دولت بیشــتر جنبــه فرافکنی بــرای عدم

موافقان و مخالفان برگزاری همهپرسی چه میگویند؟

به خاطر افزایش اختیارات رئیس جمهور بوده اســت؛

ک کردن حــدود اختیارات رییس جمهور
به خاطر کوچ 

اساســی اعــام کــرد کــه «درخواســت مراجعه بــه آرای

آن به مشــکل خورده بودند و البته هر کدام به در بسته

سال گذشته که پیشــنهاد رفراندوم مطرح شد ،ابراهیم

مصوبــات مجلس شــورای اســامی اســت و باید طبق

بدهــد ،راههای مهمتــری وجود دارد که ابتــدا باید آنها

آن زمــان نمایندگان مجلس ششــم اصــرار زیادی روی

قبول مســئولیت دارد .در ادامه حاشیههای درخواست
برگزاری رفراندوم را بررسی میکنیم.

در خواستی که سالها قبل احمدی نژاد و خاتمی هم با

بوده است.

خوردند و با این شــرایط بعید است دســتکم تا پایان

رییســی گفته بود دولت اگر قرار است مردم را مشارکت

دولت روحانی رفراندومی در ایران شکل بگیرد.

پیش از این هــم روحانی از رفراندوم صحبت کرده بود.

را انجــام بدهد« :مــا میگوییم که رفراندوم پیشــکش،

کشور در  ۴۰سال گذشته بدست آوردهایم ،نشأتگرفته

مهم هستند و باید از آن اطالع داشته باشند ،آنها را در

آن زمــان واعظــی توضیــح داده بــود که «هــر آنچه در

ولــی در مــورد تصمیماتی که مــردم در آن نقش دارند،

از رای مردم اســت .رفراندوم اگر چیز بدی بود در قانون

جریان قرار دهید».

اساســی نمیآمد .اینکه هر کس سلیقه خود را بخواهد

بــه رفرانــدوم ربط دهــد ،بحــث دیگری اســت .رئیس

باشــد ،یعنــی مجلس و دولــت و مقام رهبــری روی آن
تاکید داشته باشند».

معاونان و مدیران ارشــد وزارت خارجه ایران گفته بود:

داشته اما اینجا مشخص نیســت که دقیقا کدام بخش

بزنیم .تضمین جمهوری اســامی ایران برای قرنها در

اختیــارات دولت در کدام زمینه بایــد مورد بازنگری قرار

که هــر تغییری میتوانــد در آن اعمال کنــد بنابراین با

است».

اصالح طلب مجلس دهم نیــز قرار گرفته بود .محمود

«نمیتوانیــم مخالف خواســت مردم ســاز جداگانهای

قانون اساســی قرار اســت به رفراندوم گذاشــته شود یا

تاریخ آینده با اجرای درست اصل  ۶و  ۵۹قانون اساسی

بگیــرد .این موضــوع یکبار دســتمایه نقــد نمایندگان

روحانــی ایــن بار هــم روز گذشــته از برگــزاری رفراندوم

صادقــی آن زمــان گفته بــود« :رئیسجمهــور هیچگاه

و تغییــر برنامههــای دولــت بــا پارلمــان بــه اختــاف

بهدرســتی بیــان نکرده اســت .بــا خانم دکتــر جنیدی

اوقــات میشــنویم کــه بعضــی از نماینــدگان مجلس

خواســتم دربــاره آن توضیحــات بیشــتری دهــد .امــا

از برداشت ناقص از قانون اساسی است».

رئیسجمهور ندارد».

تفسیر دقیق از چنین اصولی در قانون اساسی میتوان
حــدود وظایف و دایــره اختیــارات نهادهایی همچون

شورای نگهبان را مشخص کرد.

صحبت کرده است .ظاهرا بر سر نحوه نظارت مجلس

مقصــود خود را از مطرحکردن اصل  ۵۹قانون اساســی

برخورده اســت .روحانی در ســخنان خود گفته «گاهی

معــاون حقوقــی رئیسجمهــور هــم تمــاس گرفتــم و

میگوینــد ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشــان

معلوم شــد معاونــت حقوقی عمال اطالعــی از مقصود

روحانی میگوید« :نماینــدگان در یک مفهومی ممکن

موافقــان درخواســت روحانــی معتقد رفرانــدوم اصل

نگیرد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد».

وجــود ندارد و این رئیس جمهوری اســت که بر کار وزیر

و کســی جــرات اســتفاده از آن را ندارد و با درخواســت

بــه دولت روحانــی نخواهد رســید بنابرایــن طرح این

رئیس جمهوری است».

تغییــرات برخی اصــول قانون اساســی کــه در تناقض

اســت از وزار سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا

فراموششدهای است که در قانون اساسی تعبیه شده

نظــارت میکند .به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف

برگــزاری رفرانــدوم توســط حســن روحانــی ،راه بــرای

هرچند این اختالف نظر در دولتهای پیش هم وجود

با یکدیگر اســت یا تفســیر بســیار گســتردهای دارد ،باز

مهرداد خدیر

عبــدهللا ناصــری در موافقــت بــا برگــزاری رفراندوم و
تعیین حدود اختیارات رییس جمهور گفته «نمیشــود
رئیسجمهــور مدیر جامعه  ۸۰میلیونی و مجری قانون

اساســی و نفــر دوم کشــور باشــد و همه مســئولیتها

متوجه او باشــد ،اما کمتــر از  ۵۰درصــد از اقتصاد ملی
کشــور در اختیارش باشــد .تا اصالحات اساســی شکل

مخالفان رفراندوم اما معتقدند عمر برگزاری رفراندوم
درخواســت توســط روحانی ،بیش از آنکه اقدام واقعی

وبه قصد تغییر باشد ،درخواستی برای فرافکنی است تا
روحانی اینگونه وانمود کند اگر مشــکلی وجود داشته،

مطــرح کــرده بودنــد .در آن مقطع ،مهــدی کروبی نیز
مخالفتهایی با پیشــنهاد رفراندوم داشــت که باعث

بــرای درگیری میان قوا تبدیل شــده که بر ســر برگزاری

قانونی بــرای حل اختالف اســت نه ابزاری بــرای دامن

که عمال دست این نهاد را در انتخابات آنقدر آزاد گذاشته

آن پیشــنهاد رفرانــدوم را دربــاره نظــارت اســتصوابی

محمدرضــا خاتمــی نایــب رییــس مجلــس ششــم

همین موضوع اشاره کرده و گفته «همه پرسی یک ابزار

میشــود .یکی از این موارد نظارت شورای نگهبان است

لوایــح دوگانــه دولــت خاتمی داشــتند و بــرای اجرای

چه حــق بــا موافقان طــرح باشــد و چه مخالفــان آن،

آن اختــاف نظــر وجــود دارد .حســام الدین آشــنا به

روحانــی  ۱۵مردادماه ســال گذشــته در دیدار بــا وزیر،

اصل  ۹۴قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود».

ایجاد اختالف بین اعضای فراکسیون جبهه مشارکت و

حقیقت آن است که فعال برگزاری رفراندوم به موضوعی

جمهــور چیــزی را دنبال میکنــد که اجماعی در کشــور

عمومــی موضوع اصــل  ۵۹قانون اساســی از مصادیق

زدن به اختالفات».

سابقه درخواست برگزاری رفراندوم در ایران

بر اساس اصل ششــم قانون اساسی جمهوری اسالمی:

«در جمهوری اســامی ايران امور كشــور بايــد به اتكاء

آرای عمومی اداره شــود ،از راه انتخابات :انتخاب رئيس
جمهــور ،نمايندگان مجلس شــورای اســامی ،اعضای

شوراها و نظاير اينها ،يا از راه همهپرسی در مواردی كه
در اصول ديگر اين قانون معين میگردد».

اصل  ۵۹قانون اساســی ایران هــم تصریح میکند« :در

مســایل بســیار مهم اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعی و
فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی

و مراجعــه مســتقیم بــه آراء مــردم صــورت گیــرد.

درخواســت مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو

سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

ریاست مجلس شد.

میگوید :خیلــی ُمصر بودیم که با اســتفاده از ظرفیت

قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم
بگذاریــم ،ولی بــا گرفتاریها و دعواهایــی که به وجود

آوردند ،مجلــس پــس از رد لوایح دوقلو امــکان اینکه

چنین رفراندومی را تصویب کند ،پیدا نکرد.

خبرگــزاری فــارس بعدا نوشــته بــود هــدف رفراندوم
مجلس ششــم ،حــذف والیت فقیه بــود اما ایــن ادعا

هرگــز از ســوی نمایندگان مجلس ششــم تایید نشــد.
این بار البته انتقاد رسانههای اصولگرا از جنس دیگری
است .آنها معتقدند که منظور روحانی مشخص نیست

و برای جوسازی چنین درخواستی مطرح میکند.

اعضــای جبهــه مشــارکت بعــد از شکســت ســال ،۸۴

رفرانــدوم را به عنوان یــک راهکار برای خــروج از بحران

معرفی نمیکنند .با وجود مواضع نسبتا رادیکال آنها
بعد از اتفاقات  ،۸۸اما شعار رفراندوم از دستور کار آنها
خارج شده است.

در مجلــس دهــم هــم پروانــه سلحشــوری و غالمرضا

ایــن اصل اما به ســادگی قابــل اجرا نیســت و حتی در

حیــدری صرفــا در نطقهای خــود از رفراندوم صحبت

میتواند به ســد شــورای نگهبان برخورد کند .شــورای

اعتراضــات مردم مطرح شــده بود و بازتــاب زیادی در

صورت تصویب رفراندوم در مجلس شــورای اســامی،
نگهبــان  ۲۵اســفند  ۱۳۸۱در تفســیر اصــل  ۵۹قانــون

کردنــد .صحبتهایــی کــه البتــه در فضــای بعــد از

جامعه نداشت.

آقای رییس جمهوری! همان بهتر که به قانون اساسی دست نزنیم
وزارتخانــه اســت (وزارت دادگســتری) .حــال آن کــه اگــر

هاشمی با سازندگی ،خاتمی با اصالحات ،احمدی نژاد با

رییــس جمهوری امــروز در «نشســت حقوق اساســی و

تذکر مــوارد قضایی بازتــر میبود .اگر هدف یک دســت

هاشمی رفســنجانی اولویت را به توســعۀ اقتصادی می

شــورای نگهبــان و یــا هر کجــا هســت ،اقداماتــی انجام

میکنیــد در بازنگری رادیو تلویزیــون خصوصی را لحاظ

شــهروندی» گفــت« :فیلتر حزبــی هم نداریــم از طریق
میشــود امــا به هــر حــال حزبی نیســت .یک اشــکاالت
اینطوری داریم که روی اینها باید فکر کنیم؛ مثال در بحث

بازنگری قانون اساسی نیز در یک زمانی که مورد نیاز باشد
معموال دیر به
که اشــکالی هم ندارد .البته قانون اساسی
ً

دیر در دنیا اصالح میشــود ولی االن  31سال است قانون

اساســی تغییر نکرده ،قبال قانون اساســی یک فرصت 10

ســاله بود ،اصالحاتی در پایان عمر حضــرت امام انجام
گرفــت اما در این  31ســال قانون اساســی تغییر نکرده و
ممکن است زمانی الزم باشد تغییر کند».

حســن روحانی در ادامه به فهم متفــاوت از برخی اصول
قانون اساســی اشــاره کرده و خواستار روشــن شدن آنها
شــده است .از جمله اصل  113که تصریح میکند «رییس

اختیارات آن تعریف میشــد دست رییس جمهوری برای

گفتمان متفاوت و روحانی با برجام.

شــدن ایــن تعابیــر باشــد بازنگــری میخواهد امــا فکر

داد هر چند تعدیل او در دولت دوم تعطیل شد .خاتمی

با اولویت توســعۀ سیاســی سکان را در دســت گرفت هر

میکنند یا همین را هم برمی دارند؟!

چند معاون توسعۀ سیاسی او روانۀ زندان شد و اتفاقا به
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رغم اشــتهار به توسعۀ سیاســی بهترین دوران اقتصادی

داشت و نظام سیاسی همچون فرانسه ،هم ریاستی و هم

سال  82بود که درآمد سرانه ملی به سال  56رسید.

رسمی کشور رییس جمهوری بود و اختیارات گستردهای

پس از انقالب در دوران او رقم خورد به گونه ای که تنها در

پارلمانی بود.

احمــدی نژاد از ظرفیت هــای بودجه ای قانون اساســی

به دلیل سوابق دخالت های انگلستان و آمریکا از این دو

بیشــترین بهره را برد و به خاطر تفاوت  50دالری قیمت

و فرانســه پیش نویس تهیه شــد .بعدتــر که در مجلس

روحانــی هــم پرونــده ای را که تصــور می شــد در اختیار

کشور الهام گرفته نشد و بر اساس قوانین اساسی بلژیک

نفــت بــا قیمــت بودجه با دســت بــاز پول پخــش کرد.

خبــرگان قانون اساســی اصــل والیت فقیه بــه تصویب

شورای عالی امنیت ملی است به وزیر خارجه تحویل داد

رســید بخشــی از اختیــارات رییــس جمهــوری از جملــه
فرماندهــی کل قوا از رییس جمهــوری منتزع و به رهبری

محول شد .تعابیری چون والیت امر و امامت امت هم در

و با  6کشور به توافق رسیدند.
در کشــوری که در تاریخ کهن خود همــواره صدراعظم یا

بیشتر اجرا کند نه آن که سیاستگذار باشد.

تغییــر به منزلۀ آن بود که رییس جمهوری ،نخســتوزیر

این اســت که اگر قرار باشد به قانون اساسی دست بزنند

وزیراعظم یا رییسالوزرا و بعد نخســتوزیر داشــته این

جمهوری عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری

قانون اساســی لحاظ شد .فصل حقوق ملت اما در جای

شــورای نگهبان اما این اســت که او تنها مســؤول اجرای

این متــن باید در نهایت یک دســت و منقح میشــد اما

هم خواهد بود.

که بحث بر ســر قانون اساسی را به حاشــیه برد و فضای

اما عمال به نخســتوزیر بدل شــد .تلقی ریاســت دولت

و مســؤول اجرای قانون اساســی اســت» .تقسیر سال 91
قانون اساسی در قوۀ تحت اختیار خود است نه نهادهای
خارج از دولت .ولو بودجۀ آنها را دولت تخصیص دهد.

