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پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

نمایندگان مردم در مجلس شرایط افزایش ۳ 
برابری یارانــه فرزندان خانواده های دهک های 
اول تا چهارم دارای حداقل ۳ فرزند تحت تکفل 
که هیچکدام از والدین در دســتگاه های مذکور 
مــاده ۲۹ قانــون برنامــه ششــم توســعه ایران 

شاغل نمی باشند را مشخص کردند

تجربه لحظه شهادت 
زیر رمل ها

با حضور در عملیات غــرور آفرین فتح المبین 
دوشــادوش ســربازان مکتب امام با صدامیان 
جنگید و اصابــت گلوله قناســه بعثی ها منجر 
به آسیب نخاعی و مغزی این رزمنده عاشورایی 

شده و او را ویلچرنشین کرد
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مجلس با حذف ارز 4200 
تومانی پشت مردم را 

خالی کرد

قصۀ پوتین و اوکراین، 
حکایت صدام و کویت

 است

پیروز مجتهدزاده:فعال سیاسی:

تیتر وار

8

خط فقر شهرستان ها 
فاصله نجومی با 

پایتخت دارد

طاهره، طاهره، طاهره؛ 
فرجام میراث تبریز را 

می بینی؟

سرخط خبرها

اما و اگرهایاما و اگرهای
 اخذ عوارض در آزادراه  اخذ عوارض در آزادراه 

تبریز - سهندتبریز - سهند
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آمریکا برای مهار روسیه آمریکا برای مهار روسیه 
باید هرچه زودتر به باید هرچه زودتر به 

برجام برگردد!؟ برجام برگردد!؟ 

شگفتی های نوشتن 
در فضای مجازی!

 یارانه نقدی 3 برابر 
می شود؟

 »نوشــتن در صفحات فضای مجــازی، به خاطر 
ســرعت و ســهولت و مزایــای دیگــرش خیلــی 
دل نشین اســت. یکی از مزیت هایش این است 
که »بی مرز« است؛ چه در انتخاب موضوع و زبان 
و چه در گستره انتشار و خوانندگانش.اما یکی از 
شگفتی های نوشــتن در فضای مجازی که گاهی 
سرگرم کننده است و گاهی کالفه کننده این است
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              حسن السجردی

اخبــار متنــوع و متعــدد اقتصــادی ایــن روزهــا 
کــه پشــت ســرهم از جلوی چشــم مــا می گذرد 
در کنــار تصمیمات مهــم اقتصادی بــرای آینده 
نگران هایی را در بین صاحب نظران و دلسوزان 

کشور بوجود آورده است.
امــروز در کشــور مــا از هــر کســی ســوال شــود 
مهمترین مشــکل جاری و ســاری مردم چیست 
شــاید بــه جــرات بتــوان گفت کــه همه ســوال 
شوندگان از وضعیت اقتصادی و معیشت خود 
گالیه دارنــد و حتــی خیلی ها خود را در شــرایط 

بحرانی می دانند.
در چنیــن اوضــاع و احوالــی مــردم در انتظــار 
اقدامات دولــت و تصمیمات دیگر دســتگاهها 
برای ســال آینده هســتند تــا بگونــه ای بتوانند 
بــا درک وضعیــت خــود و جامعه برنامــه ریزی 

مناسبی برای زندگی داشته باشند.
حــال اگــر در چنین فضایــی به رونــد گرانی ها و 
رشد سرســام آور قیمت ها در کنار بیکاری و فشار 
اقتصادی از ســویی و ناکامی دولت در مدیریت 
نوســانات قیمت ها و کنتــرل بازار در کنار فشــار 
خارجی و تصمیمات عجیــب مجلس نگاه کنیم 
همــه این عوامل نگرانی های عمومی را تشــدید 

می کند.
از ســوی دیگر طبق یک روال مرســوم ســاالنه که 
حتما در ابتدای ســال بــر روی خدمــات و کاالها  
افزایــش قیمتی محســوس را خواهیم داشــت، 
خود این موضوع هم عامل دیگری بر اســترس و 
فشار ذهنی طبقات جامعه است که نگران آینده 

خود باشند.
اگر ایــن عوامل را به موضوع نوســانات بازار ارز و 
طال و روشــن نبودن افق مذاکرات در کنار برخی 
تصمیمــات افراد فاقــد تجربه در دســتگاههای 
مسئول اقتصادی و همچنین ریزش های بورس 
و وضــع ملتهب مســکن ربــط دهیم ایــن معما 

خیلی پیچیده خواهد شد ...
ادامه در صفحه دو

 لشگر گرسنگان
 را دریابید

آیا رقم سبد معیشتی کارگران مالک عمل قرار خواهد گرفت؟حر ف اول

دو سناریو حداقل دستمزد سال آینده؛ 
۵.۶ یا ۹ میلیون تومان؟

     
فرارو- درحالی که براساس مصوبه شورای عالی کار 
سبد معیشــت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار 
تومان برای یــک خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر 
در ماه تعیین شد. به نظر می رسد، بر اساس تعیین 
۵.۶ میلیــون تومانــی حداقــل حقــوق کارمنــدان 
در ســال آینده توســط کمیســیون تلفیق، حداقل 

دستمزد ۱۴۰۱ نیز همین میزان تعیین شود.
 فرامــرز توفیقــی رئیــس کمیتــه دســتمزد کانــون 
عالی شــورا های اسالمی کار کشــور با اشاره به اینکه 
نماینــدگان کارگران در شــورای عالــی کار به دنبال 
تعییــن حداقل مزد به صورت منطقه ای هســتند، 
گفــت: اگر مزد بر اســاس منطقــه جفرافیایــی و یا 
حرفه و صنوف مختلف تعیین شــود، قطعا میزان 
دستمزد تعیین شده بر این اساس باالتر از حداقل 
دســتمزدی اســت که به صورت متعارف و سراسری 

تعیین می شود.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار افزود: تعیین 
دســتمزد بــر اســاس منطقــه جغرافیایی نیــاز به 
زیرســاخت های مختلفــی دارد کــه در حــال حاضر 
آن ها وجود ندارد، بر همین اســاس حداقل مزد به 
صورت سراســری تعیین می شود، این در حالیست 
کــه در پیــش از انقالب تجربــه تعیین دســتمزد بر 
اســاس منطقــه جغرافیایی و همچنین بر اســاس 
صنــف و حرفــه وجود داشــته، امــا ایــن ۴ دهه به 
دلیــل اینکه دولت بــه وظایف خود عمــل نکرده، 
ما هیچ گاه شــاهد تعییــن مزد به صــورت منطقه 

نبوده ایم.
توفیقی گفت: این کار نیاز به تعیین ســبد معیشت 
بر اســاس نوع منطقه و نوع کارگاه های آن مناطق، 
قــدرت خرید مــردم آن منطقه، قیمت تمام شــده 
کاال ها و خدمــات در آن منطقه، پراکندگی جمعیت 
و پراکندگــی حرفه هــای مختلــف و از ایــن دســت 
اطالعات دارد که متاســفانه به هیــچ عنوان چنین 

داده هایی در دسترس نیست.
سرنوشــت حداقل دســتمزد ســال ۱4۰۱ چه 

خواهد شد؟
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری 
و عضو اســبق کارگری شــورای عالی کار با اشــاره به 

دو ســناریو در رابطــه بــا تعیین حداقل دســتمزد 
کارگران در ســال آینده، اظهار داشــت: بــا توجه به 
اینکه مجلس در الیحه بودجه ســال آینده حداقل 
حقــوق کارمندان را ۵ میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان در 
نظرگرفته، در حالــی که دولت این رقم را ۴ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومــان تعیین کــرده، می تــوان انتظار 
داشت حداقل دستمزد در سال آینده معادل مبلغ 

تعیین شده از سوی مجلس باشد.
وی افــزود: بنابرایــن تعییــن رقــم پنــج میلیون و 
ششــصد هــزار تومان بــه عنــوان حداقــل حقوق 
کارگران در سال آینده می تواند مدنظر قرار گیرد، از 
ســوی دیگر نظر به اینکه در کمیته دستمزد شورای 
عالی کار ســبد معیشــتی کارگران در ســال آینده با 
توجه به آمــار و ارقام در رابطه با نرخ تورم و افزایش 
قیمت ها حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، این 
در حالیســت که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دولت 
باید بر اســاس ســبد معیشــتی حداقل دستمزد را 

تعیین کند.
حاج اســماعیلی گفت: اما متاسفانه شاهد هستیم 
برای سال هاست که دولت در زمینه تعیین حداقل 
دســتمزد کارگــران به هیــچ عنوان بــه قانون عمل 
نمی کنــد و همیشــه دســتمزد تعییــن شــده برای 
کارگــران کمتــر از نرخ تــورم اعالمی از ســوی مراجع 

رسمی است.
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه حداقل حقوق 
کارگران باید از کارمندان بیشــتر باشد، اضافه کرد: 
با توجه بــه اینکــه دسترســی کارگران بــه امکانات 
آموزشــی، بهداشــتی، رفاهــی و...، بســیار کمتــر از 
کارمندان اســت، باید میزان دســتمزد پایه که برای 
کارگران در نظر می گیرند بیشتر باشد، اما متاسفانه 
شاهد هستیم که به هیچ عنوان این مسائل از سوی 

دولت رعایت نمی شود.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه بر اساس قانون 
بایــد مذاکــرات و چانه زنی ها بــرای تعیین حداقل 
دستمزد ســالیانه به صورت سه جانبه باشد، ادامه 
داد: اما متاســفانه شــاهد هســتیم دولت به دلیل 

اینکه خود بزرگترین کارفرما است...
ادامه در صفحه دو
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شورای شهر تبریز »یعقوب هوشیار« را به عنوان شهردار انتخاب کرد

اعضای شورای شهر تبریز باالخره پس از کش و 
قوس های فراوان، روز گذشته با رای هفت عضو 
شورا، یعقوب هوشیار را به عنوان پناه و هشتمین 

صفحه 3شهردار تبریز انتخاب کردند

انتخاب متفکرانۀ »هوشیار«!
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 نامه نیوز - نمایندگان مجلس در روند بررســی الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ سازوکار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات 

کاالهای اساسی را مشخص کردند.
غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی دربــاره تبعات حذف 
ارز ترجیحــی گفــت: مجلــس براســاس گــزارش خالف 
واقع ســازمان برنامه و بودجه در تله موافقت با حذف 
ارز ترجیحــی افتــاد. با وجودی که مجلــس باید مدافع 

حقوق مردم می بود اما پشت مردم را خالی کرد.
وی افــزود: یکدســت بودن دولــت و مجلــس به ضرر 
مردم شــد. این یکدستی قرار بود مانع از عقده گشایی، 
کینــه توزی و دعواهای سیاســی بی خود باشــد نه آنکه 
مجلس، مردم را کنار بگذارد با این توجیه که می خواهد 
با دولت هماهنگ باشــد. اگر چنین رویکردی قرار بود 

باشد، اساسا چه نیازی به تشکیل مجلس داشتیم.
ایــن فعال سیاســی اظهار کــرد: االن اتفاقی کــه افتاده 
این اســت که دولت به هیچ عنــوان نمی تواند کاالبرگ 
الکترونیــک را مدیریــت کند، ضمن آنکــه در آن نیز یک 
فســاد دیگری وجود دارد. دولتی که اینقدر شــعار ضد 
فســاد می داد، با اجــرای کاالبرگ الکترونیــک وارد یک 

فضای فسادزا می شود و خواهیم دید در فرایند عرضه 
کاالهای یارانــه ای چه اتفاقات تلخی در کشــور خواهد 
افتاد و مردم وارد یک عسر و حرج دیگری خواهند شد.

وی افــزود: من واقعا انتظار داشــتم مجلس مصوبه پر 
اشــتباه خودش را اصالح کند چون قطعا سال آینده با 
یک گرانی سرســام آور و افسارگســیخته مواجه خواهیم 

بــود و مســبب این مســئله مجلــس اســت. واقعا یک 
سئوالی که باید از این مجلس پرسید آن است که کجای 
دنیا قانون را شرطی می نویسند؟ چنین قانون نویسی 
به شدت قابل تفســیر است و دست دولت را برای آنکه 

هر طور خواست عمل کند، باز می گذارد.
ایــن نماینــده ادوار گفــت: برخــی نماینــدگان تصور 
می کننــد بــا چنین قانــون نویســی، تــوپ را در زمین 
دولت انداختند، در صورتی که این طور نیســت چون 
مــردم مجلــس را می شناســند، مجلــس اســت که به 
دولــت مجوز اجرای یــک کاری را می دهد یــا می تواند 
چنیــن مجــوزی را ندهــد بنابرایــن ایــن مجــوزی که 
مجلــس به دولــت داد تبعاتش پای مجلس نوشــته 
می شــود و هر اتفاقی بیفتــد دولت مجــوز مجلس را 

نشان می دهد.
وی دربــاره تبعات حذف ارز ترجیحــی افزود: من واقعا 
دعا می کنم آبان ۹۸ در تابســتان ۱۴۰۱ تکرار نشــود. تیم 
آقای رئیســی بــدون تعــارف ضعیــف اســت. آدم های 
ضعیــف در ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت اقتصاد 
و وزارت تعاون بر ســر مســئولیت هســتند. آنها تجربه 

و ســابقه کاری در ایــن حــوزه را ندارنــد بنابرایــن بلــد 
نیستند چه طور می توانند موضوع را مدیریت کنند. در 
صحبت های شان هم می بینیم که هنوز در زمان دولت 
قبلی به ســر می برنند و نقد گذشــته می کنند، در واقع 

آدم هایی نیستند که به آینده فکر کنند.
جعفــرزاده بیان کرد: ســازمان برنامــه و بودجه درباره 
حــذف ارز ترجیحــی گــزارش اشــتباه به مجلــس داد. 
مجلــس بایــد دولــت را مکلــف می کــرد تــا حــذف ارز 
ارز  کــه  کاال   ۱۲۰۰ از  بیفتــد.  اتفــاق  تدریجــی  ترجیحــی 
ترجیحــی می گرفتند به مرور زمان به ۲۵، ۱۸ و در نهایت 
۷ قلم رســیدند، واقعــا چه عجلــه ای بود کــه یک باره 
یارانه ارزی این ۷ کاال هم حذف شــوند و کشــور به سال 

۱۳۵۷ برگردد.
وی افــزود: کاالبــرگ الکترونیــک یعنــی همــان کوپــن 
کاغذی، فقط اســمش تغییــر کرده اســت. اینکه مردم 
دوباره برای تهیه اقالم اساســی در صف بیایستند جای 
افتخار دارد؟ عیب نیست بعد از ۴ دهه همچنان مردم 
در صف گوشت، مرغ، شــکر و قند و روغن بیاستند؟ به 

شخصه معتقدم به این هنرنمایی نمی گویند.

ایلنا- رئیس مجلس خبرگان رهبــری گفت: باید برای 
افراد فقیر و کسانی که وضع مالی خوبی ندارند، فکری 
کنیم.در این شــرایط اگر شــکم گرســنگان را ســیر کنیم 

معجزه کردیم.
 آیت هللا ســید احمد جنتی در نهمین اجالس خبرگان 
در دور پنجــم گفــت: امیــدوارم در این اجــالس نتیجه 
گیری خوبی داشته باشیم که هم کمک به خبرگان است 
و هم این که پایان ســال اســت و باید برای افراد فقیر و 

کسانی که وضع مالی خوبی ندارند، فکری کنیم.
رئیس مجلس خبرگان تاکید کــرد: تنها نباید حرف زد 
بلکه باید فکری کرد،  آیه قرآن می گوید ما می شــنویم و 

می گویم.
 وی ادامه داد: خداوند به ما ایمان و معرفت دهد و آن 
چیزی که در این آخر ســال مد نظرمان باید باشد، قشر 

محروم است. 
آیــت هللا جنتی تاکید کرد: مردم محروم خیلی ســختی 

می کشند حضرت علی طاقت نداشت فقر و محرومیت 
را ببیند.

 وی خطــاب بــه اعضــای خبــرگان گفــت: شــما کمک 
می کنیــد امــا خیلــی کــم اســت، حکومــت علــوی کــه 
می گوییم این نیست که شکمی گرسنه باشد. من نگران 
اقشــار ضعیف جامعه و محرومان هستم شرایط اقشار 
ضعیف جامعه مناسب نیســت و باید فکری برای آنان 
کرد. مبادا در پایان ســال کســانی پیدا شوند که غذای 
مناســب نداشته باشــند. خدا کمیته امداد را خیر دهد 

که به این اقشار کمک می کند اما این خیلی کم است.
آیــت هللا جنتی بیان کــرد: امیدوارم که ما هــم بتوانیم 
راه علــی را طــی کنیم که راه ســختی اســت کــه ریاضت 
می خواهــد امــا می تــوان آرزو کرد کــه به قشــر محروم 
امیــدوارم  گفــت:  رئیســی  بــه  خطــاب  وی  برســیم. 
رئیس جمهور به این فقرا و محرومان برسند هرچند که 

خودشان می دانند.

آنچــه می گوییم و بــه آن تاکید داریم بایــد نتایج عملی 
هم داشته باشد و فقط به سخنرانی محدود نشود.

 رئیــس مجلــس خبــرگان رهبری تاکیــد کــرد: در این 
شرایط اگر شــکم گرسنگان را ســیر کنیم معجزه کردیم. 
ایــن جــزو وظایف ماســت که آنان را ســیر کنیــم و این 
حداقل کار اســت. ما باید پوشــاک، درمان و بهداشت 
آنــان را هــم تامیــن کنیم امــا الاقــل در پایان ســال که 
همــه شــادی می کنند و ســفره های رنگیــن می اندازند 
ما یا شکم گرســنه ای نداشته باشــیم یا آن را به حداقل 

برسانیم.
بــه  می توانیــم  هرچقــدر  امیــدوارم  کــرد:  تاکیــد  وی 
قشــر محروم توجه کنیــم، اولویــت با ایتــام، بچه های 
یتیــم و ســادات اســت کــه درمانــده نباشــند، اولویت 
بــا خانواده هــای عائله مند اســت. امکانات مــا خیلی 
محدود اســت اما خدا در حد امکانــات ما به ما تکلیف 

کرده است.

رویداد24-  نبرد در حال انجام است. تنها 
چیــزی که هم اکنون باید دید این اســت که 
چه کســی برنده خواهد بود. رئیس جمهور 
بایــدن نه تنها غــرب، بلکه بیشــتر جهان را 
گرد هم آورد. او تحریم های گسترده ای را که 
تاکنون علیه یک اقتصاد بزرگ اعمال شده 
را اعــالم کرده اســت. نتایج از قبل مشــهود 
است. بازار ســهام روسیه و روبل واحد پولی 

این کشور در حال فروپاشی است.
تحریم هــای  اینهــا،  همــه  رغــم  علــی  امــا 
اقتصــادی به نــدرت کشــوری را مجبــور به 
تغییر مسیر می کند، چه رسد به اینکه باعث 
تغییر رژیم شــود. در مــوارد معدودی که به 
نظر می رســد تأثیــری داشــته اند - آفریقای 
جنوبــی بــا آپارتایــد، ایــران بــا غنی ســازی 
هســته ای اش - تحریم هــا معمــوال به طــور 
گســترده و جامع اجرا می شــدند. از آنجایی 
که بعید اســت کشــورهای کلیــدی از جمله 
چین، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
روسیه را تحریم کنند، تحریم ها فاقد چنین 

چیزی درازمدت خواهند بود.
یــک راه بــرای تغییــر محاســبات والدیمیــر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه وجــود دارد: 
تحریــم صنعت نفت و گاز روســیه. این ابزار 
برتــری پوتیــن اســت، منبــع ثــروت دولت 
و دلیلــی کــه او ممکــن اســت بــاور کند که 
می تواند هر طوفانی را پشــت ســر بگذارد. 
تا کنون، نــه تنها این موارد دســت نخورده 
باقی مانده انــد، بلکه تحریم هــای مالی با 
دقــت طراحی شــده اند تا به روســیه اجازه 
دهند تا بــه فروش انــرژی به جهــان ادامه 

دهد.

منطــق حکــم می کند کــه غرب نمــی تواند 
انرژی روسیه را تحریم کند، زیرا باعث ایجاد 
یک بحــران انرژی مانند دهه ۱۹۷۰ می شــود 
که سبب نارضایتی عمیق در داخل خواهد 
شــد. امــا وضعیت بــه هیــچ وجه مشــابه 
وضعیت مخمصه مانند دهه ۱۹۷۰ نیســت. 
امروزه ایاالت متحده بزرگترین تولید کننده 
نفــت و گاز در جهان اســت وایــن می تواند 
تولیــد و صــادرات را افزایش دهــد. بایدن 
نگران اســت که شــبیه جیمی کارتــر رئیس 
جمهور ســابق شــود، در حالی که موقعیت 
قدرت او در واقع بیشتر شبیه قدرت پادشاه 

عربستان سعودی است.
بایدن باید اعالم کند که با تسریع در تولید 
و صادرات هر چه بیشــتر نفــت آمریکا برای 
جایگزینــی انــرژی روســیه، به ایــن چالش 
عظیــم در نظــم بین المللی پاســخ خواهد 
داد. بــا گاز طبیعی باید از نهادهای نظارتی 
خود بخواهد که تولید را تســهیل کنند و در 

تامیــن مالی گاز طبیعی مایع بیشــتر کمک 
کنــد تا بــه اروپــا صــادر شــود. او همچنین 
باید کشــورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی را 
تشــویق کند تا بیشتر گاز طبیعی مایع خود 
را بــه اروپــا منتقل کننــد )آنها منابــع انرژی 
جایگزین دارند.( برخی از این موارد زمان بر 
است، اما بازارها به سیگنال ها و عرضه های 
جدید واکنش نشان می دهند - و قیمت ها 

کاهش می یابد.
اما این کافی نخواهد بود. بایدن همچنین 
باید به باز کــردن دو منبع بزرگ نفتی که در 
حال حاضر به اندازه کافی سریع یا به مقدار 
کافی وارد بازار نمی شوند کمک کند. او باید 
تحریم هــای دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
ســابق آمریکا علیه ونزوئال و ایران را تعلیق 
کنــد. در صــورت امــکان، واشــنگتن باید با 
ایران همکاری کند تا چند شکاف باقیمانده 
را ببنــدد و دوباره به توافق هســته ای وارد 
شود که تمام نفت ایران را به بازار برگرداند. 

