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ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

باقری بنایی: طرح های معیشتی ُمسکن است، باید راه حل اساسی پیدا شود

 یک نماینده مجلس شورای اسالمی می گوید: مجلس در بحث های کمک معیشتی اقداماتی را انجام داده است به طور مثال در یک اقدام قرار است بیش از ۳۰ هزار 
میلیارد تومان، ) به هر نفر۱۳۰ هزار تومان( داده شود، اما به نظر می رسد این اقدامات مسکن است و ما باید کارهای اساسی تری انجام دهیم. برای یافتن راه حل اساسی 

برای مسائل و مشکالت باید بین نخبگان جامعه تعامل و گفت وگو صورت گیرد تا بتوانند راه کارهایی را برای حل مشکالت پیدا کنند. 
صفحه  2

حل مشکالت با گفت وگوی نخبگان

صفحه   3

فاجعه در راه است 
پیش بینی ها از دو برابر شدن مرگ کرونایی طی دو هفته آینده حکایت دارد
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اعمال محدودیت های 
جدید و بیشتر از اول آذر

رئیسجمهوری:

برگزاری مراسم عروسی، 
اشک پزشکان را درآورد

23

رئیسدانشگاهعلومپزشکیتبریز:

اطالعیه دادستانی 
در مورد قتل هولناک 

امیر علی 3 ساله

قهرمان تبریزی قهرمان تبریزی 
دوچرخه سواری آسیا؛ دوچرخه سواری آسیا؛ 

دوچرخه ندارد!دوچرخه ندارد!

مقایسه نظرسنجی های مقایسه نظرسنجی های 
انتخابات ریاست انتخابات ریاست 

جمهوری در ایران و آمریکاجمهوری در ایران و آمریکا

تیتر وارسرخط خبرها

کرونا چه کسانی را 
پولدار کرد؟

با لودر به جان موسیقی 
نواحی افتاده اند!

اندازه ترکیه و گرجستان 
نیستیم؟!

شواهد نشان می دهند که همه گیری کووید-۱۹ در 
کنار اعمال بی سابقه تحریم های اقتصادی علیه 
ایران، بسیاری از بخش های اقتصاد ایران را دست 
کم برای ســال ها تغییر داده اســت. بــا این همه، 
ظاهرًا این وضعیت برای گروهی از کسب و کار ها و 

شهروندان در ایران نه فقط بد نبوده است

یکی از هنرمندان موسیقی نواحی می گوید: امروزه 
شرایطی به وجود آمده است که افرادی با لودر در 
حال تخریب موســیقی نواحی هستند. ولی باید 
جلوی از بین رفتن موســیقی نواحــی را گرفت و از 

پیشکسوتان حمایت کرد

بــرای جبران خســارت گردشــگری و هتل ها 
از ویــروس کرونا و قصور بانک ها و ســازمان 
تامیــن اجتماعــی از اجرای مصوبات ســتاد 
و  ترکیــه  انــدازه  مــا  یعنــی  گفــت:  کرونــا، 
گرجســتان هــم نیســتیم کــه از کارمنــدان و 

سرمایه گذاران یک صنعت حمایت کنیم؟!

چرا 
»رستاخیز« اکران 

آنالین نشد؟
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مدرسه که می رفتیم، معلمی داشتیم که همیشه 
وســط درس بــه بهانه هــای مختلــف کالس را 
تــرک می کرد و چنــد دقیقه بعد بر می گشــت. 
همیشــه هم می گفــت:» صداتــون دربیــاد، 3 
نمــره از همتــون کــم می  کنــم.« همین کــه آقا، 
پاش می گذاشــت بیــرون، کالس روی ســرمون 
می ذاشــتیم و همین که در رو بــاز می کرد، مثل 
مسابقه »ما، ما، مجسمانه« سرجامون خشک 
می شدیم. ایشان هم بعد از نگاهی به ما، دوباره 
شــروع می کــرد بــه درس دادن و انگار نــه انگار 
صــدای ما گوش فلک را کر کرده بود چه برســد 

به مدرسه!
نحوه برخورد ســتاد ملی کرونا و قانون  هایی که 
وضع می شود، من را به یاد دوران مدرسه و همان 
آقا معلم مان می اندازد. این ستاد حرفی می زند 
اما زیاد کاری به انجام شــدن یا انجام نشــدن آن 
ندارد و با خودش می گوید خوب یک قانون برای 

شکست کرونا وضع کردیم، خدا را شکر.
در محل زندگی ما، مغازه دارها قانون تعطیلی 
بعد از ســاعت ۱8 را به بند کفش شــان گرفته اند 
و خیلی عادی مشــغول به داد و ســتد هستند. 
از  بعــد  مغازه شــان  در  مســکن  بنگاه دارهــای 
ســاعت 6 بعدازظهــر همچنان در حــال دیدن 
ای فیلم هســتند، شــیرینی فروشی محل، کیک 
تولدش را می فروشد و جگرکی هم بوی جگرش 

را به آسمان فرستاده است.
تقریبــا داســتان در بســیاری از شــهرها همین 
اســت. به جــز مغازه هایــی کــه در خیابان های 
اصلی هستند و جلوی دید همگان، بقیه عادی 

زندگی شان را می   کنند، بدون هیچ دغدغه ای.
آنهــا در عصر کرونــا کار خود را می کنند و ســتاد 
ملی هم برای خودش قانون می گذارد. فیلمی 
از یک حراجی در شــهرک غرب تهران دســت به 
دست شد که مردم مثل خرماهای در جعبه، کنار 
هم ایســتاده بودند تا از خریــد 3۹ هزار تومانی 

عقب نیفتند...
ادامه در صفحه دو

حر ف اول

زندگی بعد از ساعت 18 
ادامه دارد...

پیام تسلیت امام جمعه تبریز به مناسبت
 شهادت مرزبانان هنگ مرزی ارومیه

تسلیت

تسلیت تسلیت

درگذشتمادرچنانسنگینوجانسوزاستکهبهدشواریبهباورمینشیندولیدربرابر
تقدیرحضرتپروردگارچارهایجزتســلیمورضانیســتاینماتمجانگدازرابهخانواده
محترمتانصمیمانهتسلیتعرضنمودهوبرایآنانصبرواجروبرایآنعزیزسفرکرده

علودرجاتطلبمیکنیم.
بنیاد فرهنگی طوبی

ازشنیدنخبرفوتوالدهگرامیتان
بسیارمتاثرشدم.اینواقعهدردناک
راخدمتطمیکنموازدرگاهخداوند

متعالبرایجنابعالیصبرمسألتدارم.
ماراهمدرغمعزیزازدسترفتهتان

شریکبدانید.

مهدی نعلبندی

خداوندشمارااجرصابریندهدکهحضرتشفرمود:

وبشرالصابرینالذیناذااصابتهممصیبهقالوانا

للهواناالیهراجعون

عرضتسلیتحقیررابپذیرید.خداوندمتعال
روحوالدهگرامیتانرابافاطمهزهرا)س(

محشورنماید.

حامد حامدی

برادر گرانقدر
 جناب آقای حسن گلی

برادر ارجمند
 جناب آقای حسن گلی

برادر گرامی
 جناب آقای حسن گلی

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز 
در پیامی شــهادت ســه تن از مرزبانان رشید هنگ مرزی 

ارومیه را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:

باسمه تعالی
یقین ــــــداِء َو اْلِصـــــــدِّ ـَ ه ِبْســـــــِم َربِّ اْلشُّ

شــهادت مظلومانه و جانسوز ســه تن از فرزندان رشید 
و شــجاع ملت ایران که در اقدامی تروریســتی به دســت 
اشرار و عناصر مسلح ضد انقالب در منطقه ترگور بخش 
ســیلوانای ارومیه به لقاء هللا شــتافتند، ایران اسالمی را 

داغدار کرد.
ملت قدرشــناس ما ســوگوار جوانان برومندی هســتند 
کــه برای حفــظ امنیــت و آســایش و آرامــش هموطنان 
خود از جــان عزیز و خون پاک خود گذشــتند و در تاریخ 

سراسر حماسه این خاک سربلند ماندگار شدند. عناصر 
و تروریســت های وابســته بداننــد با ایــن اقدامات ضد 
انسانی و خائنانه نمی توانند در عزم استوار نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم خللی ایجاد 
کنند و مرتکبین این جنایت نفرت انگیز به زودی به سزای 

اعمال ننگین شان خواهند رسید.
بــا تســلیت این ضایعه بــزرگ بــه رهبر معظــم انقالب، 
خانواده هــای داغدار، همرزمــان این عزیــزان در نیروی 
انتظامی و همه آحاد ملت بزرگوار و صبور ایران، از خداوند 
متعال برای شهدای این حادثه غمبار علودرجات و برای 
خانواده هــای عــزادار و بزرگوار ایــن عزیزان صبــر و اجر 

مسألت دارم.
سیدمحمدعلیآلهاشم-نمایندهولیفقیهدر

آذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز
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تکذیب خبر استعفای 
وزیر بهداشت

ایسنا-معاون دفتر رئیس جمهوری در واکنش به انتشار 
برخــی اخبار مبنی بر اســتعفای وزیر بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی، این اخبار را جعلی عنوان کرد.
 علیرضــا معزی معــاون ارتباطــات و اطالع رســانی دفتر 
رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
» در حالی کــه طــرح جامــع مدیریت  کرونا شــامل تدابیر 
و محدودیت ها تا پایان ســال، در ســتاد ملی به تصویب 
رســید و قسمت عمده ی این طرح نیز در وزارت بهداشت 
و درمان تهیه شــده، صحبت از استعفای وزیر بهداشت و 

... چیزی فراتر از اخبار جعلی نیست.«

واکنش وزارت خارجه به ادعای 
ترور یک مقام القاعده در ایران

ایلنا-ســخنگوی وزارت امور خارجــه در خصوص برخی 
گزارش های منتشــر شــده مبنی بر ادعای تــرور یک مقام 

گروه تروریستی القاعده در ایران واکنش نشان داد.
ســعید خطیــب زاده در پاســخ به ســوال خبرنــگاران در 
خصوص برخی گزارش های منتشــر شــده از سوی منابع 
اســرائیلی و گــزارش اخیــر روزنامــه نیویورک تایمز مبنی 
بر ادعــای ترور یــک مقــام گــروه تروریســتی القاعده در 
ایران قویــا هرگونه حضــور اعضای این گــروه در ایران را 
تکذیــب و بــه رســانه های آمریکایــی توصیه کــرد در دام 
ســناریوپردازی های هالیــوودی مقام های آمریــکا و رژیم 

صهیونیستی نیفتند.
خطیــب زاده با یــادآوری اینکه گروه تروریســتی القاعده 
زاده سیاســت های غلــط ایاالت متحــده و متحدانش در 
منطقه بوده اســت، تأکید کرد: واشــنگتن و تل آویو هر از 
چند گاهی برای شــانه خالی کردن از مسئولیت اقدامات 
جنایت بــار ایــن گــروه و دیگــر گروه هــای تروریســتی در 
منطقــه، تــالش می کنند بــا دروغ پــردازی و درز اطالعات 
ساختگی به رســانه ها، ایران را مرتبط با چنین گروه هایی 

به تصویر بکشند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه همچنین اظهار داشــت: 
هرچنــد آمریکا در گذشــته نیــز از طرح هیــچ اتهام کذبی 
علیــه جمهوری اســالمی ایــران فروگــذار نکــرده، اما این 
رویکــرد در دولــت فعلــی آمریــکا تبدیــل بــه یــک روند 
دائمی شــده و کاخ سفید تالش کرده است با تکرار چنین 
اتهاماتی در اجرای طرح ایران هراســی خود بیش از پیش 

گام بردارد.
خطیــب زاده افزود: بدون تردید این دســت اتهام زنی ها 
در چارچــوب  جنــگ همه جانبــه اقتصــادی، اطالعاتی و 
روانی علیه مردم ایران انجام می شــود و رســانه ها نباید 
تریبونی برای نشــر دروغ های هدفمند کاخ ســفید علیه 

ایران باشند.

جانشین فرمانده نزاجا:

امنیت در مرزهای کشور برقرار 
است

ایرنــا- امیر ســرتیپ نعمتی بــا تأکید بر ضــرورت تأمین 
امنیت شــهرهای مــرزی گفت: تمام مرزهای کشــور تحت 

کنترل و از امنیت الزم برخوردار است.
امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی 
ارتش امروز در حاشــیه مراســم افتتاح پــروژه ۴۷ واحدی 
مســکن ســازمانی مهر والیت و مجموعه فرهنگی رفاهی 
شــهید ســالمت بخش با اشــاره به آخرین تحوالت مرزی 
کشــور، اظهار داشــت: بحمدهللا امروز بــا توجه به تالش 
نیروهای مســلح به ویژه نیــروی زمینی ارتــش در تمامی 

نقاط مرزی کشور امنیت خوبی برقرار است.
وی بــا بیــان اینکــه تمامی مبــادی خروجــی و ورودی در 
مرزهای کشــور تحت کنترل است و تاکنون مأموریت های 
ما با هیچ گونه خللی مواجه نشــده اســت، افــزود: تمام 
مرزهای کشور تحت کنترل و از امنیت الزم برخوردار است.

جانشــین فرمانــده نزاجــا خاطرنشــان کــرد: در اوایــل 
منازعه دو کشــور همســایه، بعضــًا گلوله هایــی به طور 
ســهوی به شــهرهای مرزی ما اصابت می کــرد که با توجه 
به اینکه خط قرمز ما امنیت مردم کشورمان است در این 
رابطه الزامــات و تدابیر امنیتی را در شــمال غرب کشــور 

انجام دادیم.

ادعاهای یک مقام اوکراینی در 
مورد ایران

فرارو- معاون دادســتان کل اوکراین بــه طرح ادعاهای 
بی اساس علیه ایران پرداخت.

 گوندوز مامدوف در ســخنانی در مورد سانحه هواپیمای 
اوکراینی گفت: این  فاجعه  "یک جنایت بزرگ "است.

وی در ادامــه ادعــا کــرد: مقام هــای ایرانی با به اشــتراک 
نگذاشــتن اطالعات و پاســخ ندادن به درخواســت های 
هواپیمــا  ســرنگونی  دربــاره  تحقیقــات  در  همــکاری، 
"وقت ُکشــی" می کننــد و اگــر ایــران به درخواســت های 
همــکاری پاســخ مناســب ندهــد، اوکراین "مســیرهای 
مــوازی" را اتخاذ می کند.این مقــام اوکراینی در اظهاراتی 
مداخله جویانــه مدعی شــد: ایــران درخواســت اوکراین 

برای حبس ابد عامالن این واقعه را قبول نکرده است.

ایسنا- رییس جمهور گفت: از شنبه آینده اول آذر ماه، 
در سراسر کشور محدودیت هایی اجرا می شود.

 حجت االســالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه 
ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا با اشــاره به لــزوم اعمال 
محدودیــت های بیشــتر بــرای مقابله با شــیوع این 
ویروس اظهار کرد: از شــنبه هفته آینده یعنی اول آذر 
طرحی اجرا می شــود که مربوط به کل کشــور اســت و 
البته در هر شهر بنا بر اقتضائات آن شهر اجرا می شود 

و کلیت آن تا پایان کرونا ادامه خواهد داشت.
وی افزود: ظاهر این طرح درست است که با جریمه ها 
و تعطیــل مراکــز فرهنگی و نظایــر آن خــود را بروز و 
ظهور می دهد اما بیشــتر یک هشدار برای مردم است 
که بدانند این ویروس، ویروس فروردین و اردیبهشت 

نیست. در همه سال امکان شیوع وجود دارد.
رییــس جمهــور تاکید کرد: امــروز چارچــوب کلی این 
طرح مشــخص شد که ســخنگوی ســتاد آن ها را برای 
مــردم توضیــح خواهــد داد و امیدوارم مثــل دور اول 
شــیوع کرونا کــه ســرافراز عبــور کردیم و همــه به هم 
کمک می کردیم در این دور که ســخت تر هم هســت با 

سرافرازی عبور کنیم.
روحانی در ابتدای این نشست با یادآوری اینکه نزدیک 
۹ ماه اســت بــا معضل شــیوع کرونا مواجه هســتیم، 
تصریح کرد: متاســفانه مــوج جدید ایــن ویروس در 
جهان ظهور و بروز پیدا کرده و مشکالت زیادی را برای 
کشــورها و مردم ایجاد کرده اســت. خیلی از دولت ها 
ناچار شــدند که محدودیت ها را از نــو افزایش دهند، 

ما هم بــه همین دلیــل در هفته هــای اخیــر یکبار در 
۴3 شهرســتان و یکبــار در ۴6 شهرســتان حــدود ۹۰ 

شهرستان محدودیت زیادی را ایجاد کردیم.
وی با بیان اینکــه هدف از این محدودیت ها ملموس 
شــدن شــرایط فوق العاده برای مردم است، گفت: ما 
از شــرایط عادی عبور کردیم، همه باید کمک کنند که 
بتوانیم از این مسئله با کمترین ضرر عبور کنیم و آنچه  
در مرحله اول مهم اســت آموزش دادن اســت؛ ما باید 
ســواد ســالمت مردم را باال ببریم. مردم باید به خوبی 

بدانند عالئم این بیماری چیست.
رییس جمهور تصریح کرد: هنوز هم در جامعه افرادی 
هســتند که می گویند من عالمتی نــدارم، فقط یه درد 
عضالنــی دارم. وقتــی باز هــم از او می پرســند عالمتی 
داری؟ می گوید یک چند روزی است که حس چشایی 
و بویایی کار نمی کند معلوم اســت آمــوزش به اندازه 

کافی به مردم داده نشده است.
روحانی ادامه داد: مردم فکر می کنند باید تب شــدید 
داشته باشــند، فکر می کنند در شــرایطی باشند مدام 
ســرفه کنند تا احســاس کننــد این بیماری ســراغ آنان 
آمــده اســت. مــا بایــد ســطح آمــوزش را بــاال ببریم و 
همچنیــن  مردم هــم باید اعتماد کامل به ســتاد ملی 
کرونا و قرارگاه داشــته باشــد این اعتمــاد هر چه کمتر 

شود به ضرر ماست.
وی تاکید کرد: کاری به صحبت های این ها که در داخل 
یا در رسانه های خارجی مصاحبه می کنند و انتقادهای 
ناپختــه ای را بیــان می کننــد، نــدارم اما هــر چیزی که 

اعتماد مردم را به ستاد ملی کرونا و به قرارگاه و وزارت 
بهداشــت کاهش دهد به ضرر ماست، به محض این 
که اعتماد کم شــود دقت مردم بــرای اجرای مصوبات 

کم می شود.
روحانی با تاکید بر توســعه دولــت الکترونیک، اظهار 
کرد: وزیر بهداشت می گوید در مقابله با این ویروس، 
روز برای ما مهم نیست ساعت مهم است ما باید هرچه 
می توانیــم همــه چیز را به ســمت فضــای دیجیتال و 
مجــازی ببریم که مردم نیازمند این نباشــند به ادارات 

مراجعه کنند.
وی تاکیــد کرد: نیروهای مســلح نیز بایــد تجهیزات و 
امکاناتشــان در اختیار باشــد که البته در اختیار است؛ 
چرا که خســتگی کادر درمان از ســوی نیروهای مسلح 

می تواند کاهش یابد.
رییــس جمهور ادامــه داد: همچنین بیمارســتان ها و 
تاسیساتی که برای نیروهای مسلح نیست بلکه برای 
دولت اســت ولی مربوط به وزارت بهداشــت نیست و 
مربوط به دســتگاه های دیگر اســت باید همه پای کار 

بیایند.
 روحانی تاکید کــرد: اگر مصوباتی تایید و ابالغ شــود 
امــا توســط عــده  و اقلیتــی اجرا نشــود، باید بــا آنان 
برخورد شود. اگر برخورد نشود، کل کار لنگ می شود. 