خود باقی ماند.

عجلــه برای تصویب ســریعتر و اشــغال ســفارت آمریکا

مــورد دیگــر مفهوم «نظارت» اســت .شــورای نگهبان به

هیجانــی ســال  58مانــع مداقــه بــر یکایک اصول شــد

اما دربارۀ نظارت قوا بر صدا و ســیما چنین نظری ندارد.

چند چهرههایــی چون آیــتهللا شــریعتمداری از تأیید

انتخابات که میرســد نظــارت را «اســتصوابی» میداند

آقای روحانی هم نظارت نمایندگان بر دولت را به معنی

دیگری میداند.

و قانون اساســی در همهپرســی بــه تصویب رســید .هر

خودداری ورزیدند و مجاهدین خلــق نیز تحریم کردند
و همین باعث حذف کاندیدای آنان از انتخابات ریاست

با این حال نمیتوان از بازنگری قانون اساسی در ساختار

جمهوری شــد چون این پرســش به میــان میآمد که اگر

 -1قانون اساســی البته متن منسجم و یکدستی نیست.

قبول ندارد اجرا کند؟

سه تعبیر آمده :رهبر ،رهبری و مقام رهبری .دربارۀ رییس

اکثریت قاطع به قانون اساسی رأی آری داد .از شمار کلی

کنونی دفاع کرد و این نکات قابل یادآوری است:

حتی به لحاط نثر و واژگان .بــه گون ه ای که دربارۀ رهبری
جمهوری هم با سه تعبیر روبه رو هستیم :رییس جمهور،

رییس جمهوری و ریاست جمهوری.

است و هم از نهاد حکایت میکند.

مخالفان محمــود احمدی نژاد دربــارۀ او به جای رییس

نمایندۀ مجلس ششم پرســیدم دربارۀ شما معموال این

متفاوت است.
یا خاتمی قبل از باز شــدن بحث پروندۀ هسته ای در پی

 .4در یک نگاه درســت است که در رأس جمهوری اسالمی

کرده اید؟ خصوصا این که احســاس می شود چندان با

آمریکا با خاتمی بعد از آن تفاوت دارد چندان که از برگزار

دارد .رهبــری را نمایندگان مجلس خبــرگان انتخاب می

خواندن هستید.

جمهوری بیشتر از تعبیر «رییس دولت» استفاده کردند.

ایــران مقام رهبری قرار دارد ولی این جمهوری رییس هم

کنند و رییس جمهوری را مردم به صورت مستقیم و البته

پرســش به میان می آید که دربارۀ سینما در مجلس چه
نمایندگان همراهی نمی کنید و بیشــتر مشــغول کتاب

شــیطنت مجاهدین (منافقین) در بهمن  81و بیم حملۀ
نکردن انتخابات مجلس هفتم هم صرف نظر کرد.

احمدی نــژاد قبل از اردیبهشــت  90هم بــا احمدی نژاد

بــا این حــال مخالفت قابــل توجه دیگری برنخاســت و

شرکت کنندگان البته بالغ بر سه و نیم میلیون نفر کاسته

در اجــاس ســازمان ملل شــرکت میکند و اســتوار نامۀ

اســت و هر قانونی که تصویب شــود ولو نیت اولیه خیر

شد که اگر همه هم شرکت می کردند و همه هم رأی منفی

پس از عبور از فیلتر شورای نگهبان انتخاب می کنند.

جمهور اســت کمــا این که به ســفرهای خارجــی میرود،
ســفیران بــه او تســلیم میشــود ( در انگلســتان ملکــه

دریافت میکند).همتایان رییس جمهوری اما در سفر به

این اســت که نگذارم هیچ قانونی دربارۀ سینما تصویب

چون دســت وبــال ســینماگران در فضــای فعلــی بازتر

باشد و بخواهند فضا را مســاعد کنند در رفت و برگشت
ها و دخالــت ها و اصالحیه ها و تفســیرها ســرانجام به

ترامــپ از برجام با بعد از خروج آمریکا متفاوت اســت که

افتاده به ســبب آن است که به بازگشــت آمریکا به برجام

امید دارد.

اینها هم ربطی به قانون اساسی ندارد.

دکتــر مصدق ،رییس فراکســیون اقلیــت مجلس بود و

 .3در ســال  68در بازنگری قانون اساســی اصل بر حذف

ایران به دیدار رهبری هم مــی روند اما قراردادها بین دو

محدودیــت ســینماگران مــی انجامــد .پــس همین که

شورای عالی قضایی یا شورای سرپرستی صدا و سیما که

در نگاه دیگــر همین که در رأس جمهوری اســامی ایران

البته نقل به مضمون شــد اما می توان به بحث بازنگری

نقش رئیس جمهور بیش از اختیارات قانون اساســی به

جمهوری ایران با همتایان خود متفاوت اســت و در واقع

اگر قرار بر بازنگری و اصالح باشد ،نه تنها اصالحات مورد

رو میتوان گفت عجالتا به قانون اساســی دســت نزنید

رییسالوزراست ،به این خاطر که در مراودات بینالمللی

محدود هم سلب شود .پس عجالتا اگر دست به ترکیب

مدیر عامل را انتخاب میکردند رییس در نظر گرفته شد
و از آن پس رهبری رییســان قوۀ قضاییه و صدا وسیما را

منصوب میکند.

یــا هم تعبیــر «رادیــو و تلویزیــون» آمده و هــم «صدا و

این هم جالب اســت که تنهــا وزارتخانهای کــه یک اصل

ریاست جمهوری همه پرسی آن برگزار شد.

قانون اساســی بــه آن اختصــاص یافته کــم اختیارترین

از ریاســت جمهــوری خصوصا پس از آن قــوت گرفت که

قریب  20ســال پیش از بهروز افخمی کارگردان ســینما و

تعدیــل اقتصــادی بــا هاشــمی رفســنجانی بعــد از 74

به لحــاظ پروتکلــی و بینالمللــی رییس کشــور رییس

در جریان بازنگری هــم وفات امام خمینی پیش آمد و به

سیما».

هــر چند رییس جمهــوری دیگر مقامی تشــریفاتی نبود

شاید فصل حقوق ملت را حذف یا محدود کنند.

بنا بر این تا اطالع ثانوی نباید سراغ بازنگری رفت.

داشــته کما این که هاشــمی رفســنجانی قبل از تعطیل

شــود! وقتی تعجــب مرا دیــد توضیح داد :بلــه ،نگذارم.

نخســت وزیر یــک تعبیر واحــد به نظر میرســد .رییس

«جمهوری اسالمی ایران» است .سومی هم احترام آمیزتر

از آن افزایش اختیارات رییس جمهوری در نمیآید .بلکه

رییســان جمهوری بیش از اختیارات قانون اساسی تأثیر

وا داد و اگــر دوباره جــان گرفته و یاد حقوق شــهروندی

انتخاب شــود چگونه میخواهد قانون اساســییی را که

مدیریتهــای شــورایی و تمرکــز بــود .از ایــن رو به جای

اســامی ایــران» اســت امــا تعبیر قبلــی رییــس جمهور

که بعضا با هم  180درجه اختالف نظر داشتهاند.

پس گزاف نیســت اگر گفته شــود کاراکتــر و اولویت های

پاســخ داد :کار مهمــی که مــن انجــام داده ام و می دهم

حــال آن که هــر یک معنــی خــاص خــود را دارد .رییس

جمهــوری اما بــه این معنی اســت که رییــس «جمهوری

قصد پرداختن به این موارد نیست اما آنچه روشن است

سرکش پس از آن متفاوت اســت و روحانی قبل از خروج

میدادند باز تصویب شده بود.

جمهــور بیش از آن که از رییس بــودن حکایت کند مانند

این اتفاقــات همه در دورۀ رهبری آیــتهللا خامنهای رخ

داده و از همۀ این دولتها هم حمایت کردهاند در حالی

ناچار ســریع تر به تصویب رســید و همزمان با انتخابات
مهمترین تغییر سال  68البته حذف «نخست وزیر» بود.

رییس امضا میشود.

مقــام رهبــری قــرار دارد بــه این معنی اســت کــه رییس

عنــوان محترمانهای بــرای صدراعظم یا نخســت وزیر یا

طرف مقامات ارشد خارجی روشن باشد.
ِ
نــگاه ســومی هــم بــه تازگــی مطــرح شــده و از آقــای
رفیقدوست شنیدیم که رییس جمهوری نظامی باشد تا

نگذاریم کاری کنند مهم ترین کار است!

قانون اساسی هم تسری داد .آقای روحانی شک نکند که

نظر او ِاعمال نخواهد شــد که چه بســا همین احتیارات

قانون اساسی نزنیم بهتر است.

مگــر  4رییس جمهــوری دراین  31ســال با چهــار تلقی از
قانــون اساســی کار نکــرده اند و تأثیــر گذار نبــوده اند؟

نخســت وزیر شــد .علی مطهری هم یک تنــه و بی هیچ
فراکسیونی وجدان بیدار بهارستان لقب گرفت.

کاراکتر و نگاه سیاســی شــخص وی بســتگی دارد .از این
لطفا .چون یک وقت چشم باز میکنیم و می بینیم فصل
حقوق ملت مشــمول اصالح و اگر و مگر شــده نه اصول
دیگر!

عصر ایران
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نیلوفر حامدی
حدود  ۸۵درصد از  ۲۰۰هزار پرستاری که در کشور مشغول

به فعالیت هستند را زنان تشکیل میدهند .یعنی حدود

 ۱۷۰هزار نفر پرســتار زن .اما وضعیت شــغلی ،معیشتی و

امنیت کاری این ۱۷۰هزار نفر ،بــه ویژه بعد از بحران کرونا

چگونه است؟

در حال حاضر حدود  ۲۰۰هزار پرســتار در ایران مشــغول

فرهنگ جامعه  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

مبدل به یک بحران ملی شــده .آســتانه تحمل پرستاران

پرستاران زیر سایه سیستم پزشکساالر

از اجبار پرستاران به آرایش تا تذکر حجاب

آن اســت ،مدیــران بیمارســتانها یا پزشــک نیســتند یا

بــه فعالیت هســتند ۱۳۵ .هزار نفر از این افــراد در وزارت

اگر پزشــکی عمومــی خواندهاند دیگــر طبابت نمیکنند

بانکها و شرکتهای خصوصی فعالیت میکنند .حدود

سیستم در وزارت بهداشتشــان هم دیده میشود .اینجا

و دکتــری خــود را در رشــته مدیریــت میگیرنــد .همین

بهداشت و مابقی در مراکز درمانی ناجا ،تامین اجتماعی،

اما از رئیس بیمارســتان گرفته ،تا رئیس دانشــگاه علوم

 ۸۵درصــد از جمعیت پرســتاران کشــور را در حال حاضر

پزشــکی و وزیــر بهداشــت و تمامــی معاونانــش ،همــه

زنان و مابقی را مردان تشــکیل میدهند و همین تفاوت

پزشک هســتند .حتی اگر ســراغ مجلس برویم ،جایی که

آماری هم سبب شــده که در بررســی مطالبات این قشر،

نماینــدگان مــردم در آن حضــور دارند ،باز هــم اعضای

پرستاران زن و دغدغههایشان جایگاه متفاوتی پیدا کند.

اما وضعیت بیکاری در این شغل به چه شکل است؟ آمار

کمیسیون سالمت پزشک هستند و همیشه در بین هیات

که محمد شــریفیمقدم ،دبیرکل خانه پرســتار در اختیار

بــزرگ جامعه مــا را تهدید میکنــد و آن ،تعــارض منافع

رئیســه چند پزشــک حضور دارند .اینجاســت که خطری

دقیق و رســمی در این بــاره وجود ندارد امــا طبق آماری

اســت .چون پزشــکی کــه خودش قانــون را مینویســد،

«میدان» گذاشت ،ساالنه ۱۲ ،هزار پرستار از دانشگاههای

خودش اجرا میکند و خودش هم ناظر آن اســت ،منافع

مختلف کشــور فارغالتحصیل میشــوند .اگر تنها روی ۸

سال دولت حســن روحانی تمرکز کنیم ،یعنی تا به امروز

خــودش را هم در نظــر میگیرد و فســاد سیســتماتیک

اگر در این ســالها  ۱۰هزار پرســتار جذب وزارت بهداشت

محور پیش میبرد».

ایجاد میشود و کل نظام سالمت را پزشکساالر و پزشک

چیزی حــدود  ۹۶هزار پرســتار فارغالتحصیل شــدهاند.

و  ۲۰هزار نفر هم جذب ســایر نهادها شده باشند ،بازهم

عــدد بیــکاری بیشــتر از آن چیزی اســت که بتــوان تصور
کرد .عددی نزدیک به  ۵۰هزار پرستار بیکار .از آنجایی که

جذب دانشــگاهها هم از همان ابتدا با برتری زنان است،

در نتیجه بازهم زنان سهم بیشتری در این بیکاری دارند.

تا به اینجا ،معضل اصلی اســتخدام ســالیانه پرســتاران
مورد نقد قرار میگیرد .موضوعی که هر سال نمایندگان

پرســتاران به آن اشــاره میکنند و به جز امســال که پس
از آزمــون برگزار شــده در آبان ماه ســال  ،۹۸فرصتی مهیا

شــد تــا  ۹هزار پرســتار جذب شــوند ،از ســال  ۹۵تــا ،۹۸
میزان اســتخدام پرســتاران صفر بود .البته شریفیمقدم

معتقد اســت ،این عددی که مســئوالن اعــام کردند هم
واقعیت جذب پرســتاران را نشــان نمیدهد .به گفته او،

از این میزان جذب در ســال جاری ،تنها  ۳۸۰۰نفر پرســتار

بودهاند و سایرین ،جذب کادر اداری شدند.
پرستاری با ترس از تعدیل و اخراج

امــا ایــن معضل همینجــا به اتمام نمیرســد .حاشــیه

امنیــت شــغلی پرســتاران حتــی پــس از جــذب آنها هم
تضمین نمیشــود .در حــال حاضر چند نوع اســتخدام

در مراکز درمانی وجود دارد .اســتخدام کامل ،اســتخدام

قراردادی و اســتخدام شــرکتی .این آخــری ،همان نوعی
از اســتخدام اســت که نه تنها هیــچ امنیتی برای پرســتار

ایجاد نمیکند ،بلکه بســتر استثمار از او را فراهم میکند.