بایــدن همچنیــن بایــد شــخصا بــا محمد 
بن ســلمان از عربستان ســعودی و محمد 
بن زایــد از امارات متحده عربــی )که هر دو 
این روزها بی مهری واشــنگتن را احســاس 
می کننــد( ارتباط برقــرار کند، روابــط با آنها 
را اصــالح کنــد و از آنها بخواهد کــه تولید را 
افزایش دهند – که در این زمینه کشورهای 
حاشــیه خلیج فــارس می تواننــد در کوتاه 

مدت به بهترین نحو آن را انجام دهند.
همه مخالفت ها را از راست و چپ می شنوم. 
اجازه دهید به چند مورد اشاره کنم. بخش 
اعظم ایــن نفت و گاز به ســادگی جایگزین 
انرژی )ممنوع شــده( روســیه خواهد شــد، 
بنابراین بعید اســت که باعث انتشار بیشتر 
گازهــای گلخانه ای شــود. حتــی یک مزیت 
زیســت محیطی نیز وجــود دارد. گاز ایاالت 
متحده متان کمتری نســبت به گاز روســیه 
تولیــد می کند و تولید نفــت ایاالت متحده 
نیز نســبت بــه تولید روســیه ضــرر کمتری 
از  بســیاری  در  دارد.  زیســت  محیــط  بــرای 
نقــاط، افزایــش گاز طبیعــی می توانــد بــه 
این معنا باشد که کشــورهایی مانند آلمان 
می تواننــد از زغال ســنگ کمتری اســتفاده 
کنند، یعنی ســوختی کثیف تــر از هر لحاظ. 
در واقــع، بهتریــن راه برای کاهش انتشــار 
کربــن در کوتاه مدت - با فناوری های فعلی 
و در مقیــاس - جایگزینی زغال ســنگ با گاز 

طبیعی است.
همه ایــن اقدامــات دارای جنبه های منفی 
هســتند - برخی نمادین، برخی واقعی. اما 
حکومــت کردن بــه معنای انتخاب اســت و 
حکومت در یک بحران، انتخاب های سخت 

و دردناک است. کشوری که این مساله را به 
بهتریــن نحــو درک کرده آلمان اســت. این 
کشــور که خط لوله گاز نورد اســتریم ۲ خود 
را بــه حالت تعلیــق درآورده، اعالم کرده که 
قصــد دارد دو پایانــه جدید بــرای دریافت 
گاز طبیعی مایع بســازد، و اذعــان کرده که 
ممکن اســت مجبــور باشــد از زغال ســنگ 
بیشــتری اســتفاده کند و عمر نیروگاه های 
هسته ای خود را که قرار بود تعطیل شوند، 
افزایش دهد. این سیاســت ها از سوی یک 
دولــت ائتالفی می آیــد که دومین شــریک 
مهم آن حزب ســبز اســت که در طول تاریخ 
در اهداف زیســت محیطی خود سرســخت 

بوده است.
دولت بایدن گفته اســت که خطرات از این 
باالتر نیســت و درســت اســت. اگــر تهاجم 
پوتیــن موفق شــود، مــا در دنیــای دیگری 
زندگــی خواهیم کرد. پــس بیایید مطمئن 

شویم که او این کار را نمی کند.
هنگامی که آدولف هیتلر به اتحاد جماهیر 
شــوروی حمله کرد، وینستون چرچیل، یک 
ضد کمونیســت به تمــام معنا گفــت: »اگر 
هیتلر به جهنم حمله کند من چیز خوبی را 
برای گفتن به شــیطان پیدا خواهم کرد.« ) 
اشــاره به جمله معروف چرچیل: اگر هیتلر 
به جهنم حمله کنــد من خواهم گفت که ما 

باید با شیطان هم پیمان شویم(.
تنها کاری که ما باید انجام دهیم این اســت 
که برای حمایت از تمام انرژی های غیرروسی 
اقداماتی انجام دهیم و این تغییر سیاست 
تبدیل به ســالحی مرگبار خواهد شد که به 

پاشنه آشیل واقعی پوتین ضربه می زند.
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آمریکا برای مهار روسیه باید هرچه زودتر به برجام برگردد!؟

فعال سیاسی:

مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پشت مردم را خالی کرد

جنتی در مجلس خبرگان رهبری:

اگر شکم گرسنگان را سیر کنیم، معجزه کرده ایم

ایسنا- براســاس داده های اخیر، روســیه به دلیل جنگ با اوکراین به 
کشــوری که "بیشــترین تحریم ها" علیه آن اعمال شــده، بدل شــده 

است.
به نقل از خبرگزاری آناتولی، براســاس پایــگاه داده جهانی نظارت بر 
تحریم ها، از زمانی که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه دستور 
اعــزام نیرو بــه اوکراین را صادر کرد، مســکو در کمتــر از دو هفته تحت 
۲۷۷۸ تحریــم جدید قــرار گرفت و مجموع تحریم ها علیه روســیه را به 

رقم ۵۵۳۲ رسانده است.
در مقایســه، ایران با ۳۶۱۶ تحریم مواجه است و ســوریه با ۲۶۰۸ و کره 

شمالی با ۲۰۷۷ مورد تحریم در رتبه های بعدی قرار دارند.
همچنیــن ونزوئال با ۶۵۱ تحریــم، میانمار با ۵۱۰ مــورد تحریم و کوبا با 
۲۰۸ مورد در لیســت کشورهایی هستند که بیشــترین تحریم ها علیه 

آن ها اعمال شده است.
کشوری که بیشترین تحریم  را علیه روسیه وضع کرده، سوئیس با ۵۶۸ 

مورد تحریم است.
پس از آن، اتحادیه اروپا با ۵۱۸ تحریم، فرانســه با ۵۱۲، کانادا با ۴۵۴ و 
اســترالیا با ۴۱۳ تحریم در رده  بعدی کشورهایی قرار دارند که روسیه را 
تحریــم کرده اند. آمریکا تاکنون ۲۴۳ مورد تحریم علیه روســیه اعمال 

کرده است.
تحریم ها علیه روســیه شامل ۲۴۲۷ فرد، ۳۴۳ ســازمان، شش کشتی 
و دو هواپیمــا می شــود. رئیــس جمهــوری روســیه روز شــنبه گفت که 
تحریم هــای غرب علیه این کشــور )روســیه( به مثابــه "اعالن جنگ" 

است.
حمله روسیه به اوکراین که در ۲۴ فوریه آغاز شد، با انتقاداتی در برخی 
کشورهای غربی مواجه شد و در اعتراض به آن، تحریم های مالی علیه 

مسکو و خروج برخی از شرکت های جهانی از روسیه رخ داد.
 

خبر مهم درباره یارانه ها

 یارانه نقدی ۳ برابر می شود؟
اقتصادآنالیــن- یارانــه کــم درآمدهــای دارای ۳ فرزنــد، ۳ برابــر 

می شود.
نمایندگان مردم در مجلس شرایط افزایش ۳ برابری یارانه فرزندان 
خانواده های دهک های اول تا چهــارم دارای حداقل ۳ فرزند تحت 
تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاه های مذکور ماده ۲۹ قانون 

برنامه ششم توسعه ایران شاغل نمی باشند را مشخص کردند.
براســاس بنــد )ب( تبصــره ۱۴ ماده واحــده الیحه بودجــه ۱۴۰۱ کل 
کشــور؛  وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا همــکاری ســازمان 
هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
مکلــف اســت حداکثر ظرف ســه)۳( ماه پــس از ابالغ ایــن قانون، 
ضمن دهک بنــدی درآمدی کلیــه خانوارهای یارانــه بگیر از طریق 
شــاخص ها و اطالعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت 
بــه حذف یارانه نقدی و طرح معیشــتی خانوارهای پــر درآمد اقدام 
نمایــد، شناســایی و دهک بنــدی توســط وزارت تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی انجام می گیرد.
ســه دهــک بــاالی درآمــدی نســبت بــه افزایــش یارانــه فرزنــدان 
خانواده های دهک های اول تا چهــارم دارای حداقل ۳ فرزند تحت 
تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاه های مذکور ماده ۲۹ قانون 
برنامه ششم توسعه ایران شاغل نمی باشند، به میزان ۳ برابر یارانه 

مصوب سایرین دریافت نمایند.
ســازمان هدفمندســازی یارانه ها موظف است نســبت به ثبت نام 

افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوا اقدام نماید.

سفیر اوکراین در اراضی اشغالی:

احتماال قدس میزبان مذاکرات 
اوکراین-روسیه باشد

ایسنا- سفیر اوکرایــن در اراضی اشــغالی اظهار کرد، احتماال قدس 
میزبان مذاکرات اوکراین و روسیه باشد.

یوگنــی کورنیچوک، ســفیر اوکراین در اراضی اشــغالی در تل آویو در 
جمــع خبرنگاران گفت: رهبری ما قــدس را محل احتمالی مذاکرات 

و دیدارها در باالترین سطوح می داند.
کورنیچــوک در ادامــه اظهار کــرد: احتماال قدس میزبــان مذاکرات 

اوکراین و روسیه باشد.
نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی ابتدای هفته جاری در 
چارچوب تالش ها برای میانجیگری میان روسیه و اوکراین به مسکو 

و برلین سفر کرد.
ســفیر اوکراین با اشــاره به ســفرهای بنت به مســکو و برلین گفت: 
قدردان تالش ها برای صلح هســتیم، ایــن موضوع برای ما اهمیت 

بسیاری دارد.
او در ادامه تاکید کرد: اوکراین از کمک تمامی دوستان اروپایی خود 
که به شکلی سازنده برای رسیدن به همین نتیجه در تالش هستند 
به ویژه اوالف شــولتس، صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهور فرانســه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهــور ترکیه و دیگر 

چهره ها قدردانی می کند.
کورنیچوک افزود: ســفر هفته گذشــته شــولتش به قدس به منزله 

آغاز گفتگوهایی به معنای مذاکرات بود.
او در ادامه گفت: هر چقدر تعداد حامیان اوکراین بیشتر شود، این 
بهتر اســت و ما باید برای برقراری صلح هماهنگ باشیم و همکاری 

کنیم.
ســفیر اوکرایــن در اراضــی اشــغالی در کنفرانــس مطبوعاتی کاله 
ایمنی بر سر گذاشت تا بر درخواست کشورش برای ارسال تجهیزات 

حمایتی تاکید کند.
او گفت: بــا تجهیزاتی از این نــوع می توان جان مــردم اوکراین را به 

سادگی نجات داد.
برخــی گزارش هــا حاکــی از ایــن هســتند کــه رژیــم صهیونیســتی 

درخواست اوکراین برای ارسال سالح و تجهیزات را رد کرده است.

 اخبار

روسیه تحریم شده ترین کشور 
جهان

ادامه از صفحه یک

افــزون بر ایــن موارد اگــر موضوع بســیار چالش 
برانگیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کاالهای اساســی 
را بــه این مــوارد اضافــه کنیــم. بطور حتم ســبد 
معیشــتی افراد اقشار اســیب پذیر حتما تهی تر از 
امســال خواهد بود چرا که رشد شتابان قیمت ها 
در ســال جاری ســبب حذف برخی اقالم از زندگی 

دهک های پایین جامعه شده است.
در چنین فضایی حرف اخیر رییس جمهور مبنی بر 
رفع فقر مطلق در دو هفته نیز مزید بر علت شده 
که حتی افراد مجرب و صاحب نظر دچار سرگردانی 
شــوند چه برسد به افراد عادی و به اصطالح مردم 
کوچه و بازار ولی هر چه هست باید دولتمردان به 

لشگر گرسنگان توجه اساسی نمایند.

ادامه از صفحه یک

و  می نشــاند  کرســی  بــه  را  خــود  حــرف  همیشــه   
اثــری  هیــچ  زمینــه  ایــن  در  کارگــری  نماینــدگان 
نمی توانند داشته باشند، از سوی دیگر عدم امضای 
صورتجلسه مصوبه شورای عالی کار در مورد تعیین 

حداقل دستمزد ســالیانه که نمایندگان کارگری آن 
را امضــا نمی کنند، تنهــا جنبه نمادیــن دارد و هیچ 
اثــری بــر روی تعییــن حداقل دســتمزد نــدارد. در 
چنیــن شــرایطی باید نماینــدگان کارگــری فعاالنه 
چانه زنــی کنند، تا بتوانند از حــق کارگران به صورت 

واقعی دفاع کنند.

بــه  اشــاره  بــا  کارگــری  مســائل  کارشــناس  ایــن 
توجیهاتــی کــه مســئوالن ارشــد اقتصــادی دولت 
می آورنــد در مورد عدم افزایش حقوق و دســتمزد 
کارگران و کارمندان به میــزان افزایش واقعی تورم، 
یادآور شــد: در حالی که میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامــه و بودجــه می گویــد اگر حقــوق کارمندان و 

کارگــران به میزان تــورم افزایش یابــد، دوباره تورم 
افزایــش خواهــد یافت، در جــواب باید گفــت، اگر 
دولت می خواهــد کنترل تورم را در دســتور کار قرار 
دهــد، باید این اقــدام را از خود شــروع کند، در این 
رابطه بــا توجه بــه کســری بودجه ای کــه دولت با 
آن روبرو اســت، باید از هزینــه و ریخت و پاش های 
اضافی خود بکاهد، اما مشاهده می کنیم که چنین 
رویکردی از ســوی دولت دنبال نمی شود، بنابراین 
افزایش حداقل حقــوق کارگران در ســال آینده به 

اندازه کافی نخواهد بود.

آیا رقم سبد معیشتی کارگران مالک عمل قرار خواهد گرفت؟

دو سناریو حداقل دستمزد سال آینده؛ ۵.۶ یا ۹ میلیون تومان؟

 لشگر گرسنگان 
را دریابید
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ســرخاب- یعقــوب هوشــیار بــا رای اعضــای شــورا 
به عنوان شهردار کالنشهر تبریز انتخاب شد.

 اعضــای شــورای شــهر تبریز باالخــره پــس از کش و 
قوس هــای فــراوان ، روز گذشــته بــا رای هفــت عضو 
شــورا، یعقوب هوشــیار را به عنوان پناه و هشــتمین 

شهردار تبریز انتخاب کردند.
رســول برگی در ابتدای این جلسه با ارائه توضیحاتی 
در خصوص آخرین وضعیت گزینه های کاندیداتوری 
شــهرداری تبریــز گفت: تــا روز قبــل کســی از اعضای 
شــورا، فرد دیگری را معرفی نکرده بودند و تنها گزینه  

موجود سردار شریف زاده بود.
وی ادامــه داد: با امضــای آقایــان زعفرانچی لر، نوای 
باغبان، شــهرام دبیری، یاســین بجانــی،  پرویز هادی 
و بنــده، آقای هوشــیار مجددا بــه گزینه های تصدی 
گری شــهرداری اضافه شــد. در این جلسه، در نهایت 
یعقــوب هوشــیار با کســب ۷ رأی بــه عنوان شــهردار 

کالنشهر تبریز انتخاب شد.
در این جلســه »ســعید شــریف زاده« نیــز موفق به 
کســب ۶ رای از آرای اعضای شــورای اســالمی این شهر 

شد و از نشستن بر کرسی شهرداری تبریز بازماند.
هوشــیار متولد ســال ۱۳۵۶ بــوده و در ســال ۱۳۸۸ در 
دوره ای کــه علیرضــا نوین شــهردار تبریز بــود، وارد 

مجموعــه شــهرداری شــد و در ابتــدای کار، مدیریت 
شهرداری منطقه ۱۰ تبریز را بر عهده گرفت.

وی دارای مــدرک دکتــرای عمران از دانشــگاه تبریز و 
کارمند رســمی شــهرداری اســت و عضویت در هیات  
مدیره ســازمان نظام مهندسی اســتان و کارشناسان 
رســمی دادگســتری، ریاســت کمیســیون ژئوتکنیــک 
آذربایجان شــرقی، عضویــت در هیات مدیــره هیات 
موتورســواری و اتومبیل ســواری اســتان، عضو هیات 

مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب کشور 
)شــهریور مــاه ۱۳۹۶ (، عضویــت در کارگــروه عمران 
ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات و مدیریــت عامــل 
موسسه سردار قاسم سلیمانی ستاد بازسازی عتبات 
عالیات کشــور از سوابق وی بوده و هم اکنون شهردار 

منطقه ۱۹ تهران است.
پیــش از این »مظفر ســلیمانی« و »اکبــر غفاری« نیز 
از گزینه  هــای نهایــی برای تصدی کرســی شــهرداری 
تبریز بودند که از حضور در این ســمت انصراف داده 

بودند.
دفــاع  دوران  فرماندهــان  از  زاده،  شــریف  ســردار 
مقدس تبریز و عضو هیات رییســه فدراسیون کاراته، 
رییس هیات اســکی نیروهای مســلح ایــران و رییس 
هیأت مدیره موسســه فرهنگی ورزشی و رفاهی پیام، 
پیش از ایــن معاون توســعه مدیریــت، هماهنگی و 
امور پشــتیبانی وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
معــاون توســعه منابــع انســانی و پشــتیبانی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت بود و آخرین مســئولیت او 
نیز مدیرعاملی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران 

در دوره ی مدیریت قالیباف بود.
کالنشــهر ۱.۹ میلویــن نفــری تبریــز دارای ۱۰ منطقــه 

شهرداری است.

ایرنــا - آزادراه تبریــز - ســهند از جمله طرح های مهم زیرســاختی 
آذربایجان شــرقی اســت کــه اعالم اخــذ عــوارض در آن در روزهای 

گذشته با اما و اگرهای فراوانی مواجه شده است.
طــرح ســاخت آزادراه تبریــز - ســهند در ســال ۱۳۸۷ بــرای کاهش 
بارترافیکی مســیر تبریز - آذرشــهر و تسریع و تســهیل عبور و مرور 
ســاکنان شهر جدید ســهند تصویب شــد، ولی تکمیل آن سال ها 
بــه تاخیر افتاد تا اینکه در ســال ۱۳۹۷ با ورود ســرمایه گذار بخش 
خصوصی به این پروژه به صورت مشــارکتی با دولت در سال ۱۳۹۹ 

به بهره برداری رسید و زیر بار ترافیکی رفت.
این پروژه با ۶۰ درصد ســهم ســرمایه گذار و ۴۰ درصد سهم دولت 
با بیش از یک هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری اجرا شــد و سهم 

دولت در این پروژه بالعوض و کمک به بحث فنی پروژه است.
حال اعالم اخذ عوارض از رانندگان این مســیر توسط سرمایه گذار 
و بــا مجــوز وزارت راه و شهرســازی، بحث های مختلفــی را در میان 
ساکنان شهر جدید سهند، مسووالن و افکار عمومی و سرمایه گذار 

طرح برانگیخته است. 
در شــرایطی که ساکنان شــهر جدید سهند با اشــاره به جا گرفتن 
سرریز جمعیت تبریز در این شــهر و رفت و آمد روزانه آنان به تبریز 
از سرناچاری، اخذ عوارضی از خود را غیرمنصفانه می دانند، سرمایه 
گذار طرح نیز می گوید که اقدام به اخذ عوارضی در این راه ارتباطی 

مبتنی بر قرارداد منعقده میان وی و دولت است. 
مسووالن شهرستان اســکو و شهر جدید سهند می گویند که مردم 
این شــهر که اغلب آنان را اقشــار کم درآمد تشکیل می دهند، برای 
رفت و آمد به خانه خود نباید عوارضی دهند، اما در مقابل سرمایه 
گذار می گوید که تنها راه بازگشــت ســرمایه گذاری انجام شده برای 
اجــرای این طرح، اخذ عوارض اســت و هر گونه ســنگ انــدازی در 
این مســیر موجب دلسردی سرمایه گذاران از مشــارکت در اجرای 

طرح های عمرانی و زیرساختی در استان می شود. 
در نهایت اینکه کشمکش بر سر اخذ عوارض در آزادراه ۲۰ کیلومتری 
تبریز- سهند که زمان تردد بین ۲ شهر را به حدود یک سوم کاهش 
داده و از هدررفــت ســاالنه میلیون ها لیتر ســوخت، آلودگی هوا و 

تصادفات رانندگی جلوگیری می کند، ادامه دارد. 
به نظر می رسد که تنها راه برون رفت از بن بست ایجاد شده در این 
ارتباط، برگزاری جلســات کارشناســی با لحاظ منافع ساکنان شهر 
جدید ســهند از یک سو و سرمایه گذار طرح از سوی دیگر است تا با 
اتخاذ تدابیر منطقی و عقالنی، مطالبات هر دو طرف کشمکش به 

نحوی قانونی و منصفانه محقق شود. 
 

جواد رحمتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
آذربایجان شرقی

عوارض آزادراه تبریز - سهند با مجوز دولتی اخذ می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی می گوید: 
برای تکمیــل پروژه آزادراه تبریز - ســهند با توجه بــه کمبود منابع 

دولتی و اعتبارات از مشارکت بخش خصوصی استفاده شد.
جواد رحمتی، با اشاره به اینکه عوارض آزادراه تبریز - سهند با مجوز 
دولتی اخذ می شود، می افزاید: براساس قانون اگر جاده جایگزین 
وجود داشته باشد، پیمانکار می تواند بعد از ساخت آزاد راه اقدام به 

دریافت عوارضی کند.
وی اظهار داشــت: ســرمایه گذار بدون مصوبه دولــت نمی تواند 
عوارضــی دریافــت کند و نــرخ عوارض توســط دولت و براســاس 

هزینه هایی که سرمایه گذار انجام داده است، تعیین می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی می گوید: 
اخذ عوارض از این آزادراه تا زمانی پایدار است که آورده سرمایه گذار 

به عالوه سود حاصل بر سرمایه، تامین شود.
رحمتی، ادامه می دهد: ایمنی و استانداردهای الزم در ساخت آزادراه 
تبریز - سهند به صورت کامل رعایت شده است و ایجاد روشنایی در 

مسیر جز الزامات آزادراه نیست.

 اورجعلی علیزاده، مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای آذربایجان  شرقی

رانندگانی که مایل به پرداخت عوارض آزادراه تبریز - سهند 
نیستند، می توانند از جاده جایگزین استفاده کنند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان  شرقی نیز می گوید: 
سرمایه گذار این پروژه براســاس مصوبه دولت از آزادراه تبریز - سهند 

عوارض دریافت می کند و این نرخ آن توسط دولت تعیین می شود.
اورجعلی علیزاده، می افزاید: ســرمایه گــذار از طریق اخذ عوارض 
و ایجــاد مجتمع های خدماتی و رفاهی هزینه هــای خود را جبران 
می کند و بعد از مستهلک شدن هزینه ها، دولت وارد می شود و در 

مورد تردد رایگان یا غیررایگان از این آزاد راه تصمیم می گیرد.
وی با بیان اینکه این آزادراه کامال بر اساس نقشه و طرحی که دولت 
بــا توجه به اســتانداردهای راه ارائه کرده، اجرا شــده اســت، اظهار 
می کنــد:: اجرای ایــن آزادراه در ســال های گذشــته از طریق وزارت 
مسکن و شهرسازی وقت آغاز و به دالیل مختلف راکد مانده بود تا 

اینکه در سال ۹۱ وزارت راه آن را به مناقصه گذاشت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان  شرقی می گوید: 
این پروژه پس از طی روند قانونی، با مشــخصات ۶۰ درصد ســهم 
سرمایه گذار و ۴۰ درصد سهم دولت اجرا شد و اجرای پروژه از صفر 

تا ۱۰۰ با سرمایه گذار بود.
علیزاده، با تاکید بر اینکه رانندگانی که نمی خواهند عوارض دهند، 
می توانند از جاده جایگزین برای تردد در این مسیر استفاده کنند، 
ادامه می دهد: این رانندگان می توانند از جاده قبلی تبریز - سهند 

برای تردد در این مسیر استفاده کنند.

 حجت االسالم محمدعلی آل هاشم، نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

اخذ عوارض از آزادراه تبریز - سهند به زندگی مردم این 
شهر فشار دوچندان وارد می کند

نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امام جمعــه تبریز نیز 
در خطبه های نمــاز جمعه این هفته با حمایت از مردم ســهند به 
مســووالن ذیربط برای حل مشــکل اخذ عــوارض از آزادراه تبریز - 

سهند تذکر جدی داد.
حجت االسالم محمدعلی آل هاشم، افزوده است: اخذ این عوارض 
به زندگی مردم سهند فشار دوچندانی وارد می کند و دستگاه های 

مربوطه در رابطه با قرارداد پیمانکاران شفاف سازی کنند.
وی از مســووالن مربوطه خواسته تا به خواسته های مشروع مردم 

شهر جدید سهند عمل کنند.
حجت االسالم آل هاشم، ادامه داده است: ٓایا اخذ عوارض از کسی که 

به منزل خود می رود ظلم نیست؟
 محمدحسین فرهنگی، رییس مجمع نمایندگان 

آذربایجان شرقی
اخذ عوارض از آزادراه تبریز - سهند باید با ایجاد تفاهم 

معقول با پیمانکار مربوطه برداشته شود

رییس مجمع نمایندگان آذربایجان شــرقی نیز بــا بیان اینکه اخذ 
عــوارض از آزادراه تبریز - ســهند باید بررســی شــود، می گوید: این 
عوارض باید با ایجاد تفاهم معقول با پیمانکار مربوطه، برداشته 

شود.
محمدحســین فرهنگــی، می افزاید: بــه دنبال تفاهــم معقول با 
پیمانکار این پروژه هستیم و مسووالن شهر جدید سهند و فرماندار 

اسکو باید این تفاهم را با پیمانکار پروژه، پیگیری کنند.
وی اظهار می کند: در صــورت جلب رضایت پیمانکار، رایزینی های 
مربوطه با شــرکت مادر تخصصی شــهرهای جدیــد و وزارت راه و 
شهرســازی در تهران انجــام خواهد شــد تا جایگزینی بــر عوارض 

تعیین شود.
فرهنگی، ادامه می دهد: اگر به هر دلیلی با مبلغ پایین، قرار بر اخذ 
عوارض شود باید سیستم مربوط به ثبت عوارض در اواسط آزادراه 
نصب شود تا تنها افرادی که به شهر جدید سهند یا بر عکس سفر 

می کنند، عوارض پرداخت کنند.

 سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم تبریز، 
آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی

وزارت راه و شهرسازی باید مشکل اخذ عوارض از آزادراه 
تبریز - سهند را حل کند

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی نیز 
با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرســازی باید مشکل اخذ عوارض از 
آزادراه تبریز - سهند را سریعا حل کند، می گوید: باید با پیمانکار این 

پروژه توافق کرده و او را راضی کنند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، می افزاید: مهم نیست متن توافق 
چه باشــد، به هر حال اکنون این مشــکل وجــود دارد و وزارت راه و 

شهرسازی موظف به رسیدگی و حل آن است.
وی با بیان اینکه پیگیر این موضوع از وزیر راه و شهرسازی هستیم، 
اظهار می کند: این مشــکل می تواند با همکاری مدیرعامل شرکت 

مادر تخصصی شهرهای جدید کشور حل شود.

 روح هللا متفکرد آزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو 
در مجلس شورای اسالمی

مسووالن باید با حفظ حقوق سرمایه گذار آزادراه تبریز - 
سهند، راه حلی برای رفع مشکل اخذ عوارض آن کنند

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی نیز 
با بیان اینکــه مفاد قرارداد اجرای این پــروژه باید برای نمایندگان 
استان در مجلس مشخص و روشن شود، می گوید: بنده به عنوان 
نماینده مردم می خواهم بدانم در آن قرارداد چه نوشته شده است.

روح هللا متفکرد آزاد، با تاکید بر اینکه حقوق سرمایه گذار این پروژه 
محترم اســت، می افزاید: حقوق ســرمایه گذار باید حفظ و رعایت 
شــود و ولی مســووالن اجرایی راهی به جز جیب مردم برای تامین 

حقوق آن پیشنهاد دهند.
 اسماعیل برزگر، سرمایه گذار و مجری طرح آزادراه

 تبریز- سهند
اخذ عوارضی در آزادراه تبریز- سهند مصوبه دولت است

ســرمایه گذار و مجری طرح آزادراه تبریز- ســهند نیــز با بیان اینکه 
اخذ عوارضی از این آزادراه بر اساس مصوبه دولت انجام می شود، 
می گویــد: نصــب دوربین اخــذ عوارضــی در این آزادراه براســاس 

مصوبه وزارت راه و شهرسازی است.
اســماعیل برزگــر، می افزاید: پیشــنهاد دادیم از عــوارض مصوب 
شــده که سه هزار تومن اســت یک هزار و ۲۰۰ تومان تا اندیشه و ۶۰ 
درصد هزینه عوارض از اندیشــه تا سهند اخذ شــود که وزارت راه و 

شهرسازی مخالف آن بود ولی به جد پیگیر این پیشنهاد هستیم.
وی اظهار می کند: ســرمایه گــذاری برای آزادراه تبریز- ســهند ابتدا 
در هیات دولت مصوب شــده است و براســاس آن ما نیز اقدام به 

سرمایه گذاری و عقد قرارداد کردیم.
ســرمایه گذار و مجری طرح آزادراه تبریز- سهند می گوید: روشنایی 
آزادراه تبریز- ســهند جزو قرارداد نبوده و هــر کاری که خارج از طرح 
اســت باید با توافق ســرمایه گذار و راه و شهرسازی و مصوبه هیات 

دولت انجام شود.
برزگر، ادامه می دهد: احداث این پروژه ۲۱ ســال قبل تصویب شده 
بود و سال ها راکد مانده بود تا اینکه در فروردین سال ۹۷ بر اساس 
مصوبه دولت، ســرمایه گذاری بر این پروژه به من ابالغ و چهار ماه 

بعد از آن نیز صالحیت اجرای آن از سوی دولت تایید شد.
وی با اشاره به اینکه پروژه در مدت ۲۱ ماه به اتمام رسید و به صورت 
آزمایشی زیر بار ترافیک رفت، یادآوری می کند: نواقصاتی که در این 

آزادراه وجود داشت اکنون به طور کامل رفع شده است.
سرمایه گذار و مجری طرح آزادراه تبریز- سهند در پاسخ به اظهارات 
اخیر نمایندگان مجلس می گوید: نمایندگانی که اعتراض می کنند، 
می توانند تمامی مفاد قرارداد را از وزارت راه و شهرســازی و شــرکت 

تخصصی مادر پیگیری و دریافت کنند.
برزگــر، می افزاید: آزاد راه تبریز- ســهند هیچ گونه ایــراد فنی ندارد و 

پروژه به صورت کامل در چهارچوب استانداردها اجرا شده است.
 اخذ عوارض از آزادراه تبریز - سهند وجاهت قانونی ندارد

رییس شورای اسالمی شهر سهند نیز می گوید: با توجه به اینکه این 
آزادراه با مشــارکت شــرکت عمران و بخــش خصوصی تکمیل و به 
بهره برداری رســیده اســت ولی نواقصی از جمله روشنایی درارد که 

هنوز تکمیل نشده است.
علی اصغر علیزاده، می افزاید: بــا توجه به اینکه پیمانکار مربوطه 
فعال نواقــص آزادراه را تکمیل و طبق قرارداد تحویل نداده اســت، 
اخــذ عــوارض از آن وجاهت قانونــی نــدارد و در آزادراه هــای دیگر 
شهرهای مشابه شرایط تبریز - سهند هزینه های مربوطه از طریق 
بودجه شــهرهای جدید تامین می شــود. وی با اشــاره به اقدامات 
انجام شــده بــرای حــذف عــوارض ایــن آزادراه، اظهــار می کند: با 
توجــه به اینکه اکثریت مردمی که از این آزادراه اســتفاده می کنند از 
توانایی مالی باالیی برخوردار نبوده و ســاکن مساکن مهر هستند، 
نمایندگان مجلس و مســووالن وزارت راه و شهرســازی برای حذف 

عوارضی اقدام کرده و از حق مردم سهند دفاع کنند.
رییس شورای اسالمی شهر سهند می گوید: با توجه به اینکه اکثریت 
مردم شهر سهند سرریز جمعیتی تبریز هستند انتظار می رود تمام 
نمایندگان اســتان به خصــوص ۶ نماینده حــوزه انتخابیه به طور 
مســتقیم به این مســئله ورود کرده و دغدغه های مردم این شهر را 

رفع کنند.
علیزاده، ادامه می دهد: این آزادراه نواقصاتی مانند نبود روشنایی، 
خــط تلفن همــراه و دوربین هــای کنتــرل ســرعت دارد و با وجود 
گذشــت یکســال از افتتاح این آزادراه اقدامی برای رفع این نواقص 
انجام نشــده و زمان مشخصی هم برای تکمیل آن ها تعیین نشده 
اســت. وی یــادآوری می کند: نبود روشــنایی و آنتن تلفــن همراه و 
برخــی از نواقصات مربــوط به اســتانداردهای جــاده موجب بروز 

تصادف های پیاپی در این مسیر پرتردد شده است.
علیزاده، می افزاید: با اینکه اخذ عوارض در آزادراه ها از متداول ترین 
اقدامات برای بازگشــت ســرمایه ســاخت به حســاب می آیــد، اما 
مشــکالت حل نشــده مســیر تبریز - ســهند از اصلی تریــن دالیل 

اعتراض شهروندان سهند به این اقدام به شمار می رود.
اعضای شورای اسالمی و مردم سهند خواستار حذف 

عوارض این آزادراه شدند
اعضای شــورای اسالمی شــهر ســهند نیز به تازگی در جلسه ای به 
صورت مشترک پیگیر حذف عوارضی و مطالبه قرارداد آزادراه تبریز 
- سهند شده و از مسووالن ذیربط به خصوص نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی خواســتند که این مسئله را نه به صورت نمایشی و 
عوام فریبانه، بلکه با برگزاری جلسه در مجلس و دعوت از وزیر راه و 
شهرسازی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید کشور 

حل کنند.
ایــن اعضــا از حرکت پیمانــکار مبنی بر شــروع بدون اطــالع قبلی 
عوارضی گالیه کرده و از شــرکت عمران خواستار جلسه ای با حضور 
فرماندار شهرســتان، اعضای شورا و مسووالن ذیربط  شدند تا این 

مسئله بررسی شده و راهکارهای حل موضوع ارایه شود.
همچنیــن در روزهای اخیــر اخذ عــوارض در ایــن آزادراه منجر به 
اعتراض اهالی شهر جدید ســهند و شهرک های اندیشه و شهرک 
صنعتی شهید ســلیمانی شده و ســاکنان آن ها با امضای توماری 
بــه رییس جمهــوری و وزیر راه و شهرســازی خواســتار حذف اخذ 
عوارضی از این آزادراه شــده اند. در این تومار نوشــته شده است؛ 
اخــذ عوارضــی در آزادراه ۱۵ کیلومتری تبریز- ســهند که در شــرف 
تحمیــل به مــردم شــهیدپرور و والیی ایــن منطقه اســت، تقاضا 
می شود دستورات شایسته را در خصوص تامین مالی سرمایه گذار 
این پــروژه صادر کــرده و از اجرایی شــدن اخذ عــوارض ممانعت 

به عمل آورند.
این درخواســت پیش از ایــن از طرف مردم با مســئوالن محلی در 

میان گذاشته شده و تابه حال نتیجه ای حاصل نشده است.

همنــوا - خانه »طاهره کوزه گرانی« توســط 
یکی از امالک سازان تبریز تخریب شد.

یکی از معدود خانه هــای تاریخی باقی مانده 
در خیابــان مــاراالن تبریز که قدمتــی بیش از 
۱۰۰ سال دارد و به خانه معشوقه غالمحسین 
ساعدی )طاهره کوزه گرانی( معروف است، از 

سوی یکی از امالک سازان تخریب شد.
به همین بهانه، خبرگزاری ایســنا طی گزارشی 
نوشت: ۴۱ نامه ی بی جواب در ۱۳ سال، ثمره ی 
عشــق روانپزشــک جــوان تبریزی بــود که در 
نویســندگی هم دســت کمــی از علم پزشــکی 
نداشت و نیمی از شکوفایی ذوق و قریحه اش 
را مدیون همین عشق نافرجام به طاهره بود.
از  یکــی  شــاید  امــروز  گرانــی  کــوزه  طاهــره 
میلیون هــا زن ناشناســی بــود که کســی او را 
نمی شناخت، اما عشق گوهر مراد به او باعث 
شــد تــا نامش بر ســر زبان هــا بیفتد، جــدا از 
جذابیت تمامی ماجراهای نافرجام عشــقی، 
قسمت غم انگیز ماجرا تخریب خانه ی طاهره 

کوزه گرانی در محله ی ماراالن تبریز است.
پس از مرگ طاهــره، نامه های غالمحســین 
ســاعدی)گوهرمراد( به او، اعالمیه ی ساعدی 
و بریده هایی از روزنامه های شامل مطالب و 
عکس گوهرمراد را در گنجه ی خانه ی طاهره 

پیــدا کردنــد، همــان نامه هایی کــه طاهره 
آن ها را بی جواب گذاشــته بود، گفته می شود 
اختــالف عقاید و ســالیق و اختــالف طبقاتی 
خانواده هــا دلیل ایــن بی اعتنایــی ظاهری 
به عشــق گوهرمراد بود، اما طاهــره تا پایان 
عمرش، این سکوت را نشکست و تنها زندگی 
کردن را ترجیــح داد که این ترجیح بی ربط به 
ســاعدی نبود، کوزه گرانی عادت داشــت، هر 

شب، برگ هایی از ساعدی را ورق بزند.
غالمحســین ســاعدی در یکی از ایــن نامه ها 
که شــهرت بیشــتری دارد، نام طاهره را بیش 
از ۳۰۰ بــار بــر روی کاغــذ نوشــته و کتابی که 
تدوینــی از نامه هایــش بــه طاهــره بــوده و 
چندین ســال قبل به چاپ رسیده هم مزین 
به همین صفحــه از نامه های ســاعدی برای 
معشوقه اش اســت، یادآوری بخش کوتاهی 
از ماجرای عشــقی ساعدی و طاهره، بهانه ای 
برای ذکــر ارزش خانــه ی طاهــره کوزه گرانی 
بــود تا دیگــر خانه های قدیمی کــه بعضی از 
آن ها دارای ارزش معنوی و معماری هســتند، 
به سرنوشــت خانــه ی طاهره که عشــق را در 

پستوی خانه نهان کرده بود، دچار نشوند،.
این در حالی اســت که حتی مزار غالمحسین 
ســاعدی در گورســتان تاریخی و گردشــگری 

پرالشــز پاریس، حــال و روز بهتــری از خانه و 
مزار طاهــره دارد، مزار طاهــره کوزه گرانی در 
آرامستان بقائیه محله ماراالن تبریز قرار دارد 
و بر روی ســنگ مزارش از او به عنوان زنی یاد 
شده اســت که در میان اســتخوان های گوهر 

مراد، آواز می خواند.
تخریب خانه های قدیمی و تاریخی به خبری 
معمول هر هفته تبدیل شده که هر بار در یک 
قسمت از کشــورمان اتفاق می افتد و جنجال 
خبــری و بی تفاوتی و وعده هــای بعد و بعید 
و فراموشــی، قســمت عمده ماجرا را تشکیل 
می دهند، اینبار هــم تنها خانه قدیمی محله 
مــاراالن تبریــز را برای قد علم کــردن و عرض 
اندام ســاختمان های بلند، تخریــب کردند، 
شــاید به نظر مســئوالن امر، ایــن خانه ثبتی 
نبوده و فاقــد ارزش نگهداری اســت، اما این 
نکته نباید دور از توجه بماند که کسی در این 
خانه زندگی کرده که بانی یکی از عشــق های 
بی تکرار  تاریخ بوده، از آن دوســت داشتن ها 

که مدت هاست کسی مثالش را ندیده است.
و  طاهــره  بــرای  مرثیــه ای  نوشــته،  ایــن 
گوهرمراد اســت، حادثه اای که عزادارن بیل 
را بــار دیگر، عزادار کرد و تــرس و لرز به جان 

خانه روشنی انداخت.
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تخریب خانه ی زنی که در میان استخوان های گوهر مراد، آواز می خواند

طاهره، طاهره، طاهره؛ فرجام میراث تبریز را می بینی؟
شورای شهر تبریز »یعقوب هوشیار« را به عنوان شهردار انتخاب کرد

انتخاب متفکرانۀ »هوشیار«! 

اما و اگرهای اخذ عوارض در آزادراه تبریز - سهند
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 جنــگ در اوکرایــن، مهم ترین خبــر این روزهای دنیای سیاســت 
اســت. کمک های مالــی و نظامی فراوان جهان غــرب به دولت و 
ارتش اوکراین، کار تصرف اوکراین از ســوی روســیه را دشوار کرده 

است.
اینکــه چرا پوتین این جنــگ را آغاز کرد و این طــور به اعتبارش در 
جهان سیاســت لطمــه زد، نتایج جنــگ برای اوکراین و روســیه و 
جامعۀ جهانی چه خواهد بود، و آیا ممکن اســت غیــر از اوکراین 
کشورهای دیگری نیز با حملۀ ارتش روسیه مواجه شوند، سواالتی 
است که در مصاحبه با دکتر پیروز مجتهدزاده، کارشناس مسائل 

ژئوپولیتیک بین المللی، مطرح شده است.
**********

    *جناب مجتهدزاده، به نظر شما دلیل اصلی روسیه برای 
حمله به اوکراین چه بود؟

    بــه نظر مــن مطالبی که پوتین در مورد علــت حملۀ نظامی به 
اوکرایــن مطرح می کند، یعنی مســائل امنیتــی و نازی زدایی رژیم 
سیاســی اوکرایــن، بهانه انــد. دلیل اصلــی پوتین بــرای این کار، 
بازگرداندن اوکراین و بقیۀ کشــورهای اروپای شــرقی به وضعیت 
پیشــین آنها به عنوان کشــورهای اقماری روســیه تزاری و شوروی 

پیشین در اروپا است.
   هدف پوتین این بوده اســت که روســیه مجــددا بتواند تبدیل به 
یک هارتلند ))heartland سیاســی و ژئوپولیتیکی بشــود در میان 
کشورهای اروپای شرقی. به عبارت دیگر شخص پوتین در این زمینه 
نه تنها دچار اشتباه محاسباتی شد، بلکه با سخنانش علنا ثابت کرد 
بیش از هر چیزی تحت تاثیر خودشــیفتگی ها و خوش  خیالی  های 

خودش به عنوان تزار جدید یا امپراتور جدید روسیه است.
   او کاری را شروع کرد که در عمل معلوم شد محاسبات دقیقی برای 
انجامش صورت نگرفته بود؛ چه از نظر نظامی و اقتصادی، چه از 

نظر سیاسی و عملیاتی.
    ایــن اقــدام از هیــچ نظــر ســر و ســامان و برنامه ریزی درســتی 
نداشــت و نتیجه اش چیزی غیر از این هــرج و مرجی که می بینیم 
نمی توانســت باشد و آن هم شکســت اقدام پوتین در عمل بوده 
اســت. ولی روسیه کشــور بزرگ و پرتوانی اســت و هنوز هم خیلی 

ظرفیت دارد که شکست را بیش از این تحمل کند.
    گویا پوتین از نظر روحی و روانی در شرایطی نیست که بفهمد در 
یک مقطعی باید جلوی ضرر را بگیرد. به نظر نمی آید پوتین بتواند 
به فکر جمع و جور کردن این وضعیت باشــد؛ قبل از اینکه به کلی 

اعتبار روسیه و خودش در دنیای سیاسی امروز پایمال شود.
    الجرم من فکر می کنم این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشــت 
و این بســیار تاسف آور اســت که مردم اوکراین و ســربازان روسی 
در این جنگ کشــته می شــوند هزاران خانــوادۀ اوکراینی در به در 
می شــوند. زنان و کودکان اوکراینی در این ســرمای سخت اروپای 

شرقی آواره و بی خانمان شده اند و این جای تاسف فراوان دارد.
    چرا این آقا که طی ســال های گذشــته ســعی می کــرد خودش را 
یــک سیاســتمدار معتبر، یــک رهبر برجســته، آن هم رهبر کشــور 
بزرگی مثل روســیه جلوه دهد، این طور خودش را بی اعتبار کرد؟ 
کشورگشــایی در دهــۀ دوم قــرن بیســت ویکم واقعــا حماقت و 

خودفریبِی بیش از اندازه می طلبد.
   * اگر پوتین بتواند کل اوکراین را تصرف کند، احتمال دارد قصد 
تصرف مولداوی را هم داشته باشــد؟ چون مولداوی هم بخشی 
از شــوروی بوده و ضمنا عضو اتحادیۀ اروپا و ناتو نیســت. ضمنا 
فنالنــد و ســوئد هم عضو ناتو نیســتند امــا عضو اتحادیــۀ اروپا 

هستند و روسیه این دو کشور را هم تهدید کرده.
   بــه نظرتان در صورت حملۀ روســیه به فنالند و ســوئد، 

آمریکا و اتحادیۀ اروپا چه واکنشی خواهند داشت؟
    این ســؤال ما را دعوت می کند کــه وارد محدودۀ حدس و گمان 
شویم و طبیعتا اگر بحث را بر اساس حدس و گمان هدایت کنیم، 
از واقعیــت ماجرا دور خواهیم شــد. اگر پوتیــن حملۀ نظامی به 
اوکراین را به نتیجۀ دلخواهش برساند، چه خواهد شد؟ این یک 

"اگر" بسیار بزرگ است که به نظر من واقعیت پیدا نخواهد کرد.
     او نمی تواند یک کشــور مســتقل عضو ســازمان ملــل متحد را 
اشــغال کند بی آن که خودش را دچار سرنوشت صدام حسین در 

کویــت کند. من فکر می کنــم همین حد مقدار هم کــه وارد اقدام 
نظامی شده، واکنش های بین المللی برای او درس های خوبی در 
بر داشــته است. اما اگر او در اوکراین موفق شود و اگر بخواهد پا را 
فراتر بگذارد و برود به ســمت کشورهای دیگر، اگر آن کشور بعدی 

عضو ناتو باشد، تکلیف کامال روشن است.
   ورود ارتش روسیه به یک کشور عضو ناتو به معنای اعالم جنگ به 
خود ناتو است. در این صورت صد در صد جنگ جهانی سوم آغاز 
خواهد شــد. اما اگر ارتش روسیه وارد کشورهایی شود که در حال 
حاضر عضو ناتو نیستند ولی در مرزهای حساس امنیتی ناتو قرار 

گرفته اند، مسلما تفاوت چندانی ایجاد نخواهد شد.
    مــا در حــال حرف زدن دربــارۀ یک وضعیت ژئوپولتیکی بســیار 
حساس و خطرناک هستیم. ممکن است پوتین چنین هواهایی 
در ســر داشــته باشــد، اما با همین درســی که از حمله به اوکراین 
گرفته، او قطعا به این نتیجه رسیده است که نمی تواند به عنوان 
قهرمان جهان شــرق، شرق سیاسی، ظاهر شــود و در مقام یکی از 

روسای اتحاد جماهیر شوروی خودنمایی کند.
    فکــر نمی کنم پوتین چنین اســتنباط هایی از عملکردش را برای 
خودش مثبــت ارزیابی کرده باشــد. ما در شــرایط حیرت انگیزی 
هستیم. یعنی می بینیم پس از فروپاشی شوروی، پوتین توانست 
با درایت و کاردانی تمام، روسیه را جمع و جور کرده و به یک قدرت 
بسیار مهم، بلکه به یک ابرقدرت سر بر آورنده تبدیل کند. ولی در 
عین حال می بینیم که این شــخص با همۀ بازی های ژئوپولتیکی 
ماهرانه اش، چطور در یک مــورد بخصوص، یعنی مورد اوکراین، 
گرفتار چنین توهمی شــد و عمیقا دچار خطای محاســباتی شد. 
واقعا به نظرم او اسیر خودشیفتگی های خودش شد و تصور کرد 
که در مقام یکی از ابرقدرت های دنیای موجود، می تواند وضعیت 

سیاسی جهان را دگرگون کند.
    بــه هر حــال من گمــان نمی کنم این اقــدام پوتیــن در اوکراین 
عاقبــت خوشــی بــرای خودش و کشــورش در بر داشــته باشــد. 
واقعیت مسلم این است که تا اآلن، پوتین اعتباری را که طی بیش 
از دو دهه کســب کرده بود خدشه دار کرده است. نیز اعتبار کشور 
خودش را. به همین دلیل، دیگر آن نفوذ سیاسی سابق را نخواهد 
داشــت؛ نفوذی که بــر اســاس آن می توانســت به ایران یا ســایر 

همسایگانش چیزی را تکلیف کند.
    *برخــی از مردم روســیه هــم از ترس شــرایط اقتصادی 
آتی روســیه و احتمال ورود روسیه به یک جنگ هسته ای، 
در حال ترک کشورشــان هســتند. با توجه به این شرایط، 
احتمال می دهید در داخل روســیه حرکتی مثل انقالب یا 

کودتا شکل بگیرد که پوتین از قدرت ساقط شود.
  بسیاری معتقدند مردم روسیه چندان دموکراسی خواه نیستند. 