بیشترین مسئولیت در این باره با قرارگاه است.
رئیس جمهــور تصریــح کرد: در شــهری مانند مشــهد، 
اجتماعی درست می شــود که رنگ وبوی مذهبی داشته 
اما مجوز نداشــته اســت. مشــهد در روزهای گذشــته در 
برخی از روزها از نظر آماری وضعیتی بدتر از تهران داشت، 
حاال از هر کســی می پرســیم می گویند مجوزی نداشتند. 

اصل تجمع و تردد غیرضروری را باید رعایت کنیم.
وی ادامه داد: فرد مبتال باید از جامعه جدا شود. برای 
جداســازی فرد باید در مکانی قرنطینه شود و اگر این 
کار رخ نــداد، بایــد با آن فــرد برخورد کــرد. در ردیابی 

بیماران وزارت ارتباطات نیز باید کمک کند.
رئیس جمهــور با تاکید بــر اینکه وقتی ایــن مراحل را 
پیش می بریم اما موثر نمی شود، ناچاریم محدودیت 
شــدیدی قائــل شــویم، گفــت: اکنــون در شــرایطی 
هســتیم که ناچار بــه افزایش محدودیت ها هســتیم 
و تصمیمات کلــی درباره محدودیت هــا گرفتیم که از 
اول آذر اجرایی شود. البته ریزه کاری هایی در این طرح 
وجــود دارد که ایــن هفته تعیین می شــود و قرارگاه و 
وزارت بهداشت بیشترین مسئولیت را برای اجرای آن 

برعهده دارند.

ادامه از صفحه یک

 عالم و آدم از این حراجی خبر دار شده بود جز آنهایی 
که باید می فهمیدند و جلوی آن را می گرفتند.

قانــون تعطیلی متــرو و اتوبــوس هم قرار اســت به 
کاهــش مبتالیان به کرونــا کمک کند اما مــردم برای 
اینکه از این وســایل ارزان هم نقل عمومی جا نمانند 
تا مجبور نشــوند هزینه گزاف تاکســی های شهری و 
اینترنتی را پرداخت کنند قبل از ســاعت 2۰ به ســمت 

متــرو و بی آرتــی، حملــه می کننــد و قطعــا کرونــا را 
شکست می دهند.

قانون گذاشــتن راحت ترین کار ممکن در این کشــور 
است. یک ســری آدم بدون شناخت درست از جامعه 
دور هم جمع می شــوند، قوانینــی را وضع می کنند و 
بعد به خانه های خود می روند، خدا را شــکر می کنند 

که کاری برای مردم کرد ه اند.
تصمیم هــای گرفتــه شــده نــه تحلیــل و اطالعــات 
درســتی درد و نــه نظــارت دقیقی روی آن می شــود. 

مردم شده اند مثل همکالسی های دوران مدرسه ما. 
 می دانند هرچقدر هم شــلوغ کننــد، بازهم آقا معلم 
چیزی به آنها نخواهــد گفت و نهایتا یک اخم خواهد 

کرد و درس ادامه دارد.
در ظاهــر فکرمی کنیــم بعــد از ســاعت ۱8، شــهرها 
تعطیل هستند و مردم به جز در موارد خاص از خانه 
بیــرون نمی آیند امــا در باطن، ســاعت 6 بعدازظهر، 

زندگی مثل ۱2 ظهر در جریان است.
در ایــن میان کســانی که قانــون رو رعایــت می کنند 
احســاس غبن و زیان می کنند. مثل کسانی که برای 
دریافت یارانه ثبت نام نکردند و عمال مغبون شدند.
عصرایران

ایسنا- یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: اگر آمریکا بخواهد 
ســریع از برجام عبور کنــد، این احتمال وجــود دارد که حتی بدون 
مذاکــره به برجام بازگــردد؛ اگر این کار را کند یعنی برای برداشــتن 

گام دوم و گام های بعدی در سطح منطقه خود را آماده می کند.
رحمــان قهرمان پور با اشــاره به موضوع بازگشــت آمریکا به برجام 
پس از انتخاب جو بایدن به عنوان رییس جمهوری آمریکا که وعده 
این بازگشــت را از قبل داده اســت، گفت: یک سوال اساسی وجود 
دارد که ابتدا باید به آن پاسخ داد، اینکه ایران و آمریکا قرار است در 
چهار ســال آینده مساله اصلی شان بازگشت به برجام باشد یا این 
کار مقدمــه گام یا گام های دیگر اســت؟ و به نظر محتمل ترین گام 
بعدی بعد از بازگشــت به برجام و اجرایی شدن این توافق، مذاکره 
درباره مسائل مختلف منطقه ای می تواند باشد و اگر پاسخ ما این 
باشد که امکان فراتر رفتن از برجام در روابط دو کشور در چهار سال 
آینــده وجود ندارد، پــس ایران و آمریکا حداقل طی یکی دو ســال 

آینده مشغول برجام خواهند بود.
وی ادامــه داد: معتقــدم دو نیرو باعث می شــود کــه دولت بایدن 
دنبال عبور ســریع از برجام و پرداختن به مســائل دیگر منطقه ای 
شــود. مهار چیــن مهمترین مســاله در فوریت برای بایدن اســت 
و ایــن کار جز با تجمیع همــه امکانات آمریکا امکان پذیر نیســت و 
تجمیــع یعنی آمریکا باید حضور خــود را در خیلی از مناطق دنیا از 
جملــه خاورمیانه کاهش دهــد، اما خاورمیانه به دلیل مشــکالت 
امنیتی و تاریخــی که دارد مانع از آن خواهد شــد که احتماال آمریکا 
بتواند ســریع از آن خارج شود. خاورمیانه در قیاس با مناطق دیگر 
چالش بیش تری دارد. عالوه بر این آمریکا در خاورمیانه یک تعهد 
امنیتی و رابطه ویژه سیاســی با اســرائیل دارد که در ســایر مناطق 
دنیا چنین رابطه ویژه ای را جز با انگلیس ندارد و می دانیم که حتی 
این دو با هم تفاوت زیادی دارند. بنابراین آمریکا ناگزیر اســت که 
برای اجرای عملی و موفق سیاســت مهار چیــن و جلوگیری از عبور 

چین از آمریکا در سال های آینده نیروی خود را تجمیع کند.
این کارشناس مســایل بین الملل اظهار کرد: دومین مساله ای که 
موجب می شــود، مدیریت منطقــه برای آمریکا در اولویت باشــد، 
این اســت که در آمریکا یک جریان قدرتمندی در حال شــکل گیری 
اســت که معتقد اســت نبایــد آمریکا هزینــه حفظ نظــم لیبرال در 
خــارج از این کشــور را بپردازد و این جریان ربطــی چندان به حزب 
دموکرات و جمهوری خواه ندارد بلکه یک جریان فراجناحی اســت 
و هر روز که جلوتر می رویم این جریان گســترش بیشــتری هم پیدا 
می کنــد، از ایــن رو معتقدم این مســائل باعث می شــود که دولت 
بایدن تالش کند مســاله برجام را در مــدت زمان کوتاه جمع کند و 
در دولت آینده ایران به دنبال مذاکره درباره مسائل منطقه باشد 
و هدفــش از ایــن کار هم زمینه چینــی برای خــروج تدریجی امن و 

بدون بحران از منطقه است.
قهرمان پــور گفــت: آمریکا به دنبــال این اســت کــه در خاورمیانه 
پســاآمریکایی دوباره مجبــور به دخالــت گســترده در خاورمیانه 
نشود. مساله اســرائیل و جنگ فراگیر بین چند کشور در منطقه و 
اینکه جز دخالت آمریکا برای پایان دادن به آن جنگ، چاره دیگری 
وجود نداشــته باشد، مورد توجه آنهاســت. آمریکا در نقشه بزرگی 
کــه برای آینده دارد بــه ایران نگاه می کند. دولت ایــران از نگاه آنها 
ایــن توانایی را دارد که خروج آمریــکا از خاورمیانه را با تاخیر زیادی 
رو بــه رو کنــد و اگر آمریــکا نتوانــد در زمان خودش خــروج خود از 
خاورمیانه را تســهیل کند، سیاســت مهار چین تضعیف می شــود. 
از این رو اگر آمریکای بایدن به این ســمت برود که ســریع از برجام 
عبور کند، بازگشــت به برجام دشــوار نیســت و ممکن است بخش 
زیادی از خواســته های ایــران را هم بپذیرد و البتــه در این موضوع 
خواست ایران هم مهم اســت. اگر آمریکا به این باور برسد که ایران 
می خواهــد در برجام متوقف شــود و درباره مســائل دیگر مذاکره 
نکند، ممکن اســت بازه بازگشت به برجام طوالنی شود و چانه زنی 

و پیش شرط ها و مطالبات جای خود را به اجرای توافق دهند.
وی تصریــح کرد کــه اگر آمریکا بخواهد ســریع از برجــام عبور کند، 
ایــن احتمال وجود دارد که حتی بدون مذاکــره به برجام بازگردد. 
اگر این کار را کند یعنی آمریکا می خواهد گام دوم زودتر آغاز شــود، 
اما اگر بازگشت به برجام در سطوح مختلف سیاسی و کارشناسی و 
وزیران خارجه باقی بماند احتماال تمام وقت دو کشــور برای ســال 

های آینده صرف مساله برجام خواهد شد.
این کارشــناس مســایل بیــن الملل بــا بیــان اینکه اگــر بخواهیم 
احتمــال تمایــل آمریــکا بــه ورود به مذاکــرات منطقــه ای را جدی 
بگیریم، این ســوال مطرح می شود که آیا اروپا، چین و روسیه هم با 
نیت، سیاست و خواســت آمریکا درباره مذاکرات منطقه ای موافق 
هســتند یا نــه؟ و اینکه این مذاکــرات فرضی میان آمریــکا با ایران 
در چارچــوب ۱+5 برگزار می شــود یا دو جانبه ایران و آمریکا یا ســه 
جانبه ایران آمریکا و اروپا؟ گفت: به نظرم این ســوال مهمی اســت 
هر چند زودهنگام اســت، چون هنوز فرایندهایی که به شکل گیری 
گروه ۱+5 در موضوع هسته ای منجر شد در مورد مسائل منطقه ای 
شــکل نگرفته اســت. البته تضاد منافع روســیه و چین بــا آمریکا و 
اروپا در مورد خاورمیانه حتما بیشتر از تضاد آنها در بحث هسته ای 

ایران است.
قهرمان پــور اظهــار کــرد: پنــج قــدرت هســته ای منافع مشــترکی 
دارند که هیچ کشــوری جز خودشــان نباید قدرت هســته ای باشد 
و از تعــداد قدرت هــای هســته ای تا حد ممکن باید کاســته شــود 
اما این پنج کشــور دربــاره آینده خاورمیانه اشــتراک نظر حداقلی 
هــم ندارند. تنهــا چیزی که بــرای هر پنــج عضو مهم اســت، اینکه 
جنــگ طوالنی مــدت در منطقــه ایجاد نشــود، هر چنــد که برخی 
تحلیل گران معتقدند در این مورد هم منافع واحدی نیســت، مثال 
روســیه خیلی هم بــدش نمی آید بحــران در منطقه ایجاد شــود و 

آمریکا درگیر این بحران شود.
وی در ادامــه درباره نقــش ایران در این روند خاطرنشــان کرد: در 
صحنه این بازی شــطرنج، تصمیم های ایران و نقشه راه آن، یکی از 
خانه های مهم این صفحه شطرنج است. اگر ایران دنبال این باشد 
که مساله برجام را سریع حل کند و به سراغ گام های بعدی برود در 

آن صورت شاهد تغییراتی در این بازی خواهیم بود.

احتمال بازگشت سریع 
و بدون مذاکره آمریکا به برجام

رئیس جمهور در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعالم کرد: 

اعمال محدودیت های جدید و بیشتر از اول آذر 
اخبارنقد

ایلنا- یک نماینده مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: 
برجــام یــک تفاهم نامــه بین المللی بود و مشــکالتی 
برای خودش داشــت اما بــه دلیل این کــه آن تفاهم و 
انسجامی که باید را بین خودمان نداشتیم، نتیجه اش 
آن اتفاقی که مد نظرمان بود نشــد و آن گونه باید از آن 

بهره نبردیم.
محمد باقــری بنایی، دربــاره این که مجلــس یازدهم 
انتقاداتی را در بحث برجام مطرح می کند، آیا نمایندگان 
طرحی را برای جایگزینی ایــن توافق نامه بین المللی 
دارند تا مشــکالت معیشتی مردم که در سایه تحریم ها 
چندین برابر شــده است دارند، برداشــته شود، گفت: 
امــروز در مــورد معیشــت مــردم، مســائل سیاســی و 
اجتماعی بحث های مهمی در کشــور مطرح می شــود، 
که الزمه به ثمر رسیدن شــان انســجام و وحدت درونی 

نیروهای انقالب و سیاسیون است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با بیــان این کــه راه برون رفــت از مشــکالت اقتصادی 
وحدت و انسجام اســت، بیان کرد: حل هرگونه تفاهم 
نامــه کاری در کشــور بــدون وحــدت و انســجام بیــن 
نیروهــای انقالب اثر گذار نیســت و تاثیــرات خودش را 

نخواهد داشت.
وی ادامــه داد: در خصوص برجام باید گفت که شــاید 
ایــن توافقنامه که یــک تفاهم نامه بین المللــی بود و 
مشــکالتی برای خودش داشــت اما به دلیل این که آن 
تفاهم و انســجامی که باید بین خودمان را نداشــتیم، 
نتیجه اش آن اتفاقی که مدنظرمان بود نشد و آن گونه 

باید از آن بهره نبردیم.
نماینده بناب در مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان 

کرد: معتقــدم در حال حاضر باتوجه بــه خروج آمریکا 
از برجام و تشــدید شــدن تحریم که منجر به مشکالتی 
شده است ما ابتدا باید در داخل کشور به یک همفکری 
و تعامــل برســیم و اولویتهــای کشــور و منافــع ملــی 
خودمان را مشخص کنیم و برای حفظ این منافع ملی 
و اولویت ها تصمیم گیران و تصمیم سازان برنامه هایی 

را ارائه دهند که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد.
وی ادامــه داد: مجلــس در بحث های کمک معیشــتی 
اقداماتی را انجام داده اســت به طور مثال در یک اقدام 
قرار است بیش از 3۰ هزار میلیارد تومان، ) به هر نفر۱3۰ 
هزار تومان( داده شود، اما به نظر می رسد این اقدامات 
مسکن است و ما باید کارهای اساسی تری انجام دهیم.