این ،نکتهای اســت که «فرزانــه» در گفتوگو با «میدان»
به آن اشــاره کرد .او که  ۳ســال از ســابقهاش در پرستاری
میگــذرد ،منتظر روزی اســت که بتواند بــا خیال راحت و

بدون تــرس از تعدیل ،کار کند« :پرســتار شــرکتی ،یعنی

کارفرما هروقت که اراده کرد ،میتواند شــما را بیرون کند
هیچ نهادی هم توان حمایت از شــما را ندارد .شــاید هم
این نوع کار را گذاشــتهاند تا دردســر اســتخدام را نداشته

به مرگ و بیماری همکارانشــان به خاطر کرونا اشــاره و از

جمعیــت اســت .طبــق شــاخصهای ســازمان جهانی

دانشگاهی را باال برده است

نیروی بیشتر ،گالیه کردند.

 ۶نفر است .حاال اگر قرار باشد مردم کف درمان را دریافت

اســت که در جــذب دانشــگاهی آن ،تفاوت محسوســی

باشــد .این حداقــل و کمترین میزان خدماتی اســت که

سمت زنان ســنگینی میکند .شــریفیمقدم در توضیح

شــرکتی بــودن اگرچــه درد بزرگی اســت ،اما پرســتارانی

به ازای هر هزار نفر ،تنها یک و نیم پرســتار وجود داشــت

میداند« :من جزو اولین نسل پرستاران بعد از انقالب

برایشــان مســاعد نیســت .ســمیرا پرســتار یکــی از

انتظار میرود از کادر درمان دریافت کند .در این شــرایط

بین زنان و مردان مســاوی بود .باید هم اینطور باشــد

معتقدند نســبت تعداد پرســتاران و تخت بیمارســتانی

کنــد ،پرســتارش مرد باشــد یا زن .کــه البته ایــن کار در

موضوعــی که مــا در جریــان کرونــا به خوبی شــاهدش

بهداشــت ترجیح دادنــد که زنان بیشــتری جذب کنند.

در حــال حاضر و طبق آمار رســمی تا به امــروز حدود ۴۰

یک اینکه ،زنان عموما به وقت بحران ،تحمل و صبوری

جان باختند .شــریفیمقدم با اشــاره به این آمار توضیح

پرســتاران مرد شغلشــان را تغییر میدهند و در اوضاع

به شــما میگویم ،برای حدود  ۱۷۰ساعت کار در ماه است.

بیــش از اینهاســت .حاکمیت و وزارت بهداشــت در تمام

برابر پرستاران مرد است ،اما  ۸۰درصد نمایندگان برای

در آن بســیار باالست .تازه من متاهل هستم ،دو نفره کار

اگر قرار به جذب ســاالنه  ۱۰هزار پرســتار باشــد ،باالترین

به سمتی برده که وزارت بهداشــت هم به طور مستقیم

عمــل نکردن بــه وعدههای مســئوالن درباره اســتخدام

دشواری مادری برای پرستارن زن؛

وقتی شوهران اجازه کار نمیدهند

کــه قراردادهــای بهتری هم دارند ،باز شــرایط معیشــتی
بیمارســتانهای وابســته بــه نهادهای دولتی اســت .او

اگرچــه نگرانی بابت تعدیل نــدارد ،اما شــرایط حقوق و
مزایا و دســتمزد هم به ســختی کفاف گــذران زندگیاش

را میدهــد« :در بیمارســتان ما نیروها یا کادری هســتند
و یا قراردادی .خوشــبختانه من مثل برخــی از همکارانم
با قرارداد شــرکتی ،نگــران تعدیل و اخراج نیســتم ،اما با

گیــان اســت ،معتقــد اســت آرامش روانــی در هــر کاری

مهم اســت ،اما در پرســتاری حیاتی اســت« :در بسیاری از
مشــاغل ،شــما میتوانی با نگرانی از پاس شدن چک روز
بعد هم کار کنی .اگر هم اشــتباهی رخ دهد ،نهایتا در حد

اشتباه عدد و رقم است و در بدترین حالت ممکن ،آسیب

مالی به شــما وارد میکند .اما در شغل ما ،جان انسانها

در میان است و یک اشــتباه میتواند آخرین خطا باشد.

عامــل بــروز این معضــات بــرای آنهــا میشــود .یکی از

مثــال ،میتوان به دیالیز با هزینه حدود  ۱۰۰هزار تومانی

کارشــان با آن روبرو میشــوند ،خشــونت جنســی است.

بیمار تماما بر عهده پرستار است .او باید پاسخگو باشد و

پیدا میکند.

روی برگــه دیالیز میخــورد و آن هزینه  ۱۰۰هــزار تومانی

پرستار است اما در ماههای اخیر و با شیوع ویروس کرونا،

و تعرفه خودش را داشته باشــد ،میتوان آن رقم را به ۳۰

شدن بیمارستانها ،پایین آمدن آستانه تحمل بیماران و

کمتــری پرداخت میکند و هم پرســتار از خدمتی که ارائه

بســتر بــرای ایجاد خشــونتهای ایــن چنینــی افزایش

از نظر شــریفیمقدم ،سیستم نظام ســامت در ایران به

وحیــد نصیــری ،معــاون حقوقــی پارلمانــی ســازمان

نصف کف درمان استاندارد را
مردم در ایران،
ِ

حاال شــما تصور کنید ،من پرســتار ،از همــان روز اول کار،
و  ۶ماهــه ،هیچ توانی برای برنامهریزی آینده ندارم و این

اخیر ســبب شــده که مطالبات جامعه پرســتاری کشــور

همین موضوع ،یعنی عدم جذب و اســتخدام پرستاران،

خانه پرســتار ،کمبــود نیرو را به عنوان یکــی از بزرگترین

موضوع چقدر روی کارم تاثیر میگذارد».

باعث کمبود نیروی کار شــد و در بحبوحه کرونا ،حسابی
قد علم کرد .آنقدر که پرســتاران در نامــه گالیهآمیز خود

خطاب به رئیس جمهوری ،به تاریخ  ۸آذر ماه سال جاری،

ایمنــا -یــک جامعهشــناس گفــت :بــه دلیــل افزایش

سرعت زندگی و این که افراد نمیتوانند وقت کافی برای
همســریابی بگذارند ،موسســاتی برای واســطهگری به
صورت غیررسمی و یا رسمی پدید آمده و واسطهگری که

قبال آماتور و عرفی بود ،حاال شــغلی شده و از سطح یک
ً

رفتار و کنش اجتماعی به ســطح یک ســاختار اجتماعی
ارتقا یافته است.

امــانهللا باطنــی ،با بیــان اینکــه ســه دوره تاریخی در

دگردیســی فرهنگ ازدواج در یک بســط تاریخی داریم،
اظهــار کــرد :دوره اول دورهای اســت که همســریابی و

همسرگزینی هر دو بر عهده خانواده است ،در این دوره
خانــواده برای فرد و بیشــتر در قالب خویش همســری
(خویشاوندی) یا واسطهای همسر پیدا میکند.

وی ادامه داد :دوره دوم دورهای اســت که همسریابی با
فرد و همســرگزینی با خانواده است ،در این دوره کمتر
شــاهد ازدواج واســطهای هســتیم و یا واســطهها دیگر

واســطههای ســنتی نیســتند ،بلکه در حلقه دوســتان
اجتماعی قرار دارند.

این جامعه شــناس بــا توضیح اینکه در دوره ســوم هم

کفاف نکند .اقدامی که میتواند فرسودگی کادر درمان را

پرســتار معتقد اســت اجرای این طــرح میتواند کیفیت

دریافت میکنند

بایــد به این فکر کنم که با قراردادهــای  ۲ماهه و  ۳ماهه

حقوق  ۱۰هزار پرستار آنقدری نمیشود که بودجه برایش

بیشتری جذب کند».

پزشــکی هم تعرفهگذاری شد اما از همان ابتدا ،پرستاران

کار میشوند».

اما عملی نشــدن وعدههای مدیران در تمامی سالهای

در چند دســته مشــخص قابــل تفکیک باشــد .دبیرکل
معضــات ،هــم بــرای پرســتاران و هــم مــردم توصیــف

کــرد« :تعــداد پرســتاران در هــر بیمارســتان بر اســاس
شــاخصهایی ســنجیده میشــود که یکی از آنها نسبت

از این افراد فیزیکی بود.

«مینــا» همه تالشــش ،ایجــاد رابطهای مثبــت و مملو از
آرامــش بــا بیمار اســت اما همیشــه این شــرایط برایش

مهیا نشــده است .او که  ۵ســال از شروع کار پرستاریاش
میگذرد و توانسته اســتخدام هم شود درباره مواجهه با
خشونتهای جنسی میگوید ،فقط بیمار و همراهانش

رفتار خشــونتآمیز ندارند« :اینطور نیســت که همیشه

بیمــار و یا همراهانش نســبت به من و یــا همکارانم ،به

به نظر میرســد که چند دلیل در ایــن باره وجود دارد.

زنان نیســت .زنان پرســتار ،با چالشهایی روبرو هستند

گاهی از ســوی شوهر و یا خانواده شــوهر مجبور به ترک

خشونت جنسی را تجربه کرده بودند و تجربه  ۳۰درصد

بودیم».

باشــید ،دیگر تمامی این ســختیها چند برابر میشــود.

باعــث ایجــاد تنــش در خانواده آنها شــده اســت .حتی

گروه پرستاری انجام شــد ۸۰ ،درصد از پرستاران شکلی از

یا بیمــار ،با تعــداد مرگ و میرهــا ارتباط مســتقیم دارد.

پرســتاران در چند دهه اخیر اســت .از دهه هفتاد ،وقتی

نمیتواننــد به بچههایشــان برســند و همیــن موضوع

 ۸۰و توســط سازمان نظام پرســتاری در یک نظرسنجی از

کشــور ما انجام نمیشــود .اما به مــرور آقایان در وزارت

اما مطالبات مربوط به حاشیه امنیت شغلی و دستمزد،

شخصی دچار مشکل شدهاند چون به خاطر فشار کاری

نداشــته باشــد اما طبق تنهــا تحقیقی کــه در اواخر دهه

هم پرســتاران و هم مردم آســیب میبیننــد .حتی برخی

پرســتاری به عنوان یکی از دشــوارترین شــغلها ،بعد از

او که پرستار یکی از بیمارســتانهای خصوصی در استان

پرســتاران زن ،باعــث شــده تــا آمــار رســمی هــم وجود

چون بیمــار باید این حق را داشــته باشــد کــه انتخاب

کاهش دهد و به رضایت بیماران بیفزاید».

آوردم که مادر نیســتم .بعضی از دوســتانم کــه در زندگی

نبــود پژوهشــی دقیــق دربــاره خشــونت جنســی علیه

که این یعنی نصــف حداقل نیاز بیمار بــرای مراقبتی که

حقــوق ماهیانه  ۵میلیون هم برای آنهــا در نظر بگیریم،

میرســیدم و از طرف دیگر به وظایف خانه .تازه شــانس

تجربه کردند

هستم .در آن زمان جذب دانشــگاهها برای این رشته و

و یا شاید هم غیرمســتقیم ترجیح دهد که پرستاران زن

باشند .اما متوجه نیستند که این ذهن ناآرام ما پرستاران

 ۳۰درصد از پرستاران خشونت جنسی فیزیکی را

بیماران میتوانند دریافت کنند .در سال  ۲۰۱۷و در ایران،

این سالها درباره استخدام پرستاران فقط شعار دادند.

اینهــا را ســمیرا میگویــد« :من خــودم کرونــا گرفتم اما

بسیاری از این موارد هرگز ثبت و گزارش نمیشود».

چرایــی ایــن موضــوع ،نقــش وزارت بهداشــت را موثر

اعتراضات را مردان تشکیل میدهند .همین هم فضا را

کرونا سختتر هم شده اســت .وقتی شما یک پرستار زن

خشــونت علیه پرســتاران در مراکز درمانی اتفاق نیفتد.

برخوردهایــی را میبینم و آن وقت اســت که دیگر اوضاع

در آخر ماه به حســابمان واریز میشــود .این حقوقی که

هزینهها زندگی برسند».

در گزارشهای خود گفته ،هفتهای نیست که دو سه مورد

کنند ،تعداد پرستار به جمعیت باید  ۳پرستار به هزار نفر

میدهــد« :این آمار رســمی اســت و عدد واقعــی ،حتما

دارنــد ،مجبور میشــوند چند جــا کار کنند تــا بتوانند به

حداقل دلجویی کند .ســازمان نظام پرســتاری کشور نیز

بیــن زنان و مــردان وجــود دارد و این بار ،کفــه ترازو به

نامساعد نمیمانند .اگرچه تعداد پرستاران زن چندین

میکنیم و بچه هم نداریم .آن دســته از همکارانم که بچه

نمیکند ،الاقل از پرســتاران مضروب حمایــت قانونی یا

نکته قابل توجه اینکه ،پرســتاری از معدود رشــتههایی

این وجود ،حقوق ما بســیار اندک اســت .پایه حقوق ما

کاری که شیفت شــب دارد و شدت تنش جسمی و روحی

در بیمارســتانها را تأمیــن کنــد و اگــر همیــن کار را هم

ویژه همکاران زن ،خشــونت جنســی اعمال کنند .برخی

هزار پرســتار به کرونا مبتال شــدند و بیــش از  ۱۰۰نفر هم

کارگری اســت و با تمــام اضافهکاریها نهایتــا  ۵میلیون

 ۱۶ماهه پرستاران را بدهد ،حداقل امنیت گروه پرستاری

بهداشت ،متوسط نسبت جمعیت به پرستار ،یک هزار به

بیشــتری بــه خــرج میدهنــد ،در حالــی که بســیاری از

فرصتی برای اســتراحت نداشــتم .از طرفی بایــد به کارم

در کار تا چه اندازه میتواند مشکلساز شود».