ولی به هر حال به امنیت و رفاه خودشان عالقه دارند.
 بــه نظرم نارضایتی در روســیه همیشــه وجود داشــته و االن هم 
طبیعتا بیشــتر شــده. گســترش این نارضایتی، قاعدتا پایه های 
نفوذ پوتین در میان مردم روسیه را متزلزل تر خواهد کرد. ولی ما 
باید توجه داشته باشیم که ملت روسیه را نمی توانیم همانند ملت 

بریتانیا، ملت فرانسه یا ملت ایران بنگریم.
    علــت این وضــع، طوالنی بودن دوران فشــار نظــام ضد ملتی 
شــوروی اســت؛ حکومتی که به ملت اعتقاد نداشت و موجودیت 
ملت هــا را تخریــب می کــرد و احساســات و انگیزه های ملــی را از 
بین می برد. کمونیســت ها به ملت اعتقاد نداشــتند؛ به "خلق" 
اعتقاد داشتند و خلق هم شامل همۀ آدم ها با زبان ها و اشکال و 

هویت های مختلف بود.
   بعــد از ســال ها تداوم حکومت شــوروی و احیای روحیۀ روســیۀ 
تزاری در دوران بعد از شــوروی، روحیه ای کــه آن هم برای "ملت" 

ارزش قائــل نبود، الجرم ما در روســیه با ملتی واحــد و یکپارچه و 
مصمم مثل ملت ایران یا ملت فرانســه مواجه نیستیم. بنابراین 
من انتظار ندارم این مــردم در مقابل پوتین و خطاهای بزرگش، 
حرکتی انقالبی از خودشان نشــان دهند. اما ما می توانیم انتظار 
داشــته باشیم نیروهایی در روســیه، نقطۀ پایانی بر این اقدامات 

حیرت انگیز پوتین بگذارند.
   احتمــال اینکــه نظامیان یا سیاســتمداران روســی اقدامی علیه 
پوتیــن انجام دهند، بیشــتر از احتمــال اقدام ملت روســیه علیه 
پوتین اســت. مردم روســیه هم مثل مردم اوکراین در حال فرار از 
کشورشــان هســتند. با این حال ملت اوکراین یک غیرت و شرف 
ملی حیرت انگیزی هــم از خودش نشــان داده و در مواردی حتی 

پوتین را نیز حیرت زده کرده است.
   اوکراینی هــای کــه در کشــورهای غربی زندگی موفقــی دارند، به 
اوکراین بازگشــته اند تا از کشورشان دفاع کنند. این روحیه بسیار 
جالب توجه اســت و همین روحیه نخواهد گذاشت که پوتین در 

اوکراین به موفقیت مد نظرش برسد.
   *پوتیــن در مجموع دیکتاتــور عاقلی بود و با صــدام و قذافی و 
رهبر کرۀ شــمالی فرق داشت. االن جوری بی اعتبار شده که برخی 

به این نتیجه رسیده اند که او دارد عقلش را از دست می دهد.
    البته برخی هم گفته اند که او دارد نقش آدم دیوانه را بازی می کند. 
بــه نظرتان این وضعیت را باید بر اســاس روانکاوی پوتین تبیین 
کرد یا نیازمند تبیین کارکرد سیستم سیاسی حاکم بر روسیه است؟
    فکر نمی کنم که پوتین در حال ایفای نقش یک مرد دیوانه باشد. 
او البته اهــل بلوف زدن و بازی کردن ژئوپولتیکی هســت، ولی تا 
این جا، وقتی که به رفتار و گفتار و کردارش نگاه می کنیم، نشانه ای 
از جنون به معنای دیوانه شــدن در او نمی بینیم. اما نشــانه های 

زیادی داریم از روانشناسی یا روحیۀ شخصی پوتین.
    از گفتــار و کــردار او درمی یابیــم کــه او اســیر خودبــاوری بــد و 
خودشیفتگی مضری شده است. خودشیفتگی در عالم سیاست، 
در بازی های ژئوپولتیکی، بســیار خطرناک می تواند باشد. پوتین 
بدون اینکه دلیلی برای تهدید اتمی داشــته باشد، به راحتی این 
تهدیــد را مطرح کرد. این یعنــی پوتین واقعا بــاور دارد که با یک 
اشــاره به استفاده از ســالح اتمی، می تواند دنیا را مسخر کند و به 

دنبال خودش بکشاند.
   این خود باوری، نه عاقالنه، که بسیار زیان  بخش برای خود پوتین 
است. من البته با شــما موافقم او را نمی توان شبیه صدام حسین 
و قذافی و ســایر دیوانه های خاورمیانه دانســت. ولــی اقدام او در 
حملۀ نظامی و تالش برای اشــغال پایتخت یک کشــور مســتقل، 

شباهت زیادی با اقدام صدام حسین در حمله به کویت دارد. عینا 
به همان صورت و با همان رجزخوانی ها و تهدیدات توام است.

    این نشان دهندۀ روحیه ای است که اگر هم تا االن متزلزل نبوده، 
از ایــن به بعد متزلزل خواهد شــد. به نظر مــن اگر این وضعیت 
ادامه یابد، پوتین بعد از مدتی کنترل اعصاب خودش را به کلی از 
دست خواهد داد و این بدترین مصیبتی است که می تواند به سر 

یک آدم خودباور و خود قهرمان پندار مثل پوتین بیاید.
    بــه نظرم ایــن کار پوتین به مــرگ اعتباری که او بــرای خودش و 
کشــورش بدســت آورده، منتهی خواهد شــد. اگر ایــن تحریم ها 
اعمــال شــوند، بعد از مدتــی نتایج اقتصــادی وحشــتناک برای 
روســیه در بر خواهد داشــت و همیــن می تواند نقطــۀ پایانی بر 

خودخواهی های پوتین بگذارد.
   اگر اوکراین به دو کشور شرقی و غربی تقسیم شود، فکر نمی کنید 
عجالتا راه حل مناسبی برای پایان جنگ و ویرانی در اوکراین و رفع 

شدن خطر جنگ جهانی از سر مردم دنیا باشد؟
   من زیاد در این زمینه خوش بین نیستم که جهان قبول بکند که 
اوکراین، یک کشور مستقل سازمان ملل به دو منطقۀ تحت نفوذ 
روســیه و غرب و یک منطقۀ حائل تقسیم شــود. به نظرم جهان 

آمادگی پذیرش چنین چیزی را ندارد.
    اگر چنین وضعیتی پیش آید و جهان کنونی هم آن را قبول کند، 
روســیه و پوتین در کار بســیار خطا و خطرناک خودشــان موفق 
شــده اند. یعنی دوبــاره موفق شــده اند مرزهای سیاســی اروپا را 
تغییر دهند و اقمار تازه ای برای امپراتوری جدید روســیه درســت 
کنند. منطق حکم می کند جهان زیر بار چنین ایده ای نرود. ضمنا 
من گمان نمی کنم جنگ جهانی به این سادگی اتفاق بیفتد. هرگز 
نبایــد به یک متجــاوز بین المللی دســتمزد داد. اگرچــه تاکنون 
ایــاالت متحده و ناتو در برابر تجاوز روســیه به اوکراین مماشــات 
می کننــد، باالخره لحظه ای فرا خواهد رســید که عملکرد روســیه 

برای جهان غرب یک مسئلۀ حیاتی خواهد شد.
   مثال اگر روسیه بخواهد بعد از اوکراین به سراغ کشور دیگری برود. 
این کار باالنس های ژئوپولیتیکی را در نظام جهانی از بین خواهد 
برد و این می تواند زندگی صلح آمیز امروز جهان بشری را به خطر 
بیندازد. به همین دلیل من فکر نمی کنم قدرت های غربی حاضر 

باشند به پوتین بابت حمله اش به اوکراین مشتالق بدهند.
   اگر تقســیم اوکرایــن راه حل قابل قبولی نباشــد، چطور 
می تــوان این جنــگ را متوقف کرد؟ آیا راهش این نیســت 
دنیای غرب بپذیرد که خواسته های پوتین در اوکراین باید 

محقق شود؟

    بــه نظرم االن زود اســت که ما ابــراز ناامیدی کنیــم دربارۀ نتایج 
اقدامات دنیای غرب علیه پوتین و روســیه در ماجــرای اوکراین. 
تحریم های کمرشکن تازه اعالم شــده اند اما هنوز اجرا نشده اند. 

باید صبر کنیم.
     ایــن تحریم ها وقتی به درســتی اجرا شــوند، زندگــی اقتصادی 
طیف وسیعی را در روسیه زیر مهمیز خودشان می آورند. به نظرم 
اجــرای کامل ایــن تحریم ها شــرایطی پیش خواهنــد آورد که به 
احتمال قوی خود پوتین سعی می کند به کناری بنشیند تا غائله 
ختم شــود. یا ممکن اســت نیروهای داخلی رژیم روســیه در خود 

کرملین بلند شوند و پوتین را کنار بزنند.
    هنــوز خیلی زود اســت که ما فکــر کنیم دنیا تمام شــد و تنها راه 
نجات دنیا از وضعیت فعلی این اســت که ما خواسته های پوتین 

را برآورده کنیم و نصف یک کشور را تحویل او دهیم.
    هنوز خیلی زود است برای فکر کردن به این راه حل ها. زمان الزم 
است. همه چیز روسیه تحت تحریم است. تحریم های وضع شده 
تمام زوایای زندگی اقتصادی روســیه را در بــر می گیرد. حتی پرواز 
هواپیماهای روســی بر فراز بســیاری از کشــورها ممنوع می شود. 
وقتــی این شــرایط کامال محقق شــوند، جهان باید نظــاره کند و 
ببیند آیا تحریم ها می توانند چارۀ کار باشند یا اینکه باید به راه ها و 

چاره های دیگر فکر کرد؟
   شما بین جنگ اوکراین و احیای برجام رابطه ای می بینید؟ 

این جنگ به سود احیای برجام است یا به ضرر آن؟
   به نظر من جنگ اوکراین تاثیر مستقیمی بر روند مذاکرات برجام 
ندارد چه رســد به اینکه بخواهد در مذاکــرات ایران و دنیای غرب 
موثر باشد. روسیه در تمام این مدت که بحث برجام مطرح بوده، 
یکی از بازیگران نسبتا مهم در این ماجرا بوده و در مواردی روسیه 

هم مشتاقانه به خدمت امیال آمریکا درآمده است.
    لــذا من فکر نمی کنم این جنگ تاثیری بر مذاکرات احیای برجام 
داشته باشــد. خوشبختانه نشانه هایی هســت که مذاکرات بین 
ایران و آمریکا در حال حرکت به ســمت افق های امیدوارکننده ای 
است. ما عالئمی در دست داریم که آمریکا و ایران در این مذاکرات 

در برابر هم انعطاف هایی نشان داده اند.
    در این شرایط من فکر نمی کنم وضعیت اوکراین تاثیر مستقیمی 
بــر موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات برجام داشــته باشــد. مگر 
اینکه روسیه بخواهد این وســط دست به خرابکاری عمدی بزند. 
در ایــن صورت بــه نظرم ایــن کار روســیه اتفاقا می تواند ســبب 
نزدیکی های بیشــتر بین ایران و غرب شــود. مثــال تهدید پوتین 
به آغــاز جنگ جهانی هســته ای، عمــال می تواند ایــران را به غرب 

نزدیک تر کند.
    بــه نظر من پوتین دســت به یک قمار حساب نشــدۀ بزرگ زده 
اســت و از همان آغاز، ما شاهد نشانه های شکست او در این قمار 
هستیم. روسیه یکی از پنج کشور عضو شورای امنیت است که حق 

وتو دارند.
    وقتی چنین کشــوری درک نمی کند که مقررات ســازمان ملل در 
زمینۀ احترام به موجودیت کشــورها الزم اجرا اســت و اســتقالل و 
موجودیت یک کشور عضو ســازمان ملل را این طور مورد تهاجم 
قرار می  دهد، نهایتا باید گفت که پوتین دست کمی از دیوانه های 

خاورمیانه ای ندارد.
    اگــر قدرت هــای جهانی اوکرایــن را تقدیم پوتیــن کنند، خیانت 
بزرگی به صلح و امنیت جهان بشری کرده اند؛ چراکه این صلح و 
امنیت، فقط و فقط روی ادامۀ توازن های موجود استوار است. این 
موازنه ها اگر به هم بخورند، صلح و امنیت پایدار در جهان بشری 

به هم خواهد خورد.                                                                                              
  عصر ایران

                سامان عابری

 وقتی جنگ در می گیرد، تنها در لحظاتی کوتاه هستی انسان که هیچ؛ 
جان های بســیار پر می کشند، فنا می شوند و شــاید فراموش؛ گویی 
آنانی که بر خاک سوخته می نشینند، هیچ گاه روی زمین زیست نکرده 

و نبوده اند.
بدیهی اســت که بســیاری از خانواده هــا نمی توانند از حــوادث دنیا 
بی خبر بمانند؛ دایره جنگ تبعات بسیاری برای مردمان دور و نزدیک 
از جبهه هــای نبرد دارد از آثار سیاســی و اجتماعی تا ســایه ســنگین 
گرانی بر ســفره ها. اما قصه امروز ما نه ســفره های خالی، بلکه رویای 

کودکانه ای است که زیر سایه اخبار جنگ رنگ می بازد.
اضطراب؛ هدیه اخبار جنگ به کودکان

اخبار جنگ، رویای کودکان را چه رنگی می کند؟ چه باید کرد؟
»بیــن المللــی« یعنی چــه؟ »ناتــو« چیه؟ »ســازمان ملــل« کیه؟ 
»بحران« یعنی چه؟!  این ها پرســش هایی اســت که بــا اخبار جنگ 
جدید روســیه و اوکراین در ذهن بســیاری از کودکان مطرح شــده و 
بزرگان گاهی می مانند که چگونه باید مفاهیم »جنگ« و »کشتن« را 

برای بچه های خود توضیح دهند.
آیا باید کودکان از اخبار جنگ مطلع شــوند؟ پاســخ به این پرســش 
بسیار روشن است و آن گونه که »علیرضا تبریزی« رواشناس کودکان 
به خبرآنالین می گوید: اخبار بزرگساالن باید از کودکان جدا باشد و در 

این بحثی وجود ندارد.
اما همواره فراهم کردن یک شرایط پاستوریزه و دور از اخبار خشونت 
برای والدین مهیا نیســت و حتی در بســیاری موارد این اخبار تبدیل 

می شود به گفت وگوهای روزمره و عادی بزرگترها.
در نهایــت هجوم این اخبار ذهن و زندگی کــودکان را تحت تاثیر قرار 
می دهــد. چه تاثیــری؟ تبریزی توضیح داد: نخســتین چیــزی که از 
اخبار جنگ وارد ذهن کودکان می شــود، اضطراب است.هنگامی که 
یک جنگ را به صورت مشاهده ای تجربه می کنیم، اولین چیزی که با 
آن درگیر خواهیم شد اضطراب اســت؛ اضطراب از دست دادن. مثال 
یک نفر کشته می شود و همین مشــاهدات در بازی های کودکان نیز 
مشــاهده می شود؛ آنها شــروع به تفنگ بازی می کنند و با آن یک نفر 
دیگر را می کشــند. این اضطراب به مرور وارد ذهن کودکان می شــود 

این که نُکند من یا خانواده من کشته شوند؟! و همین اضطراب برای 
آنها تبعاتی خواهد داشت.

این روانشــاس کودک می گوید به دلیل این کــه جامعه ایران به طور 
عملــی خود جنــگ را تجربه کرده اســت از این روی خــود خانواده ها 
درگیر اضطراب جنگ هســتند؛ یعنی بزرگترین مشــکلی کــه ما با آن 
در عمــل روبرو هســتیم، اضطراب خــود والدین اســت. بچه ها هم 
هنگامی که در معرض این اضطراب قرار می گیرند کار والدین بســیار 
دشوار می شــود؛ چون از ســویی خود خانواده ها اضطراب دارند و با 
درگیر شدن کودکان با اضطراب، در عمل مجموعه ای از اضطراب ها 
سیستم خانواده را تشکیل می دهند که می تواند آسیب های فراوانی 

به تمام اعضا وارد سازد.
آموزش  مشاهده ای خشونت

فارغ از اضطراب، آســیب های دیگری به روان کودکان وارد می شود 
که تبریــزی از آنها به عنوان »یادگیری مشــاهده ای خشــونت« نام 
می بــرد و می گویــد: هنگامی که کــودک در تلویزیون شــاهد عبور 
یک تانک از روی یک ماشین اســت، به صورت ناخودآگاه یاد گرفته 
و تــالش می کنــد تــا آن را تکــرار کند؛ یعنــی مشــاهده صحنه های 
خشونت آمیز باعث یادگیری مشاهده ای می شود و چه اکنون و چه 
در آینده امکان دارد همین خشونت را به صورت عملی ودر اشکال 
مختلف از خود بروز دهد. به طور مثال هنگامی که شــاهد فاجعه 
قتل خانوادگی اخیر در اهواز بودیم، ماجرا صرفا به عامل آن حادثه 
و مفهومی به نام »غیرت« بــاز نمی گردد؛ بلکه به چیزهایی مرتبط 
اســت که پیشتر از راه مشــاهده آموخته اســت؛ چیزهایی از جنس 
کشــتن و آســیب رســاندن. به همین دلیل ما شــاهد افزایش آمار 
نزاع های خیابانی هستیم. این هم شاید دومین خروجی از تبعات 

شنیدن اخبار جنگ توسط کودکان و حتی والدین باشد.

گاهــی بچه ها با پرســش هایی در ارتباط با مفاهیــم و ادبیات جنگ، 
والدین خود را به چالش می کشند پاسخ به آنها به ویژه در مواردی که 
مرتبط با موضوع »مرگ« و »کشتن« باشد، بسیار دشوار خواهد بود.

تبریزی درباره راهکارهای مواجهه با این مسائل توضیح می دهد: 
تشــریح این مــوارد بســتگی بــه نــوع واژگان دارد؛ برخــی کلمات 
دریافتی از اخبار و پرســش از آنها توسط کودکان، موجب افزایش 
اطالعات عمومی کودکان می شــود و شاید هم برای او مفید باشد 
مثال ســوال دربــاره کلماتی مانند این که »بین الملــل«، »ناتو« و 
»ســازمان ملل« یعنی چه؟ توضیح درباره آنهــا منجر به افزایش 
اطالعات عمومی کودکان می شــود اما در برخــی موارد مفاهیمی 
مانند »مرگ«، »کشــتن« و واژگانی  مترادف با آن مطرح می شود. 
در اینجا باید والدین در عمل مفهوم مرگ را برای کودکان توضیح 

دهند. بــرای توضیح این مفهوم بســتگی به ســن بچه هــا باید از 
مفاهیم بسیار ســاده مانند ُعمر گیاه بهره ببریم. حتی به والدین 
توصیه می شــود که در خانه دست کم یک لوبیا یا هر نوع دانه ای را 
بکارند تا کودکان شاهد رشــد و در نهایت خشک شدن آن باشند. 
این گونه می توان مفهوم طول عمر و در نهایت مرگ را به کودکان 
توضیح داد، ایــن که هر موجود زنده ای یک طــول عمر دارد که با 
از دســت دادن آن می میرد. حاال در همین فرایند می توان واژگانی 
مانند »کشتن« را توضیح داد به این معنی که یک فرد چون کنترل 

خشم خود را نداشته، دست به این اقدام زده است.
کودکان را به چالش بکشید

تبریزی در پاســخ به این ســوال که چگونه می توان آثار اخبار جنگ 
را بــر کودکانی که در جریان آن قــرار می گیرند، خنثی کرد یا کاهش 

داد؛ می گوید: خنثی شــدن آثار اینها به کمک روشــی است که از آن 
بــه عنوان »هــوش هیجانی« یــا مهارت های زندگی بــا عنوان حل 
مسئله، یاد می شود. به طور مثال از کودکان خود سوال کنیم  اگر ۲ 
کشور یا ۲ نفر انسان وقتی با هم ناسازگار بودند و یا اگر دعوایشان 
شــد باید چــه کاری انجــام دهند؟ یا این که اگر شــما با دوســتتان 
دعوایتــان شــد، چــه کاری انجام می دهید؟ اگر دوســتتان شــما را 
بزند، چه کار می کنید؟ در این روش باید مهارت حل مسئله توسط 
کودکان را افزایش داد. متاســفانه قدرت حل مسائلی مانند جنگ 
و دعوا، توســط کودکان در کشور ما به شدت ضعیف است. معموال 
والدین در گذشته به صورت رایج  به کودکان خود یاد می دادند که 
در هنگام دعــوا و کتک، واکنش هایی مانند؛ عمل متقابل، فرار و یا 
اطالع به بزرگترها را انجام دهند. اما هیچ گاه به بچه ها آموزش تفکر 
و اندیشــیدن برای یافتن بهترین راهکار بســتگی به موضوع  داده 

نشد. همواره ما به جای آنها فکر کرده  و به آنها راهکار داده ایم.
تبریــزی می گوید: می توان در همین فرایند شــنیدن اخبار،  بچه ها را 
وارد چالش و اندیشیدن به موضوع کرد که اگر شما بودید، چه کاری 
انجــام می دادید؟ البته ایــن چالش به فرض این اســت که کودکان 
به صــورت ناخواســته درگیر اخبــار جنگ شــوند. نباید آنهــا به این 
باور برســند که در همه موارد باید جنگید و کشــت؛ باید بیاموزند که 

راهکارهای بهتری هم وجود دارد.
جنگ و تبعات آن ادامه دارد؛  ترس، اضطراب، کشتن، از دست دادن، 
ترویج خشونت و ... امروز در روسیه و اوکراین و شاید فردا جنگ افروز 
دیگری پنجه بر چهره صلح بکشــد. اما آن چه مهم اســت حفاظت از 
روان کودکان و رویاهایشــان است که نباید زیر سایه اخبار جنگ تیره 

و تار شود. شاید آینده سبزتر شود.
خبرآنالین

جنگ اوکراین در گفت وگو با پیروز مجتهدزاده

قصۀ پوتین و اوکراین، حکایت صدام و کویت است

»ناتو« چیه؟ »سازمان ملل« کیه؟ »بحران« یعنی چه؟

چطور از کودکان مان در برابر اخبار جنگ حفاظت کنیم؟
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           رضا اسدآبادی

طــرف کارفرمایــی و دولت در عیــن ادعای تامیــن عدالت 
مزدی معتقدند که ایده »مزد منطقه ای« انگیزه کارفرمایان 
در مناطــق محروم و دور از مرکز برای اســتخدام نیروی کار را 
افزایش می دهد. همه این ادعاها زمانی درســت اســت که 
فرض اولیه این افــراد مبنی بر اینکــه »هزینه های مردم در 
شهرستان ها بسیار کمتر از کالنشهرهای ایران است« اثبات 