این نماینده مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: برای 
یافتن راه حل اساســی برای مســائل و مشــکالت باید 
بین نخبگان جامعه تعامــل و گفت وگو صورت گیرد تا 

بتوانند راه کارهایی را برای حل مشکالت پیدا کنند. 
وی با بیان این که برای حل مشــکالت کشور باید همه 
نیروهای سیاســی در گروه های مختلــف کمک کنند، و 
اگــر کمک هم نکردند کارشــکنی نکنند، اظهار داشــت: 
وضعیت در حال حاضر  در کشــور ما این گونه است که 
اصولگرا می آید اصالح طلب را تخطئه می کند و به جای 
هم افزایــی همدیگــر را تخریب می کنند کــه همین امر 

مشکالت عدیدهای ایجاد می کند.
نماینده بناب در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: به 
نظر می رســد باید برای حل مشکالت و مسائل کشور، 
مابیــن اصولگرایان و اصالح طلبان و بحث هایی که در 
این دو گروه اســت به یک تفاهم برسند و منافع را ملی 

را در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: مشــاهده می کنیم وقتی دولت اصولگرا 
می آیــد اصالح طلبان شــروع بــه تخطئه می کننــد و یا 
برعکس؛ به جــد این کارهــا و دشمن تراشــی ها نباید 

صورت گیرد.
باقری بنایی خاطرنشان کرد: امروز به اینجا رسیده ایم 
که دیگر هرکاری که دولت انجام می دهد قشری از افراد 
در جامعه هســتند که عکس العمل نشان می دهند و 
حتی کارهای مثبت این دولت و دولت های گذشــته را 

زیر سوال می برند.
وی ادامــه داد: حتــی هنگامی که یک دولــت می رود و 
دولت بعدی ســرکار می آیــد، یک گروه دیگر شــروع به 
انجام ایــن کارها می کنند و ادبیاتــی را مانند اینکه این 
دولت کار بلد نیست و کار کارشناسی نمی داند مطرح 
می کنند. باید تذکر داد این چیزها به جای هم افزایی در 
جامعه موجب فرسایش و مشکالت عدیده دیگری در 

معیشت مردم می شود.
ایــن نماینــده مجلس در پاســخ بــه ســوالی مبنی بر 
این کــه در رابطه بــا طــرح گفت وگو در میــان نخبگان 
نماینــدگان مجلــس دهــم گفت وگوی ملــی را مطرح 
کردند، آیــا نمایندگان مجلــس یازدهم چنین طرحی 
دارند یا خیر ، اظهار داشت: اطالع از طرح خاصی ندارم، 
اصوال گفت وگو خوب اســت چرا که امروز در کشور جای 

خالی اش به شدت احساس می شود.
وی ادامه داد: چه اشکالی دارد وقتی جایی خانه ورزش 
ساخته می شــود خانه گفت وگو هم در شهرها بنا شود 
و نخبگان جامعه چه اصولگــرا، چه اصالح طلب و چه 
مســتقل حرف بزنند چرا که گفت وگو الزمه رســیدن به 

یک راه حل برای حل مشکالت است. 

باقری بنایی:  طرح های معیشتی ُمسکن است، باید راه حل اساسی پیدا شود

حل مشکالت با گفت وگوی نخبگان

زندگی بعد از ساعت 18 ادامه دارد...
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اطالعیه دادستانی در مورد 
قتل هولناک امیر علی 3 ساله

فارس-دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان بســتان آباد در ارتباط با قتل 
کودک سه ساله در این شهرستان اطالعیه ای را صادر کرد.

در پی حادثه ناگوار و بسیار تلخ قتل کودک سه ساله در شهرستان بستان آباد و 
جریحه دار شدن عواطف عمومی، علی محمودیان دادستان عمومی و انقالب 

شهرستان بستان آباد بیانیه ای به  شرح ذیل صادر کرد:
بسم هللا الرحمن الرحیم

خبرپیدا شــدن جنازه طفل معصوم به نام امیرعلی پاشــایان که سه روز پیش 
مفقود شده بود نه تنها موجب آزرده  خاطر و ناراحتی اهالی محترم شهرستان 
بســتان آباد گردیده بلکه هر انسانی از شــنیدن این خبر ناگوار متاثر می شود، 
بدیهی است این گونه جنایات ناشی از دوری از احکام مبین اسالم و قرآن ونتیجه 

فراموشی خدا و مادیگرایی است.
ْلَباِب  خداوند متعال در قرآن می فرمایــد: َوَلُکْم ِفی اْلِقَصاِص َحَیاٌة َیــا ُأوِلی اْلَ
ُقــوَن اي صاحبان خرد ! براي شما در قصاص مايه زندگي است ، باشد كه  ُکــْم َتتَّ َلَعلَّ

] از ريختن خون مردم بدون دليل شرعي [ بپرهيزید .بقره)١٧٩(
ُذَن  نِف َواْلُ نــفَ ِباْلَ ْفِس َواْلَعْیَن ِباْلَعْیِن َواْلَ ْفَس ِبالنَّ َوَکَتْبَنا َعَلْیِهْم ِفیَها َأنَّ النَّ
ْم  ُه َوَمن لَّ اَرٌة لَّ َق ِبِه َفُهَو َکفَّ نِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدَّ نَّ ِبالسِّ ُذِن َوالسِّ ِباْلُ

اِلُموَن ِئَک ُهُم الظَّ ُه َفُأوَلٰ َیْحُکم ِبَما َأنَزَل اللَّ
و ما دــر تورات بر بنی اسرائيل الزم و مقّرر دــاشتيم كه ]در قانون قصاص [ جان در برابر 
جان و چشم دــر مقابل چشم و بیني به عوض بینــی و گوش به جای گوش و دندان در 
برابر دندان و زخم ها را قصاصــی است و هر كه از آن قصاص گذشت كند، پس آن 
گذشت كّفاره ای برای ] خطاها و معاصــی [ اوست و آنان كه بر طبق آنچه خدا نازل 

كرده داوري نكنند، هم اينانند كه ستمكارند . مائده)٤٥(
و با عنایت به اینکه قوانین جمهوری اســالمی ایران بر پایه دین و شریعت اسالم 
تدوین شــده  و حقوق هر انسانی از نظر اسالم محترم شمرده شده است و برابر 
کنوانســیون حقوق کودک و قوانین جاری جمهوری اســالمی ایران نه تنها برای 
کودکان حقوقی قائل شده، بلکه برای جنینی که هنوز متولد نشده نیز در دین 
مبین اسالم و قوانین جمهوری اسالمی حقوقی قائل شده اند و تفاوتی در مجازات  
قاتل طفل معصوم با یک انسان بالغ در حقوق جزایی ما وجود ندارد و در هر دو 

مورد اولیا دم حق قصاص دارند.
از این رو، دادستانی بستان آباد ضمن همدردی با اولیاء دم مرحوم، بر خود فرض 
می داند که با تالش شبانه روزی حقوقی، قضایی و پیگیری از طریق نیروهای محترم 
اطالعاتی و امنیتی نسبت به شناسایی عامالن اصلی این جنایت اقدام و در اسرع 
وقت به اشد مجازات  رســانده و موجب تشفی خاطر اولیاء دم گردد.  همچنین 
خطاب به کسانی که قصد ایجاد ناامنی و نیت سوء در سر بپرورانند اعالم می شود، 
نظام جمهوری اسالمی ایران و ســربازان گمنام امام زمان )عج( این اجازه را به آنها 

نداده و  خواب را بر آنها حرام خواهد کرد.
همچنیــن خطاب به کســانی که قصــد ایجاد ناامنی و و نیت شــومی در ســر 
بپرورانند اعالم می شود، جمهوری اسالمی ایران نه تنها چنین اجازه ای را به آنها 

نخواهد داد بلکه خواب را نیز بر آنان حرام خواهد کرد.
والسالم علیکم ورحمة  هللا و برکاته

شهادت سه مرزبان طی درگیری مسلحانه 
تروریستی در هنگ مرزی ارومیه

سرخاب- در پی تجاوز عناصر مسلح ضد انقالب به مرزهای شمال غرب کشور، 
مرزبانان غیور میهن اسالمی دفاعی جانانه در برابر حمله تروریست ها داشتند 
و مانــع ورود آنــان به خاک مقدس ایران اســالمی شــدند.  به نقــل از انتظامی 
آذربایجان غربی، عناصر مســلح ضد انقالب در حوزه گروهان مرزی "ترگور" در 
استان آذربایجان غربی امروز حدود ساعت ۱3:5۰ با تعدادی از عوامل مرزبانی 
به صورت مســلحانه درگیر شــدند که با حضــور عوامل کمکی بــه منطقه و با 
مقاومت کم نظیر، رشادت و ایثار نیروهای جان بر کف مرزبانی ضمن دفع حمله 
تروریست ها از نفوذ آنان به خاک مقدس کشور جمهوری اسالمی جلوگیری به 
عمل آمد. در این درگیری 3 نفر از نیروهای مرزبانی به نام های استوار دوم "مسلم 
جهان آرا"، اســتوار دوم "مالک طاهر" و سرباز وظیفه "کامران کرامت" به درجه 
رفیع شهادت نائل و 2 نفر دیگر نیز مجروح شدند. با توجه به تبادل آتش پرحجم 
نیروهای خودی شــواهد حاکی از وارد شدن تلفات سنگین و مهلکی به عناصر 

مسلح ضد انقالب می باشد که گزارش تکمیلی اعالم خواهد شد.

تغییر ساعت و مکان ایستگاه های 
اتوبوس در تبریز

شهریار- سازمان اتوبوســرانی شــهرداری تبریز با صــدور اطالعیه ای از تغییر 
ساعت و برخی ایستگاه های اتوبوس در این شهر تبریز.

 در این اطالعیه آمده که پیرو مصوبه ستاد مبارزه با کرونا شهرستان تبریز و بنا 
به ضرورت سالمتی شهروندان محترم و در جهت جلوگیری از شیوع کرونا ناشی 
از تجمع در هســته مرکزی شهر، از روز گذشــته تا اطالع ثانوی فعالیت ناوگان 
اتوبوســرانی در کلیه خطوط از ساعت 6.۱5 صبح تا ساعت ۷.3۰ شب خواهد 

بود.
همچنین از تاریخ فوق ورود اتوبوس ها به هســته مرکزی شهر ممنوع بوده و 
اتوبوسهای مسیرهای پایانه ها ضمن عدم مراجعه به پایانه های موجود در 

مرکز شهر بشرح ذیل خدمات رسانی خواهند کرد.
۱. اتوبوســهای مسیرهای مستقر در  پایانه های خاقانی، میدان شهدا وپایانه 
جمهوری اســالمی از مبدا پل قاری به ســمت انتهای مسیرهاو بالعکس تردد 

خواهند کرد. 
2.  اتوبوسهای مسیرهای مستقر در پایانه محققی غربی و مسیر ۱۰۷ خیام از مبدا 
میدان باغ فجر به سمت انتهای مسیرهاو بالعکس خدمات دهی خواهند کرد.
3. اتوبوسهای مسیرهای مستقر در پایانه محققی شرقی شامل )خطوط ۱26-
۱۰6-۱5۱-۱۰5و ۱۰۴( از مبدا خیابان مصلی به سمت انتهای مسیرها و بالعکس و 
)اتوبوسهای خطوط ۱۰2 و ۱۰3( از مبداء چهار راه شهید بهشتی به سمت انتهای 

مسیرهاو بالعکس تردد خواهند کرد.
۴. اتوبوسهای مســیرهای مستقر در پایانه شــهید مطهری به تناسب مسیر 
حرکتی از مبداء ضلع شــمالی خیابان شــهید مطهری و چهار راه فلســطین 

بطرف انتهای مسیرهاو بالعکس خدمات دهی خواهند کرد.
5. در مســیر تندرو، اتوبوسهای این مسیر در ایستگاههای هسته مرکزی شهر 
حدفاصل موزه آذربایجان تا خیابان 22 بهمن )ایستگاه بازار میالد( و بالعکس 
توقف و مسافرگیری یا پیاده نمودن مسافر انجام نخواهد شد و توقف در سایر 

ایستگاهها طبق روال قبلی خواهد بود.

اخبار

ایســنا- رییس دانشگاه علوم پزشــکی تبریز با گالیه از 
برگزاری مراســم عروسی توســط برخی از شهروندان در 
شــرایط کرونایی، گفــت: همین امروز، یکی از پزشــکان 
ما کــه در بخش ریــه فعالیت دارد، بعد از مشــاهده ی 
برگزاری مراســم عروســی جلوی رســتورانی در بهترین 

نقطه ی تبریز به گریه افتاده است.
محمد حســین صومــی، با بیــان مطلب و با تشــریح 
آخرین آمار تلفات بیماری کرونا در آذربایجان شــرقی، 
اظهار کرد: االن وضعیت ۱5 شهرستان از 2۱ شهرستان و 

پنج شهرستان غیر از تبریز، بحرانی و قرمز است.

وی تعداد بســتری های کرونا را ۱5۰۰ نفــر عنوان کرد و 
گفت: هر روز 3۰۰ نفر در بیمارستان های استان بستری 
می شــوند که ۱۰ درصد بســتری های کل کشور را شامل 

می شود.
برابــر  دو  بســتری ها  تعــداد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بســتری های ماه گذشته بوده و 3۰۰ نفر در بخش های 
ویــژه بســتری هســتند و ۱35 نفــر بــه کمــک تهویه ی 

مکانیکی نفس می کشند. 
به گزارش ایســنا، صومی ادامــه داد: تمامی تخت های 
بیمارســتانی پر هســتند و مجبوریم بخش های عادی 

را به بیماران کرونایی اختصــاص دهیم؛ با وجود مقرر 
بودن تخصیص 2۰ درصد از تختهای بیمارســتان ها به 
بیماران کرونایی، ۷۰ درصد تخت های بیمارستان های 
بناب و ملــکان به این بیمــاران اختصاص پیــدا کرده 

است.
وی خاطرنشــان کــرد: باید از اینکــه آیا مــردم یا نظام 
اجرایی مقصر هســتند، بگذریم و از هر اجتماعی حتی 
اجتمــاع بــرای معیشــت، خــودداری کنیم، چــرا که هر 

اجتماعی عامل اصلی انتشار ویروس است.
وی بــا بیان اینکه آمــار موارد جدید بیمــاری و فوتی ها 

به شــدت در حال افزایش است، اظهار کرد: آمار نشان 
می دهــد اگر پروتکلدها مراعات می شــد، این شــرایط 

پیش نمی آمد، اغلب بیماران بدحال هستند.
صومی در خاتمه تاکید کرد: وضعیت اســتان با دست 
به دســت هم دادن و بــا رعایت فاصلــه ی اجتماعی و 

همکاری مردم، بهتر می شود.

مهر- سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، از هموطنان 
خواســت برای جلوگیری از بروز کاهــش ذخایر خونی در 

کشور، نسبت به اهدای خون برای بیماران همت کنند.
بشیر حاجی بیگی، با عنوان این مطلب که در حال حاضر 
به تمــام گروه هــای خونی نیــاز داریم، گفت: افــرادی که 
دارای گروه های خونی منفی هستند باید اقبال بیشتری 
به اهدای خون داشــته باشند، چون فقط ۱۰ درصد مردم 

کشور گروه خونی منفی دارند.
وی افــزود: ســرمای پاییزی و بارش ها در حالی در کشــور 
آغاز شــده که بیشــتر اســتان ها به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا در وضعیت قرنطینه و کاهش تردد قرار دارند، این 
در حالی اســت که نیاز به خون دائمی است و کاهش آمار 
اهدای خون سبب ُافت ذخایر خون و فرآورده های خونی 

می شود.
مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، اضافه 

کــرد: در حــال حاضر افزایــش مراکز خــون و انکولوژی و 
مراکز پیوند اعضا نیاز به خون و فرآورده های خونی دارند 

و این نیاز، در حال افزایش است.
حاجی بیگــی با بیــان اینکــه تنهــا راه کمک بــه بیماران 
صعب العالج و جراحی ها، بیماران هموفیلی و تاالسمی 
و زنان بارداری که حین زایمان نیاز به خون دارند، اهدای 
خون اســت، گفــت: برای اطمینــان خاطر شــهروندان از 
ســالمت و ایمنی محیط مراکــز اهدای خون تمــام موارد 

اســتاندارد در مراکز انتقال خون برای پیشگیری از انتشار 
ویروس کرونا رعایت می شــود و جــای هیچ گونه نگرانی 
بــرای اهداکنندگان وجود ندارد ضمــن اینکه هنوز هیچ 
مورد ابتال به کرونا از طریق خــون و فرآورده های آن ثبت 

نشده است.
وی در ادامه به آمار اهدای خون در ۷ ماهه نخســت سال 
۹۹ اشاره کرد و افزود: در این مدت یک میلیون و ۹۰6 هزار 
واحد خون و فرآورده های خونی در سطح مراکز درمانی و 

بیمارستانی توزیع شده است.
حاجــی بیگی با عنــوان این مطلب که اســتان تهــران با 
داشتن ۱6۰ بیمارستان و مرکز درمانی بزرگ ترین مصرف 
کننــده خــون و فرآورده هــای خونی در کشــور اســت، از 
هموطنــان باالی ۱8 ســال و کمتــر از 6۰ ســال که حداقل 
وزن آنها 5۰ کیلوگرم باشــد، درخواست کرد برای کمک به 
بیماران نیازمند خــون و فرآورده های خونــی در روزهای 

سرد و کرونایی، به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

نصر-ســخنگوی ســازمان غذا و دارو در توئیتی از قرار 
گرفتــن پنج واکســن ایرانی در فهرســت کاندیداهای 

واکسن کووید۱۹ سازمان جهانی بهداشت خبر داد.
کیانــوش جهانپــور در صفحه توئیتر خود نوشــت: تا 
این لحظه، واکســن ایرانی در فهرســت کاندیداهای 
واکسن کووید۱۹ سازمان جهانی بهداشت WHO قرار 

گرفته اند.
وی پیــش از این در پیامی دیگر نوشــته بود: واکســن 
هــای ایرانــی کرونــا در جمــع فهرســت کاندیداهای 
واکسن سازمان بهداشت جهانی WHO از زمان شیوع 
کرونــا )اوایل ســال گذشــته( گام های بــرای مهار این 

ویروس و تهیه واکنس برای آن برداشته شده است.