تحمل و صبوری بیشتر زنان به وقت بحران ،جذب

اندازهای دارد .اگر وزارت بهداشت پول ندارد معوقههای

تعرفهگــذاری خدمــات ،یکــی از مهمتریــن مطالبــات

اوقــات پیش میآیــد که ما از ســوی پزشــکان هم چنین
ســخت میشــود .چون وقتی بیمار و یا همراهش چنین

رفتــاری از خود بــروز دهد ،امــکان دفاع برایمان بیشــتر

است و یا اینکه میتوانیم ســایر همکارانمان را در جریان
قرار دهیم .اما وقتی پزشک چنین رفتاری میکند ،شرایط
پیچیده میشود».

اگر خشونت جنسی پزشکان را گزارش دهیم،
امکان دارد شغلمان از دست برود

به گفتــه مینا ،گــزارش دادن این مــوارد میتواند اوضاع
را دشــوارتر کند« :راســتش من خودم هیــچ وقت جرات
نکــردم که این ماجراها را به کســی بگویــم .چون بعدش
مصیبت ما بیشــتر هم میشــود .مثال یکی میگوید فالن

پزشــک چرا باید اصال به تو کاری داشــته باشــد؟ او با آن

همه پول و وجنــات چه نیازی به چنین رفتــاری دارد؟ یا

دیگــری میگوید خودت چه رفتاری داشــتی کــه به فالن
دکتــر چنین اجــازهای را دادی؟ تو کــه میدانی او چگونه

آدمی است ،همه او را میشناسند ،باید مراقب میبودی.

یا حتی این امکان وجود دارد که شغلم به خطر بیفتد .به
همین دلیل ترجیح میدهم سکوت کنم».

خشــونتهای جنســی در فضــای کادر درمان امــا انواع

پول ندارید حقوق معوقه پرستار را بدهید ،الاقل

مختلفــی دارد .ســمیرا بــا اشــاره بــه ایــن مــورد خاص
و یا رفتارهای فیزیکی و حمالت بدنی نیســت .شکلهای
خصوصــی ،کارفرمایان پرســتاران را مجبــور میکنند که

امنیتش را تامین کنید

میگوید« :خشــونتی که از آن حرف میزنم تنها تیکه کالم

بــرای کادر درمــان کارانــه در نظــر گرفتــه شــد ،خدمات

تنها خواســته جامعه پرســتاری کشــور ،خاصه در بخش

هیــچ ســهمی در این تعرفهها نداشــتند .دبیــرکل خانه

کــه تنها مختص به خودشــان اســت و فاکتور جنســیت،

درمــان و نظام ســامت را در کشــور ارتقا دهــد« :به طور

برجســتهترین مواردی که زنان پرستار در طول سالهای

اشــاره کرد .برای انجــام این خدمت درمانی ،مســئولیت

خشــونتی که به شــکل کالمی و حتی گاهی فیزیکی نمود

در صورت خطا دیه پرداخت کند ،اما در پایان ،مهر پزشک

این چالــش نه اتفاقی نو کــه بحرانی قدیمــی برای زنان

میدهد .اینها همه مشــکالتی اســت که ما باید به عنوان

هم به جیب پزشــک میرود .در حالی که اگر پرســتار مهر

این مشکل هم شــدت بیشتری پیدا کرده است .با شلوغ

بدهکار ما نیست».

هزار تومان کاهــش داد .در این صورت ،هم بیمار هزینه

همراهانشان و همچنین کمبود تختهای بیمارستانی،

میدهد ،بهره مالی میبرد».

یافت.

طور کلی پزشکســاالر اســت« :مدیریت یک علم است و

نظــام پرســتاری  ۱۶مــرداد ماه امســال بــه حادثه ضرب

آگاه باشــند .در آمریکا که سیستم ســامت ما تحت تاثیر

بود« :نبود امنیت جانی پرســنل درمانی بیمارســتانها

مســئوالنی که تصمیمگیری میکننــد ،باید به این دانش

و ضربوشــتم دو پرســتار در مشــهد اشــاره کرده و گفته

دیگــری هــم دارد .مثــا در بســیاری از بیمارســتانهای

همیشــه آرایــش داشــته باشــند .در صورتی کــه این یک
خواســته شــخصی و خصوصی اســت و به هیچ رئیســی

ارتباط ندارد .در مقابل ،برخی بیمارســتانهای مرتبط با
نهادهای ویژه هم به شکلی دیگر آزار میدهند .مثال شما

در حــال انجام یک کار ویژه درمانی هســتی و میبینی که
سرپرست پرســتاری صدایت میکند و به تو تذکر حجاب

پرســتاران زن تحمــل کنیــم و هیــچ کســی هم گوشــش
نبود حاشــیه امنیتی ،تعدیل و اخراجهای پیاپی ،حقوق
انــدک در مقابــل کار ســخت ،مواجهه بــا انواع و اقســام
خشــونتهای جســمی ،جنســی و کالمی ،همــه و همه،

تنها بخشی از دشــواریهای شغل پرستاری است .شغلی
کــه امروز ،تعــداد زیادی از مســئوالن کشــوری بــه خاطر

آن پیامهــای تبریــک و تهنیت میفرســتند ،امــا به وقت
پاســخگویی بــه مطالبات همین قشــر ،دســتها کوتاه
میشود.

ساندویچی شدن فرهنگ ازدواج با کمک موسسات همسریابی
همسریابی و هم همسرگزینی با خود فرد است ،اضافه

خانواده ارتبــاط میگرفتند ،در حالی که در دوره دوم

فرهنگ و سه خطی شدن آن (حتی فرهنگ ازدواج) و نیز

از ســوی دیگــر این روزها شــاهد " ســلبریتیزه" شــدن

خــود رســیده و نقش واســطهها بــه حداقل میرســد

با فرد ارتبــاط میگیرنــد ،در دوره اول واســطهها در

وقت کافی برای همســریابی بگذارند ،موسســاتی برای

به ســایتها و واســطهگری باز شده اســت این پدیده و

کــرد :در ایــن دوره فردگرایی در فرهنــگ ازدواج به اوج

و واســطهای هــم اگــر وجــود دارد ،در حلقــه دوســتان

اجتماعی اســت ،اکنون در دوره ســوم قــرار داریم ،برای

همیــن آمار طــاق باال رفته اســت ،چرا کــه در دوره اول
ازدواج بخشــی از رابطــه فامیلی و مناســبات خانوادگی
بــود ،اما در دوره ســوم خانواده میگویــد "خودت پیدا

کــردی خــودت هم طــاق بده" ،پــس طالق بــه لحاظ
اجتماعی تسهیل شده و پذیرفتهتر است.

و ســوم که همســریابی با خود فرد اســت واسطهها
شبکههای خانوادگی قرار دارند و در دوره دوم و سوم

واســطهها در شــبکههای دوســتی و گروه همساالن
هستند.

باطنی با اشاره به اینکه این واسطهها همه واسطههای
عرفــی و آماتور هســتند ،تصریح کرد :گاهی واســطهها
کــه در قالــب یــک نهــاد شــغلی فعالیــت نمیکننــد و
واســطهگری برای آنها حداکثر یــک رفتار و یا یک کنش

اجتماعــی اســت و تبدیل به ســاختار اجتماعی نشــده

تبدیل واسطهگری ازدواج از یک کنش رفتاری به

است و برای واسطهگری خود حداکثر یک هدیه دریافت

وی خاطرنشان کرد :در دوره اول واسطهها بیشتر با

وی گفت :در ســالهای اخیر و همپای ساندویچی شدن

یک شغل

میکنند.

افزایش سرعت زندگی و با توجه به آنکه افراد نمیتوانند
واسطهگری به صورت غیررســمی و یا رسمی پدید آمده
قبال آماتــور و عرفی بود ،حاال شــغلی
و واســطهگری کــه ً
شده و از سطح یک رفتار و کنش اجتماعی به سطح یک

ساختار اجتماعی ارتقا یافته است.

منطق " برچسب و قیچی" چیست؟

سایتها هســتیم و مطرحترین خوانندهها نیز پایشان
اجتماعی شــدن بیش از حد فرهنگ واسطهگری بسیار

خطرنــاک خواهد بــود و به تدریج شــاهد پولی شــدن
همه ارزشهای جامعه هستیم.

وی با اشــاره بــه اینکــه در کل ازدواجهای واســطهای با
توجــه به پولی شــدن ارزشهای جامعــه و پدیدهای به

اســم جامعه ســوداگر خوش کارکرد نیســت ،افــزود :در

این جامعه شــناس تاکید میکند :اینکه در ســطح کالن

ازدواجهای واسطهای بیش از خیر اجتماعی در آن سود

شــود ،مناســب نیســت ،چندی پیش گزارشــی از بانک

میکند ،به این معنی کــه یک فرد را برای ازدواج از جایی

پــای واســطهگری بــه همــه ســاحتهای اجتماعــی باز

مرکــزی نشــان مــیداد  ۶۳درصــد درآمــد خانوارهــای
ایرانی غیرشــغلی و از طریق داللی و واســطهگری است،

اقتصادی اســت و از منطق "برچســب و قیچی" پیروی
قیچی و به جای دیگر و یا به فردی دیگر برچسب کنیم و
پولی به جیب بزنیم.
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 اندیشه سالمت آگهیشهرورزش نقدتحلیل

افزایش میزان افسردگی دانشجویان به دلیل مشکالت اقتصادی و کاهش تعامالت اجتماعی

اجرایطرحهایغربالگریوارجاعدانشجویانکروناییبهمراکز بهداشتی

ایلنــا -مدیــرکل دفتــر مشــاوره و ســالمت

و دهها عامل دیگــر میتواند میزان غمگینی

دانشگاهها از جمله دانشگاه تهران به شکل

غربالگری و ارجاع دانشجویان مبتال به کرونا

نه تنها بــه یک عامل بلکه بــه چندین عامل

طــی این طــرح مشــاوران بــا دانشــجویان

سازمان امور دانشجویان از اجرای طرحهای
به مراکز بهداشتی خبر داد.

موفقیتآمیــزی برای اولین بــار اجرا کردند.

دانشــجویان را بیشــتر کند ،البته این مساله

صحبــت میکنند و از وضعیــت و حال آنها

بستگی دارد.

«مجیــد صفارینیا» مدیرکل دفتر مشــاوره

مدیــرکل دفتر مشــاوره و ســالمت ســازمان

جویا میشوند.

تاثیــر کرونــا بر ســالمت روانی دانشــجویان

دقیقی نداریم که در حال حاضر چند درصد

حاضــر برخی دانشــجویان برای شــرکت در

و سالمت سازمان امور دانشــجویان ،درباره
اظهار داشــت :شــیوع کرونــا در کشــور روی

همــه گروهها تأثیرگــذار بــوده و قطعا گروه
دانشــجویی نیز از این تاثیرپذیری مســتثنی
نبوده اســت ،از این رو ما شــیوههای کارمان

را تغییر دادیم و تــالش کردیم با راهکارهایی
تــوان مقابلــه دانشــجویان را بــا خدمــات

مضاعف و رایگان در حوزه مشاوره و سالمت

دانشجویی ارائه کنیم.

امــور دانشــجویان اظهــار داشــت :مــا آمــار

ایــن اســت کــه از ســال  2016تاکنــون آمــار

افسردگی و اضطراب یک سیر کامال صعودی
داشــته اســت و کرونــا میتوانــد ایــن را نیز

تشدید کند.

مثــال مــا در خصــوص مقابله با اســترس،

با ایــن بحــران مقابله کــرده باشــیم .تالش

شادکامی ،احساس خوشــبختی و مهارتهای

شــد با طرحهای مختلفی از جمله طرحهای

زندگی برای دانشــجویان صحبت میکنیم،

معمــوال هــم بــه دلیــل اســتقبال خــوب

دوســتدار خانــواده ،همیــاران ســالمت،

کرونا و خدمات گســترده مشــاوره آنالین در
کنار دانشجویان باشیم.

وی ادامــه داد :در حــال حاضــر طرحهایــی
از جملــه طرحهــای "همیــاران ســالمت" و

"همیاران بهداشــت" توســط دانشــجویان

اجرا میشود .عالوه بر این اکثر دانشگاههای
ما خدمات مشــاورهای مجــازی و آنالین رابه

برنامههای بیرون از خانه ،مسائل اقتصادی

دانشــجویان افزود :ما به طور مرتب در طی

اجتماعــی،

کارگاه اســت نــه کالس مجــازی .بــه عنوان

کردیــم ،برنامههایی را اجــرا کنیم تا به نوعی

صفارینیــا ادامــه داد :کاهــش تعامــالت
حمایتهــای

ایــن مــواردی که نــام برده شــد بــه صورت

مســئله خواهد بود .در عین حــال ما تالش

دانشجویان ارائه میکنند.

اجتماعــی،

اصال استقبالی از آن میشــود یا خیر؟ گفت:

اســت و طبیعتــا کشــور ما نیــز متاثــر از این

شــده ،دانشــجویان بیشــتر در معــرض چه

شــده اند؟ گفت :اتفاقی که در جهان افتاده،

کارگاههــای مجــازی امکانپذیــر اســت و آیا

در دهههای اخیر در جهان افزایش داشــته

برگــزاری جشــنوارههای مجــازی در رابطه با

دانشــگاه قرار گرفتهاند و آیا درگیر افسردگی

هســتند ،چطور شــرکت در ایــن کالسها و

افسردگی شدهاند ،اما افسردگی و اضطراب

وی در پاســخ بــه این ســوال کــه در خدمات

آســیبهایی در مواجهــه بــا دوری از فضای

کالسهای مجازی با مشــکل اینترنت مواجه

از دانشــجویان بــه علت شــیوع کرونــا دچار

احوالپرســی از دانشــجویان ،طرح دانشگاه

مشــاورهای کــه بــه دانشــجویان ارائــه

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در حــال

مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور

هفتــه کارگاههای مجازی داریــم که حتی پدر

مــوارد بهداشــتی در خوابگاههــای فعــال

نگرانی ،احساس غمگین بودن و ناامیدی در

میشود.

آن کارگاهها شــرکت میکنند .به عنوان مثال

کارشناســان بهداشــت مــا نظارت جــدی بر

مقابل آن ،ما نیز خدمات بســیار گستردهای

اجتماعــی در دوران پســاکرونا خاطرنشــان

اغلب دانشگاههای کشــور خدمات مشاوره

جملــه جنگ کــه در جامعه ما افتاده اســت

دانشجویان ارائه میشود.