شود.
یکی از مباحثی که موجب شــده در ســال های قبل )توسط 
نماینــده وقت مردم اصفهان( ایده »دســتمزد منطقه ای« 
مطرح شده و بسیاری از کارفرمایان و مقامات دولتی نیز در 
برابر طرف کارفرمایی هرســال آن را تکــرار کنند، این ادعای 
اقتصادی اســت کــه »هزینه هــای زندگی در شهرســتان ها 
با شــهرهای بــزرگ و به خصــوص تهــران تفاوت بســیاری 
دارنــد« و در نتیجــه ی ایــن ادعــا می بینیم ایــده ی تفکیک 
شــهری و منطقــه ای مزدها مطــرح و بر آن تاکید می شــود. 
طــرف کارفرمایــی و دولت در عیــن ادعای تامیــن عدالت 
مــزدی، معتقدنــد که ایــده ی »مــزد منطقــه ای« انگیزه ی 
کارفرمایــان در مناطق محروم و دور از مرکز برای اســتخدام 
نیروی کار را افزایش می دهد. اما واقعیت این اســت که این 
ادعاها زمانی درســت اســت که فرض اولیه این افراد مبنی 
بــر اینکه »هزینه های مردم در شهرســتان ها بســیار کمتر از 
کالنشهرهای ایران است« اثبات شود. به نظر می رسد عالوه 
بر اثبات این مدعا الزم اســت تا از لحاظ علمی و حقوقی نیز 

امکان تحقق این ایده مورد بحث قرار گیرد. 
 بحث مزد منطقه ای و طبقه بندی حداقل مزد در 

قانون کار نیست
فاصله مزدی به دلیل فاصله هزینه ای منطقی 

نیست
یکــی از مباحثی که بحــث تفکیک خط فقــر و خط هزینه ای 
منطقه ای را به چالش می کشــد، فقدان وجود این بحث در 
قانون کار است. گشواد منشی زاده )کارشناس حوزه تعاون 
و کار(  در رابطه با این مســئله می گوید: بحث مزد منطقه ای 
و طبقه بنــدی مزد به دلیل تفــاوت هزینه هــا در قانون کار 
مطرح نیســت. مثال افرادی که چنیــن ادعاهایی را مطرح 
می کننــد مانند همان حکایت مشــهور اســت کــه فردی به 
مالنصرالدین گفت مرکز زمین کجاســت؟ و مال به او پاســخ 
داد، از همین جایی که من ایســتادم! این درست نیست که 

ما بدون مبنای حقوقی و علمی حرف بزنیم. 
منشــی زاده بــا بیــان اینکــه »حداقــل در منظر قانــون کار 
جمهوری اســالمی نه خط فقر اســت و نه خــط فقر مطلق، 
بلکه تامین آبرومندانه حداقل های الزم برای گذران معاش 
و زندگــی خانوار چهارنفره اســت« ادامه داد: ســبدی که در 
قانون کار مطرح اســت شامل بسته گســترده ای از مسکن، 
بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی، سفر و خوراک و پوشاک 
ســالم و آبرومند اســت. این برای قانون کار اهمیت دارد که 
فرد حقوق بگیر اساســا در ســختی زندگی نکند. این شرایط 
برای همه کارگران از کارگر ساده بدون تخصص در دورترین 

نقاط محروم کشور نیز صادق است. 
این کارشــناس مســائل حقوقی با بیان اینکه »طبقه بندی 
حقوق هــا بــا قــراردادن قیــد قانونــی و تغییــر بندهــا و 

تبصره هــای قانون از نظر حقوقی بالمانع اســت« افزود: با 
همه این احوال خط فقر و سبد معیشت در تهران تا زاهدان 
چندان متفاوت نیســت. تقریبا به جز رقم مربوط به تامین 
مســکن، باقی هزینه ها اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. مثال 
در مناطــق دور افتــاده رقم هایــی مثل هزینه بهداشــت و 
درمان باتوجه به کمبودها بیشــتر است که می تواند هزینه 

بیشتری را به مردم تحمیل کند. 
وی با تاکیــد بر اینکه »در این شــرایط نــه کارفرما وضعیت 
مناســبی دارد، هم دولت کســری بودجه بیشتری را تحمل 
می کنــد و هــم کارگــران نمی تواننــد وضعیت موجــود را از 
نظر درآمدی و معیشــتی ادامه دهند« تصریح کرد: در این 
شــرایط برای انجام تعهدات قانونی کارفرما و دولت نسبت 
بــه کارگــران، دولت به جای ایجاد فشــار بیشــتر بــه گردن 
زحمتکشــان و نقــض قوانیــن موضوعــه کشــور، اقدامات 
ســاختاری برای حل مسائل ســاختاری مانند فساد، اتالف 
منابــع، خــروج منابــع از تولید و ســایر اقدامات سیاســی و 
اجتماعی مرتبط را درپیش بگیرد و به امور دیگری که نهایتا 

به زیان بخشی از جامعه است دست نزند. 
به جز مسکن، سایر اقالم و هزینه ها در شهرستان ها 

بیشتر است
بنابر قانون اساسی نباید میان کارگران تبعیض قائل 

شد
عــالوه بــر کارشناســان مربــوط بــه حــوزه مســائل کار و 
اقتصاددانان، فعاالن کارگری مناطق حاشــیه ای کشــور نیز 
از وضعیت فاصله هزینه ای بین مناطق مرکزی و حاشیه ای 
مطلع هستند. از جمله کســانی که در این زمینه اظهارنظر 
می کننــد، می توان به ناصــر آغاجری )فعال کارگــری( که در 
مناطق جنوب کشــور و پروژه های عســلویه فعال بوده و از 
نزدیک پیگیر مســائل صنفی و معیشــتی کارگــران مناطق 
دور از مراکز اســتان ها بوده اســت، اشــاره کرد. وی با اشاره 
بــه ادعاهای اخیر معاونــت رفــاه وزارت کار درباره خط فقر 
۴میلیــون تومانی، اظهار کــرد: ادعاهایی کــه در این زمینه 
می شــود اصال صحــت ندارد. مــا می توانیم با اتــکا به بحث 

وضعیــت حمل و نقل و انتقال مایحتــاج و کاالها ادعا کنیم 
که بســیاری از اقالم از جمله پوشــاک از کالنشــهرها برای ما 
کارگــران مناطق حاشــیه ای و محــروم گران تر اســت. علت 
دیگر این اســت که در تهران نظارت های قیمتی و تعزیراتی 
دائمــی وجــود دارد و این نظارت در شــهرهای بــزرگ دیگر 
مثل مشهد و تبریز و اصفهان نیز با قوت دیده می شود، اما 
این نظارت های صنفی اساســا در مناطق حاشیه ای و دیگر 

استان ها وجود نداشته و هزینه مبادله کاال باالتر است.
این فعال کارگری با اشــاره به اینکه »طبق قانون اساسی که 
سند مشــروعیت دهنده نظام اســت، مالک تامین کارگران 
سبد معیشت است که تامین آن در اغلب مناطق هزینه ای 
مشــابه دارد« افــزود: در میان اقالم مختلــف به تنها قلمی 
که می توان اشــاره کرد، هزینه مســکن اســت که نســبت به 
مناطق مرکــزی و پایتخت ارزان تر اســت، هرچند در همین 
بحث مســکن نیــز می توان گفت کــه تنها اجاره بهــا ارزان تر 
است و بین قیمت خرید مسکن و اجاره بها در شهرستان ها 
به نسبت تهران فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ به عبارت 
بهتــر، فاصلــه نهایی مســکن هــم در نهایت بیــن تهران و 

شهرستان ها چندان قابل توجه نیست. 
آغاجــری با بیــان اینکه »رقم حداقل ســبد معیشــت طبق 
اعالم خود مقامات و کارشناســان مورد تایید دولت نزدیک 
بــه ۱۰میلیون تومان اســت«، بیان کرد: باقــی ادعاها جنبه 
تبلیغاتــی دارد. بســیاری از اقــالم مصرفی اساســی که باید 
معیار اصلی تورم باشند، در دو سه سال اخیر رشد ۲۰۰ و گاه 
حتی ۳۰۰درصدی داشته اند؛ با این وصف افزایش دستمزد 
نبایــد منطقــه ای یا حتــی برمبنای تورم باشــد، بلکــه باید 
براســاس قیمت های روز کاالهای ضــروری و حداقل همین 

سبد معیشت تعیین شود. 
وی با اشــاره به سیاست های تعدیل ساختاری پس از پایان 
جنگ تحمیلی توســط دولت ها و آثار مخــرب آن بر زندگی 
کارگــران به خصــوص در مناطــق حاشــیه ای و دور از مرکــز 
گفت: وضعیت معیشــتی کارگران در مناطــق دور از مرکز و 
شهرســتان ها شــرایط بدتری دارد، و این نباید باعث شــود 

کــه در تعیین میــزان خط فقر و ســبد هزینه هــا و مزد بین 
مناطــق تبعیــض قائل شــویم. اینکه ایــن روزهــا به دلیل 
شــرایط معیشتی با برگزاری انواع و اقسام اعتراضات صنفی 
در میان اقشار مختلف مواجه هستیم، حاکی از بغرنج بودن 
وضعیت اســت و اتفاقــا کارگران در مناطــق دور از پایتخت 
و شهرســتان ها بیشــتر به وضعیت خویش اعتراض دارند 
و ایــن نشــان از بدتر بــودن وضعیت معیشــتی در مناطق 

غیرمرکزی و غیرثروتمند دارد. 
فقدان زیرساخت و امکانات در مناطق محروم خط 

فقر و هزینه های جاری آنها را بیش از تهران کرده
خط فقر منطقه ای و درآمد کمتر از مرکز موجب 

مهاجرت یا گرایش به قاچاق می شود
مســئله فقــدان تفاوت هزینه ای عمده در شــهر و روســتا و 
مناطق محروم، امری است که مقامات و مسئولین منصف 
نیز بــرآن مهر تایید می زنند. البته نماینــدگان و مقامات در 
ایــن مناطق از زاویه دیگــری نیز به این مســئله می پردازند 
و مســائلی مثل سطح توسعه و زیرســاخت ها و سایر اقالم 
مثــل حــوادث و مصائــب غیرمترقبــه و پرتکــرار را نیــز در 
محاسبه سطح رفاه و خط فقر دخیل می کنند. در این زمینه 
ملک فاضلــی )نماینده مــردم ســراوان در مجلس و عضو 
کمیسیون بهداشــت و درمان(  گفت: بنده به عنوان پزشک 
و مســئول منطقه ای ســال ها از نزدیک با مســائل مناطق 
محروم به ویژه حوزه انتخابیه خود دســت و پنجه نرم کرده 
و از نزدیک شــاهد این امر هستم که علیرغم وجود ۹درصد 
منابــع زیرزمینی و روزمینی جهان در ایران، چه شــرایطی در 

مناطق محروم کشور وجود دارد. 
این نماینــده مردم در خانه ملت با اشــاره بــه این نکته که 
»مــالک قــراردادن خط فقر برای ســنجش وضعیــت و نوع 
رسیدگی به مناطق محروم، دال بر سوءمدیریت مسئولین 
در این حوزه اســت« افزود: در طول تاریــخ ایران اجحافات 
زیــادی بــه مــردم و به خصــوص مناطــق محروم شــده که 
همــه این ها توجیه کننده کاســتی های امروز نیســت. ما در 
شــرایطی قرارداریم که تنها در حوزه انتخابیه اینجانب تنها 
۲۰درصد مــردم از آب آشــامیدنی و زیرســاخت های مربوط 
بــه آب و فاضالب بهره مند هســتند و این به معنای تحمیل 
هزینه های بیشتر از مراکز استان ها و پایتخت به مردم است. 
فاضلی با بیان اینکه »۷۵درصد راه های روستایی در مناطق 
یادشده غیرقابل تردد اســت« افزود: در چنین شرایطی با 
چنین امکانات زیرســاختی، فشار معیشــتی به حدی است 
که نباید ســطح فقر و هزینه را با متر و معیار مناطق مرکزی 
و کالنشــهرها ســنجید و قطعا هزینه های بیشتری به مردم 

تحمیل می شود.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان با بیان اینکه »بسیاری 
از هزینه هــا در مناطق محروم از نگاه کارشناســان مربوطه 
پنهــان اســت« افــزود: در طول چنــد دهه اخیر مــردم این 
مناطق به خاطر انباشــت تجربه فقر بــه وضعیت خویش 
قانع شدند و نباید تصور کرد عادت کردن به فقر و مصیبت 
و قانع شــدن بــه معنــای کم هزینه تر بودن نیســت. وقتی 
راه ها فرسوده باشد و زیرساخت ها از بین رفته و مناطق در 
اثر ســیل یا خشکسالی آسیب دیده باشــد، تمام این موارد 
به عنوان هزینه های استهالک کل منطقه روی دوش تک تک 

افراد افتاده و به هزینه های پنهان ایشان اضافه می شود. 

نماینــده مــردم ســراوان در مجلــس با اشــاره به مســئله 
بحران آب و انرژی و هزینه های مــازاد آن بر دوش کارگران و 
مستمندان مناطق محروم و دور افتاده، تصریح کرد: وقتی 
به دلیل مســئله بحران انرژی و مصارف خاص این مناطق، 
قبض های گاز و برق چندصدهزارتومانی و گاه یک میلیون 
تومانی آن هم برای گروه های فقیر و زحمتکش این مناطق 
می آیــد یــا به دلیل فقــدان زیرســاخت ها و سیاســت های 
درست مدیریتی منطقه با بحران خشکسالی مواجه است، 
قاعدتا مشکالت معیشتی هزینه های جدیدی را به خانوارها 
تحمیل می کند. مثال در مناطق فاقد آب اداره آب و فاضالب 
برای هر خانوار تنها در ماه یک تانکر هزار و دویســت لیتری 
می تواند اختصاص دهد. این شــرایط توسعه نیافته باعث 
می شــود انواع هزینه های بهداشــت و درمان مضاعف روی 
دوش خانوارهــا بیفتــد و از آنجا کــه بســیاری از اجناس که 
قیمتشــان با شــهرها برابر اســت، یافت نمی شــود، درکنار 
هزینه حمل و نقل کاال به مناطق و همچنین هزینه انتقال 
بیماران صعب العالج به شــهرهای بزرگ برای درمان، ده ها 

قلم هزینه اضافی را وارد سبد خانوار می کند. 
فاضلــی با مطرح کردن بحث خشکســالی و نســبت درآمد 
مــردم با آن هــا اضافه کــرد: آبادتریــن و زیباتریــن منطقه 
اســتان سیســتان و بلوچســتان همیــن منطقــه ســراوان 
بوده که اکنــون به علت بحــران آب بدترین شــاخص های 
توســعه اقتصادی را دارد. در این شــرایط خط فقر روســتا و 
شــهر تفاوت خاصــی نمی کند. ما در شــرایطی هســتیم که 
در ســرما وزارت نفت هیچ سوبســیدی بــه وزارت نیرو بابت  
عــدم تامین گاز نمی دهد و درنتیجه در ســرمای زمســتانی 
با افزایش مصرف وســایل گرمایــش برقی، قبض های برق 
میلیونی برای صدهــا خانوار می آید که از عهده پرداخت آن 
برنمی آیند. از طرفی در بحث زیرساخت آبی، ما در دهه های 
گذشــته به طور متوســط نزدیک به ۱۰۰میلی لیتــر بارندگی 
داشــتیم که این رقم به ۲۰میلی لیتر رســیده اســت. این امر 
هزینه هــای آبیــاری، باغــداری، کار و صناعــت را در منطقه 
سراوان تحمیل کرده و عمال همه چیز را به تعطیلی کشانده 
است. اگر تا دو سال آینده مسئله آب این منطقه حل نشود، 
۲۰۰هزار نفر حداقل از این منطقه مهاجرت اجباری خواهند 
کرد. این درحالی اســت که سراوان بیشترین تجارت مرزی را 
با پاکستان دارد و دارای ظرفیت عظیمی برای رونق تولید و 
تجارت است، اما هیچ سرمایه گذاری ای به دلیل هزینه باالی 
فعالیت و فقدان زیرســاخت توســعه و بحران امنیت آب در 

این منطقه انجام نمی شود. 
وی در پایــان بــا اشــاره بــه بحــث انتقــال و خــروج ثروت 
از مناطــق محرومــی ماننــد ســراوان گفــت: وضعیــت به 
شــکلی اســت که ۹۰درصد درآمدهــا در بعضــی از فصول 
به شــهرهای بزرگتر دارای منطقه ویژه یــا آزاد تجاری برده 
می شــود و هزینه های باالی افراد در برابر درآمد و دستمزد 
انــدک موجب مهاجــرت کار و ســرمایه و همچنین گرایش 
به قاچاق شــده اســت. لذا بایــد نگاه  توســعه ای مقامات 
مختلف در این زمینه به مناطق محروم اصالح شود و درک 
دقیقــی از بحث هزینه و درآمد مناطق دور از مرکز داشــت 
زیــرا در این مناطق هزینه ها بیشــتر و درآمدها به نســبت 

سایر نقاط کمتر هستند.
ایلنا

 تبریز بیدار- حســین لطیفی رزمنده لشکر خوبان که در سال 
۶۰ در حالی که تنها ۱۶ ســال داشــت با اصرار و التماس بعنوان 

بسیجی عازم جبهه های حق علیه باطل شد.
 

ابالفضــل  کربــال  علمــدار  و  البنیــن)س(  ام  یــل  والدت   
العباس)س( بــه روز جانباز نامگذاری شــده اســت. به همین 
مناســبت پای حرف های شــنیدنی و درس آمــوز جانباز مکتب 

خمینی کبیر نشسته ایم.
ســرباز کوچــک خمینــی کبیر / اقتــدا به یــل ام البیــن در فتح 

المبین
حســین لطیفی رزمنده لشکر خوبان که در  ســال ۶۰ در حالی 
که تنها ۱۶ سال داشت با اصرار و التماس بعنوان بسیجی عازم 

جبهه های حق علیه باطل شد.
با حضــور در عملیــات غرور آفریــن فتح المبین دوشــادوش 
سربازان مکتب امام با صدامیان جنگید و اصابت گلوله قناسه 
بعثی ها منجر به آســیب نخاعی و مغزی این رزمنده عاشورایی 

شده و او را ویلچرنشین کرد.
بازگشت از میانه راه شهادت

او در مــورد نحوه مجروحیت خود می گوید: در ســنگر انفرادی 
بــودم و با پاتک عراقی ها مورد اصابت گلوله قناســه دشــمن 
قرار گرفتم و احساس کردم دنیا دور سرم چرخید و زمان ساکن 
شــد. به گفته دوســتان حدود ۲۴ ســاعت در همــان وضعیت 
بودم و بــه دلیل رملی بودن منطقه زیر شــن ها مدفون بودم 
کــه بعد از اتمام تک و پاتک، مــرا از زیر رمل ها بیرون آورده و به 
عقب و سپس به بیمارستان اصفهان انتقال دادند. حدود یک 

ماه بعد توانستم صدای اطرافم را بشنوم و چند صباحی طول 
کشید تا هوشیاری کامل به دست بیاروم.

ایــن جانبــاز دوران دفاع مقــدس می افزاید: رزمنــدگان وقتی 
مــرا از زیــر رمل هــا بیــرون آوردنــد، اول فکر می کردند شــهید 
شــدم تا اینکه موقع انتقال به عقــب، عالئم حیاتی دیدند و به 

بیمارستان انتقال دادند.
مسئولین به خدمتگزاری بخشنامه ای اکتفا نکنند

از او می پرســیم چــه حرفی بــرای مســئولین دارید، در پاســخ 
می گویــد: اخیرا یک ســخنرانی جالــب از حضرت آقــا در جمع 
ســپاهیان دیدم که فرمودند اگر از من بپرســید از ســپاه راضی 
هستم، می گویم بلی ولی انتطارت کامل برآورده نشده به این 
جهت که می توان از این بیشــتر به مردم خدمت کرد. حال این 
موضوع می تواند شــامل همه مســئولین کشــوری و استانی و 

همین شورای شهر باشد.
لطیفــی ادامه می دهد: ای کاش مســئولینی که توســط مردم 
انتخاب شدند به این ســوال پاسخ دهند که آیا انتظارت مردم 
را توانســتند پاســخ دهند؟که من می گویم بطــور کامل انجام 
نشــده اســت. مســئولین بین خود و مردم دیوار نکشند بلکه 
در بیــن ملت باشــند. صرف عمل به بخشــنامه و صادر کردن 
بخشــنامه، انجام وظیفه نیســت باید روز و شب بخاطر اسالم 
بــرای مردم کار کننــد تا توقعات به حق عمــوم جامعه برطرف 

شود.
شورای شهر جناح بازی نکند

وی توصیــه ای نیز به شــورای شــهر داشــته و می گویــد: نباید 
شورای شــهر درگیر جناح و احزاب شود، بلکه باید اولویت آنها 

خدمت گزاری به مردم و شهر باشد و این کمترین وظیفه شورا 
است.

جوانان امروز را دریابید
وی بــه شــور و شــعور جوانان اشــاره کــرده و می گویــد: برخی 
جوانان امروزی به دلیل بی توجهی که به آنها شــده ســردرگم 
هســتند، مســئولین برای این جوانان ســردرگم فکــری کنند و 
بــرای حل مشــکالت اصلی آنهــا اعــم اشــتغال و ازدواج اقدام 

موثری انجام دهند.
نامهربانی معابر شهری با ویلچرنشین ها

ســوال بعدی ما در مورد میزان رضایت از مناســب سازی معابر 
شــهری برای تــردد جانبازان و افــراد ویلچری اســت، او چنین 
پاسخ می دهد: متاسفانه اکثر معابر مناسب سازی نشده،  بجز 
مرکز شــهر در باقی نقاط ســطوح عبور و مرور برای ما متناسب 
نیســت و حیــن مواجهه با مانــع،  مجبور می شــویم کلی زمان 
برای مســیر جایگزین صرف کنیم و عالوه بر اذیت شدن، منجر 

به اتالف وقت زیادی می شود.
او توصیه دیگــری به مســئولین کرده و می گوید: مســئولین، 
میزهای خود را اســباب خدمت به مــردم بدانند نه اینکه میز را 
عامل فاصله بین خود و مردم بدانند، اگر بین مردم نباشــند، 

نمی توانند نیاز مردم را احساس کنند.
بر مردم منت نگذاریم

این رزمنده عاشــورایی که ســالمت خود را در راه دفاع از امنیت 
مردم فدا کــرده، با عمق جان تاکید می کنــد: باید قدر ملت را 
بدانیم مخصوصا اینکه مســئولین باید شــب و روز برای مردم 

کار کنند و منت نگذارند.