رضــا ملــک زاده معــاون فنــاوری و تحقیقــات وزیــر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از نزدیک شــدن 
ایران به موفقیت کشــف و ســاخت واکسن کرونا خبر 

داده است.  
ملک زاده با یادآوری اینکه ما در مراحل پری کلینیکال 
ایــن طــرح هســتیم و هنــوز وارد مرحلــه کارآزمایــی 
بالینی انســانی آن نشده ایم، در این باره زمان  تولید 
و عرضه بــه بازار واکســن کرونــا ایرانی، گفــت: برای 
فعالیت هــای تحقیقاتی نمی توان زمان دقیق اعالم 
کــرد اما محققان ما با تمام تــوان و ظرفیت در تالش 
هســتند تا این موضوع محقق شــود، به عبارتی باید 
تالش بیشــتری کنیم تا مراحل ساخت این واکسن را 

با موفقیت پشت سر بگذاریم.
سعید نمکی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 

نیز 2۱ مهر ســال جاری از آزمایش واکســن کرونا تولید 
داخل بر روی نمونه انسانی تا دو سه هفته آینده خبر 

داد.
وی در مراســم شــصت و هفتمین نشست منطقه ای 
مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، درباره تولید واکسن کرونا 
در ایران نیز گفت: مراحل کار دنبال  می شود، آزمایش 
حیوانی بر روی میمون هم انجام شــده و نتایج خوبی 
داشــته و تا دو سه هفته آینده آزمایش واکسن بر روی 
نمونه انسانی هم آغاز می شود، تمام مراحل بر اساس 
استانداردهای بین المللی است و گزارش آن امروز به 

سازمان بهداشت جهانی ارائه می شود.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیتبریز:

برگزاری مراسم عروسی، اشک پزشکان را درآورد

درخواست از هموطنان برای اهدای خون
نیازبهتمامگروههایخونی

پنج واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای سازمان جهانی بهداشت

و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون  ترجمــانصبــح- 
مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی عمران شــهرهای 
جدیــد گفــت: بهــره بــرداری از آزادراه تبریــز – ســهند 
موجب تعادل بخشی بازار مسکن در منطقه به  ویژه در 

کالنشهر تبریز می شود.
حبیب اله طاهرخانی، در بازدید از آزاد راه تبریز–سهند، 
افزود: ایــن آزادراه همچنین موجب توســعه ســاخت 
و ســاز در این شــهر شــده و از توســعه بی رویه حاشیه 

نشینی در این کالنشهر جلوگیری می کند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آزادراه طبــق برنامــه ریــزی 
مناســب در حال اجرا و تکمیل اســت، اظهار داشت: از 
سیاست های شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید، تسهیل دسترسی شهرهای جدید به شهر مادر 

بوده و آزادراه تبریز- ســهند نیز در این راستا در دو سال 
اخیر و در دولت دوازدهم در عملیات اجرایی این طرح 

تسریع شد.
معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت مادر 
تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد گفــت: افزایش 
ظرفیت مسکونی شهر جدید سهند از دیگر مزیت های 
ایــن آزادراه بوده و عالوه بَر ایجاد رونق ســاخت و ســاز 
در شهرســتان اســکو، در حوزه توســعه گردشــگری نیز 

روستای تاریخی کندوان را تحت پوشش قرار می دهد.
طاهرخانی، با اشــاره بــه اینکه آزادراه تبریز – ســهند از 
پروژه های مشارکتی راکد بوده و دارای مشکالتی مانند 
عدم تامین مالی و تملک مســیر داشــت، ادامه داد: با 
تالش همکاران در مجموعه شرکت عمران شهر جدید 

ســهند بعد از تملک و آزادســازی ۹ کیلومتر از اراضی در 
2 سال اخیر پروژه با حداکثر ظرفیت کار شده و متوقف 

نشده است.
وی یادآوری کــرد: از مزیت هــا و ویژگی های خاص این 
پروژه بعد مسافت آن بوده که زمان جابجایی مسیر 2۰ 
کیلومتری از اتوبان شهید کسایی تبریز تا میدان شهید 
باکری شهر جدید سهند را به ۱۰ دقیقه کاهش می دهد.

طاهرخانی، افزود: آزادراه تبریز-ســهند بــا برخورداری 
از 6 خــط عبــور و مــرور و هفــت پــل بــزرگ در کاهش 
تصادفات و انرژی نقش بســزایی داشته و بار ترافیکی 
سایر مسیرهای جایگزین را کاهش و در توسعه  منطقه 

موثر است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل شــرکت 

مــادر تخصصــی عمران شــهرهای جدیــد همچنین از 
پروژه های طرح اقدام ملی مســکن، مساجد، مدارس، 
پارک هــا، کتابخانه مرکزی ســردار شــهید ســلیمانی و 
آماده سازی محله گلشهر در فاز چهار شهر جدید سهند 

بازدید کرد.
آزادراه ســهند تبریز به طول 22 کیلومتر با اعتباری بالغ 
بر 2 هزار میلیارد ریال توســط شرکت عمران شهرهای 
جدیــد و بخــش خصوصــی احداث مــی شــود و بهره 
بــرداری از آن کاهش مدت زمان ســفر، کاهش مصرف 

سوخت، ایمنی سفر را درپی خواهد داشت.
به گزارش ایرنا،  عملیات اجرایی آزاد راه تبریز- سهند به  
عنوان یکی از نیازهای اساسی شهر جدید 2۰۰ هزار نفری 

سهند در جنوب تبریز در سال ۱38۴ آغاز شد.

آزادراه تبریز – سهند موجب تعادل بخشی قیمت مسکن در منطقه می شود

ایرنا- ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشــت درمان و 
آموزش پزشــکی از پیش بینی ها در دو برابرشــدن مرگ 
ناشی از کرونا در دو هفته آینده خبر داد و گفت: اگر همه 
با هم شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نکنیم، زمستان 
هم مثــل پاییز که تعداد کشــته های روزانــه از رنگ فوق 

قرمز به سیاهی گرایید، سیاه خواهد بود.
حریرچــی در پاســخ به این پرســش کــه "در حال حاضر 
وضع شــیوع بیماری کرونــا به چه صورت اســت و پیش 
بینی هــا برای هفته هــای پیش روی چیســت؟"، افزود: 
همانطــور که مــی دانید متاســفانه ما تقریبا روزانه ســه 
هــزار مورد بســتری داریم و امــروز جمعه بیــش از ۱۱ هزار 
مورد شناسایی جدید داشتیم که البته همه موارد جدید 
شناسایی نمی شوند، هرچند تســت ها دارد بیشتر می 

شود.
او ادامه داد: متاســفانه مــا بیش از ۱۰ روز اســت که مرگ 
های باالی ۴5۰ مورد را تجربه کردیم و  با این میزان رعایت 
شــیوه نامه ها و با این میزان محدودیت هایی که اعمال 
می شود، پیش بینی ها این است که فعال روند صعودی 

در ابتال و در بستری و در مرگ را خواهیم داشت.
حریرچی گفت: ایــن پیش بینی ســایت )آی اچ ام ای( که 
پیش بینی های آمریکا بر مبنــای آن انجام و برنامه ریزی 

می شــود و ما آن را مالک قرار نمی دهیم ولی متاســفانه 
پیش بینی آن برای کشــور ما افزایش موارد مرگ و میر تا 
نزدیک دو برابر در دو هفته آینده است که امیدواریم اصال 

اتفاق نیفتد.
وی در پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنی براین کــه "چه 
اقداماتی برای کاهش شمار ابتالها باید انجام بشود؟"، 
گفت: ببینید هیچ اقدام منفرد و هیچ راه معجزه آســایی 
برای مقابله با کرونا وجــود ندارد، اقدام های متعددی از 
بهداشت فردی ، شستشوی دست و به خصوص ماسک 
زدن، کاهــش ترددهای اجتماعی و اعمــال محدودیت 
های وسیع با توجه به نقش اجتماعی ما باید انجام شود.

معاون کل وزیر بهداشت ادامه داد: حتی در مورد واکسن 
کرونــا، فائوچی که اصلی ترین مقام مســئول در مقابله 
با کرونا در آمریکا اســت همین امروز اعالم کرد که به رغم 
کشف واکسن و امید به این که اکثر آمریکایی ها را بتوانند 
واکسینه بکننداما تا چند ســال این بیماری با ما خواهد 
بــود و فقط مــا امیدوار به واکســن نباشــیم یعنی انجام 

اقدام های متعدد با مصونیت جمعی و فردی.
حریرچی همچنین در پاســخ به این پرسش که "اوضاع 
تهران چه می شود، ستاد اســتانی مقابله با کرونا تهران 
پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای این استان را به ستاد ملی 

مقابله با کرونا داده اســت، چقدر می شــود امیدوار بود 
که فردا این تعطیلی دو هفته ای تصویب بشــود و اصال 
ایــن تعطیلی ها چقــدر می تواند در جلوگیری از شــیوع 
بیشتر زنجیره کرونا موثر باشد؟" گفت: 65 نفر از روسای 
دانشــگاه ها که فرماندهان جان بر کــف مقابله با کرونا 
هستند و در خط مقدم حاضرند و اکثر آنها هم خودشان 
و هم معاون های آنها به این بیماری مبتال شــدند در یک 
نامه به وزیر بهداشت ، درخواست کردند که تعطیلی ها 
در تمــام کشــور و نــه در تهران انجــام شــود و قاعدتا به 

مطالب این بزرگواران توجه خواهد شد.
وی بــا نگرانی و اظهار تاســف افزود: خیلــی ها به دنبال 
تعطیلی دو هفته ای برای رفتن به ســفر، گردش، پارک و 
مالقات های خانوادگی هستند که من خواهش و تقاضا 
می کنــم در صــورت تصویب هرگونه تعطیلــی، وظایف 
فردی مبنی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ماندن در 

خانه را رعایت کنیم.
او ادامــه داد: ببینید االن حدود 3۰ درصــد از موارد مرگ 
روزانه از کرونا اســت و آیا روزی ۴5۰ کشــته کافی نیســت 
کــه رفتار خود را با ماســک زدن، مســافرت نرفتن و عدم 
حضــور در دورهمی های خانوادگی تغییر بدهیم چرا که 
همین مهمانی های خانوادگی عامل حداقل 3۰ درصد 

و در برخی استان ها عامل 5۰ درصد موارد ابتالی جدید 
است.

وی تاکیــد کــرد: بیایید همه بــا هم رعایت کنیــم چرا که 
متاســفانه پاییز ما با این تعداد کشته روزانه از رنگ فوق 
قرمز به ســیاهی گرایید ولی حداقل زمســتان را به رنگ 
ســفید تبدیل کنیــم و در ســیاهی این مــرگ و میر غرق 
نشــویم. وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که "حال 
اگر مردم شــیوه نامه هــا را رعایت کردنــد و تعطیلی دو 
هفتــه ای هم صــورت گرفت، چه اتفاقــی خواهد افتاد و 
آمارها چقدر تغییر خواهد کــرد؟" گفت: اوال باید بگویم 
که دو هفته مدت کامال ناکافی است ولی شرط الزم است 

برای اینکه ما بتوانیم موارد مرگ و میر را کاهش بدهیم.
او ادامه داد: در حال حاضر اقدام های عاجل ما می تواند 
اثرات مقطعی داشته باشــد و شرایط را کنترل و بازسازی 
نیروهای اجرایی، بهداشــتی و درمانــی را فراهم کند ولی 
فکر نکنیم که راه حل معجزه آســایی وجود دارد و با چند 
روز تعطیلــی اقدام عجیبی رخ خواهد داد منتهی بســیار 

این اقدام کلیدی است
حریرچــی در پایــان تاکید کــرد: وزیر محترم بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در ایــن زمینه تاکیــد دارند و 

انشاهللا که اقدام اساسی در این باره انجام شود. 

پیش بینی ها از دو برابر شدن مرگ کرونایی طی دو هفته آینده حکایت دارد
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دو انتخابات اخیر آمریکا نشان می دهد که نظرسنجی ها ولو 
آن که  بــه صورت علمی انجام می شــوند به طــور کامل قابل 
اعتماد نیستند. ناتوانی نظرسنجی ها در ارائه تصویر دقیق از 
جامعه تنها در مورد ایاالت متحده صادق نیست و در ایران هم 

نظرسنجی ها غالبا با شکست روبه رو بوده اند.
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در نهایت به پایان رسید و 
بر اساس اعالم نتایج اولیه این انتخابات دونالد ترامپ، نامزد 
حزب جمهوری خواه در برابر رقیبش جو بایدن شکست خورد. 
اما پیــش از شکســت نامــزد جمهوری خــواه پیش بینی های 
انتخاباتی و موسسات نظرسنجی بودند که شکست خوردند؛ 
نظرســنجی هایی که از ماه ها قبل از انتخابات آغاز شــده بود 
و اغلب پیش بینی  می کردند کــه دموکرات ها با اختالف بین 

هشت تا ۱۰ درصد از جمهوری خواهان پیشی خواهند گرفت.
اما نتیجه اولیــه انتخابات بر اســاس آرای عمومی دو کاندیدا 
5۰.8 و ۴۷.5 درصد یعنی کمتر از سه و نیم درصد بود و نشان 
می دهد دموکرات ها با اختالفی به اندازه یک تار مو توانستند 
به قدرت برســند. ناتوانی پیش بینی ها در حالی اســت که در 
انتخابات 2۰۱6 نیز پیش بینی می شــد به جــای دونالد ترامپ 

هیالری کلینتون به قدرت خواهد رسید.
نخســتین نظرسنجی در انتخابات آمریکا از ســال ۱۹36 انجام 
می شــود. با ایــن حال دو انتخابــات اخیر نشــان می دهد که 
نظرســنجی ها ولو آن که  به صورت علمی انجام می شــوند به 
طــور کامل قابل اعتماد نیســتند. ناتوانی نظرســنجی ها در 
ارائه تصویر دقیق از جامعه تنها در مورد ایاالت متحده صادق 
نیســت. در ایران هم نظرســنجی ها غالبا با شکســت روبه رو 
بوده اند. نمونه این ادعا اظهار نظر اخیر محمدعلی ابطحی 
است که اعتبار نظرسنجی های انتخابات سال 8۴ را زیر سوال 

برده بود.
شروع اولین نظرسنجی های انتخاباتی در ایران از سال 8۴

ابطحــی کــه در دولت ســیدمحمد خاتمــی از ســال 8۰ تا 83 
معاون امور حقوقی و مجلس رئیس جمهور و از سال 83 تا 8۴ 
مشاور رئیس دولت بود بعد از انتشار نتایج اولیه از انتخابات 
آمریکا در توئیتی نوشت: »روز قبل انتخابات سال 8۴ به دفتر 
آقای خاتمی رئیس جمهور رفتم. آخرین نظرســنجی رســمی 
را آورده بودند. هاشــمی اول بود و با فاصله زیاد، یکی به آخر 
احمدی نژاد بعد کروبی ولی هاشــمی اول، احمدی نژاد دوم 
و کروبی ســوم  شــد احتماال همان تیم نظرسنجی رفته بودند 

آمریکا!«
 روایت ابطحی اشــاره به اولین نظرسنجی رسمی از انتخابات 
ریاســت جمهــوری اســت. پیــش از آن نظرســنجی هایی کــه 
انجام می شــد چندان به صورت علمی انجام نمی شد. البته از 
نظرســنجی های انجام شده بعد از ســال 8۴ فقط نتیجه یک 
نظرســنجی پیش از انتخابات اعالم شــده اســت. برای نمونه 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 8۰ در نبود موسســات 
نظرســنجی که بــه صــورت علمی قصــد پیش بینــی  نتیجه 
انتخابات را داشــتند، رسانه ها و گروه های سیاسی وارد میدان 

شدند.

انتخاباتسال۸۰؛بدوننظرسنجیعلمی،رسانههاو
احزابواردمیدانشدند

وقتی ســیدمحمد خاتمی بــرای حضور در انتخابات هشــتم 
ریاســت جمهوری در ایــران اعالم نامــزدی کــرد، هوادارانش 
دســت به کار شــدند تا ببینند او چقدر می تواند رای به دست 
بیاورد. هرچند در این دوره نظرســنجی های زیادی انجام شد 
اما آن ها مبنای علمی چندانی نداشتند. این نظرسنجی ها که 
در بهترین حالت در سطح یک شهر انجام می شد حتی قادر به 
پیش بینی نتایج انتخابات در همان شهر نبود چه برسد به کل 
کشــور. برخی از آن ها حتی ادعای پیش بینی نتیجه انتخابات 
را نیز نداشــتند. مرکز افکار ســنجی ایران به جای نظرپرسی از 
رای مردم، انتظارات دانشــگاهیان از رئیس جمهــور آینده و را 
نظرپرســی کرد. نظرســنجی دیگری به دنبال آن بود که چند 
درصد از دانشــجویان شهری مثل شــیراز در انتخابات شرکت 

می کنند.
گــروه دیگری به دنبــال برآورد درصــد حضــور رای اولی ها در 
انتخابــات بودنــد. شــیوه کار گروه های سیاســی هــم آن بود 
نتیجه انتخابات را در منطقه کوچکی برآورد می کرد. مثال نتایج 
نظرســنجی جبهه دوم خرداد اســتان قــم کــه دو روز پیش از 
انتخابات سال 8۰ برگزار شد می گوید: »۷۰ درصد مردم قم به 
خاتمی رای می دهند. ۹2.5 درصد انتخابات شرکت می کنند و 
58.۷5 افــراد توکلی را رقیب جدی خاتمی می دانند و تنها 25 
درصد اعالم کرده اند کــه خاتمی رقیب ندارد همچنین 5۴.6 
درصــد افراد اعتقاد دارند که اصالحــات به هیچ عنوان بدون 
خاتمی امکان پذیر نیست و 6۴.58 درصد افراد نمره خوب و 

عالی 2۰ - ۱5 به کارنامه خاتمی داده اند.
نمونه دیگر نظرسنجی کمیته تبلیغات ســتاد مرکزی ائتالف 
گروه هــای دوم خــرداد در اســتان گیــالن بود کــه پیش بینی 
می کرد با مشارکت 88.2 درصدی خاتمی رای خواهد داشت. 
امــا نتیجــه انتخابــات در اســتان گیــالن حاکــی از آن بــود که 
خاتمــی 83.6 درصد و توکلــی ۹.۷2 درصد رای آورده اســت. 
میزان مشــارکت در گیالن نیــز 65.۱2 درصد اعالم شــد. )اعالم 
نتایج نهایی ]انتخابات ســال 8۰ شــمارش آرا در استان گیالن، 