عادی خــود برمیگردند .من بــه عنوان یک

و مادر دانشــجویان با خود دانشــجویان در
در هفته گذشــته کارگاهی در دانشگاه علم و

صنعت برگزار شد و حدود  600شرکتکننده
داشت که شامل دانشجویان و خانوادههای

آنان میشد.

صفارینیــا بیــان کــرد :بــا اینکــه خیلــی از

خوابگاههــا تعطیــل بودهانــد ،امــا مراکــز
بهداشــت مــا نظــارت کاملــی از لحــاظ

قوه قضائیه

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان

نظر به اینکه ششــدانگ یــک باب کارخانــه تحت پالک

تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد

سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد وامالک ورزقان

بنام محمد انوری زاده فرزند عزت تایید مالکیت شــده
و تحدید حــدود آن تاکنون به عمل نیامده اســت ،لذا

باستناد تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده
 13آئین نامه اجرایی آن تحدید حدود پالک فوق در روز

یکشــنبه مورخه  1399/10/21ســاعت 10صبح شروع و به
عمل خواهد آمد؛ لذا بدین وســیله بــه مالکین مجاور

اخطار میشــود کــه در موعد مقــرر در محل وقوع ملک
حاضــر تا طبق مقررات نســبت به تحدیــد حدود پالک
فوق اقدام شــود و مــدت اعتــراض به این آگهــی برابر

مــاده  20قانون ثبت تاســی روز از تاریــخ تنظیم صورت
مجلس تحدبــد حدود می باشــد ونیز برابــر ماده 86
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه

از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواستی به
مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید؛ در غیراین صورت

متقاضی ثبت با نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه

تاریخ انتشار 99/10/03 :

مشاوره آنالین به دانشجویان دانشگاههای
سراسر کشور ارائه دادند.

وی اضافــه کــرد :درســت اســت کــه کرونــا

آسیبهای خاصی مانند اضطراب ،استرس،

معاون دفتر مشــاوره و سالمت سازمان امور

روانشــناس احساسم این اســت که مردم به

احــوال پرســی از دانشــجویان را بســیاری از

گشت ،چرا که انسان موجود سازگاری است.

دانشــجویان گفت :عالوه بر این موارد طرح

زندگی عادی خــود پس از کرونــا برخواهند

واکســن ایرانــی کرونــا صــورت گرفته اســت ،در

قانعی تاکید کــرد :هرجا که بفهمنــد میخواهیم به

اورژانسی واکسن وارد می کردیم

کرونــا بــا اشــاره بــه اقداماتی کــه بــرای تولید
عیــن حــال دربــاره آثــار تحریم هــا بــر ســاخت

فناوری دست پیدا کنیم تا نیاز داخل را با تولید داخل

واکســن گفت :هرجا کــه بفهمنــد می خواهیم به

مرتفع کنیم ،جلوی آن را میگیرند .در تولید واکسن

فناوری دســت پیدا کنیم تا نیــاز داخل را مرتفع

هم جاهایی که متوجه شدند ،کارشکنیهایی کردند

کنیــم ،جلوی آن را می گیرند.

و مثال نگذاشتند دســتگاهی که در این راه نیاز داریم

دکتــر مصطفــی قانعــی ،درخصــوص واکســن

را وارد کنیم.

نســبت به روزهــای قبل رخ نداده اســت و ســه

میتوانستیم به شکل اورژانسی تعدادی واکسن وارد

ایرانــی کرونــا ،گفــت :فعــال تغییــرات خاصــی

وی همچنیــن گفــت :اگــر ایــن کارشــکنیها نبــود

شــرکتی که نســبتا کارشــان ادغام یافته اســت،

کنیم تا مشکل گروههای پرخطر رفع شود.

برای اخذ مجوز انســانی در حــال تکمیل مدارک

وی درخصــوص واردات واکســن خارجــی کرونــا،

در ســازمان غذا و دارو هستند.

گفت :در ایــن مورد هــم وزارت بهداشــت اقداماتی

تکمیل آزمایشــهای حیوانی در  3واکســن ایرانی

انجــام داده اســت ولــی کارشــکنیهایی از ســوی

انســانی و آزمایــش روی حیوانات را پشــت ســر

ممکن اســت کارهــا را دچــار اختــالل کنــد .فعال در

وی افــزود :این ســه واکســن تمام مراحــل غیر

آمریــکا و هــم پیمانانــش صــورت میگیــرد کــه

گذاشــته اند و مــدارک بایــد بــه حدی برســد که

ســازمان غــذا و دارو آنهــا را بــه کمیتــه اخــالق
بفر ستد .

لیســت خریــد ایــران واکســنهای کرونــای فایرز و

مدرنــا اولویت ندارند ،ما بر اســاس زیرســاختها،

در حــد واکسیناســیون همگانــی خواهــد بــود.

هدف گرفته اســت .مثال در مورد واکسن آنفلوآنزا

امکانــات ،قیمــت و کشــوری کــه قــرار اســت از آن

تولید صنعتی واکســن ایرانی؛

آمریکا مانع رســیدن واکسن آنفلوآنزا و کیت

خرید واکســن صــورت گرفت و وجــه آن پرداخت

البته اختیارات این امر با ســازمان غذا و دارو اســت.

قانعی با اشــاره به اینکه تولید صنعتی واکســن

وی دربــاره تاثیــر تحریمهــا بــر تولیــد واکســن

دیگر پول ما در کره جنوبی اســت کــه از آنها کیت

قرارداد تولید مشترک واکسن کرونا با یکی از کشورها

خواهــد شــد ،اظهــار کــرد :ایــن تولیــد صنعتی

خزانهداری آمریکا مدیریت شــده اســت و مردم را

دست ما برسد.

اواخر خرداد 1400

ایرانــی کرونــا در اواخر خــرداد ماه  1400میســر

علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

بــه عهــده داشــتند .همچنین هــزاران مورد

و بهداشــت و ســالمت بــه صورت رایــگان به

پــس از اتمــام آن برهه ،انســانها به زندگی

ایســنا -دبیــر کمیتــه علمی ســتاد ملــی مقابله

دریافت و بــه اداره ثبت تســلیم نمایــد در این صورت
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.

و ارجاع دانشــجویان مبتال به مراکز بهداشت

کارشکنی نمی کردند،

مربوطــه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را
اداره ثبت بــدون توجه به اعتراض معتــرض ،عملیات

محیطهای دانشگاهی ،طرحهای غربالگری

در ســطح کشــور پیشبینی و اجرا کردیم .در

کــرد :ماننــد خیلــی از اتفاقــات دیگــری از

فایرز و مدرنا فعال اولویت نیست

آگهی تحدید حدود اختصاصی

درمهترلــو ،باســتناد رای هیات موضوع قانــون تعیین

و محیطهــای دانشــگاهی داشــتهاند.

میان دانشــجویان ایجاد کرده اســت ،اما در

صفارینیا دربــاره پیشبینیاش از تعامالت

آثار تحریمهابر تولیدواکسنایرانیکرونا
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کامال پر
دانشــجویان ظرفیت ایــن کارگاهها
ً

آگهی مزایده عمومی

تشخیص کرونا به ایران

ایرانی کرونــا ،تصریح کــرد :تحریم هــا در وزارت

روزنامه سرخاب
شناسه آگهی1061093 :
تاریخانتشار نوبتاول1399/09/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/03 :

(مرحله اول  -نوبت دوم)

شــهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شــماره  5-268مورخه  99/08/27شورای محترم اسالمی شهر باسمنج

زمین فوتســال شهرداری واقع در خیابان ایثار جنب پل ســتارخان را به قیمت پایه کارشناسی بمبلغ  12/000/000ریال
بصورت ماهانه از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به صورت اجاره به مدت یکسال شمسی به اشخاص واجدالشرایط

واگذار نماید:

 -1سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری  7001240شهرداری باسمنج بمبلغ
 10/000/000ریال

 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در شرایط شرکت در اسناد مزایده مندرج است.

 -5لذا داوطلبان واجد شرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ  1399/09/25لغایت 1399/10/14

تا آخر وقت اداری روز یکشنبه ساعت  13:30بتاریخ  1399/10/14به شهرداری باسمنج مراجعه نمایند.
-6تاریخبازگشاییپاکتهاروزیکشنبهمورخه1399/10/14ساعت14:00میباشد.
 -تاریخ انتشار مرحله اول (نوبت اول)1399/09/25 :

 -تاریخ انتشار مرحله اول (نوبت دوم)1399/10/03 :

علی حسین پور  -شهردار

این هدفگیری انســانی را دیدیــم که در حالی که

شد ،اما مانع رســیدن آن به مردم شدند .یا مثال
تشــخیصی کرونا خواســتیم و آمریکا نگذاشت به

واکســن را خریــداری کنیــم تصمیــم میگیریــم کــه
دبیــر کمیته علمی ســتاد ملی مقابلــه کرونا درباره

نیز ،تصریح کرد :تــا زمانی که قرارداد نهایی نشــود
اطالعات بیشتر در این خصوص بیان نمیشود.

آگهیمناقصهعمومی
ّ
ّ
مرحله اول  -نوبت دوم

م.الف210ـ99ـ308
تاریخانتشار نوبتاول1399/09/24:
تاریخانتشار نوبتدوم1399/10/03:

شهرداری ورزقان در نظر دارد اجرای عملیات احداث پل هوائی عابر پیاده (بطول  45متر – عرض  2متر و ارتفاع  5متر) در
خیابان حضرت امام ره ورزقان و همچنین خط کشی معابر سطح شهر بطول  4/27کیلومتر را از طریق مناقصه عمومی و
بر اســاس فهرست بهاء راه و باند سال  99به شــرکتها و پیمانکاران واجد الشرائط و دارای رتبه بشرح و شرائط ذیل واگذار
نماید شــرکت کنندگان می توانند در مدت مقرر همه روزه در ساعات اداری جهت کسب اطالع بیشتر به شهرداری مراجعه
و یا با شماره تلفن  041- 44554476تماس حاصل فرمایند.
-1اعتبار اولیه اجرای پل هوائی مبلغ  3360میلیون ریال.
-2اعتبار اولیه خط کشی معابر  836میلیون ریال
-3تهیه ضمانتنامه بانکی از یکی از بانک های معتبر به ترتیب بمبلغ168000000ریال و  41800000ریال بعنوان ضمانتنامه
شرکت در مناقصه.
 -4تاریخ قبول پیشنهادات از تاریخ  99/9/24تا آخر وقت اداری  99/10/14می باشد و تاریخ بازگشائی پاکت ها ساعت 10صبح
مورخ  99/10/15می باشد
-5به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-6پیشــنهاد دهندگان بایستی اســناد مربوط به شرکت و ضمانتنامه بانکی را در پاکت الف و قیمت پیشنهادی را در پاکت
ب گذاشــته و همه پاکتها را در یک پاکت مجزا قرار داده و پس از امضاء والک ومهربه دبیرخانه شــهرداری تحویل و رسید
دریافت نمایند.
 -7شهرداری در رد و قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختاراست.
 -8شهرداری میتواند با اطالع قبلی  %25درصد حجم پروژه را افزایش و یا کاهش دهد.
 -9هزینه نشرآگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
 -10چاپ مرحله اول  -نوبت اول  99/9/24و مرحله اول – نوبت دوم 99/10/3
شهردار ورزقان  -رستم سلیم زاده
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اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

به بهانه صندلیهای نه چندان ارزشمند ایران در ورزش جهان

گزارش

برای کرسیهای بینالمللی فرش قرمز پهن نمیکنند!

مریم روحی

تاثیر کرونا بر

برنامههای ورزشی و

یکی از این موارد است.

اگــر کمیتــه بین المللــی المپیــک را مورد بررســی قرار

با وجود اینکــه ورزش ایران به دلیل عــدم تاثیرگذاری

دهیــم به ایــن نتیجه می رســیم که عمال هیچ ســودی

هیچ اقدامی کــه بتواند حتی در کوتــاه مدت به نتیجه

را داشــته باشــیم .پس کامال طبیعی اســت که سایر در

مدیریتی در ســطح بین الملل رنــج می برد اما تاکنون

برای این کمیته نداریم که توقع نفوذ در تصمیم گیری

مناســبی ختم شــود صورت نگرفته و بارها شــاهد این

کسب کرسی یا تاثیرگذاری جلوتر از ایران باشد

بودیم که ورزشــکاران و تیمهای ملی ایران از این قضیه

کنایه های نظیر "دالرهای نفتی" یا "البی سعودی ها"

ضرر کردهاند.

که ســال هاست در ورزش ما و توســط بسیاری از افراد

درســت در همان روزی کــه رئیس کمیتــه ملی المپیک

رسانه ای یا حتی کارشناسان و مسئوالن گفته می شود

بین المللی نــاکام مانده ،تیم فوتبال پرســپولیس در

توانایــی نفــوذ در  AFCیا هــر فدراســیون و نهاد بین

اعالم کرد ورزش ایران از کســب کرســی هــای تاثیرگذار

به این شــکل نیست که آن ها فقط با یک ارتباط ساده

فینــال لیــگ قهرمانان آســیا مغلــوب تیم کره ای شــد

المللی دیگر را پیدا کرده باشــند .آن ها در یک پروسه

و بعــد از پایان این مســابقه بعضی ها به جای ســهل

مشــخص با هزینــه فــراوان و البته در وهله نخســت

انــگاری هــای خــودی ،ضدیــت  AFCرا عامــل نایــب

قهرمانی تیــم ایرانی عنــوان کردند! چند ســاعت بعد
نیــز یکی از کارشناســان حــوزه ورزش به خوبی پاســخ
ایــن ادعاها را داد و اعالم کرد اگر  AFCبا ایران مشــکل

دارد چرا مــا نامزد میزبانی جام ملت های آســیا (البته
نمایشی) هستیم؟

مهم ترین پست های بین المللی ورزش ایران

وزنه برداری ،احمد دنیا مالی در قایقرانی ،رسول خادم

نگرفتــه که چرا ورزش کشــور به شــکل فاجعــه باری از

درکشتی ،مسعود سلیمانی در اسکواش ،مهدی تاج در

نهادینــه شــده و تاکنون هیچ آســیب شناســی صورت

تاثیرگذاری و نفوذ بیــن المللی دور مانده و در مواقع

فوتبال ،حمزه ایلخانی در چوگان از جمله مســئوالنی

حساس نمی تواند حق تیم یا ورزشکار خودی را بگیرد؟

هســتند که در گذشته و حال کرســی هایی را در اختیار

رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی درباره مشکالت

اســتفاده از این پست ها ســودی را به رشته مورد نظر

در عرصه دیپلماســی خیلیها صحبــت میکنند اما از

شخصی هیچ عایدی نداشته است.