ایلنــا- شــهردار زنجان دربــاره دلیــل پرداخــت عیدی 
کارگــران شــهرداری کــه به صــورت کارمندی محاســبه و 
پرداخت شــده ، گفت: این کار طبق رای نهاد رسمی بوده 

اما برای جبران کمبود عیدی کارگران تالش می کنیم.
علیرضا فیروزفر، شــهردار زنجان، در حاشــیه مراســم روز 
درختکاری که در منطقه گرده داغ شــهر زنجان برگزار شد 
در جمع خبرنــگاران در خصوص دلیــل پرداخت عیدی 
کارگران شــهرداری زنجان که به صورت کارمندی محاسبه 
و پرداخــت شــده اســت، اظهار داشــت: طبــق قانونی و 
رایی که توســط یک نهاد رســمی ابالغ شــده و بــه عنوان 
قانون، حساب می شــود امسال عیدی کارگران به صورت 

کارمندی محاسبه و پرداخت شده است.
فیــروز فــر، دربــاره اعتــراض کارگران شــهرداری بــه این 
موضوع، یادآورشــد: تالش می کنیم که در صورت امکان، 
کمبــود عیدی کارگــران را جبران کنیم. وی، بــا بیان اینکه 
عیدی همه کارگران شــهرداری زنجان طبــق روال مذکور 
پرداخــت شــده اســت، افــزود: ایــن موضــوع را پیگیری 

می کنیم و در تالش هستیم تا بتوانیم جبران کنیم.
شــهردار زنجان در خصــوص اینکه آیا تغییــرات در بدنه 
شــهرداری، گســترده خواهد بود، گفت: در هــر بخش از 
شــهرداری که الزم باشــد و احســاس کنیم که الزم اســت، 

تغییرات را انجام می دهیم.
وی درباره عملیات ترمیم و آســفالت کاری در آستانه عید 
ســعید نوروز ، گفت: تقریبا از ۱۰ روز قبل، در سطح شهر و 
در مناطــق چهارگانه شــهر زنجان مشــغول ترمیم معابر 

هستیم.
فیروزفر، با بیان اینکه اکیپ ها از امروز در محور اصلی شهر 
مستقر شــده اند، افزود: امروز و فردا )یکشنبه و دوشنبه 
۱۵ و ۱۶ اســفند( کل خیابــان امــام)ره( از میدان بســیج تا 
میدان جهاد، ترمیم می شــود که البته این ها ترمیم های 

اولیه بوده و آسفالت روکش در آینده انجام خواهد شد.
وی افــزود: بعــد از خیابان امــام)ره( نیز اگر شــرایط آب و 
هوایی اجــازه دهد، محورهــای اصلی دیگر شــهر مانند 
خیابان ســعدی و کمربندی های شــمالی و جنوبی طبق 

برنامه ریزی، ترمیم خواهند شد.
شهردار زنجان، تصریح کرد: تالش می کنیم تا محل هایی 
کــه به صــورت موقــت امــکان ترمیم با آســفالت ســرد و 

لکه های کوچک گرم دارد را تا عید نوروز ترمیم کنیم.
وی در خصــوص فعالیت ناوگان حمل ونقل شــهرداری 
زنجــان در ایــام نــوروز گفــت: شــهرداری، یــک دســتگاه 
خدمات رســان اســت و این خدمــات نمی تواند تعطیل 

شود.
فیروزفر با بیان اینکه شــهرداری برای ایام نــوروز در تمام 
بخش هــا برنامــه کشــیک دارد و خدمات رســانی ادامــه 
خواهــد داشــت، ابــراز کرد: عــالوه بــر فعالیت نــاوگان 
کردشــگری  اتوبــوس  فعالیــت  عمومــی،  حمل ونقــل 

شهرداری نیز در برنامه ریزی ها قرار دارد.
شــهردار زنجان، اضافه کــرد: ویژه برنامه های شــهرداری 
زنجــان برای ایام نوروز تا پایان هفته جاری، نهایی و اعالم 

می شود.

نادیده انگاری »هزینه های منطقه ای« با سیاست »مزد منطقه ای«؛

خط فقر شهرستان ها فاصله نجومی با پایتخت دارد

گفتگوی با جانباز عاشورایی لشکر خوبان؛

تجربه لحظه شهادت زیر رمل ها
نامهربانی معابر شهری با ویلچرنشین ها

کمبود عیدی کارگران شهرداری 
جبران می شود

 انجام تغییرات در شهرداری زنجان
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فارس-با رونق گرفتن ســفرهای سوریه در 
روزهای اخیر، برخی از کاروان های غیرمجاز 
هم دســت بــه کار شــده و برای جــذب زائر 
را  اعزام هایــی  حتــی  و  هســتند  تــاش  در 
مانــع  می تــوان  چگونــه  امــا  داشــته اند. 

سفرهای زیارتی غیرمجاز به سوریه شد؟
سفر به سوریه از دی ماه برقرار شده است و 
سازمان حج و زیارت با توافق صورت گرفته 
با طرف ســوری، مقرر کرده که زائران ایرانی 
را پس از یک دهه تعطیلی این ســفرها، به 
صورت هوایی اعزام کند. همچنین سهمیه 
پیش بینی شده برای یک سال ۱۰۰ هزار زائر 
اســت کــه در قالــب کاروان هــای زیارتی به 

دمشق مشرف خواهند شد.
ســفر ســوریه بدون تأییــد از ســوی برخی 

نهادها امکان پذیر نیست
ســفر بــه ســوریه همچــون ســفر عتبــات 
نیســت که هر کســی بتواند بــا تهیه بلیت 
پــرواز به این ســفر معنوی مشــرف شــود؛ 
چرا که ســازوکار خاصی برای این ســفر نیاز 
اســت و برای صدور بلیت پرواز به دمشــق 
باید اســامی افراد از ســوی برخی سازمان و 

نهادها تأیید شود.
 

مســؤول یکــی از دفاتر فــروش بلیت پرواز 
سوریه که از گذشــته در این عرصه فعالیت 
داشــته است و حتی قبل از آغاز اعزام زائران 
بــه ســوریه بلیت دمشــق عرضــه می کرد، 
می گوید: ما اجازه فــروش بلیت به افراد را 
به صورت عمومی نداریم. برای تهیه بلیت 
افراد باید یا از ســوی ســازمان حج و زیارت 
اقدام کنند یا اینکه اســامی آنها در لیســتی 
از ســوی برخی وزارتخانه ها یا نهادها تأیید 

شود.

بــر همین اســاس همــه افرادی کــه قصد 
تشــرف به ســوریه را دارند، بایــد از طریق 
ســازمان حــج و زیــارت اقــدام کننــد و این 
ســازمان نیــز بــا توجــه بــه نیــاز زائــران، 
بســته های زیارتی متنوعــی را اجرایی کرده 
اســت و حتــی زائــران ســوریه، نــه تنهــا از 
ایستگاه پروازی تهران، بلکه از سایر شهرها 
همچون شــیراز، مشــهد، کرمان و تبریز نیز 
می توانند به صورت مســتقیم عازم دمشق 

شوند.
همچون  ســوریه  به  غیرمجاز  سفرهای 
سفرهای غیررسمی به عتبات می شود؟
بــا این وجــود، برخی از افراد که مشــخص 
نیســت از چه نهاد و ســازمانی مجوز اعزام 
کاروان می گیرند، به صــورت گروهی زائران 
را بــه ســوریه اعــزام می کنند و حتــی برخی 
از مســؤوالن از چنیــن اعزام هایــی مطلــع 
نیســتند و آنهایــی هــم کــه در ایــن بــاره 
اطاعاتــی دارند، امکان جلوگیــری از اعزام 
غیرمجــاز را نداشــته و فقــط تماشــاگر آن 

هستند.
 

این امر در حالی است که بر اساس قوانین، 
اعزام کاروان های زیارتی به عتبات، ســوریه 
و عربستان فقط باید از طریق سازمان حج 
و زیارت انجام شود و خارج از این چارچوب 
غیرقانونی به شــمار می رود، امــا اکنون که 

سفرهای زیارتی به سوریه رونق گرفته و در 
طول هفته حداقل چهار پــرواز از تهران به 
دمشــق صورت می گیرد و پروازهای مشهد 
به دمشــق نیــز راه اندازی شــده و به زودی 
ســفرها به ســوریه از کرمان، شــیراز و تبریز 
هم فعالیــت خــود را آغاز می کننــد، برخی 
از افــراد بــا ارتباطاتی که بــا نهادها و حتی 
اشخاص دارند، بلیت پرواز سوریه گرفته و 
کاروان غیرمجاز راه می اندازند و در ســوریه 
هــم به راحتی با رزرو هتــل، زائران را با خود 

همراه می سازند.
ســود برخــی کاروان هــای غیرمجــاز از 

اعزام زائران به سوریه
جالب اینجاســت که هزینه سفر سوریه که 
توسط ســازمان حج و زیارت در حال انجام 
اســت، حتی در ایــام نوروز که همه ســفرها 
گــران می شــود، از حــدود ۷ تــا ۹ میلیــون 
تومان اســت، امــا کاروان هــای غیرمجاز از 
بی اطاعــی برخی از مشــتاقان زیارت حرم 
حضــرت زینــب و رقیــه ســام هللا علیهما 
اســتفاده کرده و آنها را با هزینه های باالیی 
بیــن ۱۱ تــا ۱۳ میلیــون تومــان به دمشــق 

می برند و به فکر سودجویی خود هستند.
امنیــت زائــران غیرمجاز ســوریه را چه 

کسی تضمین می کند؟
عاوه بــر این، زائــران ایــن کاروان ها حتی 
در صــورت داشــتن بیمــه، ممکــن اســت 

بــا مشــکات امنیتــی مواجــه شــوند. چرا 
کــه نهادهــای مربوطــه در ســوریه بــا آنها 
قــراردادی ندارند تا امنیــت زوار را تضمین 
کنند. ایــن امر در حالی اســت کــه به گفته 
سیدصادق حســینی، رئیس سازمان حج و 
زیــارت، در هر اتوبــوس کاروان های زیارتی 
ســوریه که زیر نظر این ســازمان به دمشق 
اعزام می شــوند، یک نیــروی امنیتی حضور 
دارد و ســامت زوار از ســوی دولت سوریه 

تضمین می شود.
بــا این رونــد، زائرانــی که با ســازمان حج و 
زیــارت به دمشــق اعــزام می شــوند، دیگر 
نگــران امنیــت نخواهند بــود. البتــه وزیر 
کشــور ســوریه نیــز در ســفر رئیس ســابق 
ســازمان حج و زیارت به ســوریه، بــه ایران 
تضمین سامت زوار در دمشق را داده بود.

 
بــا توجه به افزایــش ایســتگاه های پروازی 
سوریه در روزهای آینده، بهتر است سازمان 
حج و زیارت نظارت بیش تری به ســفرهای 
زیارتی به ســوریه داشــته باشــد تا شــاهد 
افزایش کاروان های غیرمجاز برای ســوریه 
نباشیم. چرا که هم اکنون با توجه به وجود 
پرواز تهران ـ دمشق، برخی کاروان غیرمجاز 
راه انداخته انــد که ممکن اســت در صورت 
جلوگیری نکردن از این تخلفات، در ســایر 
استان ها و ایســتگاه های پروازی نیز چنین 

اقداماتی صورت گیرد و همچون سفرهای 
زیارتی بــه عتبات کاروان هــای غیرمجاز در 
مناســبت های مختلف اقدام به جذب زائر 
کرده و مشکاتی را برای آنها ایجاد کنند و از 
طرفی مسؤوالن مربوطه نتوانند به راحتی 

جلوی چنین اعزام هایی را بگیرند.
اعزام زائران به سوریه فقط کاروانی است

در حال حاضر ســفرهای زیارتی به ســوریه 
توســط یکــی از شــرکت های ســازمان حج 
و زیــارت در حال انجام اســت و بر اســاس 
تعداد کاروان ها، اعزام ها نیز انجام می گیرد 
و بــه گفتــه مســؤوالن ممکــن اســت همه 
مســافران یک پرواز از زائران کاروان نباشند 
و جمعی از مسافران بر اساس اسامی تأیید 
شده از سوی برخی نهادها بلیت تهیه کرده 

باشند.
بــا این وجــود، ســازمان حــج و زیــارت به 
صورت جداگانه عرضه بلیت نداشــته و در 
حال حاضر هیچ زائری بــه صورت انفرادی 
و خــارج از کاروان امکان ســفر به ســوریه از 

سوی این سازمان را ندارد.
 

افزایــش کاروان هــای غیرمجاز ســوریه در 
روزهای اخیر

امــا در روزهای اخیر و در حالــی که همه در 
تب و تــاب ســفرهای زیارتی در ایــام نوروز 
ســوریه  غیرمجــاز  کاروان هــای  هســتند، 

فعالیت خــود را توســعه داده و با افزایش 
بــه  بیشــتری  برنامه ریــزی  هــم  پروازهــا 
منظــور جذب و اعــزام زائر دارنــد. به گفته 
مدیــر یک کاروان زیارتــی غیرمجاز، »زائران 
ایــن کاروان هــا فقط در دمشــق بــه زیارت 
می پردازند و ما به منظور تأمین امنیت زوار 
امکان اعزام زوار به سایر شهرهای سوریه را 

نداریم.«
 

البتــه یکی از مدیران دفاتــر زیارتی زیر نظر 
ســازمان حــج و زیــارت با اشــاره بــه اینکه 
ســفرهای زیارتی به ســوریه در شیوه نوین 
طوری طراحی شــده که همــه دفاتر امکان 
اعزام زائر را ندارند، می گوید: برخی از دفاتر 
زیارتــی اقدام به ثبت نام زائر می کنند، اما با 
توجه به برخی محدودیت هــا امکان اعزام 
توســط دفاتر وجود ندارد و شرکت معراج 
قدســیان، متولــی اعزام هاســت. بنابراین 
شاید با چنین روشــی کاروان های غیرمجاز 
کمتر امکان اعزام داشته باشند و با افزایش 
ایســتگاه های پروازی نظارت بهتری صورت 
گیــرد. عاوه بر این، بایــد نیروهای امنیتی 
و نظارتی نســبت به اعزام های غیرمجاز به 
سوریه وارد عمل شــوند و اجازه ندهند که 

امنیت زوار به خطر بیفتد.
 با وجود اینکه سفر سوریه سازوکار خاصی 
دارد و امکان اعزام افراد بدون تأیید اسامی 
از ســوی برخــی نهادها وجــود نــدارد، اما 
برخی از افراد خارج از چارچوب سازمان حج 
و زیــارت کاروان غیرمجــاز راه انداخته اند. 
سفرهای رسمی به سوریه از دی ماه امسال 
آغاز شــد و زائران در شــیوه نویــن اعزام ها 
می توانند در کاروان های متنوع ســه، چهار، 

پنج و هفت شب به سوریه مشرف شوند.

سفر زیارتی سوریه فقط کاروانی است

چگونه می توان مانع اعزام کاروان های غیرمجاز شد؟
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2۰-تکمیل احداث راه روستایی بیشک- سهروان شهرستان ورزقان 
)شــماره مناقصه ۱4۰۰۱۳5- شــماره فراخوان در ســامانه تدارکات 

الکترونیک دولت   2۰۰۰۰۰۱۱44۰۰۰۳65  (  
2۱-روکش آسفالت راه روستایی اشان- یای شهری شهرستان مراغه 
)شــماره مناقصه ۱4۰۰۱۳8- شــماره فراخوان در ســامانه تدارکات 

الکترونیک دولت   2۰۰۰۰۰۱۱44۰۰۰۳66  (  
22-بهسازی و شن ریزی راههای روستایی کمان- لمهونی- قرانچای 
کنی شهرستان کلیر )شماره مناقصه ۱4۰۰۱۳۹- شماره فراخوان در 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت   2۰۰۰۰۰۱۱44۰۰۰۳6۷  (  
2۳-احداث راه روستایی قره عورت- گنج آباد- بزوجیق شهرستان 
هشــترود )شــماره مناقصه ۱4۰۰۱4۰- شــماره فراخوان در سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت   2۰۰۰۰۰۱۱44۰۰۰۳68  (  
24-بهسازی راه روستایی تلکری شهرستان جلفا )شماره مناقصه 
۱4۰۰۱42- شــماره فراخوان در ســامانه تدارکات الکترونیک دولت   

  ) 2۰۰۰۰۰۱۱44۰۰۰۳6۹
25-احداث راه روســتایی ودیق شهرســتان جلفا )شماره مناقصه 
۱4۰۰۱45- شــماره فراخوان در ســامانه تدارکات الکترونیک دولت   

) 2۰۰۰۰۰۱۱44۰۰۰۳۷۰
26-بهســازی و شــن ریزی راه روســتایی ولندران- گلدر شهرستان 
کلیبــر )شــماره مناقصــه ۱4۰۰۱52- شــماره فراخــوان در ســامانه 

تدارکات الکترونیک دولت   2۰۰۰۰۰۱۱44۰۰۰۳۷۱(  
2۷-انجــام امــورات مربــوط به حفــظ و نگهــداری حریــم و صدور 
مجــوزات اســتان آذربایجانشــرقی )شــماره مناقصــه ۱4۰۰۱55- 
دولــت    الکترونیــک  تــدارکات  ســامانه  در  فراخــوان  شــماره 

  )  2۰۰۰۰۰۱۱44۰۰۰۳۷2
28-بهســازی راه روســتایی جهیزدان- احمد آباد شهرستان سراب 

)شــماره مناقصه ۱4۰۰۱56- شــماره فراخوان در ســامانه تدارکات 
الکترونیک دولت   2۰۰۰۰۰۱۱44۰۰۰۳۷۳  (  

زمان انتشار اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به تاریخ 
۱4۰۰/۱2/۱8 می باشد.

مهلت دریافت اسناد تا  ساعت  ۱8 عصر تاریخ ۱4۰۰/۱2/26 و تنها از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد. 

 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت ۹ صبح  تاریخ ۱4۰۱/۰۱/۱5 و 
تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می¬باشد.

پیشــنهاد دهندگان بایســتی ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی 
بابت تضمین شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی مطابق آنچه 
در اسناد ذکر شده است حداکثر تا ساعت ۹ صبح تاریخ ۱4۰۱/۰۱/۱5 
بــه دبیرخانــه اداره¬کل راهداری و حمل و نقل جاده¬ای اســتان 

آذربایجان شرقی تحویل دهند.
تاریخ بازگشــايي پیشــنهادها ســاعت ۱۰ صبح تاریــخ ۱4۰۱/۰۱/۱5 
در محــل اداره¬كل راهداری و حمل و نقل جــاده¬ای آذربايجان 

شرقي.
*برگــزاری کلیه مراحل مناقصــه صرفًا از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر 

می باشد.
*عاقمنــدان به شــرکت در مناقصه کــه قبا در این ســامانه ثبت 
نام نکرده انــد می¬توانند جهت ثبت نــام و دریافت گواهی امضا 
الکترونیکی با شــماره هــای 4۱۹۳4-۰2۱ مرکز پشــتیبانی و راهبری 
ســامانه تماس حاصل نماینــد. اطاعات تماس دفاتــر ثبت نام 
اســتان¬ها در سایت ســامانه www.setadiran.ir  بخش ثبت 

نام-پروفایل مناقصه¬گر موجود است.
*برای کســب اطاعات بیشتر رجوع کنید به تبریز، میدان راه آهن، 
اداره¬کل راهــداري و حمــل و نقل جــاده¬اي اســتان آذربايجان 
شــرقي، اداره پیمــان و رســیدگی آقــای مهنــدس رنجبــر  تلفــن 

۰4۱-۳448۷6۰8

بدینوسیله شهرداري شربيان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 2۳5 تاریخ 
۱2 / ۱۰ / ۱4۰۰ صورتجلســه شماره8 شوراي محترم اســامي شهر شربيان اجراي پروژه 
آســفالت ریزی معابر سطح شــهر شــربيان)پخت، حمل، پخش، قيرپاشي( تا سقف 
۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی به پیمانــكاران واجد شــرايط و 

صاحيتدار واگذار نمايد.
شرایط شرکت در مناقصه

۱-کلیــه مراحل برگزاری فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی 
پاکت¬هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت 

عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
)بــه صورت برخط( برای کلیــه صاحبان امضای مجاز و مهر ســازمانی اقدام الزم را به 

عمل آورند.
2-موضوع عملیات پخت ، حمل ، پخش و کمپکت آسفالت رویه از نوع توپکا

 )صفــر – ۱2/5 ( میلیمتر همراه با قیرپاشــی از نوع ام ســی می باشــد. ضمنا تحویل 
آســفالت در شــهر شــربیان خواهد بــود . ارائــه قیمت بر حســب تن می باشــد. قیر 

مصرفی برای پخت توسط شهرداری شربیان تامین خواهد شد.
۳-شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

4- به تقاضای و پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و فاقد سپرده و بعد از موعد 
مقرر در آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-هزینــه های متعلقه ) نشــر آگهــی ، دارائی ، ارزش افزوده و کلیــه حقوق دولتی در 
مناقصه( بر عهده برنده مناقصه مي باشد

6-ســپرده نفرات اول و دوم و سوم شــرکت کننده در مناقصه پس از اعام کمیسیون 
عالی معاماتی در صورتی که حاضر به عقد قرارداد نشوند هر کدام به ترتیب سپرده 

آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
۷-برنده مناقصه موظف است تا هفت روز از تاریخ اعام نسبت به عقد قرارداد اقدام 

نماید.

8-برای پروژه مذکور هیچگونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.
۹-شهرداری می تواند مبلغ پیمان را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

۱۰-پیمانکاران و شــرکت کنندگان می بایســت 5% قیمت پایه را بابت سپرده شرکت 
در مناقصه به شــماره  ۷5228۹۰۱8   بنام شهرداری شــربیان نزد بانك  كشاورزي واریز 

نمایند.
۱۱-تاریخ انتشــار فراخوان :۱4۰۰۰/۱2/۱8 – مهلت دریافت اســناد فراخوان ۱4۰۱/۰۱/۱2 

آخرین مهلت قبول پیشنهادات ۱4۰۱/۰۱/24 می باشد.
۱2-پیشــنهادات رســیده در ســاعت ۱۰ صبــح مــورخ ۱4۰۱/۰۱/25 بــا حضــور اعضــای 

کمیسیون معاماتی باز و قرائت خواهد شد.
۱۳-اطاعات و چزئیات مربوط به پروژه فوق در اســناد مناقصه مندرج می باشــد که 

جزء الینفک قرارداد خواهد شد.
۱4-رعایت نمــودن قانون مصوب نمایندگان مجلس مبنی بــر منع مداخله کارکنان 

دولت در معامات دولتی الزامی می باشد.
۱5-صرفــا اســناد پاکــت هــای پیشــنهاد )ب( و )ج( دارای امضــای الکترونیکی مورد 
پذیرش اســت . در جلسه بازگشــایی پاکتهای )ب( و )ج( اسناد فیزیکی و اسناد فاقد 
امضای الکترونیکی به هیچ وجه مورد پذیرش نیســت . پاکت )ب( مشخصات فنی و 

پاکت )ج( اسناد مالی می باشد.
۱6-در زمــان تحویل قیــر به پیمانــکار موضوع آگهی ، بــه ازای میزان قیــر تحویلی بر 

اساس قیمت روز بورس از پیمانکار ضمانت نامه بانکی اخذ خواهد شد.
۱۷-رعایت ضوابط مربوط به حمل آسفالت از محل پخت تا محل پخش طبق نشریه 
2۳4 در نظر گرفته خواهد شــد ) زمان حمل آســفالت 45 دقیقه و مسافت حمل ۷5 

کیلومتر(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱2/۱8

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱2/25
  شهردار شربیان ، ارمغانی

َآگهي فراخوان مناقصه عمومي تجديد شده دوم
روزنامه سرخاب 

م الف:514

تاریخ انتشار:۱4۰۰/۱2/۱8
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تســنیم- وزیر ورزش و جوانان در حاشــیه جشــن 
ملی واگذاری ســهام ســرخابی ها به موارد مختلفی 
اشــاره کرد که یکــی از آنها ناراحتــی او از اولتیماتوم 

AFC به فوتبال ایران بود.
حمید ســجادی در »جشــن ملــی واگذاری ســهام 
ســرخابی ها« اظهــار داشــت: اتفاق خوبی شــروع 
شده اســت و از اینجا به بعد مثل هواپیمایی که به 
پرواز در آمده است، مسئولیت سنگینی وجود دارد. 
داشــتم فکر می کردم چه کار جوانانه و شجاعانه ای 
انجام شــده اســت و چقدر نســل جوان می توانند 
امیدوار باشــند بــرای طرفــداری این دو باشــگاه و 
چقدر کانون توجه و امید برای جوانان خواهد بود. 
آنهایی که فکر می کننــد وزارت ورزش و جوانان اهم 
توجهش روی ورزش خواهد بــود، باید بدانند این 
کارهایی اســت که بــرای جوانان صــورت می گیرد. 
امیــدوارم صــدای من به گوش مســئوالن برســد و 