خبرگزاری ایسنا(

نظرسنجیکهاعتراضکاندیداهارابهدنبالداشت
نظرســنجی  ســال 8۴ که در باال به آن اشــاره شــد، نظرسنجی 

منتســب بــه وزارت اطالعــات اســت. وزارت اطالعــات بــرای 
نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اقدام به نظرسنجی 
انتخابات کرد اما فقط پیش بینی هایش را در اختیار کاندیداها 
قــرار داد. علی یونســی وزیــر وقت اطالعات در یک نشســت 
خبــری  که 23 خــرداد ســال 8۴ انجام شــده بود دربــاره این 
نظرســنجی ها این چنیــن توضیح داده اســت: »در مســاله 
نظرســنجی ها نیز برای اینکه جلو شــایعه گرفته شــود، فقط 
موارد را برای کاندیداها می فرســتیم. نظرســنجی های وزارت 
اطالعات علمی تریــن و قابل دفاع ترین نظرسنجی هاســت 
که تنها جهت اطــالع در اختیار افراد ذینفــع )کاندیداها( قرار 
می گیــرد.« اگــر آمار نظرســنجی ها پیش از انتخابات منتشــر 
می شــد قضاوت درباره اعتبار آن ها را آســان تر می کرد. در این 
میــان می توان بــه اظهــارات نامزدهــای آن دوره از انتخابات 
رجوع کرد؛ اظهار نظرهایی که مقایسه آن ها با نتیجه انتخابات 
نشــان می دهد اعتبار نظرســنجی آن دوره از انتخابات بسیار 

پایین بوده است.
مهدی کروبی که نتوانســت به مرحلــه دوم انتخابات راه پیدا 
کنــد تندترین انتقــادات را به این نظرســنجی داشــت. او روز 
بعــد از انتخابات گفته بــود: »رای من برخالف تمام تحلیل ها 
و نظرســنجی های وزارت اطالعــات باال بــود و اینجا می گویم 
اگر ســایر گزارشــات این وزارتخانه هم همینطور باشــد، باید 
عزا گرفت و اینگونه عملکرد جای تاســف دارد.« در بین دیگر 
نامزدهــا یا مســئوالن ســتادهای انتخاباتی آن ها نیــز اظهار 
نظرهایی درباره این نظرســنجی ها صــورت گرفت که حاکی 
از پایین بــودن دقت نظرســنجی آن انتخابات بــود؛ هرچند 
کــه در برخی اظهار نظرها مشــخص نیســت که آیــا منظور از 
»نظرسنجی« همان نظرسنجی وزارت اطالعات است یا آن که  

آن ها به نظرسنجی های دیگری استناد کرده اند.
الریجانیدوشادوشهاشمیاست

تنهــا بخــش از نظرســنجی ها کــه در مــورد صحــت آن کمتر 
تردیدی وارد شده پیشتازی هاشمی رفسنجانی در انتخابات 
بوده اســت. محمدرضا باهنــر رییس ســتاد انتخاباتی علی 
الریجانی 22 خرداد 8۴ درباره این نظرسنجی ها توضیح داده 
بود: »آقای هاشــمی در مرتبــه  اول و پــس از او آقای الریجانی 
و دوشــادوش وی آقــای قالیبــاف قــرار دارنــد.« باهنر گفته 
بود: »بر اســاس نظرســنجی ها در حال حاضر بیــن 55 تا 6۰ 
درصــد در انتخابات شــرکت می کنند که این درصــد در روزها 
آخــر انتخابات که تبلیغات جدی تر می شــود افزایش خواهد 
یافت و تعــدد کاندیداها به حضور حداکثری کمک می کند.« 
یــک روز بعد از ایــن مصاحبه )23 خرداد 8۴( محمدحســین 
فرهنگی، سخنگوی ستاد انتخاباتی علی الریجانی با بیان اینکه 
نظرسنجی ها تاکنون نشان داده که کسی نتوانسته در نهایت 
آرایی باالی ۴۰ درصد را کسب کند گفت: »در نظرسنجی هایی 
که برای مــا قابل اعتماد بوده آقای الریجانی نفــر دوم بوده و 
اگر این نظرســنجی ها را مبنا قرار دهیم، تا یکــی، دو روز پیش 

جمع بندی ها همین را نشــان داده اســت.« به گفته فرهنگی 
»در نظرســنجی هایی کــه ما داشــته ایم نفر اول بــا فاصله ی 

حدود هفت درصدی آقای هاشمی بوده است«

هاشمیپیروزمرحلهاول؟
بــا آن کــه  نتایــج نظرســنجی ها حاکی از پیشــتازی هاشــمی 
رفســنجانی در انتخابات بود اما بــرای او این انتظــار را ایجاد 
کرده بود که در مرحله نخســت پیروز میدان شــود. هاشــمی 
رفســنجانی 25 خرداد 8۴ گفته بود: »نظرســنجی ها نشــان 
می دهد که من نسبت به سایر کاندیداها وضع بهتری در میان 
مردم دارم. در عین حال آن چیزی که برای من آرامش به وجود 
آورده، اتکا به خداوند است.« او دو روز بعد از این اظهار نظر در 
روز رای گیری گفت: »بعضی از نظرسنجی ها نشان می دهد که 
انتخابات به دور دوم کشیده نمی شود و رییس جمهور در دور 

اول انتخاب می شود.«
البته این برخالف آن چیزی بود که سخنگوی دولت وقت پیش 
بینی کرده بود. عبدهللا رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد 
خاتمی در حاشیه ی بازدید از ستاد انتخاباتی کشور با حضور 
در جمع خبرنگاران گفته: »بر اســاس نظرســنجی های منابع 
مختلف و گرایش های متفاوت چه قبول داشــته باشیم یا نه 
و اینکه بی طرفانه هســتند یا نه حاکی از دو مرحله ای شــدن 
انتخابات اســت و بر اساس همین شــواهد به نظر می آید که 

انتخابات دو مرحله ای شود.«
محمدباقر نوبخت هم که در آن زمان سخنگوی ستاد هاشمی 
رفسنجانی بود در گفت و گو با ایسنا احتمال پیروزی هاشمی 
در دور نخســت را »بســیار قوی« ارزیابی کرده است. او در این 
گفت و گو در پیش بینی از کشــیده شــدن این دوره انتخابات 
به دور دوم با اســتناد به نظرســنجی های علمــی، که به گفته 
وی از سوی مراجع رسمی صورت گرفته است، جایگاه هاشمی 
رفسنجانی را در صدرنظرســنجی ها و با اختالف  معنی داری از 
نفــر دوم عنوان کرده بود. البته نوبخت افــزوده که » با توجه 
بــه تعــدد کاندیداها و توزیع آراء خرد شــده کشــیده شــدن 

انتخابات به مرحله دوم دور از ذهن نیست.«

قالیباف:بهمرحلهدوممیروم
محمدباقر قالیباف هم از جمله کسانی بود که اعتقاد داشت 
شــانس باالتری نســبت به دیگران برای رســیدن به ریاســت 
جمهــوری دارد. او روز انتخابــات بعــد از آن کــه  رای خــود را به 
صندوق انداخت ایــن چنین از نتیجــه انتخابات پیش بینی 
کرد: »»هنوز در این زمینه نمی توان قضاوت قطعی داشــت، 
اما نظرسنجی ها نشان می دهد انتخابات به دور دوم خواهد 

رفت و من نیز در مرحله دوم حضور خواهم داشت.«
اســماعیل گرامی مقــدم ســخنگوی ســتاد انتخاباتی مهدی 
کروبی نیز معتقد بود: »بر اساس نظرسنجی های انجام شده 
از ســوی این ســتاد ایــن کاندیدا)کروبی( در جایگاه نخســت 

قرار دارد و اگرچه احتمال به دور دوم کشــیده شدن انتخابات 
کمتر شده است، ولی اگر چنین شود او یک پای فینال خواهد 
بود.« او از انجام نظرســنجی هایی از سوی این ستاد به ایسنا 
خبر داده بود که »بر اســاس آن در شهرهایی با جمعیت کمتر 
از 5۰۰ هزار نفر،  کروبی در جایگاه نخســت است و این را گویای 
مطلوب ترین جایگاه در مناطق خارج از مرکزنشین دانست.«

محسنرضایی،نامزدنامراد
در ایــن میان به نظر می رســد در بین همه کاندیداها، کســی 
که بیشتر از همه متضرر شــده بود محسن رضایی است؛ چرا 
کــه مبنای انصرافــش از رقابت ها را نتایج نظرســنجی ها قرار 
داده بــود. او بعــد از انصراف از نامزدی گفته بــود: »در هنگام 
تصمیم گیری، این دغدغه و نگرانی را داشــتم که اگر کنار بروم، 
عده ای از رفتن من ناراحت و نگران می شــوند و اگر بمانم یک 
لطمه به انتخابات وارد می شــود و من نمی خواســتم شریک 
این خسارت بزرگ به مقوله ی انتخابات باشم. من برای اتخاذ 
چنیــن تصمیمی تمــام اطالعــات و نظرســنجی ها را مدنظر 
قرار گرفتم، به مســاله ی اصولگرایان توجه کردم و به یاد قول 
علمای اهل ســنت افتــادم. من بــرای این کــه نزدیکانم روی 
تصمیم من تاثیری نگذارند آب پاکی را روی دست آن ها ریختم 
و وقتی این تصمیم را گرفتم، غیر از خودم و خدای متعال چیز 
دیگــری مطرح نبود.« چه بســا محســن رضایی هــم با باقی 
مانــدن در صحنه انتخابات شــانس رئیس جمهور شــدن را 

داشت!

انتخابات۸۸؛پیشبینیصداوسیماازانتخاباتبعد
ازاعالمنتایج!

در انتخابــات 88 صــدا و ســیما نیــز پــا بــه میدان گذاشــت؛ 
انتخاباتی جنجالی که میرحسین موسوی بعد از 2۰ سال غیبت 
از فضای سیاســی آمــده بود تا دولــت احمدی نــژاد را اولین 
رئیــس دولت چهار ســاله ایران کند. صدا و ســیما هم در این 
دوره از انتخابات به صورت رسمی نتایج نظرسنجی های خود 
را منتشــر نکرد، بلکه آمار و ارقام برآمده از پیش بینی ها بعد از 
انتشــار نتایج انتخابات ریاســت جمهوری از سوی سایت های 

اصولگرا منتشر شدند.
 

آنطور که این ســایت ها نوشــته اند: در انتخابات جنجالی 88 
از 2۴ فروردین تا 28 اردیبهشــت آرای میرحســین موســوی در 
حال افزایش بوده اما باز هم احمدی نژاد دو برابر موسوی رای 
داشته اســت، بعد از مناظره جنجالی موسوی و احمدی نژاد، 
رای احمدی نژاد روند صعودی به خود گرفت؛ به نوشــته این 
سایت های خبری »احمدی نژاد که در نظرسنجی ۱3 خرداد 88 
در تهران 35.8 درصد و در نظرسنجی ملی ۴۹.8 درصد آرا را به 
خود اختصاص داده بود، در نظرسنجی ۱۷ خرداد 88 از مردم 
تهران آرای خود را به ۴۷.5 و در نظرســنجی سراســری به 62.۷ 
درصد رساند. به عبارت دیگر مناظره  او با موسوی و کروبی نه 
تنها از آرای وی نکاست، بلکه توانست افکار عمومی را بیشتر به 
سمت خود جلب کند.« این اعداد چند روز بعد از اعالم نتایج 
انتخابات در ســایت های طرفدار محمود احمدی نژاد منتشر 

شده بودند.
ســایت رجانیوز کــه از رســانه های احمدی نــژاد بود نیــز آمار 
متفاوتــی ارائــه داده بود. به گفته این ســایت مرکز تحقیقات 
صدا و ســیما نیز که فعالیت خود را از ســال 8۷ آغــاز کرد برای 
اولین بار در انتخابات 88 اقدام به نظرسنجی انتخاباتی کرد. 
ایــن مرکــز در ۱۹ خرداد 88 در ســطح ملی بــرای احمدی نژاد 
5۴.3 و برای میرحسین موسوی 33.3 درصد رای پیش بینی 
کرده بود. 2۰ خرداد این ارقام به 5۴.۱ برای احمدی نژاد و 3۴.2 

برای موسوی تغییر کرد.

پیشبینیایسپااز۸۸چهبود؟
از دیگــر مراکز نظرســنجی کــه در انتخابــات 88 وارد فعالیت 
شدند می توان به مرکز افکارســنجی ایران )ایسپا( اشاره کرد. 

البته ایسپا فقط در انتخابات ۹6 آمار خود را منتشر کرد. برخی 
رســانه های اصولگرا آمــاری به این مرکز منتســب کرده اند که 
حتی به فرض صحت انتســاب به ایسپا به نتیجه رسمی اعالم 
شده از وزارت کشور نزدیک نیست؛ به ادعای رجانیوز، ایسپا در 
انتخابات 88 در ســطح ملی برای محمود احمدی نژاد 52.5 
درصد رای و برای میرحســین موســوی 32.8 درصد رای پیش 
بینی کرده بود. رقمی که ادعا شده این مرکز افکارسنجی برای 
روستاها پیش بینی کرده است برای احمدی نژاد 6۷.۷ و برای 

موسوی  2۰.۹ درصد بوده است. 
یک ســایت اصولگرای دیگر به ایســپا منتســب کــرده بود که 
»احمدی نژاد با 56.22 درصد آراء در مقابل موسوی با 2۹.88 
درصد آراء پیروز انتخابات است.« این در حالی است که طبق 
اعالم رســمی وزارت کشــور، آرای احمدی نژاد در انتخابات 88، 
62.۴ درصد و برای میرحســین موســوی 33.88 درصد بوده 

است.
دانشــجویان  افکارســنجی  مرکــز  رییــس  آقاســی  محمــد 
ایران)ایســپا( خردادماه ۹6 با روزنامه شــهروند گفت و گویی 
انجام داده و در آن می گوید: »ما هم در ســال 8۴، هم در سال 
88 و هــم ۹2، نظرســنجی درباره انتخابات ریاســت جمهوری 
داشتیم. در هر ســه انتخابات هم پیش بینی ایسپا نزدیک به 
واقعیت بود اما چرا سر زبآن ها نیفتاد و توجه ها را جلب نکرد؟ 
دلیل اصلی آن نبود فضای انتشــار نتایج بود.« در این میان 
یا بایــد ادعاهای رســانه های نزدیک به احمدی نــژاد با ارقام 
متفاوت آن ها را پذیرفت و یا اظهارات رئیس مرکز افکارسنجی 

ایران را.
علیرضــا زاکانــی، نماینــده اصولگــرای مجلــس کــه بعــد از 
حــوادث انتخابــات 88 از اعضای کمیته شــش نفره مجلس 
بــرای رســیدگی به حــوادث پــس از انتخابــات بــود در جایی 
گفته بــود: »نظرســنجی های وزارت اطالعات و وزارت کشــور 
و نیــز جمع بندی شــورای عالی امنیــت ملی حاکــی از آن بود 
که انتخابــات به دور دوم کشــیده می شــود.« زاکانــی درباره 
نظرســنجی های روزهــای منتهی بــه انتخابات گفــت: »تمام 
نظرســنجی ها حتی نظرســنجی جهــاد دانشــگاهی که نوع 
نگاهش مشــخص اســت، پیش از انتخابات نشان می داد که 
احمدی نژاد در دور اول پیروز انتخابات خواهد بود اما درست 
در روز پنجشــنبه 2۱ خرداد دو نظرسنجی از سوی وزارت کشور 
و وزارت اطالعات که دو نهاد وابســته به دولت بودند، منتشر 
شد که نشــان می داد انتخابات به دور دوم کشیده می شود و 
جالب اینکه شورای امنیت ملی هم بر اساس جمع بندی تمام 
این نظرســنجی ها اعالم کرد که انتخابات به دور دوم کشیده 

خواهد شد.«
رییسجمهورمنتخبکسیاستکهآرایشرشدقابل

توجهدارد
شــاید پیچیده تریــن انتخابات بــرای پیش بینی موسســات 
نظرسنجی انتخابات ۹2 بود. در این دوره اغلب نظرسنجی ها 
از ســوی رســانه ها انجام می شد اما رســانه ها عموما به خاطر 
آن که  مخاطبانی با گرایش سیاسی خاص دارند در پیش بینی 
موفق نیستند. اما نظرســنجی هایی که به صورت علمی هم 
صورت گرفت نتوانســت میزان مشــارکت و پیروز انتخابات را 
پیش بینی کند. چرا که اوال برخی کاندیداها در اردیبهشت ماه 

وارد انتخابات شدند.
 این در حالی اســت که در بســیاری از دوره های دیگر نامزدها 
از مدت ها قبل فعالیت جدی دارند. تا هفته پایانی انتخابات 
۹2 این گمانه زنی بود که بعضی از کاندیداها مثل محمدرضا 
عارف و غالمعلی حداد عادل از انتخابات کناره گیری خواهند 
کرد. از ســوی دیگر بخش زیادی از رای دهندگان در واپســین 
لحظــات انتخابات تصمیم به شــرکت در انتخابــات و رای به 
کاندیــدای مــورد نظر خــود می کننــد که همین موضــوع کار 
پیش بینی را ســخت تر می کند. اغلب نظرســنجی ها راه یابی 
حسن روحانی و محمدباقر قالیباف به مرحله دوم انتخابات 
را پیشبینی  کرده بودند. نظرسنجی ها تقریبا توانسته بودند 
میزان افزایش مشــارکت در این انتخابــات را پیش بینی  کنند 
اما آن هم نه به طور دقیق؛ پیش بینی اغلب موسسات بر این 
اســاس است که رییس جمهور منتخب کســی است که میزان 
رای او در نظرســنجی های منتهــی به انتخابات با رشــد قابل 

توجهی همراه می شود.