کرسی های بی تاثیر در اختیار ایرانی ها

ورزش ایران در کســب کرســی های بین المللی گفت:
دانش آن برخوردار نیســتند .نخســتین مسئله رابطه

سیاســی اســت کــه در کســب کرســی تاثیــر میگذارد
وعامــل دوم قــدرت اقتصــادی .چیــن ،کــره ،ژاپن که

امکانات و ظرفیت های بیشــتری دارند امکان کســب
کرســی بیشــتری هم دارنــد .اگر قرار اســت یــک دهه

دیگــر دارای  ۵۰کرســی تاثیرگذار باشــیم از همین حاال
بایــد برنامهریــزی کنیــم .نکتــه دیگر توجه بــه قدرت

دیپلماســی و چانه زنی است .اینکه در تهران بنشینیم

داشــته یا دارند اما هیچ یک از آن ها نتوانســتنه اند با
برسانند و آن طور که از شــواهد پیداست غیر از منافع

هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی را در اختیار داشت

بعــد از ماجرای اســتعفا از ریاســت فدراســیون آن هم
برای ایران از دست رفت.

رویدادهای مربوط به جهان ورزش یا حتی در ارتباط با

قاره خودش را هم ندارد قاعدتا نمی تواند در تصمیم

گیری های کالن تاثیر داشــته باشــد .ایران حتی سالی

ناخوشــایندی برای ورزش ایران رخ دهد .بعید به نظر

می رسد کشــورهای همان طور که هاشــمی طبا اعالم
کــرده خودزنی کنند و شــرایطی را ایجــاد کنند که یک

پست ملی از دست برود.

این در حالی اســت که تاکنون نسبت به این جریانات

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه بیشــتر کرسی

بین المللــی المپیک بــود اما به خاطر عــدم حمایت

قطــر که به شایســتگی و بدون نقــص در دوران کرونا

نیســتند؛ اظهــار کــرد :از  ۱۲کرســی خارجــی کــه وقتی

بارهــا به آن اشــاره کــرده و در مصاحبــه ای نیز گفت:

قطعا شرایط یکســانی با ایران ندارد و طبیعی به نظر

حضــور در کرســی های مهــم محــدود هســتند باید

هــای ایــران در مجامــع مختلــف ورزشــی تاثیرگــذار
کســب می کنیم شــماها تعریف می کنید اما فقط یکی

از آن خــوب اســت کــه آن هــم عضویت رئیــس کمیته
در هیــات اجرایــی اســت و مابقــی عمدتــا مربوط به
کمیســیون هاست که بعضا  ۴ســال یکبار هم تشکیل

نمی شــوند ۹۰.درصد کرســی های بیــن المللی ما اثر
گذار نیستند و بســیاری از آن ها هیچ تاثیری در ارتقای

داخلــی آن را از دســت داد .موضوعی کــه خودش هم
قبال یک کرســی  IOCرا در اختیار داشتیم ،اما متاسفانه
خودزنی کردیم .االن هم برای تصاحب کرسی و حضور
در  IOCبایــد فعال باشــیم که اینگونه نیســتیم و هیچ
فعالیتی برای تصاحب کرسی نداریم.

چگونه به کرسی بین المللی برسیم؟

رقابــت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا را برگزار مــی کند
می رســد که تصمیم های  AFCمنافــع آن ها را بیش از
ایران در نظر بگیرد .پس بهتر اســت به جای اســتفاده

از الفاظــی مثل "ای اف ســیرک" از طریق دیپلماســی
قدرتمان را افزایش بدهیم.

حدود  ۳۲۰کرســی بین المللی در قالب وزارت ورزش،

قرار دارد اما متاســفانه هیچ یک از آن ها منصب مهمی

متعدد مدیریتی و عدم کمک های مالی به فدراسیون

کمیته ملــی المپیک و پارالمپیک در اختیار ورزش ایران
به شمار نمی آیند.

هــای جهانی یــا  IOCاز جمله مواردی اســت که باعث

شناســایی ایــن افــراد بــه درســتی صــورت بگیــرد و

حمایــت های سیاســی و مالــی از آن ها انجام شــود.

نمی توان صرف اینکه یک شخص در مجامع شناخته

شده است از او توقع داشت به تنهایی و بدون هزینه

صاحــب برندهــای معروفی در جهان هســتند و دیگر

که در کاراته ایران نتوانســته نفــوذی در میان تصمیم
گیرندگان فدراســیون جهانی داشته باشــد .تغییرات

بــا توجه بــه اینکــه تعداد نفــرات واجد شــرایط برای

راهبــردی برای رســیدن به کرســی های بیــن المللی

کشــورها نظیــر قطر و امــارات هم منابــع مالی خوبی

جایگاه ورزش ایران ندارند.

راه حلــی بــرای تحــرکات نادرســت داخلی کــه خالف

در بحث اسپانســرینگ هم ورزش ایران مشکل عمده

ایــران حتی در رشــته هایی که صاحب قــدرت جهانی
اســت هم کرســی ندارد و برای مثال بارها دیده شــده

داخلی هیچ برخوردی صورت نگرفته و وزارت یا کمیته

به جایگاه مهمی در فدراســیون هــای جهانی یا IOC

ای دارد .کشــورهای ژاپــن و کــره جنوبــی خودشــان

دارند که باعث می شــود فدراســیون هــای جهانی به

خاطر کســب درآمد باال همراه آن ها باشــند .میزبانی
ژاپن در جام جهانی والیبال یا جام باشگاه های جهان

برســد .با این حــال اما تاکنــون هیچ برنامــه ریزی و

مهم اتخاذ نشــده اســت .کســی برای ما فــرش قرمز
پهن نمی کند و با شــرایط فعلی میز مدیریت را نمی

دهد بلکه باید از مســیر درست برای به دست آوردن
آن تالش و از بهانه جویی پرهیز کرد.

بعد از شکســت ،بیشــتر از بازیکنان رنج میکشند .برای

در ورزشــگاه آزادی ،جایــی کــه علیرضا بیرانونــد با یک

عکسالعمل رویایی در آخرین ثانیه ژاوی را تسلیم کرد.

تحسینها سر جای خودش اما نقدها چطور؟

عــادت داریــم بــرای دلداری بازیکنان بعد از شکســت
چیزی نگوییــم که یکوقت ناراحت نشــوند اما واقعیت

این است که آنها دستمزد بسیار خوبی میگیرند ،تمام

استامینوفن میخوابند!

متــر و معیــاری بــرای ســنجش ایــن ادعا نیســت ولی

زندگیشان فوتبال است ،تغذیه و استراحت عالی دارند،

تالششــان را کردهاند و دیدهاند نشــده و شکســت را

چیز را برایشــان فراهــم کنند ،مردم در خیابــان به آنها

از وزیر و وکیل گرفته تا نگهبان هتل تالش میکنند همه

شــاید دلیلش این باشــد که بازیکنــان و مربیان تمام

کامال
تقریبــا در هیچ صفی نمیایســتند،
لطــف دارند و
ً
ً
در شــرایط ایزولهای به مســابقات بینالمللی میروند،

پذیرفتهانــد و در نهایــت نم اشــکی ریختهانــد و آماده
شدهاند برای مسابقۀ بعد .بعد از شکست پرسپولیس،

مهدی عبدی گلزن  23ســاله این تیم با خونسردی کنار
زمین گفتوگوی تلویزیون انجام داد و در حالیکه یکی

از مهمتریــن جامهــای زندگیاش را از دســت داده بود

بدون اینکه اشــک بریزد خیلی عادی بــا ماجرا برخورد
کرد.

این برنامه حدود ســه ماه ادامه داشت تا اینکه لیگهای

مختلف بدون تماشــاچی شــروع شــد و دوباره «گزارش
ورزشــی» فعالیتش را آغاز کرد .با اتاق فکر خوب میتوان
برنامههایــی را طراحــی کرد کــه جای خای مســابقات پر
شود.

این گوینده اخبار ورزشــی درباره ورود گزارشــگران جوان
بــه صداوســیما عنــوان کرد :به نظــر من در هر شــغل و
جایگاهی ،هیچکس قادر نیست جای کسی را بگیرد و هر
کس کار خودش را انجام میدهد .قطعا در همه مشاغل

و در همــه حــوزه ها نیــاز به جوانگرایی اســت امــا باید

در بهترین هتلها مستقر میشــوند ،بهترین پزشکها

گفت :این گزارشــگران جوان به شکلهای مختلف محک
خوردهانــد تــا به آنتــن زنده برســند.االن هــم معیارها و

ارزیابیهایــی برای ورود به صداوســیما وجــود دارد .در

ارزیابــی و محــک گزارشــگران جــوان صبــوری و حمایت
مدیــران محترم شــبکه ســه و گــروه ورزش الزم اســت که

خوشــبختانه در ایــن زمینــه خیال مــا در برنامــه راحت
اســت .کاری بــدون خطــا نمیشــود ولی ما تالشــمان را
میکنیــم تــا کار را بــا کمتریــن خطا بــه نتیجه برســانیم

و نظرســنجیهایی کــه میگذاریــم راه را بــه مــا نشــان

میدهــد .ایــن نظرســنجیها بــه مــا کمــک میکنــد تا

متوجه شــویم گزارش یک جوان گزارشــگر چقدر توانسته

توجــه مخاطبــان را جلــب کند؛ البتــه توقــع نداریم یک
گزارشــگر جوان رای خیلی باالیی داشــته باشد همین که
به اســتانداردی برســند که قابل قبول باشــد به ما کمک
میکند تا مراحل بعدی ارزیابیشان را تکمیل کنیم .البته

این کار زمــان میبرد لزوما هر کســی االن گزارش میکند

قرار نیست تا آخر گزارش کند و ما در حال محک هستیم.

حق دارند از بازیکنان انتقاد کنند؟

تعطیلی مسابقات ســختیهای خودش را داشت و تهیه

باشــند؟ مهدی شــیری طفل نیست 30 ،ســال دارد ،در

خطای فاحشی میشوند نباید نقدشان کرد که ناراحت

واحدهای ستادی نیمهتعطیل بودند .بعد از ،ازسرگیری

«تمرکز نداشت» توجیه مناسبی است؟ بازیکنان بسیار

تعدادی افراد مشغول به کار هستند و همیشه این خطر

هــوادار حــق ندارد بپرســد کــه وظیفــۀ مدافــع تبدیل

اما آبشــار زدن بــه توپ فوتبــال درون محوطــۀ جریمه

به ویژه محیطهای سربســته اســتودیوها کــه بهگونهای

موقعیت  20درصدی آنها را با ناشیگری به موقعیت 90

نیســت؟ چطور ُکری خواندن و قــرارداد حرفهای و پول

خانوادهشــان را هم درگیر بیماری کنند وجود دارد اما ما

در ایــران روال این اســت کــه قبل از اعــزام تیــم نباید از

با ایــن همه تجربه چــرا بایــد در آن ثانیه حســاس یک

که وســط میآید آماتور میشــوند؟ قرار نیســت برای او

مشغول به کاریم و این خطر برای همه وجود دارد.

در خالل مســابقات هــم نباید انتقاد کرد چــون «تمرکز

چرا بازیکنان تیمی که صاحب  8کرنر میشوند حتی یک

تحسینها ،تلخی نقدها را هم تحمل کند.

خوبــی که رعایت میکننــد و در خانه میماننــد برنامه را

پرســپولیس ،مغلــوب دو ضربــه پنالتــی شــد کــه بــا

نباید انتظار داشت که عملکردی  50هزارتومانی داشته

هــواداران حق دارنــد از احمد نوراللهی و مهدی شــیری

ملوان ،نفت ،پیکان و پرسپولیس سالها بازی کرده ،چرا
باید مرتکب خطای کودکانهای شــود که در لیگ محالت

در پس چهره .نزدیک به  20ساعت بعد از یک بازی تلخ،

مقصودم پرخاش و فحاشــی نیست ،همین که با صدای

از شــرق طلــوع کرد و زندگــی ادامه دارد ،حتــی با وجود

داشــتند بــه عنــوان بازیکنانــی کــه در مهم تریــن بازی

موقعیــت  80درصــد حریف به  20درصد اســت نه اینکه

بلنــد بگوینــد از عملکرد آنهــا ناراضی هســتند و انتظار
باشــگاهی آســیا حاضر شــدهاند حق ندارنــد این همه

شبی که برزیل در خانه  1-7به آلمان باخت یا بارسلونا 8

آماتور رفتار کنند.

مغموم بودند که انگار جهان به آخر رسیده است اما بعد

بازیکنان انتقاد کرد چون «روحیه آنها خراب میشود»،

نبودنــد که با اشــک ،ورزشــگاه را ترک کــرده بودند .این

اساس بازخوردها اســتقبال خوبی هم از این برنامه شد.

اما آیا از بازیکنانی که دســتمزدهای میلیاردی میگیرند

کرد تا عملکرد بهتری داشته باشد و جبران کند!»

هم انجام نمیدهند؟

از اولین بازی و گلزنی چنان شــادی کردند که انگار آنها

آن پرداخته شد تا مخاطب در این مدت سرگرم باشد .بر

بگذارنــد .ایــن تنهــا کاری اســت که تمــام زندگیشــان

نکتهای که وجود دارد این اســت کــه هواداران چه زمانی

خداحافظــی میکردند و لبخند میزدنــد .حتی با غمی

گل از بایرنمونیخ خورد ،بازیکنان تیمهای بازنده چنان

جدیدی بود که در دوران تعطیلیهای ناشــی از کرونا به

ذات فوتبال اســت .بعد از هیچ مسابقهای نباید ُمرد اما

گلهمند باشــند که رؤیای میلیونها نفر را بر باد دادند؟

جامی که به جای ایران به کرهجنوبی رفت.