حمایت کنند.
وی تصریــح کــرد: اینجا به عنــوان خــادم ورزش و 
جوانــان حضــور دارم، نــه به عنــوان وزیــر ورزش و 
جوانــان و اجــازه بدهیــد در ابتــدا از دکتر رئیســی 
تشکر کنم. قبل از اینکه ایشان رئیس جمهور شود، 
قسمت شد همراه با جمعی از اهالی ورزش خدمت 
ایشان برسیم و پرویز مظلومی اولین فردی بود که 
در حضور دکتر رئیسی صحبت کرد. اولین خواسته 
مظلومــی نیز واگذاری اســتقالل و پرســپولیس در 
صورت ریاست جمهوری دکتر رئیسی بود که ایشان 
قولش را داد. از ایشــان تشــکر می کنــم که با اولین 
مکاتبــه، دســتورات و موافقت هــای اولیــه را صادر 
کــرد. بعــد از آن نیز همــکاران و معاونان ایشــان و 
وزیــر محتــرم اقتصاد انصافــا کار جهــادی کردند. 
وقتــی می گویــم دولتــی مردمــی و عدالت محــور 
می بینیم واقعا یک کار مردمی و انقالبی اتفاق افتاد 
و صمیمانــه از طرف جامعه محتــرم ورزش از همه 

بزرگواران تشکر می کنم.
وزیــر ورزش و جوانــان تأکیــد کــرد: بــه درویــش، 
آجورلو و اعضای محترم هیئت مدیره باشــگاه های 
پرســپولیس و اســتقالل می گویــم کــه خانم هــای 
ورزشــکار مــا خیلی دوســت دارند پیراهــن این دو 
باشــگاه را بپوشــند و امیــدوارم برنامه ریــزی برای 

راه انــدازی تیم های بانوان این دو باشــگاه صورت 
بگیرد. خیلی از خانم های ورزشــکار دوســت دارند 
و  هویت بخشــی  هــواداری،  هیجــان،  شــور،  ایــن 
سندیت بخشــی، رشــد، پویایی و آینــده بهتر برای 
ورزش خودشــان را در ایــن دو باشــگاه رقم بزنند و 
این خواسته به حقی برای خانم های ورزشکار است 

و امیدوارم محقق شود.
ســجادی تصریح کرد: ما تکالیف مختلف در وزارت 
ورزش و جوانان داشتیم و داریم. اتفاقی که در حال 
حاضر افتاده است، یک تکلیف قانونی بوده است 
که برعهــده وزارت ورزش و جوانان گذاشــته شــده 
بــود و بعد از این اتفــاق از وزارت اقتصاد و دارایی و 
سازمان خصوصی ســازی با تصمیم جالب و بحث 
عرضه ســهام و مباحث تخصصی مرتبط با آن، این 
اتفــاق به بهترین شــکل و بــا اعتماد هــواداران که 
در ایــن دو روز دیدیم، اجرایی می شــود و امیدوارم 
مرحله به مرحله بــه اجرا در بیاید و بارقه های امید 

برای ورزش کشور را شاهد باشیم.
وی افــزود: تکالیف متعدد دیگــری داریم و دولت، 
دولت مردمی اســت که به فرموده ریاســت محترم 
جمهــور که بارها در جلســات هیئــت دولت تأکید 
می کنند، »ما می توانیم« را باید به مردم عزیز نشان 
بدهیم. امشــب نوبت اســتقالل و پرسپولیس بود 

که اتفــاق افتاد و از این به بعــد کار مهم، تخصصی 
و بســیار دقیقی را پیش رو داریم. یک کار تخصصی 
پیش روی اعضای هیئت مدیره دو باشــگاه اســت 
و حتمــا آموزش هایــی را می خواهیــم و جلســات 
تخصصــی را نیــاز داریم و بــدون شــک کارگاه های 
آموزشــی، ورک شاپ و مشاوران خوبی را نیازمندیم 
تا سال به سال که گزارش می دهیم به خوبی اثرات 

و فواید آن در جامعه فوتبال دیده شود.
وزیــر ورزش و جوانــان با ابــراز ناراحتــی از اتفاقات 
اخیر فوتبال ایران )کنار گذاشــته شــدن استقالل و 
پرســپولیس از لیگ قهرمانان آســیا( گفت: شنیده 
بودیــم فوتبال ایــران آقــای آسیاســت و واقعا هم 
آقای آسیاســت، اما بــا اتفاقاتی کــه در AFC افتاد، 
باز یــک مقدار بی نظمی های که از ســال ۲۰۱۶ بود را 
مرور کردیم. اولتیماتوم AFC وقتی به ما گفتند پنج 
روز بــرای راســتی آزمایی وقت دارید به مــا برخورد. 
شــأن ملت بزرگ ایران این نیست که کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به ما پنــج روز وقت بدهــد. آنهم یک 
شرکتی که طرف قرارداد آنها بود به خاطر بدقولی، 
بدعهدی و بــه خاطر اطالعات اشــتباهی که عمدا 
یا ســهوا داده بود به ما به عنوان جمهوری اســالمی 
ایران، فوتبال ایران و آقای آســیا پنج روز اولتیماتوم 
برای راســتی آزمایی بدهد؟! اینکــه فرمودند تالش 

شبانه روزی، واقعا پنج روز تالش شبانه روزی صورت 
گرفت.

سجادی خاطرنشان کرد: هیچ وقت یادم نمی رود 
اول وقت روز پنجشنبه ای بود که خدمت آقای دکتر 
خاندوزی اولین تماس تلفنــی برای پیگیری گرفته 
شــد و در این پنج روز انبوهی از اطالعات از استقالل 
و پرســپولیس بارگــذاری شــد. فکــر نمی کنم اصال 
توجه کردند و رأی خودشان را صادر کردند و باعث 
دلگیری هواداران این دو تیم شدند. همه می دانیم 
این رأی منصفانه نبــود و به خوبی اعتراض کردیم 
و درخواســت تجدیدنظــر دادیم، اما بــه هر دلیل 
تصمیمی گرفته شــده بــود و این زیبنــده دورخیز 
جمهوری اســالمی ایران در ورزش نبود. همه مانند 
دوران دفاع مقدس در قســمتی از ورزش کار کردیم 
و دوســت نداشــتیم برای ایــن قســمت از ورزش و 
فوتبال که در رســانه ملی و انواع اقســام رســانه ها 
و فضــای مجازی خیلــی مورد اقبال اســت و خیلی 
آدم هــای خــوب در آن فعــال و ورزشــکاران مردمی 

دارد، مشکلی ایجاد شود.
وی تأکیــد کــرد: ۹۹ درصــد آن چیــزی کــه دربــاره 
ما ورزشــی ها می گوینــد را قبــول نداریــم. در همه 
عرصه هــا خوب و بــد وجود دارد و نســبت بگیریم 
تــا ببینیم نســبت مواردی کــه می گوینــد در ورزش 
وجــود دارد، چقدر اســت. مــا ورزشــی ها آنقدر که 
می گوینــد بد، بی نظــم و بی پــروا نبــوده و خدای 
ناکرده بی تفاوت به خون شهدا نیستیم. کارشناس 
نیســتم، ولی کارشناســان فوتبال می گویند که چه 
ســتاره هایی در این تیم ملی داریم. ما در بازی های 
انتخابی جام جهانی نباخته ایم و البته دو بازی مهم 
دیگــر نیز داریم که حتما ســربلند بیــرون می آییم. 
برای تیم ملی آرزوی موفقیت داریم که در عید نوروز 
با کره جنوبی و ســپس در مشــهد مقدس با لبنان 

بازی دارد و ان شاءهللا به کمک تیم ملی می رویم.
وی تصریح کــرد: اتفاقات دیگری کــه داریم، بحث 
نهایی شــدن نظام باشگاهداری در کشــور در اداره 
کل باشــگاه ها در معاونت قهرمانــی وزارت ورزش 
اســت که شــامل حــال همــه می شــود. واگــذاری 
پرســپولیس و اســتقالل الگوی خوبی اســت تا هر 

باشگاهی که رشد کرد، مردمی و واگذار شود.

ســرمربی های  حقــوق  اســپورتال  ایرنــا- 
کــه  اســت  کــرده  مقایســه  را  ملــی  تیم هــای 
دراگان اســکوچیچ ارزان تریــن مربــی در بین 
مربی هایــی اســت که در قطر حضــور خواهد 

داشت.
ســرمربی می توانــد مهم ترین نقــش را در تیم خود 
داشته باشد. او مســئول برد یا شکست است. امروز 
نگاهی بــه دســتمزد مربیــان تیم های ملــی حاضر 
در جــام جهانــی ۲۰۲۲ خواهیــم انداخت. دســتمزد 
مربیــان تیم ملی در حــدود ۳۵۰ هزار تــا ۷ میلیون 

دالر آمریکا است.

حقوق مربیان تیم ملی
بیســت و دومیــن دوره جــام جهانــی فوتبال در 
راه اســت. تیم هــای فوتبــال از ۶ قــاره مختلــف 
مشــتاقانه منتظر صعود خود بــرای این رویداد 
هســتند. ۳۲ تیــم واجد شــرایط در جــام جهانی 

فوتبال امسال شرکت خواهند کرد.
مراحل مقدماتی از طریق انجام مسابقات انجام 

می شود.
پس از جام جهانی روســیه در ســال ۲۰۱۸، برخی از 
تیم های فوتبال مربیان کهنه کار خود را جایگزین 
کردنــد و یک مربــی جدید را به خدمــت گرفتند. 

برخی از تیم ها مربیان قدیمی را حفظ کردند.
بیایید نگاهی به دستمزد برخی مربیان تیم ملی 

در جام جهانی پیش رو بیندازیم: 
۱- هانسی فلیک/ آلمان ۷.۰۸ میلیون دالر

۲- تیته/ برزیل ۴.۱۸ میلیون دالر
۳- دیدیه دشان/ فرانسه ۴ میلیون دالر

۴- گرت ســاوت گیــت/ انگلســتان ۳.۷۲ میلیون 
دالر

۵- لوئیس انریکه/ اسپانیا ۳.۳۷ میلیون دالر 
۶- لیونل اسکالونی/ آرژانتین ۲.۷ میلیون دالر

۷- فرناندو سانتوس/ پرتغال ۲.۶۱ میلیون دالر

۸- فلیکس سانچز/ قطر ۲.۵ میلیون دالر
۹- روبرتو مانچینی/ ایتالیا ۲.۴۸ میلیون دالر
۱۰- جراردو مارتینو/ مکزیک ۲.۲ میلیون دالر

۱۱- دیگو آلونسو/ اروگوئه ۲ میلیون دالر
۱۲- پائولو بنتو / کره جنوبی ۱.۴ میلیون دالر

۱۳ کاسپر هیولمند/ دانمارک ۱.۱۶ میلیون دالر 
۱۴ روبرتو مارتینز/ بلژیک ۱.۱۶ میلیون دالر 

۱۵ مورات یاکین/ سوییس ۹۸۰ هزار دالر 
۱۶ زالتکو دالیچ/ کرواسی ۶۸۰ هزار دالر 

۱۷ دراگان استویکوویچ/ صربستان ۶۸۰ هزار دالر 
۱۸ دراگان اسکوچیچ/ ایران ۶۸۰ هزار دالر 

فــارس- بازیکن زوریــای اوکراین و تیــم ملی فوتبال 
کشورمان به تشــریح وضعیت خود در روزهای جنگ 

در این کشور پرداخت.
اصلــی  ســوژه  اوکرایــن  و  روســیه  ناگهانــی  جنــگ   
رســانه های دنیــا شــده اســت. ایــن موضــوع بــرای 
فوتبالدوســتان ایرانــی نیــز اهمیــت پیدا کــرده زیرا 
شــهاب زاهدی بازیکن تیم ملی که در اردوی گذشــته 
توسط اســکوچیچ به تیم ملی دعوت شد، در اوکراین 

زندگی می کند.
 زاهدی در روزهای پر ســر و صــدای جنگ، دور از آتش  
در شهری دیگری زندگی می کرد اما در آخرین روزهای 
هفتــه گذشــته از اوکراین خارج شــد و به مجارســتان 

رفت.
خبرنگار ورزشــی خبرگــزاری فــارس، گفت و گویی را با 
زاهــدی پیرامون اتفاقــات رخ داده در کشــور اوکراین 

انجام داده که متن آن را در زیر می خوانید:
ابتــدای کمی از اتفاقاتــی کــه در اوکراین افتاد 

توضیح بده.
دقیقا یادم نمی آیــد چه تاریخی بود. یــک روز جمعه 
بود که بازی داشــتیم. قرار بود پنجشنبه در کمپ تیم 
تمرین کنیم و ســپس با پرواز راهی شــهری شــویم که 
بــازی داریم. باید صبح زود از خواب بیدار می شــدم تا 
ســاعت ۸ به ســمت کمپ بروم. زمانی که بیدار شدم 
متوجه شــدم در گروهی که اعضای تیم حضور دارند، 
همه در حال صحبت هســتند و تدارکات تیم نوشــته 
بــود که مــن اینجا هســتم تا پاســپورت ها را به شــما 
تحویــل بدهم. من تصورم این بود کــه منظور او این 

بود که پاسپورت ها را با خود بیاورید. 
باور نمی کنید ساعت ۷ صبح کلی پیام داشتم. همان 
موقــع یکی از دوســتانم بــا من تماس گرفــت و گفت 
اینجا جنگ شده اســت. اصال در جریان جنگ نبودم. 
اخبــار را چک کــردم و متوجه شــدم شــهرهای اصلی 
اوکراین مورد هدف قرار گرفته است. بالفاصله رفتم و 
پاسپورتم را گرفتم؛ هر چند در شهری که حضور داشتم 
شــرایط آرام بود ولی بعد از چنــد روز تصمیم گرفتم از 

اوکراین خارج شوم.
راحت خارج شدی؟

چــون در جنوب شــرقی اوکراین بــودم، نزدیک ترین 
مرز به من روســتوف روسیه و ســه ساعت فاصله بود. 
البته تمام مرزها شــلوغ بود و بهترین مسیر برای من 
مرز مجارســتان بود. مرز مولــداوی هم خوب بود ولی 
چون در آنجا یک درگیری به وجود آمد، ســعی کردم از 
مجارســتان خارج شــوم. چون تنها بودم، با قطار باید 
می رفتم و با قطار از مرز خارج شدم. تقریبا ۲۰ ساعت با 
شهر مرزی فاصله داشتم و بعد از آن هم ۴-۵ ساعت با 
تاکسی به مرز رســیدم. زمانی که به مرز رسیدم، ۵۰ نفر 

جلوی من بودند. زیاد طول نکشید که خارج شوم.
 فضــای قطار چطــور بــود؟ چه کســانی در آن 

بودند؟
به جر خارجی هایی که مثل مــن مرد بودند، همه زن 

و بچه بودند که می خواستند از کشور بیرون بروند.
 مــردم در آنجــا تــب مانــدن برای کمــک و یــا مقاومت 

نداشتند؟
چــرا خیلی ها در شــهر مانده بودند. خیلــی از مرد ها 

آمــده  بودند که زن و بچه  خود را از مرز خارج کنند و به 
کشور برگردند.

در آن شرایط خانواده تو چه شرایطی داشتند؟
واقعا همــه نگــران بودند. وقتــی خانواده بیــرون از 
ماجراســت، اســترس خیلی زیادی دارد. مادرم خیلی 
نگــران بود ولی مرتب به او پیام می دادم که بیشــتر از 

این اذیت نشود.
حتما مادرت خیلی اذیت شده بود.

بلــه. من چون بــه تلفــن و شــارژ آن نیاز داشــتم، در 
مسیر خیلی نمی توانستم صحبت کنم و ترجیحا پیام 
مــی دادم. مرتب بــرای او عکس می فرســتادم ولی در 
مســیر که یکی دو روز جنگ بود، با پیام با او در تماس 
بودم. وقتی به مجارستان رسیدم با او تماس تصویری 
گرفتــم. طبــق عادت هر شــب بــا خانــواده صحبت 

می کردم. تا رســیدن به مجارســتان اصال نتوانستم با 
مــادرم و خانواده صحبت کنم. وقتی بــا او حرف زدم، 
فهمیدیم ۲-۳ شــب اصال نخوابیده اند. وقتی متوجه 
شــدم حس خیلی بــدی از ایــن قضیه گرفتــم. واقعا 

خانواده ام شرایط سختی داشتند.
االن در مجارستان مشغول چه کاری هستی؟

االن با یک تیم لیگ برتری تمرین می کنم که آمادگی ام 
را حفظ کنم. باشــگاه زوریا هــم این اجــازه را داده که 
بــه آنها تمریــن کنم. فیفا اعــالم کرده بــرای بازیکنان 
لیگ اوکرایــن یک پنجــره اضطراری بــاز می کند که از 
تیم هایشــان جدا شــوند. االن هم پیشــنهاداتی دارم 

ولی منتظرم وضعیتم مشخص شود.
از باشگاه مسئول یا فردی پیگیر شما است؟

در گروهــی کــه داریــم همــه حضــور دارنــد و مرتــب 

حرف می زنیم. از حال هم مطلع هســتیم. البته بقیه 
خارجی ها هم از اوکراین خارج شده اند.

مــا در ایران تصاویر و فیلم های عجیبی از جنگ 
دیدیم. شما آنجا چنین صحنه هایی دیدی؟

من چیزی ندیدم. در شــهرم اتفاقی رخ نداد. روزی که 
از شــهر خارج شــدم، به فرودگاه حمله کــرده بودند. 
در مسیر که خارج می شــدم، قطار از بیایان رد می شد 
و هیــچ اثری از درگیری ندیدم. وقتی با ماشــین خارج 
می شدم، می دیدم در مسیر سنگر و تجهیزات نظامی 

وجود داشت اما اصال درگیری ندیدم.
یک اتفاق مهم را در زندگی ات تجربه کردی؟

)می خندد( من همه اتفاقات مهم را از ســر گذراندم و 
این یکی هم عجیب بود.

 فارس: وزارت امور خارجه کشــورمان و سفارت 
ما در اوکراین پیگیر شما بودند؟

یکی از دوســتان در آنجا حضور داشــت که من روز اول 
بــه او پیام دادم. تماس گرفتند و دیدم خیلی شــرایط 
پیچیــده بــود. آن روزهــای اول کنتــرل از دســت تمام 
ســفارت ها خارج شده بود. دوســت من برزیلی بود و 
آنها به من می گفتند دولت اصال نمی دانســت ما کجا 
هســتیم. فقط به ما گفتند کــه در جای امنی باشــیم. 
حقیقتــا خیلــی ایرانــی در اوکراین زندگــی می کنند و 
سفارت قطعا درگیری های زیادی در این زمینه داشت.

آن شرایط باعث نشد به کشور خود ما و امنیتی 
که حاکم است فکر کنی؟

چرا. به نظر من این نکته خیلی مهمی است. وقتی در 
قطار می خواستم از اوکراین خارج شوم، می دیدم همه 

زندگی یک فرد در یک چمدان اســت. تصور کنید یک 
نفر ســختی بکشد، بزرگ شــود و تالش کند اما مجبور 
شود با یک چمدان برود. به هر حال آنجا جایی است 
کــه به دنیا آمده ای و باید از صفــر که هیچ از منفی ۱۰۰ 

دوباره کار را شروع کنی. این خیلی سخت است.
یکی از مربیان پینگ پنگ هم در اوکراین دچار مشکل 

شده بود و حتی ۴ روز بدون آب و غذا بودند.
در کیف درگیــری خیلی زیاد بود و شــاید این عزیزان 
آنجا حضور داشتند. من در مسیری که می رفتم، مردم 
بومی به مســافران آب و غذا می دادنــد و هوای آنها را 

داشتند.
خــودت در ایــن مــدت فکــر کــردی اوکرایــن چه 
می شــود؟ مثــال دارایی مــردم، شــهرها و ... چه 

می شود؟
من زیاد فکر نکردم ولی خیلی ســخت اســت در سال 
۲۰۲۱ یک کشــور جا به جا شود. فکر کنید کشورگشایی 

شود و این مساله کمی غیر منطقی است.
ایــن جنگ حداقل ثابت کرد سیاســت در همه چیز از 

جمله ورزش، اجتماع و ... تاثیر دارد.
صــد در صد. جنگ دو ســر ســوخت اســت. من فکر 
نمی کنم مردم روســیه هم چنــدان از این اتفاق راضی 
باشــند اما چون زیر پرچم آن کشــور هســتند، باید از 

کشورشان حمایت کنند.
 وضعیت خودت کی  مشخص می شود؟

من شــرایط خوبی دارم. آمادگی خــودم را حفظ کردم 
و فقط منتظر هســتم تا بدانم وضعیت به چه شــکل 

پیش می رود.
صحبت خاص نداری؟

از شما ممنون هســتم که پیگیر بودید. امیدوارم همه 
در صحت و ســالمت زندگی کنند و برای مردم کشورم 

آرزوی سالمتی می کنم.

اولتیماتوم AFC به آقای آسیا برخورد
سجادی: ما ورزشی ها آنقدر که می گویند بد نیستیم!

اسکوچیچ ارزان ترین مربی در جام جهانی ۲۰۲۲

روایت جالب ملی پوش فوتبال کشورمان از جنگ و خروجش از اوکراین

گزارش 

ایسنا- اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم ملی در فاصله باقی مانده تا جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر، مهلت کوتاهی برای آماده ســازی خود خواهند داشــت و اهالــی فوتبال انتظار 
دارنــد دیدارهای تدارکاتــی باکیفیتی برای آماده ســازی هر چه بهتر ایــن تیم در نظر 

گرفته شود.
یکی از مسائلی که از هم اکنون انتظار جامعه فوتبال و همینطور تیم ملی فوتبال ایران 
و کادرفنــی این تیم اســت، برگزاری دیدارهای تدارکاتــی در فاصله باقی مانده تا جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر است اما منظور از دیدار تدارکاتی، بازی با تیم های درجه سه  آسیایی  
یا تیم های ناشناخته و نه چندان مطرح نیست. تیم ملی ایران پیش از این هم بارها با 
تیم هایی نه چندان قدرتمند و کم کیفیت بازی کرده که به گواه کارشناسان و همینطور 

عوامل تیم ملی، تاثیر چندان زیادی در آماده سازی تیم ملی نداشته است.
کارشناســان مختلف معتقدنــد که تیم ملی فوتبــال ایران تا زمانی کــه در دیدارهای 
تدارکاتی خود تحت فشار قرار نگیرد، نمی تواند نقاط ضعف خود را تقویت کند و بهتر 
در شــرایط جام جهانی قرار گیرد و بر همین اســاس انتظار می رود با وجود مشــکالت 

موجود، تیم ملی در پنجره های فیفا دی، دیدارهای خوبی را برگزار کند.

حمید استیلی، سرپرست تیم ملی به تازگی درباره بازی های تدارکاتی این تیم گفته که 
فدراسیون فوتبال قصد دارد با تیم های جا مانده از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، دیدارهایی 
را برگزار کند چرا که این کشــورها هم عالقه مند هســتند با تیمی بازی کنند که به جام 
جهانی صعود کرده است. احتماال منظور از تیم های جا مانده از جام جهانی، می تواند 
تیم های حاضر در رنکینگ ۲۰ تا ۵۰ فیفا باشد که بعضا نتوانسته اند از قاره اروپا، آمریکا 

و آفریقا به جام جهانی راه پیدا کنند.
بر همین اســاس، به تازگی خبری در ارتباط با دعوت فدراســیون فوتبال قطر از ایران 
برای حضور در تورنمنتی چند جانبه با حضور تیم هایی مانند برزیل و اســپانیا منتشر 
شده که احسان اصولی، سخنگو و عضو هیات رئیسه این فدراسیون این موضوع را رد 

نکرده و از جمله "نه تایید می کنم و نه تکذیب" استفاده کرده است.
اصولی درباره ایــن خبر که در صورت اتفاق افتادن، می توانــد امتیازهای زیادی برای 
تیم ملی فوتبال ایران داشــته باشــد، گفت: »برای بازی هــای تدارکاتی تیم ملی تمام 
تالشــمان را می کنیم که بازی های بزرگ و موثر داشته باشیم. اجازه بدهید که نه تایید 
کنم و نه تکذیب که در حد شــایعه بماند. آقای ماجدی یک چهره فوتبالی و شــناخته 
شده در سطح آســیا و جهان است. ارتباطات بســیار خوبی در این حوزه فعال است. 