پیشبینیدقیقایسپا:آیابایکگلبهارمیشود؟
اما در انتخابات ۹6 اقشــاری که معموال در لحظه آخر تصمیم 
به شــرکت در انتخابات می گیرند زودتر تصمیم خود را گرفته 
بودند. چنــد روز مانده بــه انتخابات نظرســنجی ها حاکی از 
نزدیک شدن میزان مشارکت در انتخابات به میزان مشارکت 
در دوره گذشته بود. همچنین کاندیداها برخالف سال ۹2 در 

روزهای منتهی به انتخابات وارد میدان نشده بودند.
 آخرین نظرســنجی مرکز افکارســنجی دانشــجویان ایران دو 
روز پیش از برگزاری انتخابات مشــارکت حدود ۷2 درصدی در 
انتخابات را پیش بینی کرده بود؛ رقمی که در نهایت با خطای 
کمتر از یک درصد صورت گرفت. در نهایت میزان مشارکت در 
انتخابات از ســوی وزارت کشــور ۷2.۹۴ درصد اعالم شــد. این 
موسسه پیروزی حسن روحانی را نیز با 5۷.۱ درصد پیش بینی 
کــرده بود، ضریب خطــای آن چهار صدم درصد بــود. آیا این 
پیش بینی دقیق اســتثنا بود؟ به نظر می رســد پاسخ به این 
ســوال نیاز به گذر زمان و البته توجــه به فاکتورهای مختلفی 
دارد که در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری تغییر می کند. 
شاید به خاطر نوپا بودن نظرسنجی  علمی در انتخابات ایران 

فعال باید فرض را بر این گرفت که با یک گل بهار نمی شود. 
خبرآنالین

نگاهتحلیلیبهنظرسنجیهادرانتخاباتریاستجمهوریسالهای۹2،۸۸،۸۴و۹۶درایران

 مقایسه نظرسنجی های انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آمریکا

سیاستخانوادههنردفاعمقدساقتصادنقدتحلیل
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محمدمهدیحاتمی

 در این شــکی نیســت که آغاز همــه گیری کرونا در زمســتان 
ســال ۱3۹8، اقتصاد کم جــان ایران را با بحــران تازه تری هم 
مواجه کرد، بحرانی که مشابه آن دست کم در دهه های اخیر 
مشاهده نشده بود. شواهد نشــان می دهند که همه گیری 
کوویــد-۱۹ در کنــار اعمال بی ســابقه تحریم هــای اقتصادی 
علیه ایــران، بســیاری از بخش هــای اقتصاد ایران را دســت 
کم برای ســال ها تغییر داده اســت. با این همــه، ظاهرًا این 
وضعیت برای گروهی از کســب و کار ها و شهروندان در ایران 
نــه فقط بد نبوده، که آن ها را ثروتمندتر هم کرده اســت. اما 

آن ها چه کسانی هستند؟
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی چند ماه پیش در 
گزارشــی به تاثیر همه گیری کرونا بــر وضعیت کالن اقتصاد 
ایران پرداخته و برآورد کرده بود ایران تا پایان ســال ۱3۹۹ با 
تبعات اقتصادی این ویروس دســت و پنجه نرم خواهد کرد 
و مهم تر اینکه کرونا، بین 2 میلیون و 8۰۰ هزار تا 6 میلیون و 

۴۰۰ هزار نفر از ایرانی ها را از کار بیکار خواهد کرد.
کرونا با اقتصاد ایران چه کرد؟

بــرای اینکه بدانیم ایــن آمار ها چقدر تکان دهنده هســتند، 
کافــی اســت در نظــر بگیریم که تعــداد کل شــاغالن در بازار 
کار ایــران حــدود 25 میلیون نفر اســت. به عبــارت دیگر، اگر 
ســناریوی بدبینانه مرکز پژوهش های مجلس محقق شود، 
تا پایان امســال حدود 25 درصد از شاغالن ایرانی )یک نفر از 

هر چهار نفر( شغل خود را از دست خواهند داد.
از آن ســو، ســازمان برنامه و بودجه هم چندی پیش گزارشی 
در مورد وضعیت بازار سرمایه و نیز کسب و کار های ایرانی در 
دوره همه گیری کرونا منتشر کرده که نشان می دهد تشکیل 
سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، به دلیل فشار تحریم ها و نیز 
وضعیت کرونایی، سبب شده ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد 
ایــران کاهش پیدا کند و برای رســیدن به ســطح رفاه ســال 

۱3۹۰، سال ها زمان نیاز باشد.
بر اســاس این گزارش، با وجود کوچک شــدن اقتصاد ایران 
در ســال های ۱3۹۷ و ۱3۹8، پیش بینی می شــد بدون کرونا، 
اقتصاد کشــور در ســال ۱3۹۹ رشــد مثبت غیرنفتی، هرچند 
انــدک را ثبت کند. ولی شــیوع کرونــا از انتهای ســال ۱3۹8 و 
تــداوم آن در ســال ۱3۹۹، اقتصــاد ایــران را در وضعیت رکود 
همــراه بــا نااطمینانی قــرار داده کــه احتمااًل ســال ها ادامه 

داشته باشد.
ایــن وضعیت، کســب و کار هــا در برخــی حوزه ها را بــا رکود 
جدی مواجــه کرده و حتی برخــی کشــور ها و اقتصاد ها را با 
مشــکالت بنیادی تری رو به رو کرده است. نتایج بررسی های 
»بیزینس اینسایدر« نشــان می دهد که به دلیل همه گیری 
ویروس کوویــد-۱۹، در ماه هــای آتی جمعیت بیکارشــدگان 
در حوزه هــای مختلــف مرتبــط با گردشــگری در جهــان، به 
حدود ۷5 درصد از شــاغالن این حــوزه در زمان قبل از کرونا 
خواهد رسید. این در حالی است که همین حاال هم یک سوم 
نیــروی کار گردشــگری در جهان، یعنــی حــدود ۱۰۰ میلیون 
نفر، مشــاغل خود را از دست داده اند. گزارش های مشابهی 
هــم از تعطیلی حدود ۷۰ درصــد از کافه ها و رســتوران ها در 

شهر هایی مانند تهران منتشر شده است.
موسســات  از  دســته  آن  همچــون  آموزشــی،  موسســه های 

آمــوزش زبان کــه مبتنی بر حضــور فیزیکی افــراد بودند نیز 
به شــدت دچار بحران شــده اند و بســیاری از آن ها به دلیل 
تعطیلی ناشــی از کرونــا و عدم تمایــل هنرجویان به حضور 
در کالس ها، ورشکست شده اند. این در حالی است که حتی 
آمار ثبت نام کنندگان در دانشــگاه ها هم کاهشی محسوس 
را تجربه کرده و زمزمه های بروز بحران مالی در دانشگاه آزاد 

هم به گوش می رسد.

وضعچهکسانیدردورهکرونابهترشد؟
با این همه، همین تصویر ســیاه اقتصاد کشور برای بسیاری 
از شــهروندان و کســب و کارهــا، بــرای برخی دیگر بــه رنگی 
متفاوت بوده اســت. بررســی ها نشــان می دهنــد دقیقًا در 
دورانی که بســیاری از کســب و کار های ایرانی بــا بحران های 
جدی مواجه شده اند، کسب و کار های دیگری حتی افزایش 
ســود آوری را تجربه کرده اند. اما این کسب و کار ها دقیقًا در 
چه حوزه هایی فعالیت می کنند و یا اینکه شــیوه کسب و کار 

آن ها با شیوه کسب و کار های زیان دیده چه تفاوتی دارد؟
نخستین ویژگی کسب و کار های موفق در دوره بروز همه گیری، 
چــه در ایران و چه در جهان، آنالین بودن آن ها اســت. کســب 
وکار های آنالیــن، همچون فروشــگاه های آنالین، پلتفرم های 
آموزش مجازی، اســتارتاپ های ورزش در منزل، پزشــکی از راه 
دور، تحویل مرســوالت و بســته ها و نیز اســتارتاپ های حوزه 
»فین تک« )نقل و انتقاالت مالــی(، از جمله حوزه هایی بوده 

اند که شیوع کرونا موجب رشد آن ها شده است.
در همین رابطه، آن دســته از کســب و کار هایــی که موفق به 
ســازگاری ســریع با شــرایط جدید شــدند هم جلــوی ضرر و 
زیان خود را گرفتنــد و نوع تازه ای از فعالیت را تجربه کردند. 

مهم تریــن رخداد در این زمینه، بــا »پدیده دورکاری« تجربه 
شد. بر این اساس، در حالی که بسیاری از شرکت ها همچنان 
بر حضور فیزیکی کارمندان اصرار دارند، شرکت های موفق تر 
تقریبًا تمام فرصت های شغلی خود را با دورکاری حفظ کرده 
اند و این ممکن اســت به الگویی برای سال های پس از کرونا 

هم بدل شود.
در آمریکا، شــرکت های »اپــل« و »توئیتر«، خیلــی زود اعالم 
کردنــد کــه سیاســت دورکاری دائمــی را در دســتور کار قــرار 
می دهند و در ایران هم برخی اســتارتاپ های بزرگ و پیشــرو 
همیــن مســیر را دنبــال کردنــد. به ایــن ترتیب، مشــاغلی 
همچون تولید محتــوای آنالین برای فضای مجــازی نه تنها 
با رکود شــغلی مواجه نشــدند، که به دلیل افزایش فرصت 
شــهروندان برای رجــوع به فضــای اینترنت بــه دلیلی خانه 

نشینی اجباری، شاهد رشد هم بودند.
  

ازتولیدماسکدرفرهنگسراها،تاجهشدرسود
شرکتهایداروسازی

با ایــن همه، این تنها کســب و کار های ذاتًا مجازی نیســتند 
که در دوران همه گیری شــاهد بهبــود وضعیت بودند، بلکه 
شــرایط جدید اقتصاد و جامعه ایرانــی در این دوره، موجب 
شــکل گیری فضا های تازه ای هم شــد. این روزهــا، دکه های 
فروش ماســک و الکل تقریبــًا در جای جای شــهر های بزرگ 
ایران خودنمایی می کنند و اقتصاد بزرگی حول محور مبارزه 

با کرونا شکل گرفته است.
»سامانت سوبرامانیان«، چند ماه پیش در نشریه انگلیسی 
»گاردیــن«، مقاله ای مفصل در مورد تبدیل شــدن ماســک 
بــه خواســتنی ترین کاالی جهان نوشــت. نویســنده در آنجا 

اشــاره کــرده بود که تــا پیش از بــروز همه گیــری، حدود 85 
درصد از تمامی ماســک های بهداشتی جهان در چین تولید 
می شــد، اما این وضعیت پس از سر برآوردن کرونا تغییر کرد 
و تقریبًا تمام کشــور ها دســت به کار تولید ماسک شدند، تا 
آنجا که برای ماســک های بــا کیفیت تر، حتی یک بازار ســیاه 
بین المللی شــکل گرفت. ســوبرامانیان حتی به یک شرکت 
فنــاورِی پرداخت مالی در هنگ کنگ هم اشــاره کرده بود که 
پــس از آغاز همه گیری، حوزه کاری خود را به تولید ماســک و 

تجارت آن در جهان تغییر داد.
در ایران هم نمونه مشــابه کم نبوده اســت: از شــکل گرفتن 
کارگاه های تولید ماسک در خیاطی ها، تا تولید ماسک های 
پارچه ای در فضا های عمومی فرهنگســرا ها و توســط بانوان 
خانــه دار یا سرپرســت خانــوار. ایــن در حالی اســت که این 
روزها، خیریه های اهدای ماســک به نیازمندان هم در برخی 

ایستگاه های مترو در تهران به چشم می خورند.
تولید الکل جهت ضدعفونی کردن ســطوح هم کســب و کار 
دیگری است که شاید اکنون از نظر رونق رقیبی نداشته باشد. 
بررســی ها نشــان می دهند که اکنون برخــی تولیدکنندگان 
در این حوزه به شــکل شــبانه روزی و سه شــیفت در حال کار 
هســتند و این در حالی اســت که تقاضا، اگر بیــش از عرضه 

نباشد، کمتر هم نیست.
مهدی صادقی نیارکی، سرپرست وقت معاونت امور صنایع 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت، در فروردین ماه امســال با 
اشــاره به اوج گیری تولید اتانول )جهت ضد عفونی سطوح( 
با بروز همه گیری گفته بود: پیش از شیوع کرونا، میزان تولید 
روزانه اتانول ۱۷۰ هزار لیتر، با برآورد تولید سالیانه حدود 5۹ 
میلیــون لیتر بوده اســت. او ادامــه داده بود: بررســی روند 
تولید اتانــول در بازه زمانی ابتدای اســفند ماه )آغاز شــیوع 
کرونا در کشــور( تا ســیزدهم فروردیــن ماه، حاکــی از تولید 

بیش از ۹ میلیون لیتر از این محصول است.
شرکت های داروسازی هم در این مدت شاهد افزایش چشم 
گیر تولید بوده اند و این، شــامل نیاز هــای دارویی مبتالیان 
بــه کووید-۱۹ هم می شــود. تولیــد مــواد ضدعفونی کننده، 
ویتامین هــا و مکمل هــا، دارو های حمایت کننــده از افراد با 
بیماری هــای زمینــه ای ماننــد بیماری های کلیــوی، قندی و 
عروقــی، آنتی ویروس ها، ســرم ها و نظایــر آنها، محصوالتی 
هستند که همزمان با همه گیری کرونا، سودآوری داروسازان 

را افزایش داده اند.
 

ازداللیخودرو،تابورسبازیو»شاخبازی«در
اینستاگرام

از آن ســو، اما برخــی دیگر هم بوده اند که طــی این مدت، از 
آب گل آلود کرونا و تحریم ماهی گرفته اند. شــوک ناشــی از 

همزمانــی کرونــا و تحریم، بخــش حقیقی اقتصــاد ایران را 
تحت فشار قرار داده و این موضوع به نوبه خود به افزایش 
نرخ تورم ختم شــده و این در حالی اســت که تجربه نشــان 
می دهــد کــه هرجا تــورم باشــد، داللی و واســطه گــری هم 

پدیدار می شود.
در ایــن مــورد، بررســی های متعدد نشــان می دهنــد که به 
دلیــل فاصله میــان نرخ مصوب خــودرو و قیمت حاشــیه 
بــازار، طی چند ماه گذشــته حدود ۱۰۰ هــزار میلیارد تومان 
رانت توزیع شده که به جیب کسانی رفته که خودرو را با نرخ 
مصــوب از کارخانه خریده اند و بــه نرخ آزاد در بازار فروخته 
اند. بــه عبارت ســاده تر، دولــت از جیب همه شــهروندان، 
حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومــان رانت به جیب عده ای خاص 

واریز کرده است.
بازار ســرمایه ایران هم بازار دیگــری بود که طی این مدت به 
شدت مورد توجه بود و دست کم بخشی از سرمایه گذاران را 
به سود های آنچنانی رساند. داد های آماری نشان می دهند 
که از ابتدای ســال ۱3۹۹ تــا ۱۹ مردادماه همین ســال، یعنی 
زمانــی که شــاخص کل بــه اوج تاریخی خود رســید، حدود 
۹5 هــزار میلیــارد تومــان از ســرمایه های ُخــرد مــردم وارد 
بورس شــد و به این ترتیب، یکی از بزرگ ترین موارد هدایت 
نقدینگی در تاریخ اقتصاد کشــور هم رقم خورد. اگر بازدهی 
متوسط ســرمایه گذاری در بورس را طی همین مدت حدود 
5۰ درصد در نظر بگیریم )که در واقع بســیار باالتر هم بوده 
اســت(، ایــن یعنی طی 5 ماه نخســت امســال و تــا پیش از 
شــروع فاز اصالحی در بورس تهران، حدود ۴۷ هزار میلیارد 

تومان سود نصیب سرمایه گذاران در بورس شده است.
از همه این ها گذشته، »شــاخ های اینستاگرامی« هم بخش 
دیگــری از شــهروندان ایرانــی هســتند کــه نه تنهــا در دوره 
همــه گیری کرونا، که از مدت ها پیش از شــروع این وضعیت 
به درآمد های باال دســت پیدا کرده اند. بــروز این پدیده که 
هنوز در مورد آن پژوهش های گســترده اقتصادی و جامعه 
شــناختی صورت نگرفتــه، نوید یک حوزه جدیــد اقتصادی 
را می دهــد کــه می تواند فعــاالن خــود را به درآمد هــای باال 

برساند.
میزان دقیق درآمد »شــاخ های اینســتاگرامی« مشــخص 
نیســت و بســته به مورد متفاوت است، اما جست و جویی 
ســاده در مــورد ارقامی کــه بــرای تبلیغات در اینســتاگرام 
مطــرح می شــود، می توانــد محکــی بــرای تخمیــن درآمد 
ایــن افراد به دســت بدهد. بــر این اســاس، برخی فعاالن 
تبلیغات اینســتاگرامی، برای هر ثانیه اســتوری حدود 3۰۰ 
هزار تومان دریافت می کنند و به این ترتیب، یک اســتوری 
۱5 ثانیــه ای حــدود 5 میلیــون تومــان برای آن هــا درآمد 

خواهد داشت.
از آن ســو، چهره هــای معــروف تری هم هســتند کــه تعداد 
دنبال کننــدگان آن ها در مقیاس چندصد هــزار یا میلیون 
اســت و گفتــه می شــود کــه درآمد هــای ماهانــه چندصــد 
میلیونــی و حتــی چنــد میلیــاردی، تنهــا از طریــق انتشــار 
تبلیغات در محیط شــبکه های اجتماعی به دســت می آورد. 
ظاهــرًا کرونا و تشــدید وجوه آنالین زندگــی، حتی تلقی ما 
از درآمدزایــی و کســب و کار را هم برای همیشــه تغییر داده 

است.
فرارو
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ایسنا- اپیدمیولوژیست شرکت داروسازی گیلید 
آمریــکا گفت: رمدســیویر بــا کمک بــه ترخیص 
زودتر بیمــاران بســتری در بیمارســتان عالوه بر 
برگردانــدن زودتــر بیمار بــه آغوش خانــواده و 
جامعــه موجب کاهش بار کاری پرســنل درمانی 
و خالی شدن سریعتر تخت های بیمارستانی می 

شود.
دکتر "ســودابه نــواده" دربــاره آخرین وضعیت 
شــیوع بیماری کووید ۱۹ در دنیا گفت: بر اســاس 
آمــار منتشــر شــده ســازمان جهانی بهداشــت، 
تاکنــون، بیــش از 5۱ میلیــون مورد تایید شــده 
کوویــد ۱۹ در کل دنیا شناســایی و ثبت شــده که 
متاســفانه از ایــن تعــداد بیش از یــک میلیون و 
دویســت و هفتاد هزار مرگ ناشی از این بیماری 
اتفاق افتاده اســت که قاره امریکا بــا بیش از 22 
میلیون مورد تایید شــده در صدر جدول ابتال به 

کووید ۱۹ در دنیا قرار دارد.
وی بــه وضعیت همه گیری کرونا در ایران اشــاره 
کــرد و گفــت: از نظر تعــداد مــوارد مطلق فوتی 
ناشــی از کووید ۱۹، ایران با بیــش از 3۹ هزار مورد 
مرگ، در جایگاه نهم بیشترین تعداد فوتی های 
ناشــی از ایــن بیمــاری در دنیا قرار گرفته اســت. 
الزم به ذکر اســت که این رده بندی ها بر اســاس 
آمارهای ارایه شــده به ســازمان جهانی بهداشت 
تهیه شــده و بدون شــک آمار تمامی کشــورها با 
کم شــماری همــراه بوده که میزان کم شــماری بر 
اساس شرایط و سیاســت های سالمتی کشورها 

متفاوت می باشد.