نوستالژیها و درخواستهای مخاطبان برنامه ،محتوای

کرد چون «چه فایــدهای دارد و بایــد از بازیکن حمایت

فیلم خداحافظی بشــار رســن بــا بازیکنان ایــن تیم در

آنهایی که به سختی خوابیدند صبح دیدند که باز آفتاب

پرداختــن بــه بازیهــای قدیمــی ،بازیکنــان قدیمــی و

را در کنــار خودشــان دارنــد ،در مجهزتریــن ســالنها

ناشــیگری بازیکنان خودی به دســت حریــف افتاد .آیا

هتــل محل ،اقامت حــاوی یک نکته بــود .بازیکنان با او

ورزشی» به موضوعات مختلف فوتبال خارجی پرداخت؛

ســختگیرانهای برای رســیدن به آنتن زنــده وجود دارد؟

کمتر .درســت مثل ســال  .2018تســاوی  1-1مقابل السد

بســیاری از هــواداران پــر از بغض و خشــماند و با قرص

تعطیل شــد با طراحی یک برنامه بــه نام «مثبت گزارش

گزارشگران جوان هم دارند جدیتر محک میخورند.

معمــوال گفتــه میشــود هوادارانی کــه در اســتادیوم یا
ً

بــا لبخند به هم خســته نباشــید میگوینــد در حالیکه

ورزشــی» از اواخر اســفند کــه برگزاری مســابقات خارجی

ذکایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا معیارهــای

بــود .پیــروزی بــر النصــر در ضربــات پنالتی با یــک یار

میگوینــد ،لباسشــان را با هم عــوض میکنند و گاهی

و لغو مســابقات ورزشــی توضیــح داد :برنامــه «گزارش

ت همچنــان کارشــان را انجــام میدهنــد و
پیشکســو 

سعید آقایی چرا این همه سانترهایش بیاثر است؟

همین بعد از ســوت پایان بــازی ،بازیکنان به هم تبریک

برعهــده دارد ،درباره تولیــد محتوا در شــرایط تعطیلی

جای گزارشــگر پیشکســوت را بگیرد االن هم گزارشــگران

حضــور پرســپولیس در فینــال بیشــتر شــبیه معجــزه

خانههایشــان یک مســابقه فوتبــال را دنبــال میکنند

ذکایــی کــه تهیهکنندگــی برنامــه «گــزارش ورزشــی» را

مقدماتش انجام شــود .قرار نیســت که گزارشــگر جوان

هواداران ایرانی چه زمانی حق انتقاد از بازیکنان را دارند؟
احسان محمدی

هم دنبال میکنند.

شــده کــه بســیاری از داخــل تالش مــی کنند کرســی

مصالح کشور صورت می گیرد ،اتخاذ نکرده اند.

و منتظر کرسی باشیم به هدف نمی رسیم.

بینندهها با عطش بیشــتری همان معدود برنامهها را

حتــی ایــن موضــوع از ســوی  IOCو بعضــی دیگــر از

مصطفی هاشــمی طبا یکی از پســت های مهم ورزش
ایران را در دهه های اخیر برعهده داشت و عضو کمیته

مخاطبان برنامههای ورزشی کاهش پیدا میکند؛ اتفاقا

از او ،تالش می کنند او این پست را هم از دست بدهد.

یک بار هم نتوانســته در یک تورنمنــت معتبر میزبان
باشد و این یک امتیاز منفی محسوب می شود.

برنامههــای ورزشــی بهخصــوص برنامههایــی کــه

شــخصی در رشــته خاص موفق به کســب کرسی بین

این مســئله نــه تنها بــه مســابقات بلکه بــه میزبانی

دارد .زمانــی که ایران توانایی برگــزاری هیچ یک از این

تنــوع رویدادها کم شــده و برگزاری آنها لغو میشــود،

آن لجبــازی علــی مــرادی و رضــا زاده بود کــه هرکدام

هــای بین المللی ایــران از بین برود یــا حتی اتفاقاتی

مناســب از آن را داشــته باشــند و آن ها نیز به استفاده
فردی از آن اکتفا کرده اند .رسول خادم نیز که عضویت

دلیــل دخالت خودی هــا از بین رفته اســت که نمونه

یکی دیگر از مســائلی که می توان به آن اشاره کرد عدم

جلســات یا کالس های مربیگری سطح باال هم ارتباط

قدرتمنــد نبــوده اند که مســئوالن توانایــی بهره وری

اتفاقــی که برای هاشــمی طبا رخ داد بارها در ســطوح

فدراســیون هــای جهانی بــه مســئوالن ایرانــی اعالم

البته باید تاکید کرد که پســت ها هیــچ کدام آن اندازه

تعداد مخاطبان برنامههای ورزشــی گفت :طبعا وقتی

امــا این بــدان معنی نیســت که بــا آمدن کرونــا تعداد

برای این کمیته نداریم که توقع نفوذ در تصمیم گیری

میزبانــی ایــران در یــک رویدادی ورزشــی مهم اســت.

 -دربــاره تاثیــر کرونــا و تعطیلی مســابقات ورزشــی بر

ندارد.

المللی می شود دیگر عوامل آن حوزه به جای حمایت

کسب کرسی یا تاثیرگذاری جلوتر از ایران باشد.

حســین ذکایــی  -گوینــده اخبــار ورزشــی و تهیهکننده

که مســابقات زنده را گزارش میکنند تعطیل میشوند

اگــر کمیتــه بین المللــی المپیــک را مورد بررســی قرار

را داشــته باشــیم .پس کامال طبیعی اســت که سایر در

برنامه را ادامه داده و برای مخاطب جذاب نگه دارند.

تاثیرگــذاران غیــر از ناتوانایــی داخلی علــت دیگری

در تالش بــرای زمیــن زدن دیگــری بودنــد .زمانی که

دهیــم به ایــن نتیجه می رســیم که عمال هیچ ســودی

محتوایی متفاوت و پرداختن به نوستالژیهای فوتبالی،

پیــدا کرده انــد و عدم حضــور مدیران ایــران در میان

مصر کمک های میلیون دالری به نهاد ها یا فدراسیون
نفوذ بیشتری هم داشته باشند.

تعطیلــی مســابقات ورزشــی تــاش کردهانــد بــا تولید

تاثیر قرار میگیرند .طبیعتا در این شــرایط برنامههایی

مختلف تکرار شــده و بسیاری کرســی های ولو نازل به

ها انجــام دادند و طبیعی اســت که در ادامــه بتوانند

به دنبال مقصر گشــتن در زمان شکســت،در ورزش ما

در والیبال ،محمد درخشــان در جودو ،علی مرادی در

فوتبالهــای اروپایی اختصاص دارد ،میگوید ،در دوران

مدیریت درســت و آینده نگرانه به این جایگاه دســت

شــده تا نتوانیم به مناصب مهم مدیریتی برســیم .در

محمدرضــا پوالدگــر در تکواندو ،محمدرضــا داورزنی

ایسنا -تهیهکننــده برنامه «گزارش ورزشی» که به پخش

وظیفهشان پوشش مسابقات زنده ورزشی است ،تحت

خود محوری و کرسی های از دست رفته

زمان شیوع گســترده ویروس کرونا کشــورهایی نظیر

محکگزارشگرانجدید

آنها به هم میریزد» و بعد از مسابقات هم نباید انتقاد

درصد تبدیل کرد؟ حق ندارد بپرسد که احمد نوراللهی

خطای غیرضروری مرتکب شــود؟ حق ندارد بپرســد که

ضربۀ ســر نیمه مؤثر نمیزنند؟ حق ندارند بپرســند که

تمرین میکنند و قرار است بهترین کیفیت را به نمایش
برایــش تمرین کردهاند و آن وقــت وقتی مرتکب چنین

نشوند؟!

بزرگتر از مهدی شــیری هم اشــتباهات بــزرگ کردهاند

این تهیهکننده ورزشــی درباره ســختیهای برنامهسازی
در دوران کرونــا نیــز گفــت :ســاخت برنامــه در مرحلــه
محتوای مناسب کمی ســخت بود؛ بهخصوص که بیشتر

مســابقات هم با وجــود رعایت تمــام پروتکلها باالخره
در کمین هســت که یکی از همکاران درگیر بیماری شــود.

واقعا قایل شــماتت
آن هــم در فینال لیــگ قهرمانــان
ً

نیست که همه در امان باشــند و این نگرانی که همکاران

حرفهای خواســتن را خوب بلدند امــا پای رفتار حرفهای

هم مثل بقیه مشاغل که هر لحظه احتمال ابتالء هست

دادگاه صحرایی تشــکیل بدهنــد اما الزم اســت در کنار
عصرایران

ذکایی در پایان گفت :وظیفه ما این اســت که برای مردم
تهیه کنیم و اوقات خوبی براشان رقم بزنیم.
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موسیقی

کتاب

«جایزه کتاب سال تبریز»

زمینهساز حضور شهر تبریز
در حوزه نشر

فرهنگ

این موسیقی ،اقوام ایرانی را زیر یک سقف جمع میکند

ایرناپالس -موســیقی در طــول تاریخ نشــان داده در زندگی

کتاب ســال تبریز را زمینه ســاز تمرکز هر چه بهتر و بیشتر شهر
تبریز و اهالی این کهن شهر در حوزه نشر مکتوب دانست.

حجت االسالم والمســلمین احمد حمیدی در آیین رونمایی از

پوســتر پنجمین جایزه کتاب ســال تبریز که با حضور شــهردار
تبریز برگزار شــده بــود ،با بیــان اینکه این رخــداد فرهنگی در

هفت ســال گذشــته به دالیل متعدد مورد اقبــال و توجه قرار

نیــز بوده و بر فرهنگ مردم اثر گذاشــته اســت .از نگاه فعاالن

نگرفته بود ،اظهار داشــت :در ســال جاری و بعــد از مطالبات

مکرر اهالی فرهنگ و قلم ،بر آن شدیم تا زمینه های برگزاری آن

را فراهم کنیم که با توجه به اقدامات صورت گرفته در این راستا
و همدلی و همراهی اعضای شــورای سیاستگذاری این جایزه،
می توان به برگزاری ثمربخش آن امیدوار بود.

و برگزاری آن یک خواســت و مطالبه ملی اســت .وی با اشاره به

اتحاد و همدلی در میان مردم یکی از کارکردهای مهم و اساسی

آن محسوب میشود .به جرات بتوان گفت موسیقی نسبت به

وحدتی را در میان افــراد و انقالبیون ایجاد کند .این کارکردها

ارجمند درباره اشتراکات محتوایی که در موسیقی باعث پیوند

الشویع است که در نوازندگی این سبک تخصص داشت و یکی

از میراثهای معنوی عربهای ایران به شمار میآید».

کشــور اســت که برخالف انتظار ،توانست با اســتقبال گسترده
مخاطبان روبرو شود.

را میتوان در دوران دیگر مانند زمان جنگ و دیگر رویدادهای
تاریخــی در داخــل و خــارج از کشــور مشــاهده کــرد .چنیــن
ویژگیهایی از موسیقی را میتوانیم در دوران صلح در کشورها

شــاهد باشــیم .به عبارت دیگر موســیقی در دوران صلح و در

تقویت وحدت ملی گفتوگو کردیم.

از کارآواها یا آوازهای کار شاهد این کارکرد هستیم.

پیامدهای موسیقی قومی و دیگر ابزارهای فرهنگی و هنری بر
فلسفه و ریشههای پیدایش هنر

ارجمند معتقد اســت در فرهنگهای آیینی و بومی در بسیاری

ایرناپالس گفت :در فلسفه و ریشــههای پیدایش هنر ،یکی از

قومیتهای مختلــف ،آیینهــای بارانخوانی وجود داشــته

وجــود دارد ،حال یکــی از ایــن کارآواها مختص شــالیزارهای

شــمال اســت ،یکی دیگر مختص ماهیگیران جنوب یا دیگری
میآیند .در موســیقی مذهبــی نیز چنین ویژگی وجــود دارد.

وجــود دارد و در مناطــق مختلــف کشــور گســترده اســت یا
شــروهخوانیهایی که در جنوب کشور وجود دارد ،همه ریشه

جهان برگزار میشــده اســت جنبــه وحدتبخشــی و تحکیم

در کشــورهایی مانند ایران و هند از موسیقی و هنرهای آیینی

در دوران تکامل تاریخی ببینید .برای مثال در دورههای جنگ

مشترکات فرهنگی و هنری ،زنجیره اتصال فرهنگها

وحدتبخش و تقویت روحیه میشــود .نسبت به حوزههای

مختلف هنری ،موسیقی به دلیل فراگیر بودن ،اجرای راحت و
در دسترس بودن ،میتواند ارتباط خوبی ایجادکند .به عبارت

دیگر موســیقی بیشتر از ســایر هنرها توانســته کارکرد ارتباط
احساسی و روانی داشته باشد.

استفاده از موسیقی آیینی و ایجاد اتحاد

این آهنگساز با یادآوری برخی از کارکردهای موسیقی و تاثیر آن

البته در فرهنگ شــرقی این اتفاق بیشتر دیده میشود .یعنی
برای اتحاد جمعی بسیار استفاده میکنند.

موسیقی محلی ایران بر خالف موسیقی شهری که تفننی است،

همان مشخصات مضمونی است که عنوان شد.

این کارشناس موســیقی و آهنگساز درباره اشتراکات سازها در

اصوال هنر و بویژه موســیقی به مرزهای جغرافیایی و سیاســی

موسیقی اقوام گفت :ســازها و فرهنگ نواختنشان هم چنین

نیست .در واقع این مشــترکات فرهنگی است که آنها را به هم

تقریبا یکســان اســت .مثال وقتی ســاز دف را در سراســر کشور

که سیاســتمداران و دولتها تعیین میکنند ،چندان پایبند
وصل میکند.

اســت .یعنی به نوعــی کارکرد ســازها در فرهنگهای متفاوت

ببینید ،متوجه میشــوید همه جا یک کارکرد مشــترک دارد یا

ارجمند در این زمینه توضیح داد :در کشوری مانند ایران که با

وقتــی به دایره میرســید ،متوجه میشــوید دایره مخصوص

و هنــری ،نــخ اتصال همه اقوام اســت و شــاهد درهمتنیدگی

حالی که دف ،ساز صوفیانه است و بیشتر در مراسم درویشها

ملیت ایرانی اما تنوع قومی روبهرو هستیم ،مشترکات فرهنگی
موســیقیهای مختلف هســتیم .به طــور نمونــه ،رگههایی از

جشنهاست که بیشــتر توســط خانمها نواخته میشود .در
نواخته میشود یا تنبور به همین شکل.