سایر افراد هم در هیات رئیسه تالش می کنند. منتظر شگفتی آفرینی ها باشید.«
ارتبــاط نزدیک دولت هــای ایران و قطر و توافــق نامه های همکاری دو کشــور باعث 
شده ایران نخســتین گزینه مطلوب برای شــرکت در این تورنمنت باشد تا قطری ها 
زیرســاخت های خود برای برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ را آزمایــش کنند و به آمادگی الزم 
برای این رویداد برسند. حال باید دید این اتفاق یا برگزاری دیدار دوستانه با تیم های 
صاحــب قدرت و مطرح طی چهار بازه زمانی تا جــام جهانی قطر که مربوط به پنجره 

بازی های ملی می شود، رخ خواهد داد یا خیر.
خرداد، شهریور، مهر و آبان، چهار پنجره بازی های ملی هستند که فدراسیون فوتبال 
فرصت خواهد داشــت دیدارهایی را برای آماده هر چه بیشــتر تیم ملی ایران در نظر 
بگیــرد. جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ۳۰ آبــان ۱۴۰۱ در دوحه کلید می خورد و ۳۲ تیم از جمله 

ایران به رقابت می پردازند.

اسپانیا و برزیل رقیب 
تدارکاتی تیم ملی ایران 

می شوند؟
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کاریکاتور

جنگ هفته های پایانی لیگ برتر!
با نزدیک شــدن به هفته های پایانی لیگ برتر حساسیت در بازی های باقی مانده به اوج خود رسیده است. محمدرضا میرشاه ولد 

با انتشار کارتونی در خبرورزشی به این موضوع پرداخت.
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               اسماعیل امینی

 »نوشتن در صفحات فضای مجازی، به خاطر سرعت و سهولت 
و مزایای دیگرش خیلی دل نشــین اســت. یکــی از مزیت هایش 
این است که »بی مرز« است؛ چه در انتخاب موضوع و زبان و چه 

در گستره انتشار و خوانندگانش.
امــا یکــی از شــگفتی های نوشــتن در فضــای مجازی کــه گاهی 
ســرگرم کننده اســت و گاهی کالفه کننده این اســت کــه هر جور 
خواننــده ای گاهــی با نــام و تصویــر واقعــی و گاهی بــا هویت 
پنهانی و تصویر ســاختگی، زیر نوشته تو چیزی می نویسند. این 
نوشــته ها شــامل گونه های مختلف اســت. در این یادداشــت، 
تأملی دارم بر برخی از این گونه های نوشتن زیر نوشته اصلی که 

در اصطالح فضای مجازی می شود »کامنت گذاری«.
۱- نوشــته های تبلیغاتی اعم از تبلیغ شــغلی یا فکری و سیاســی 

بدون ارتباط با نوشته اصلی.
۲- نوشــته های موظفــی مواجب بگیــران ســایبری و گروه هــای 
فشــار از ســلطنت طلب و ضدانقــالب آن ســوی اقیانوس ها تا 

صیانت طلبان این سوی آب ها از بحر خزر تا خلیج فارس.
۳- نوشــته هایی که تالش می کنند با طرح پرسش های بیهوده، 
نوشــته اصلی را به حاشــیه بکشــانند و با مجــادالت دنباله دار، 

حرف خودشان را به کرسی بنشانند.
۴- مخاطبانــی که خیــال می کنند همه بایــد در محدوده فکری 
و ذوقی آن ها بیندیشــند و بنویســند، بنابراین بــدون توجه به 

نوشــته اصلــی، از نویســنده می خواهند که مطابــق میل آن ها 
بنویسد.

حرف هایی از این دست:
- تو که نگران خط و زبان فارســی هســتی، کاش درباره حقوق و 

عیدی کارمندان هم چیزی می نوشتی.
- راســتی چرا به جای شــعرخوانی، از بازداشت شدگان تظاهرات 

بازنشستگان نمی نویسی؟
- چــرا دربــاره جنگ اوکرایــن و یمن و ســودان و تایــوان و لیبی 

نمی نویسی و فقط غرق شعر و بالغت و دستور زبان هستی؟
۵- مخاطبانــی که خیــال می کنند فضای مجــازی کالس درس و 

جلسه پرسش و پاسخ است.
یا نوشته هایی از این دست:

برایم سیر مطالعاتی تعیین کنید.
برایم موضوع پایان نامه پیشنهاد کنید.

پایان نامه ام را می فرستم اشکاالتش را بنویسید.
چند شعر می فرستم برای نقد و نظر

مجموعه شــعرم را می فرستم تا پس از بررسی به یک ناشر معتبر 
معرفی کنید که چاپش کند.

۶- از همــه شــگفت تر و کالفه کننده تــر، مخاطبانــی هســتند که 
بــا روحیه تفتیــش و بازخواســت، نویســنده را تحت فشــار قرار 

می دهند که چرا این را نوشتی؟ چرا این گونه نوشتی؟
این جماعت شگفت و عصبی اگر به مقصودشان نرسند، از کوره 

درمی روند و ناسزا می گویند.
۷- یک جماعت دیگر هم  که نیروهای سازمان یافته محافل پیدا 
و پنهان قدرت، ثروت و چهره های مطرح )ســلبریتی ها، برندها 
و برخــی اصناف( هســتند، به محــض آن که چیــزی خالف میل 
کارفرمایان آن ها بنویســی، مثــال از یک خواننده انتقــاد کنی، یا 
خطاهای یک کتاب تست کنکور را متذکر بشوی، یا از بی انصافی 
و رفتار بد یکی از مشاغل انتقاد کنی، این جماعت سازمان یافته 
و کــف بر لــب می آیند و عربده می کشــند و فحاشــی می کنند تا 

نویسنده را عصبی، کالفه و خاموش کنند.«

مهر- شــهر ماگدبورگ آلمان برای عاشــقان کتاب و ادبیات، 
مقصد جذابی است. در این شهر مکان های منحصر به فردی 

برای مطالعه و پیدا کردن کتاب های خاص وجود دارد.
گــزارش  تازه تریــن  در  آلمــان  در  ایــران  فرهنگــی  رایزنــی 
ارســالی خود به مهر از شــهر ماگدبورگ به عنوان شــهری که 

کتابدوستان را اقناع می کند، نوشته است.
ایــن شــهر توانســته از طریــق توجه بــه کتاب، گردشــگران 
بســیاری را به ســوی خود بکشــاند. تجربه های کسب شده 
توسط مسئوالن این شهر می تواند مورد اقتباس قرار بگیرد.

مشروح متن گزارش مورد اشاره را در ادامه می خوانیم؛
شهر ماگدبورگ آلمان برای عاشقان کتاب و ادبیات، مقصد 
جذابی اســت. در این شهر مکان های منحصر به فردی برای 
مطالعــه و پیدا کردن کتاب های خاص وجــود دارد. در این 
گزارش تــالش کرده ایم تا چنــد مقصد گردشــگری ادبی در 

ماگدبورگ را معرفی کنیم.
فابوالریوم

یکــی از جذاب ترین مقاصد گردشــگری مربــوط به کتاب در 
ماگدبورگ، فابوالریوم است. این مکان، فروشگاه تخصصی 
مربــوط به کتاب اســت کــه در آن، همــه کتاب ها براســاس 
حروف الفبا مرتب شــده اند، صاحب این کتاب فروشــی به 
مشــتریان خود، آثار ادبی از هر منطقــه  از جهان و همچنین 
کتاب هــای منتخب کــودکان و آثار مربوط به آشــپزی را ارائه 
می دهد. محوطــه ورودی کتاب فروشــی نیز بــه یک گالری 
می رسد که درهای آن به روی هنرمندان و عکاسان محلی باز 
است. بسیاری از گردشگران در ماگدبورگ، فابوالریوم را یکی 

از زیباترین کتابفروشی های آلمان می دانند.
باشگاه ادبیات

بیش از ده ســال اســت که عالقه مندان به ادبیــات، در تئاتر 
ماگدبــورگ گرد هم می آیند تا هر ماه، یک کتاب را نقد کنند. 
کتاب هــا از قبــل در شــبکه های اجتماعــی باشــگاه ادبیات 
تئاتــر ماگدبــورگ پیشــنهاد داده و انتخــاب می شــود. در 
میان کتاب هایی که تاکنون به نقد گذاشــته شده است، آثار 
معروف نویســندگانی ماننــد کافکا نیز وجــود دارد. هنگام 
بحث دربــاره کتاب ها، شــرایط نگارش آن هــا و زندگی نامه 
نویســندگان نیز مــورد بررســی قــرار می گیرد. گردشــگران 
می توانند از طریق وب ســایت تئاتر ماگدبورگ برای شرکت 

در جلسات نقد کتاب، ثبت نام کنند.
تبادل کتاب در خیابان

در خیابان های شــهر ماگدبورگ، قفســه هایی برای نگهداری 
کتــاب وجــود دارد که بــه رهگذران ایــن امــکان را می دهد تا 
کتاب هایــی کــه خوانده انــد را برای ســایر افــراد بگذارند و از 
کتاب های موجود در قفســه به صورت رایگان استفاده کنند. 
بدین  ترتیب، همه افراد می توانند با یکدیگر به تبادل کتاب و 
آثار ادبی بپردازند. برای گردشگران نیز فرصت خوبی است تا 
کتاب های جدیدی را به فهرست مطالعات خود اضافه کنند.

کارگاه نویسندگی
کارگاه نویســندگی خالق در ماگدبورگ نیز طرفداران زیادی 
در میــان گردشــگران و عالقمندان به ادبیــات دارد. افرادی 
کــه عالقــه بــه نویســندگی دارنــد و می خواهنــد آثارشــان 
را بــا ســایر افراد بــه اشــتراک بگذارنــد، می تواننــد از کارگاه 
نویســندگی خالق ماگدبورگ اســتفاده کنند. در این کارگاه 
که توســط گروهی از نویسندگان جوان شــکل گرفته است، 
شــرکت کنندگان، متن هــای خــود را بــا یکدیگر به اشــتراک 
می گذارند و در کنار یکدیگر قهوه و چای می نوشند. عالوه بر 
این، اســتودیوی نویسندگی ورتشاتز نیز کارگاهی برای زنان 
نویســنده اســت که چهارشــنبه اول هر ماه در خانه ادبیات 
ماگدبورگ برگزار می شود. جالب است بدانید که گردشگران 

زیادی در این کارگاه ها شرکت می کنند.
کتاب خوانی در قطار

آنت گروشنر، نویسنده آلمانی نیز هر از گاهی در تراموای شماره 
۴ ماگدبورگ، برنامــه ای برای دیدار با مخاطبان کتاب هایش 
برگــزار می کنــد. او در ایــن برنامه هــا، کتاب هایــش را بــرای 
مخاطبانــش می خواند و با آن ها به بحــث می پردازد. جالب 
اســت بدانید که تاریخ های مربــوط به این رویــداد و فروش 

بلیط در ایستگاه های آتش نشانی اطالع رسانی می شود.
هفته های ادبیات ماگدبورگ

ماگدبــورگ برای ســی ویکمین بــار در ســپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲، 
میزبــان هفته هــای ادبیــات خواهــد شــد. در ایــن رویداد، 
برنامه هــای کتاب خوانــی و جلســات نقد و بررســی کتاب ها 
برگزار می شــود. مســئوالن شــهر امیدوارند که عالقمندان به 
کتــاب از اقصی نقــاط جهان بــرای این رویداد بــه ماگدبورگ 

بیایند.

مهــر- با توجه به صــدور حکم دیوان عدالــت اداری مبنی بر 
ابطال ثبت صنــوف هنری در وزارت کار، یــک مرجع حقوقی 
باید پاسخگوی شــرایط پیش آمده در این راســتا برای خانه 

سینما و صنوف سینمایی باشد.
خانه ســینما به عنوان جامعه صنوف سینمای ایران هرچند 
از ابتدای تاسیس با کش و قوس های بسیاری همراه بود، اما 
طی یک دهه گذشــته درگیر حواشی بسیاری شد، از تعطیلی 
خانه سینما در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 
جواد شــمقدری که به عنوان معاون سینمایی در این دولت 
مشــغول به کار بود، تا بازگشــایی دوباره آن در زمان ریاست 

حجت اله ایوبی در سازمان سینمایی.
اما یکــی از مــواردی که تمام صنوف ســینمایی در ســال های 
اخیر درگیر آن هســتند، دستور ثبت صنوف در وزارت کار برای 
اینکــه بتوانند جنبــه حقوقی خود را حفظ کــرده و با تعریف 
فعالیت ســینماگران در چارچوب شــغل بتوانند به فعالیت 
خــود ادامه دهنــد. در این ســال ها، از بیــن ۳۲ صنف عضو 
خانه ســینما، تعدادی در وزارت کار ثبت شده و تعدادی دیگر 
نیز در مقابله با این تصمیم بارها مخالفت خود را نســبت به 
چنین تصمیم گیری اعالم کرده اند. اما آنچه که مشخص بود 
و بارهــا در محافل مختلف به آن اشــاره می شــد، این بود که 
خانه ســینما و در واقع صنوف سینمایی بدون ثبت در وزارت 
کار نمی توانند فعالیت خود را به صورت قانونی ادامه دهند.

در حال حاضر تعدادی از صنوف همچنان نسبت به ثبت در 
وزارت کار با خانه ســینما زاویه دارند و برخی از صنوف نیز در 
تالش هستند تا بتوانند در وزارت کار ثبت شده و به فعالیت 

خود جنبه قانونی بدهند.
در چنین شرایطی که صنوف سینمایی درگیر برگزاری مجمع 
عمومی خود هســتند تا بتوانند آییــن نامه های جدید برای 
ثبت در وزارت کار را با حضور اعضا به تصویب رسانند، خبری 
منتشــر شــد که دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه 
تاســیس انجمن های صنفــی کارگری بــرای هنرمندان داده 

اســت، البته ایــن حکم تنها بــرای صنوف خانه ســینما ابالغ 
نشــده و شــامل همه صنوف هنــری در حوزه هــای مختلف 
تئاتر، سینما، موســیقی و هنرهای تجسمی است. حکمی که 
الزم االجرا است و می تواند تبعات بسیاری را به همراه داشته 

باشد.
نکته قابل توجه درباره این حکم این است که هیات عمومی 
دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ به ریاســت 
معــاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و 
با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روســا و مستشاران 
و دادرسان شعب دیوان تشکیل و حکم مورد نظر اعالم شد، 
اما این خبر در هیچکدام از رســانه ها منتشر نشد، تا اینکه در 
تاریخ ۱۴ اســفند ماه یکی از رسانه ها با انتشار اصل حکم خبر 

از چنین رأیی داد.
مدت هاست بر اســاس قانون برنامه توســعه چهارم، پنجم 
و ششــم این مســاله بــرای دولت وقت معین شــده اســت 
تــا نســبت بــه تنظیم آییــن نامــه تاســیس اصنــاف فراگیر 
فعالیت های فرهنگی، هنری و رسانه ای اقدام کند. در همین 
راســتا خانه ســینما مجموع روابط خــود در اداره کار اســتان 
تهــران را تعریف کــرد، همچنین بارهــا یادآور شــده بود که 
ســینما و یا همان فعالیت هنری همانند دیگر مشاغل رایج 
در کشور دارای محل کار ثابت به معنای اداره و کارگاه نیست 
و هــر اثــر ســینمایی به فراخــور نیازی کــه دارد در شــهرهای 
مختلف تولید می شود و به یک نقطه معین وابسته نیست.
در ســال های ۹۳ و ۹۴، مســاله ثبت صنوف هنری در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی مورد توجه قرار گرفت و براســاس 
آن بــه یــک مدل رســیدند کــه هنرمنــدان به لحــاظ صنفی 
ذیــل قانــون کار فعالیــت می کننــد، امــا فعالیت هــا ذیــل 
قوانین وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی قرار گیرد، در نهایت 
آیین نامه ای در همین راستا به نگارش درآمد که مورد توافق 
وزارت کار و وزارت ارشــاد قــرار گرفت کــه دارای امضای وزرای 
وقت و به تصویب هیات دولت ذیل ماموریت قانونی که در 

نظر گرفته شــده بود، رسید. این آیین نامه چگونگی تشکیل 
کانون های فراگیر فعالیت های صنفی، فرهنگی و رســانه ای 
را مشــخص می کرد و دارای یک شــیوه نامه و یک کمیسیون 
شــامل نماینــده وزیــر کار، نماینــده وزیــر ارشــاد و ۷ نفر از 
فعاالن حوزه های فعالیت های صنفی شــامل نمایندگانی از 
خانه ســینما، خانه تئاتر، خانه موســیقی و مجموع هنرهای 

تجسمی، روزنامه نگاران و داستان نویسان بود.
مســاله مهمی کــه وجود دارد این اســت که خانه ســینما به 
عنــوان یــک موسســه فرهنگــی در وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی ثبت شــده و مجوز رســمی فعالیــت خــود را از این 
وزارتخانه دریافت کرده اســت، البته ایــن را هم باید بگوییم 
کــه ســرفصل فعالیت های صنفــی در قوانین وزارت ارشــاد 
موجــود نیســت. نکتــه دیگر این اســت کــه خانه ســینما و 
اصناف عضو خانه ســینما دو مقوله متفاوت هستند. طبق 
اساســنامه خانه ســینما، ایــن جامعه صنفی عضــو حقیقی 
نداشــته و همه اعضای آن حقوقی هســتند، به این معنا که 
اعضای خانه ســینما در واقع انجمن ها و صنوف ســینمایی 
هســتند، بنابراین خانه ســینما براساس اساســنامه تنها ۳۱ 

عضو دارد.
یکی از مشــکالتی که در خانه ســینما وجود داشــت، این بود 
که مشــخص نشــده بود در مجمــع عمومی، فــردی که رأی 
می دهد به عنوان یک واحد حقوقی انجمنی که عضو هست 
رأی می دهد نه شــخص. در واقع می توان گفت خانه سینما 
یک چتــر حقوقی بر اصناف حقوقی اســت، اشــکال این بود 
که صنوف خانه سینما شناســنامه نداشتند که می توانست 

مشکالت حقوقی را بوجود آورد.
آنچه که مشخص است این است که خانه سینما قرار است با 
دیــوان عدالت اداری و حقوقدانان مشــورت و راه حل الزم را 

پیدا کنند. آیین نامه لغو نشده بلکه اصالح شود.
البتــه پیش از هر چیز در حال حاضر الزم اســت که یک مرجع 
حقوقــی قانونی ماننــد وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به 
اســتنباط ها، برداشــت ها و گمانه زنی های ســلیقه ای پایان 
دهد و به صورت شــفاف و صریح اعالم کند که آیا رای دیوان 
عدالــت اداری اصنــاف عضــو خانه ســینما را که بــه صورت 
انجمن هــای صنفی کارگری یا کارفرمایی در اداره کار اســتان 
تهران ثبت شده اند را در برمی گیرد و ابطال آنها را هم شامل 

می شود یا خیر.

ایســنا- به باالی کوه رســیدیم، از رزمندگانی که می دید احواالت 
دیگــر رزمنــدگان را جویــا می شــد و شــهدا را جســتجو می کرد و 
در همــان حال بــاالی پیکر آنهــا می رفت و به آنها شهادت شــان 
را تبریــک می گفــت. آخرین شــهیدی را کــه زیارت کردیم شــهید 
حســین مختار بود و بعد پیش کریم محمــدی زاده که جان پناه 
کوچکی کنــده بود و درونش ســه نفر نشســته بودنــد رفتیم تا 

اوضاع را بررسی کنیم.
محمــد باقر رزمجومیــن از رزمندگان لشــکر ۱۰ سیدالهشــدا )ع( 
دربــاره شــهید محمد موافــق  روایت می کند: گردان مســلم بن 
عقیــل از صبــح زود و همــراه بــا آغاز عملیــات، کار پشــتیبانی و 
رســاندن آذوقه و تسلیحات را به رزمندگان در خط مقدم داشت 
و رزمندگان این گردان با مشــقت فــراوان از پایین کوه؛ مهمات 
و آذوقه را بر پشــت قاطر می بســتند و تا باالی کوه و تقسیم بین 
دیگــر رزمندگان می بردنــد و با توجه به حساســیت و نوع کار در 

بسیاری مواقع در تیررس مستقیم تک تیراندازان بودند.
نزدیــک ظهر بود که محمــد موافق به من گفــت: »ما هم برویم 
باالی کوه تا اوضاع کار را از نزدیک ببینیم.« و راهی شدیم در بین 
راه چند قاطر را دید که بر اثر اصابت ترکش خمپاره یا تیر زخمی 
شــده بودند، به سمتشــان می رفت و با چاقویی که داشــت بند 

حمایل حیــوان را پاره می کرد و بارش را از روی پشــتش به زمین 
می انداخت و می گفت: »این حیوان بیچاره زخمی است بارش را 

برداریم تا بیش از این رنج نکشد.«
به بــاالی کوه رســیدیم، از رزمندگانــی که می دید احــواالت دیگر 
رزمندگان را جویا می شــد و شهدا را جســتجو می کرد و در همان 
حال بــاالی پیکر آنهــا می رفت و بــه آنها شهادت شــان را تبریک 
می گفت. آخرین شهیدی را که زیارت کردیم شهید حسین مختار 
بــود و بعد پیش کریــم محمدی زاده که جان پنــاه کوچکی کنده 
بود و درونش ســه نفر نشســته بودند رفتیم تا اوضاع را بررسی 

کنیم.
ما ۵ نفر بودیم شــهید موافق )فرمانده گردان حضرت مسلم(، 
شهید کریم محمدی زاده )فرمانده گروهان(، من)پیک گردان(، 
محمــد انیســه و یک نفــر بیســیم چی؛ روی تپه دوقلــو در توابع 
شــهر »ماووت« عراق بودیــم که خمپاره ۸۱ میلی متری دشــمن 
بین ما اصابت کرد و از ما ســه نفر شهید شدند، یکنفر جانباز ۷۰ 

درصد)محمد انیســه( و به اذن خدا به من هیچ آســیب جسمی 
نرسید و از قافله جاماندم.

محمود و محمــد موافق، دو بــرادر بودند. محمــود دبیر درس 
حرفه و فن بود. وی بســیار فعال، شلوغ و دوست داشتنی بود. 
اما محمــد گوشــه گیر و کم حــرف بود. عــکاس ورزیــده ای بود. 
عکس هــای زیادی از رزمنــدگان گرفت که االن موجود اســت. در 
جنگ خیلی جدی بود. دوســت داشــت کالســیک باشــد. سعی 
می کــرد کمترین تلفــات را بدهــد. خیلــی کارش را منظم انجام 
مــی داد. خیلی کم حرف بود ولی محمود از ســیر تــا پیاز جبهه را 

تعریف می کرد و اما محمد هیچ اطالعاتی نمی داد.
محمود ســال ۱۳۳۴ و محمد ســال ۱۳۳۷ به دنیا آمده بودند و 
با فاصله ۶ ماه از هم به شــهادت رســیدند. محمود که در گردان 
زهیر لشــگر بود ۱۹ دی ۶۵ در عملیات »کربالی ۵« شــهید شد و 
محمــد فرمانده گردان مســلم بن عقیل هــم ۱۴ تیر ۶۶ در حین 
آزادسازی قله ماووت کردستان عراق به برادر شهیدش پیوست.

با ماگدبورگ آشنا شوید؛شگفتی های نوشتن در فضای مجازی!

شهری برای عاشقان کتاب

روایتی از گردان مسلم بن عقیل

ابهام درباره یک حکم برای صنوف سینمایی

 »خانه سینما« تعطیل می شود؟

تأملادبیات

فرهنگ

سینما

   