کاهشمتوسطسنافرادمبتالبهکووید۱۹
نواده در پاسخ به این پرسش که بیشتر مبتالیان 
و فوتی های کووید ۱۹ در چه گروه سنی هستند؟ 
گفت: بــه طور کلی، افــراد باالی 6۰ ســال و افراد 
با بیماری هــای زمینه ای مانند مشــکالت قلبی، 
ریوی، دیابت یا نقص ایمنی بیشــتر از ســایرین 
در معرض ابتــال به بیماری کووید ۱۹ قرار داشــته 
و در صــورت آلودگــی به ویروس کرونــا، احتمال 
بروز فرم شدید بیماری و متعاقب آن مرگ در این 

گروه ها بیشتر خواهد بود.
این دکترای اپیدمیولوژی مقیــم آمریکا به عامل 

ســن ابتال به بیماری اشــاره کرد و ادامه داد: مرکز 
کنترل و پیشــگیری از بیماری های ایاالت متحده 
آمریــکا در گزارش مــاه اکتبر خود عنــوان کرد که 
توزیع ســنی بیماری کوویــد ۱۹ در ماه های »می« 
تا »اوت« )اردیبهشــت تا مــرداد( تغییر کرده به 
طــوری کــه در ابتــدای پاندمی بیشــترین میزان 
بروز بیماری در افراد مســن رخ داده است، اما در 
ماه های ذکر شده بیشــترین میزان بروز در گروه 
ســنی 2۰ تا 2۹ ســال )با بیــش از 2۰ درصد موارد 
تایید شــده بیماری( اتفاق افتاد و متوســط سن 
افــراد مبتال به کوویــد ۱۹ در آمریکا از ۴6 ســال در 
اردیبهشت ماه به 3۷ سال در تیرماه کاهش پیدا 

کرده است.
این اپیدمیولوژیســت شرکت داروســازی گیلید 
کالیفرنیــای آمریکا در پاســخ به این ســوال که " 
آیا اصوال رســیدن به ایمنی گله ای در این بیماری 
امــکان پذیر اســت؟ و آیــا کنترل این بیمــاری در 
گروی ایمنی گله ای است؟" گفت: ایمنی جمعی 
)که به نظر من عبارت مناسبتری نسبت به ایمنی 
گله ای می باشــد( هیچ گاه بــه عنوان یک برنامه 
درمانی برای بیماری های اپیدمی استفاده نشده 

ست.

هیچگاهتصمیمگیرندگانعرصهسالمت
بهدنبالایمنیجمعینبودهونخواهند

بود
نواده با تاکید بر اینکه هیچگاه تصمیم گیرندگان 
عرصه ســالمت با این امید که ایمنــی جمعی به 
دنبال ابتال همگانــی یا درصد زیــادی از بیماران 
حاصل شود، افراد را در معرض خطر قرار نداده 
و نخواهنــد داد تا بدین وســیله به یــک بیماری 
پایــان دهنــد افــزود: ایمنی جمعی همیشــه در 
مباحــث پیشــگیری از بیمــاری و واکسیناســیون 
کاربــرد داشــته و در واقع اســتفاده از این مفهوم 
به این نحو که هم اکنون در جامعه اســتفاده می 

شود نوعی خلط مبحث محسوب می گردد.
وی با اشاره به اینکه در بحث بیماری های عفونی، 
عامــل بیمــاری زا برای انتشــار نیاز بــه میزبان در 
معرض خطــر دارد تصریح کــرد: یعنی فردی که 
به واســطه ابتــال به بیمــاری یا دریافت واکســن 
مصون نشده باشــد. زمانی که واکسیناسیون در 
ابعاد وسیع اتفاق می افتد یعنی درصد زیادی از 
افراد در معرض خطر واکسن دریافت می کنند، 
عامل بیماری زا تعداد میزبان های غیر ایمنی که 
می تواند پیدا کند کمتر و کمتر می شــود و بدین 
ترتیب بیماری تحت کنترل قرار می گیرد هر چند 
کــه الزاما این کنترل شــدن به معنای ریشــه کن 
شــدن و از بین رفتــن کامل بیمــاری نبوده بلکه 

سرعت انتشار بیماری بسیار کند خواهد شد.
این اپیدمیولوژیســت مقیــم آمریــکا تاکید کرد: 
با اینکه بــا ابتالی به بیماری نیــز افراد مصونیت 
پیدا می کنند، اما مجددا تاکیــد دارم که هیچ گاه 
قــرار دادن افراد در معرض ابتال بــه بیماری برای 
رســیدن به ایمنی جمعی، برنامه مقابله و کنترل 

اپیدمی بیماری نمی باشد.
داروســازی  شــرکت  اپیدمیولوژیســت  ایــن 
گیلیــد آمریکا دربــاره آخرین وضعیــت تولید 
واکســن کوویــد ۱۹ در دنیــا نیز گفت: شــرکت 
ها و موسســات تحقیقاتی متعــددی در زمینه 
تولیــد واکســن در دنیا فعــال هســتند که در 
آخرین مورد، در ۱8 آبانماه شــرکت داروســازی 
»فایــزر« که بــا شــرکت BioNTech همکاری 
می کند، اثر بخشــی مقدماتی باالی ۹۰ درصد 
را برای واکســن تحت مطالعه خــود اعالم کرد 
که بنا به پیش بینی شــرکت فایزر، این شرکت 
قادر خواهد بود در دو هفته پیش رو اطالعات 
اولیه مــورد نیاز در خصوص ایمنی واکســن را 
منتشر کند که پس از انتشار این اطالعات، می 
توان انتظار داشــت که شرکت داروسازی فایزر 
برای اخذ تاییدیه ســازمان غذا و داروی امریکا 

)FDA( اقدام کند.
نواده بــا تاکید بر اینکــه تاییدیه ســازمان غذا و 
داروی آمریکا صرفا به منزله مجوز استفاده از این 
محصول در امریکاست افزود: سایر کشورها برای 
تایید  دارو یا واکســن جدید تابع دســتورالعمل 
های ســازمان های ذی ربط در کشــور خودشان 
هستند و در ایران نیز ســازمان غذا و دارو، مرجع 
ذیصالح جهت بررسی و صدور مجوز برای دارو یا 

واکسن جدید است.
وی در پاســخ به این ســوال که تولید این واکسن 
مــی تواند نقطــه امیدبخشــی برای تولید ســایر 
واکســن ها در دنیا باشــد؟ اظهار کــرد: علی رغم 
انتشار اخبار امید بخش در ارتباط با موفقیت های 
اولیه واکسن های بالقوه، نمی توان انتظار داشت 
که فرایند تایید، صدور مجوز و توزیع واکســن در 
ســایر کشــورها از جمله ایران در آینده ای بســیار 

نزدیک اتفاق افتد.

نمیتوانخیلیبهواکسیناسیونهمگانی
علیهویروسکرونادرکوتاهمدتامیدوار

بود
این اپیدمیولوژیســت شرکت داروســازی گیلید 
کالیفرنیــای آمریــکا ادامــه داد: بــرای توضیــح 
ایــن موضوع اجــازه بدهید به آمار شــرکت فایزر 
برگردیــم. طبــق پیــش بینی شــرکت فایــزر، 5۰ 
میلیون دوز واکسن تا انتهای سال جاری میالدی 
و ۱.3 میلیارد دوز در سال 2۰2۱ تولید خواهد شد. 
با در نظــر گرفتن این نکته که بــرای ایمنی زایی، 
هر فرد باید دو دوز واکســن دریافت کند، تعداد 
افرادی که تا پایان سال 2۰2۱ با واکسن تولید این 
شرکت واکســینه خواهند شــد، چیزی در حدود 

6۷5 میلیون نفر خواهد بود.
نواده با یــادآوری این نکته که عالوه بر شــرکت 
»فایزر« شــرکت هــای دیگــر داروســازی مانند 

»آسترازنکا« و »جانســون اند جانسون« نیز به 
نتایج امیدبخشــی در این زمینه رســیده اند که 
پیش بینی می شــود که ظرفیت تولید واکسن 
بیــش از ارقــام فوق الذکر باشــد تصریــح کرد: 
بــا توجه به ماهیــت بیماری، الگوی انتشــار و با 
در نظــر گرفتن عوامــل متعدد موثر بر انتشــار 
ویــروس، نمــی توان خیلــی به واکسیناســیون 
همگانــی علیــه ویــروس کرونا در کوتــاه مدت 
امیدوار بود لذا همچنــان به تمامی هموطنان 
توصیه می شــود که تا حد امکان به کلیه اصول 
پیشــگیرانه بیماری یعنی شســتن مکرر دســت 
ها، رعایــت فاصله فیزیکی، پرهیز از شــرکت در 
اجتماعــات )حتی مراســم ختــم( و اســتفاده از 

ماسک پایبند باشند.
گفــت:  »رمدســیویر«  داروی  تاثیــر  دربــاره  وی 
رمدسیویر در حال حاضر تنها داروی ضدویروسی 
تایید شــده توســط ســازمان غذا و داروی آمریکا 
برای درمان کووید ۱۹ است که این دارو که توسط 
شرکت داروسازی گیلید ساخته شده و هم اکنون 
مجوز استفاده در حدود 5۰ کشور جهان را کسب 

کرده است.
رمدسیویرتنهابهشکلتزریقیقابل

استفادهاست
این اپیدمیولوژیست شــرکت داروسازی گیلید 
کالیفرنیای آمریکا با تاکیــد بر اینکه مطالعات 
بالینــی انجــام شــده بــر روی این دارو نشــان 
بیمــاران  در  رمدســیویر  بخشــی  اثــر  دهنــده 
بســتری در بیمارســتان با کاهــش طول مدت 
بســتری اســت افــزود: رمدســیویر بــا کمک به 
ترخیص زودتر بیماران بســتری در بیمارستان 
عــالوه بــر برگرداندن زودتــر بیمار بــه آغوش 
خانــواده و جامعــه موجــب کاهش بــار کاری 
پرســنل درمانی و خالی شــدن ســریعتر تخت 

های بیمارستانی می شود.
نــواده با اشــاره به اینکــه رمدســیویر تنها به 
شــکل تزریقــی قابــل اســتفاده اســت خاطر 
نشــان کرد: ایــن دارو که در بیمــاران باالی ۱2 
سال و با وزن بیش از ۴۰ کیلوگرم قابل تجویز 
اســت، 5 روزه یــا ۱۰ روزه، بــر اســاس شــرایط 

بیمار، متفاوت خواهد بود.

از بورس بازان، تا دالالن خودرو و »شاخ های اینستاگرامی«

کرونا چه کسانی را پولدار کرد؟

تاثیر »رمدسیویر« در ترخیص زودتر بیماران کرونایی

هنرکروناپالسجامعهاقتصاداقتصادآگهینقدتحلیل
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م.الف 127
آگهي سند مالكيت المثني

ســند مالکیت ششدانگ  یک باب خانه به شــماره یک فرعی از446 - اصلی واقع در سراب بخش 49 تبريز به نام آقای یداله 
شــفیع زاده ذیل ثبت 1/1564 صفحه 291 دفتر امالک جلد 32 ثبت وصادرگردیده اســت.بعدا مورد ثبت مع الواســطه برابر 
ســند شــماره 37636مورخ 1370/02/22دفترخانه 74 ســراب به آقای محمدفروغی شــالقونی انتقال قطعی یافته اســت. 
ســپس نامبرده با ارائه برگ استشــهاد محلی که توسط دفتر خانه یک ســراب گواهی وامضاءگردیده مدعی مفقودی سند 
مالکیت )به علت ســهل انــگاری (گردیده وتقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اند،مراتــب در اجرای تبصره یک  
ماده 120  آئین نامه در يك نوبت آگهي مي شــود هركس ادعايي نسبت به  وجود سند مالكيت يا انجام هر نوع  معامله اي را 
نزد  خود داشــته باشــد اعتراض خود را كتبا ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي به اداره ثبت سراب تسليم نمايد.
بديهي اســت پس از انقضاي مهلت قانوني  نســبت به صدور  ســند مالكيت المثني اقدام خواهد شد  وبه اعتراضات وارده  

خارج از مهلت ترتيب اثر داده نخواهد شد.  

تاريخ انتشار:  99/08/25 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سراب - عظیمی

آگهی مفقودی
ســواری  ســبز  بــرگ 
بــه  مــدل1394  پژوپــارس 
شــهربانی25- شــماره 
ه  ر 6شــما 2 3د 2 7
شــماره  موتــور0033291و 
مفقــود   887546 شاســی 
گردیده ازدرجه اعتبار ساقط 

است
تاريخ انتشار: 1399/08/25          

آگهی مفقودی
ســند ماشــین ، برگ ســبز ، 
برگ وکالــت ، فاکتور فروش 
نیســان،  ماشــین   کارخانــه 
مــدل 99 به رنــگ آبــی بنام 
بهــروز محمــدزاده گلدیــر و 
 Z24815035Z موتور  شماره 
شاســی  شــماره  و 
 NAZPL140BL0552342
اعتبــار  درجــه  از  و  مفقــود 

ساقط میباشد

تاريخ انتشار: 1399/08/25          

مزایده عمومی »مرحله دوم - نوبت دوم«
شهرداری ورزقان با استناد به مصوبه شماره 87/ش 99/06/27 شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعدادی از قطعات مسکونی خود را به 
شرح ذیل از طريق مزایده به متقاضیان واگذار نماید متقاضیان جهت کسب  اطالعات بیشتر و دريافت اسناد مزایده می توانند همه 
روزه تا تاريخ  قبولی  پیشنهادات در ساعات اداری به شهرداری ورزقان مراجعه  و یا با شماره تلفن 44554476 تماس حاصل فرمایند.

م.الف174ـ99ـ 308
تاريخ انتشار نوبت اول:  1399/07/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/25

1-متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده بایســتی 5% قیمــت  پایــه کل  متــراژ هــر قطعــه را بعنوان ســپرده شــرکت در مزایــده به 
حساب70913405.34 نزد بانک ملت شعبه ورزقان واريز نمایند.

2- تاريخ قبول پیشنهادات از تاريخ 99/8/18 تا آخر وقت اداری  99/09/05 می باشد  
3- تاريخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح مورخ 99/09/06 می باشد.

4-به پیشنهادات مبهم  و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- شــرکت کنندگان بایســتی فیش واريزی بابت سپرده را در یک پاکت و قیمت پیشــنهادی را در یک  پاکت دیگر قرار داه و پس از الک 

مهرتحویل دبیرخانه  شهرداری نموده و رسید دريافت نمایند.
6- هزينه های انتشار آگهی  برعهده برندگان مزایده خواهد بود.