کشور است اجرایی میشود.

او با اشــاره به فرآیند طیشده برای تصویب
نهایی ایــن آییننامه ،افــزود :از جمله نقاط

قــوت مصوبه اخیــر هیات وزیران مشــارکت

صنــوف فرهنگــی و هنری در تهیــه و تدوین
پیشنویــس اولیه آن اســت که در جلســات

متعــدد با محوریــت وزارت فرهنگ و ارشــاد

اســامی تهیه و برای ســیر مراحــل قانونی و
اخذ نظر دســتگاههای مربوطــه و مندرج در
تبصره یادشده به ســازمان برنامه و بودجه

ارسال و توسط ســازمان مزبور برای تصویب

تقدیم دولت شــد و پس از جلســات متعدد
در کمیســیون فرهنگــی دولــت و حصــول
وفــاق در مجموعــه دســتگاههای ذیربــط

بویژه وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی،
آییننامــه مربوطه بررســی نهایی شــد و در

جلســه مورخه  ۳۰آذر توســط هیــات وزیران
تصویب شد.

وزیر ارشــاد خاطرنشــان کرد :برای اولینبار
بــرای حمایــت از این قشــر فرهیختــه بیمه

بیــکاری اجــرا خواهــد شــد زیــرا عمــده این
مشــاغل در زمــره مشــاغل آزاد تعریــف و تا
کنــون مشــمول حمایتهــای قانــون بیمه
بیکاری نشدهاند.

صالحی یادآور شــد :یکی از آسیبپذیرترین

مشــاغل در هــر کشــوری مشــاغل حــوزه

فرهنــگ ،هنــر و رســانه اســت چرا کــه با هر
فشــار و چالش اقتصادی و مالــی ،تولیدات
آن از سبد مصرفی خانوار حذف یا از اولویت
خارج میشــود .بحران کرونا و تعطیلیهای

پی در پی مشاغل فرهنگی و هنری ،علیرغم
حمایتهــای انجامشــده توســط دولــت،

مشــخص کرد شــاغالن این فعالیتها باید

از پشــتوانه محکمتــری برخــوردار شــوند تــا
پوشــشدهنده و حامی معیشــت این قشر

فرهیخته باشد.

منظر

به ســردار مقاومت ادا خواهد کــرد .در این نمایش
رادیویی" ،جالل ،تهیه کننده رادیو برون مرزی تبریز

است که در انتظار تولد فرزند خود است ،با شنیدن
خبر شــهادت ســردار ســلیمانی بــه اداره مــی آید و

تصمیم به  ." ....این نمایش رادیویی سی دقیقهای
در شب سالگرد شهید سلیمانی روی آنتن میرود.

) رادیو تبریز نیز در هفته بزرگداشــت سردار دل ها،
گفت و گــو با گروه دو نفره عاشــیق های تبریزی که

اثری ویژه را برای حاج قاســم ســلیمانی آماده کرده

است ،در دســتور کار خود دارد.در خالل این گفت و
گو ،اثر اهدایی این گروه عاشــیق ها به حاج قاسم را

از رادیو برون مرزی تبریز می شنویم.

" خداحافــظ ســردار" دو ویــژه برنامــه زنــده برای

شــب شهادت و روز شهادت شــهید سردار سلیمانی

اســت کــه رادیــو بــرون مــرزی تبریــز در تــدارک آن
اســت .همچنین در برنامه آچیق سوز (بی تعارف )،

دستاوردهای سیاسی شــهید سلیمانی در منطقه و
جهان در دوره حیات و پس از شــهادت بررســی  ،در

برنامــه "پنجــره" بازتاب مراســم مختلف ســالگرد
شهادت ســردار سلیمانی ،و در برنامه "سیزه سالم"
( ســام بر شــما) رادیو برون مــرزی تبریز پیــام ها و

ســرخاب -رادیوهــای برون مــرزی آذری تبریــز  ،در

از فرماندهــان جبهــه مقاومــت ،حجــت االســام

حرف دل مردم جمهوری آذربایجان با سردار دل ها

ســلیمانی بــا ویــژه برنامــه هــای متنــوع ،مکتــب

حســینیون جمهــوری آذربایجان ،دکتــر احمدرضا

برنامــه "چــراغ" رادیو تبریــز نیز کــه در طول هفته

توحید ابراهیم بیگلــی از نیروهای مدافع حرم تیپ

بیضایــی بــرادر شــهید مدافــع حــرم محمودرضــا

انعکاس خواهد یافت.

فرمایشــات رهبر معظم انقالب اســامی را به مثابه

رادیو برون مــرزی تبریز در چهار مســتند رادیویی "

بیضایــی و دیگــر شــخصیتهای مرتبــط بررســی

ســلیمانی ،مجاهدت هــای وی در جبهه مقاومت و

همچنین گــروه نمایش رادیو برون مــرزی تبریز در

ســلیمانی  ،بــه فرمایشــات ولــی امر مســلمین در

" بیــزی حالل ائت" ( مــا را حالل کــن)  ،دین خود را

داشت.

ابومهــدی مهنــدس را بــا حضور ســردار اســدبیگی

مهم است .به طور مثال آوازهای کار در همه فرهنگهای ایران

کامــا کارکردی و کاربردی اســت .وجه اشــتراک قومیتها نیز

گروه تولید برنامه هفتگی "سوزلو ساز" ( سوز و ساز

نتایج شهادت حاج قاسم ســلیمانی و یار باوفایش

آبشــخور است؛ در مقایسه تطبیقی فرهنگها این نکته بسیار

اســت که نمونهای دیگر از کارکرد موســیقی را نشان میدهد.

هفته بزرگداشت شهادت سردار سلیمانی

کونوللر ســرداری " (سردار دلها)  ،شخصیت سردار

وی در اینبــاره گفت :وجه اشــتراک در میــان مضامین وجود

دارد .مضمون اشــعار و حتی میتــوان گفت مفاهیم آثار از یک

مشــترک دارند و بیشتر اشــعاری از باباطاهر هســتند .اصوال

ویژه برنامههای رادیو برون مرزی تبریز برای

سلیمانی را بازنمایی خواهد کرد.

فرهنگ قومیتهای مختلف شده ،پرسیدیم.

ببینید .این افراد به وســیله موسیقی ،وحدت اجتماعی ایجاد

رادیو

هفته بزرگداشــت ســردار رشــید اســام ،حاج قاسم

برخی از آنها اشتراکاتی نیز وجود دارد .به همین دلیل از پیروز

منقبتخوانیهــا و نقلخوانیهایی که در موســیقی مذهبی

میکننــد .حتی زمانی کــه باران نمیباریــد در برخی مناطق با

هنــر ،در زمینه ایجــاد تحکیم اجتماعی بوده اســت .بســیاری

واســطه موسیقی ،زبان ،آداب و رســوم مختلف به وجود آمده

وی توضیــح داد :بــه طــور مثــال میتوانیــد کارکــرد و تاثیــر

ارجمند درباره نقش و تاثیر ابزارهای مختلف فرهنگی و هنری
از جملــه موســیقی اقوام در تقویــت وحدت ملی بــه خبرنگار

هر چند شــاهد تنــوع قومی بســیار در کشــور هســتیم که به

برای جشــن برداشــت گنــدم در فــارس؛ همه از یک آبشــخور

موسیقی را در هنگام کار کشــاورزان در شالیزارها و ماهیگیری

های پرثمر این شهرداری تبریز است که تاکنون بیش از  ۴۷۰اثر

نیــز تاکنون پذیــرای بیش از  ۴۰۰پوســتر از هنرمندان سراســر

کارکرد ارتباطی و وحدتآفرینی خود را نشان داده و توانست

ی و آهنگســاز دربــاره
بــا پیــروز ارجمنــد کارشــناس موســیق 

جهانــی اول و دوم ،موســیقی در میان نیروهــای جنگی عامل

فخری زاده اســت ،در حال برگزاری اســت که ایــن رخداد هنری

باشد.

ت را ایجاد و تقویت میکند.
همه کشورها حس وحد 

اجتماعی داشــته اســت .لذا میتوان ویژگی وحدتبخشــی را

که پاسداشــت ســردار شهید قاسم ســلیمانی و شهید محسن

اخوت تشــکیل میشود و تعدادی از موزیسینها در آن دوران

کارکردی بودن موسیقی اقوام

رابطه نخســتین آلبوم رسمی موسیقی محلی مردم عرب زبان

حمیــدی ادامه داد :همچنین جشــنواره ملی خط نســتعلیق

به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

شــاهدان عینی هم دارد ،دوره مشــروطیت اســت که انجمن

موثر است.

در دورههــای بعدی مانند انقالب اســامی ،موســیقی دوباره

یکی از این رویدادهاســت که با توجه به اقدامات صورت گرفته،

وی اضافه کرد :همچنین فراخوان پوســتر از قاسم تا محسن،

در دورههای تاریخی در کشــور مثال بزنیم یکی از آن دوران که

فرهنگی ایجاد میکننــد که در وحدت ملی و تحکیم اجتماعی

داشته اســت ،عنوان کرد :اگر کارکردهای موسیقی را بخواهیم

در دیگر موســیقیها شــنیده میشــود .اینها همــه یک پیوند

اســت ،اما با بررســی کلی این فرهنگها متوجه میشــویم در

از آیینهــای باســتانی کــه در تمــدن کهــن ایران و در سراســر

تبریز با موضوع اشــعار اســتاد شــهریار نیز یکی دیگر از برنامه

بر وحدتبخشی که در طول دورههای تاریخی در کشور وجود

موســیقی کردســتان در شــمال خراســان و موســیقی جنوب

باعث میشوند موسیقی کارکرد ارتباطی بین انقالبیون داشته

برنامه های ملی در حال برگزاری حوزه فرهنگی شهرداری تبریز

منتظر فراهم آمدن شرایط مناسب برای برگزاری آن هستیم.

جمله تکالیف قانون برنامه ششــم توســعه

با توجه بــه تنوع و گوناگونی قومیتهای حاضر در کشــور ،به

موارد مورد نظر بسیاری از محققان ،اینکه اصوال کاربرد و کارکرد

اظهار داشت :کنگره شعر و ادب ایران ،با محوریت استاد شهریار

بیــکاری اهالــی فرهنگ ،هنــر و رســانه که از

احساسات خود را با آن به اشتراک میگذارند.

خوزستان است ،نام این سبک برگرفته از نام سراینده آن علوان

بازیافته اســت و تبدیل به یک حرکت فرهنگی موثر شده است

مربوطــه در هیــات وزیران از ایــن پس بیمه

انــدوه مانند یک تکیهگاه به موســیقی نــگاه میکنند و گاهی

به ایرنا چنین گفته« :علوانیه یکی از سبکهای موسیقی عرب

امیدواری اســت که این حرکــت فرهنگی ،جایگاه خود را کشــور

اعــام این خبــر ،گفت :با تصویــب آییننامه

یک موســیقی خوب و شــاد هســتند و برعکــس در زمان غم و

مشهودی موسیقیدان و پژوهشــگر حوزه موسیقی درباره آن

تبدیل شود و امیدواریم که در این راستا نیز موفق عمل کند.

صالحی در حاشــیه مراســم هفته پژوهش با

در هنــگام شــادی کردن و جشــن گرفتــن به دنبال شــنیدن

خوزســتان در چند روز گذشته منتشــر شد .آلبومی که محمود

حجت االســام والمســلمین حمیدی ادامه داد :مایه مسرت و

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،سیدعباس

کشورهای مختلف شــاهد بود .انســانها به طور ناخوادآگاه

ی و سازهای متفاوتی وجود دارد .در همین
تناسب هم موسیق 

قلم به یکی از جریان های اصلی فرهنگی کشــور درحوزه کتاب

به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی

ویژگی موسیقی را میتوان در طول ادوار گوناگون تاریخی و در

و تقویت این روحیه دارد.

از ســوی نهادهای علمی و دانشــگاه و نیز اصحــاب فرهنگ و

اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه خبر داد.

ماندگاری موسیقی شده ،جمع کردن افراد دور هم است .این

دیگر رشتههای هنری ،قدرت بیشتری برای ایجاد وحدت ملی

وی افزود :این جایزه قرار است که با جذب همکاری های متعدد

از موافقــت دولت بــا برقراری بیمــه بیکاری

میگویند یکــی از مهمتریــن دالیلی که باعث شــکل گرفتن و

همینگونــه بوده اســت ،تا جایی کــه وحدتبخشــی ،ایجاد

بیمهبیکاریاهالی

ســرخاب -وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی

قومیتها نیز از مهمترین کارکردهای «موسیقی اقوام» است.

ایــن ویژگــی مختص زمــان حال نیســت بلکه در گذشــته نیز

موافقتدولتبابرقراری
فرهنگ،هنرورسانه

انســانها تاثیر و کارکردهای بسیاری داشــته و هم تاثیرپذیر

ایــن بخش ،ایجــاد و تقویت وحــدت ملی در میــان جوامع و

شــهریار -معاون فرهنگــی اجتماعی شــهرداری تبریز ،جایزه
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میکند.

هفته بزرگداشــت ســردار دلها با نمایــش رادیویی

چراغ راهنمــای امت اســامی به زبــان آذری ترجمه

و پخــش مــی نمایــد ،در هفته بزرگداشــت ســردار
خصــوص ســردار ســلیمانی اختصــاص خواهــد

خانههای
معلق تبریز

عکس :فارس -وحید عبدی

کالن شــهر  ۲میلیون نفری تبریز دارای  ۲هزار و  ۵۰۰هکتار بافت فرســوده اســت و در حدود  ۲۵درصد جمعیت این
شــهر در نواحی غیر رسمی و حاشیه شــهر که محلی برای وقوع حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زمین لرزه است،
زندگی میکنند .مناطق حاشــیه نشین تبریز عالوه بر این ،به دلیل واقع شدن بخش عمده ای از آن در دامنه های
شــیب دار ارتفاعات «عینالی» ،در تامین خدمات زیربنایی همچون آب شــرب ،گاز و برق نیز با مشکالتی مواجهند،
ضمن اینکه دسترسی ناوگان حمل و نقل عمومی به ساختار پلکانی آنها و به تبع آن ایجاد فضاهای عمومی مانند
بوستان های محلی به دلیل تراکم باالی جمعیت در این مناطق نیز دشوار و گاهی ناممکن است.