7- تاريخ انتشار نوبت اول 99/8/18    8- تاريخ انتشار نوبت دوم 99/8/25                                                        رستم سلیم زاده - شهردار ورزقان

 قیمت پایه بر مبنای 
هرمترمربع متراژ )مترمربع( آدرس کاربری قطعه ف

دی
ر

3/300/000 ريال 183/55 ورزقان-خیابان زرآباد-قطعات تفکیکی شهرداری با آقای نصیری مسکونی 52 1

3/500/000 ريال 196/40 ورزقان-خیابان زرآباد-قطعات تفکیکی شهرداری با آقای نصیری مسکونی 67 2

3/400/000 ريال 201/04 ورزقان-خیابان زرآباد-قطعات تفکیکی شهرداری با آقای نصیری مسکونی 68 3

3/400/000 ريال 205/12 ورزقان-خیابان زرآباد-قطعات تفکیکی شهرداری با آقای نصیری مسکونی 71 4

3/300/000 ريال 195/55 ورزقان-خیابان زرآباد-قطعات تفکیکی شهرداری با آقای نصیری مسکونی 75 5

3/300/000 ريال 226/19 ورزقان-خیابان زرآباد-قطعات تفکیکی شهرداری با آقای نصیری مسکونی 76 6

3/200/000 ريال 214/44 ورزقان-خیابان زرآباد-قطعات تفکیکی شهرداری با آقای نصیری مسکونی 77 7

66

ایرناپالس-ظهور خشــونت در جامعه آنجایی پا را فراتر 
می گــذارد که ســالمت جســمی و روانــی افــراد را به خطر 
بیندازد، روی روابط و تعامالت اجتماعی و خانوادگیشــان 
تاثیــر منفی بگــذارد، تصمیم گیری و کارشــان را مخدوش 
کنــد یا بدتر از همه به دیگران ســرایت کنــد و جامعه را به 

ویروس خشم مبتال کند.
و  خشــمگین ترین  میــان  در  ایرانی هــا  گرفتــن  قــرار 
مضطرب ترین مردم دنیا، هشــداری است که گاه و بیگاه 
از سوی جامعه شناســان و با استناد به مطالعات کشوری 
و بین المللی مطرح می شود. موارد مستند آن نیز در چند 
وقت اخیر در زورگیری های خشــن، قمه کشــی و نزاع ها و 

حتی در رفتار برخی ماموران دیده شده است.
جامعه بــه دالیــل مختلف غمگیــن و عصبانی اســت. از 
خیابــان و کوچه و بازار گرفته تا در محل کار و فروشــگاه و 
حتی پارک به بهانه های کوچک و حتی خنده دار ناگهان از 
کوره در می روند و این کنش ها و واکنش ها از مردم عادی 

تا سیاستمداران تفاوتی ندارد.
در سبب شناسی بروز خشونت زیاد گفته  و زیاد نوشته اند. 
برخــی آن را حاصل مدیریت نامناســب جامعه می دانند 
و می گویند، وقتی در ســطوح بــاالی مدیریت جامعه نزاع 
و تنش، توهین و هجمه زیاد اســت طبقــات پایینی نیز از 
ســرایت این نزاع ها در امان نخواهند مانــد. برخی دیگر، 
بی ثباتــی، نبود اطمینان و فشــارهای اقتصادی را منشــأ 
مهم تری برای بــروز عصبانیت در جامعه می دانند. عامل 

دیگر خشم، احساس تبعیض و نابرابری است.
علل بروز خشونت هرچه باشــد، از اهمیت نادیده گرفته 
شــدن مطالبــات جامعــه و بی توجهــی بــه انتظارهــای 
فزاینده آن نباید غافل شــد. جامعه ای که به نظر می رسد 
مهــارت کنتــرل و مدیریت این احســاس نامطلــوب را از 
دســت داده؛ پرســش این اســت کــه پیامدهــای فردی و 

اجتماعی خشونت چه می تواند باشد؟

خشونتویکتعریفدقیق
در ارتبــاط بــا افزایش، علل و عوامل خشــونت در کشــور 
دانشــگاه  اســتاد  و  جامعه شــناس  میرزایــی  جمشــید 
می گوید: ســال 2۰۱۴ سازمان بهداشــت جهانی در تعریف 
خشونت  گفت: »اســتفاده آگاهانه از زور، قدرت، تهدید یا 
به کارگیری واقعــه  زور علیه خود، دیگری، گروه یا جماعت 
که نتیجه  آن آسیب، مرگ یا زیان روانشناختی رشد نکردن 

و محرومیت است«.
این تقریبا تعریفی مورد توافق است و روی برخی از مفاهیم 
تأکید خاص دارد؛ مانند اســتفاده آگاهانــه از زور یا قدرت 
علیه خــود یا دیگــری و حتی یک جماعت. بــه جنبه های 
روانشناختی خشونت هم توجه شده است. یعنی حتی اگر 
تهدیدی صورت گیرد که علیه افراد باشد، آن هم خشونت 
محسوب می شــود. در این تعریف به نتیجه  خشونت هم 

اشاره کرده که رشدنکردن و محرومیت است.
جهانــی  بهداشــت  ســازمان  می دهــد:  ادامــه  میرزایــی 
همچنیــن دســته بندی از خشــونت ارائه می دهــد که در 
مطالعات بســیار موردتوجــه قرار می گیرد. این ســازمان 

خشونت را به سه دسته تقسیم می کند.
یکی خشونت علیه خود مثل خودآزاری یا خودکشی.

دوم خشــونت بین شــخصی اســت که دو یا چنــد فرد، با 
یکدیگر مشکل پیدا می کنند و علیه هم خشونت می ورزند 
کــه می توانــد خشــونت علیــه شــریک جنســی، اعضای 
خانــواده، افرادی در محله یا جمع آشــنایان یــا غریبه ها 
باشــد. همســرآزاری، ســالمندآزاری، کودک آزاری، آســیب 
رساندن به فرد دارای هرگونه معلولیت جسمی یا ذهنی 

که در خانه هست نیز جزو خشونت با آشنایان هستند.

نوع سوم، خشونت جمعی که هم سازمان یافته است و هم 
کل یک جامعه یا جماعت درگیر آن می شــوند. این نوع را 

خشونت ساختاری هم می نامند.

ازخشونتسیاسیتاخشونتاجتماعی
این جامعه شــناس توضیح می دهد: برای مثال زمانی که 
سیاســت های اقتصادی منجر به افزایــش فقر و نابرابری 
شــود، نوعی اعمال خشونت نســبت به بخشی از جامعه 
اســت که پیامدهای منفی این سیاست های اقتصادی به 
آنان تحمیل می شــود. زمانی که آزادی بیان وجود ندارد و 
به منتقدان و مخالفــان یا حتی به احزاب و گروه ها، اجازه 
فعالیت داده نمی شود یا درصورت فعالیت، برخوردهای 
تنــد صورت می گیرد، این خشــونت سیاســی اســت. نوع 
دیگری از خشــونت جمعی، خشــونت اجتماعی است. به 
این معنی کــه در حوزه  ســبک زندگی و روابــط اجتماعی، 

محدودیت هایی برای افراد قائل می شوند.
این پژوهشــگر ادامه می دهد: مطالعات نشــان می دهد 
افراد ارائه دهنده  خدمات سالمت، بارها مورد آزار، تهدید و 
خشونت از سوی مراجعان قرار می گیرند. آزارجنسی زنان در 
محیط کار و محیط های عمومی گزارش شده است که نشان 

می دهد میزان خشونت بین شخصی بسیار باالست.
معقتدم یک خودآگاهی و فهم عمومی از آثار خشونت باال 
در جامعه هست که تا حد ممکن سبب کنترل خشونت در 
جامعه  ایران شــده. به این اعتبار نســبت به آینده خوش  

هستم.

خشونتجمعیوساختاری
از نــگاه میرزایــی، در حــوزه  اجتماعــی نیــز سیاســت های 
نادرســت، وضــع را به مراتــب بدتر کــرده اســت. در حوزه 
سیاســی بی توجهی به آزادی های مندرج در قانون اساسی 
و ... به بروز خشــونت سیاسی به شکل های مختلفی  منجر 
می شود. مجموعه  این خشونت های ساختاری، وضعیتی 
را به وجــود می آورد که امروز کم وبیش در جامعه می بینیم. 
وضعیت نامطلوبی است و میزان باالیی از استرس و فشار 
در جامعه وجود دارد که هربار به شــکل های مختلفی بروز 
پیدا می کنــد و حاصل آن انواع مختلف خشــونت اســت. 

یعنــی زمانی که خشــونت در متن روابــط اجتماعی وجود 
دارد، بازتولید می شود. مســئولیت این وضعیت برعهده  

نظام های سیاسی است.
به گفته وی، خودآگاهی نســبت به پیامدهای خشــونت، 
براســاس نوعی خاطره  تاریخی که به خشونت های پیش 
از انقــالب و دهــه  اول انقــالب بازمی گردد، موجب شــده 
نوعــی کنترل مدنی در جامعه  ایران شــکل بگیرد. جامعه  
ایران جامعه  ناامیدی نیســت. جامعه  ناامید موضوعیت 
یا معنــا نــدارد. همانطور کــه ریچــارد رورتی، فیلســوف 
امید می گوید، اینکه از ناامیدی کســی یا جامعه ای ســخن 
بگوییم، آن وقت باید بگویید نسبت به چه چیزی امیدوار 

است و نسبت به چه چیزی ناامید.
ایــن جامعه شــناس ادامــه می دهد: براســاس شــواهد، 
بازتولید خشــونت، بسیار شــتاب پیدا کرده و در مواردی 
مانند ارجاع به پزشــکی قانونی، نزاع هــای خیابانی دیده 
می شــود. یعنی از یک ســو جامعه در حــال طی کردن این 
مســیر اســت و گویــی نوعــی برنامه ریزی برای خشــونت 
بیشــتر انجام می شود و از ســوی دیگر، به اعتقاد من، یک 
خودآگاهــی و فهم عمومی از آثار خشــونت باال در جامعه 
هســت که تا حد ممکن باعث کنترل خشونت در جامعه  
ایــران شــده. به ایــن اعتبار نســبت به آینــده خوش بین 
هســتم. گرچه طبیعی است درصورتی که این ساختارها را 
به روند کنونی  ادامه دهند، به طــور اجتناب ناپذیری وارد 

دوره ای از خشونت شویم که غیرقابل کنترل باشد.
بعــد از ظهــور مهاجــرت، شــاهد تداخــل فرهنگ هــا و 
خرده فرهنگ هــا خواهیــم بــود و زمانــی کــه افــرادی از 
گروه هــای مختلــف بــا رویکردهــای روانــی – اجتماعــی 
متفاوت در کنار یکدیگر قرار می گیرند، معمواًل نمی توانند؛ 
حرف یکدیگر را به خوبی بفهمند و به همین دلیل ممکن 
اســت؛ نتوانند مســائل را حل کنند و در نتیجه به مشکل 

برمی خورند.

تخلیهفشارروانیدربحرانهایاجتماعییا
جنشهایملی

امــا یکی دیگر از ابعاد این مســاله آثار روانــی برای جامعه 
اســت. مصطفی فروتــن روانشــناس و پژوهشــگر علوم 

رفتــاری نیــز در ارتبــاط بــا پیامدهــای روانی رشــد میزان 
خشــونت در جامعه می گویــد: زمانی کــه می خواهیم به 
انواع خشــونت به ویژه خشــونت اجتماعی بپردازیم؛ دو 
دســته از عوامــل »فــردی و اجتماعــی« مورد توجــه قرار 
می گیرنــد؛ در حــوزه عوامل فــردی شــیوه فرزندپروری و 

سبک زندگی مورد نظر است.
این روانشناس توضیح می دهد: امروزه بر میزان جمعیت 
افزوده شده، چنانکه در فضایی که پیش از این فقط پنج 
نفــر زندگی می کردنــد، امــروزه 5۰ نفر زندگــی می کنند و 
این افزایش جمعیت یکی از دســتاوردهای زندگی جمعی 
است. همچنین توده شدن منابع در یک شهر یا استان یا 
در جایی که شــرایط کار یا روابــط اجتماعی راحت تر قابل 

اجرا باشند، مهاجرت را به دنبال دارد.
وی خاطرنشــان می کند: بعــد از ظهور مهاجرت، شــاهد 
تداخل فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها خواهیم بود و زمانی 
کــه افــرادی از گروه های مختلف بــا رویکردهــای روانی – 
اجتماعی متفاوت در کنار یکدیگر قــرار می گیرند، معمواًل 
نمی توانند؛ حرف یکدیگر را به خوبی بفهمند و به همین 
دلیل ممکن است؛ نتوانند مسائل را حل کنند و در نتیجه 

به مشکل برمی خورند.
ایــن پژوهشــگر بــا یــادآوری پیامدهــای ناامیدی هــا بر 
وضعیت اجتماعــی، می گوید: ایــن مقولــه را می توان در 
موقعیت هــای فــردی و اجتماعــی تعبیر کرد؛ بــه عبارت 
دیگر وقتی فــرد در اجتماع به تبعیض هــا توجه می کند، 
ناخــودآگاه حــس بی عدالتــی مزمن در وجودش ریشــه 
می دواند که این مســاله وی را به ســمتی می بــرد که فکر 
می کند، فــرداِی من نیز چنین اســت و هرچــه تالش کنم 
بــه جایی نمی رســم. مصداق ایــن قضیه آن اســت که در 
بحران هــای اجتماعی یا جشــن های ملی برخــی از افراد 
از چنیــن فضاهایی سوءاســتفاده کرده تا بتوانند فشــار 
روانی خود را تخلیه کنند که این مساله نیز بر خشونت ها 

تاثیرگذار است.
ایــن روانشــناس بــا بیان اینکــه بســیاری، فقــر و عوامل 
اقتصادی را زمینه ساز خشونت می دانند، تصریح می کند: 
چنین موضوعــی حقیقت ندارد و اگر قرار باشــد فقر را به 
عنــوان عاملی بــرای تولید خشــونت بدانیم لزومــًا باید 

خشــونت در کشــورهای خیلی فقیر بســیار باال باشد، در 
حالی که کشوری مانند هندوستان که جمعیت زیاد و فقر 
زیادی دارد شاخص خشــونت آن به اندازه دیگر کشورها 

باال نیست.
گسترشفضاهایاجتماعیمثبتوتعامالت

سازنده
فروتن تشــریح می کند: عامل اصلی خشونت در جوامع، 
معمــواًل تحقیــر و ناکامی اســت و زمانــی که هر یــک از ما 
احساس می کنیم به آنچه که باید نمی رسیم؛ خشونت رخ 
می دهــد. به طور معمول زمانی رفتار خشــونت بار انجام 
می دهیم که احساس ناکامی می کنیم. خشونت محصول 

ناکامی است و در زوایای مختلف اتفاق می افتد.
این محقــق علوم رفتــاری در ادامــه، برنقــش آلودگی های 
محیط در ترویج خشونت اشاره و اظهار می کند: آلودگی های 
صوتی، زیســت محیطی و آلودگی در هــر زمینه ای می تواند؛ 
عاملــی بــرای تحریــک باشــد، یعنــی آلودگی هــا عاملــی 

تحریک کننده و نه تعیین کننده در ایجاد خشونت هستند.
بــرای رفع خشــونت در جامعــه باید مهندســی معکوس 
ایجاد آن را در نظر گرفت و همانطور که در ایجاد خشونت 
عوامل فردی و عوامل اجتماعی نقش دارند، در خصوص 

راهکارها نیز باید به این مساله توجه کرد.
این محقق علوم رفتاری اضافــه می کند: یک راهکار اینکه 
سیاســتگذاران بایــد پاســخگوی آن بــوده و بــا اقداماتی 
همچون گســترش فضاهای اجتماعی مثبــت و تعامالت 
ســازنده، در این زمینه گام برداشته و در قالب برنامه های 
گروهــی و اجتماعی چنیــن برنامه هایی از طرف ســاختار 

سیاستگذاری تعریف شود.

.ضرورتتوجهبهنقشکلیدیخانواده
فروتــن با بیان اینکه در مورد حوزه فردی آنچه باید انجام 
شود؛ این اســت که خانواده ها بیاموزند و آموزش دهند، 
می افزاید: متاســفانه برخی خانواده هــا به نقش کلیدی 
خود توجه نکرده و فکر می کنند همه مســئولیت متوجه 
دیگران بوده و فقط مسئولیت خود را زایش و تولیدمثل 
می داننــد که چنین تفکری اشــتباه اســت. این اشــتباهی 
بزرگ اســت که در خانواده ها اتفــاق می افتد و ما آموزش 
مهارت هــای درســت در خانواده هــا را بــه عنوان هســته 
مرکزی جامعه ضروری می دانیم و درخواست ما از خانواده 
ها این اســت که شیوه های درست را آموخته و به فرزندان 

خود بیاموزند.
فروتــن در خصــوص اینکــه چــه اقداماتی بــرای کاهش 
خشونت در جامعه انجام شده است، گفت: سیاستگذاران 
باید در ایــن زمینه برنامه ســازی کنند. تولیــد برنامه های 
رســانه ای، برگزاری دوره های آموزش سازمانی و کالس های 
آموزش شهروندی و همچنین برگزاری کالس های رایگان در 
این حوزه برای خانواده ها نمونه ای از این سیاست ها است.

پیشگیری، کاستن از خشونت و پیامدهای جبران ناپذیر
وی تاکیــد می کند: برای پیشــگیری از مســاله خشــونت، 
اصالح ویژگی های شخصیتی افراد در سطح خرد و اصالح 
محیط هــای ســاختاری محل زندگــی آنان در خانــواده و 
جامعــه بزرگ تر بــه ویــژه تولیــد و توزیع عادالنــه منابع 
ارزشــمند، روزآمد کردن قوانین و آیین دادرســی و اصالح 
دســتگاه های انتظامــی و قضایــی در جهت پیشــگیری از 
تضییع حقــوق مردم، احیــا و تقویت خانه هــای داوری و 
ایجــاد فضــای آزاد برای ترویــج فرهنگ گفت وگو و رشــد 

خردگرایی و خردورزی ضروری است.
فروتــن در پایــان می گویــد: در هــر حــال اگر گامــی برای 
مدیریت این خشونت هیجان منفی برنداریم با مشکالت 
بدتری روبه رو خواهیم شد و آن وقت دیگر فرقی نمی کند 
که مســبب خشونت، سیاســتمداران هســتند یا گرانی یا 

ترافیک دیوانه کننده شهرهای بزرگ.
کنترل احساس منفی از درون انسان ها به صحنه اجتماع 
راه می یابد و پیامدهای جبران ناپذیر و نامطلوبی دارد. اگر 
حفظ انسجام و همبستگی، ترویج امید و مثبت اندیشی و 
مقاومت برای گذار از روزهای ســخت دغدغه دولتمردان 
اســت، باید بدانند که دســت کم با صحبت هــای ناپخته ، 

نباید هیزم به آتش خشم مردم بریزند.

بررسی پیامدهای افزایش خشونت

از ویروس خشونت در جامعه غافل نشویم

اقتصادجامعهآگهیشهرورزشنقدتحلیل
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تســنیم-برخی افراد تصمیم گیرنــده در فوتبال تالش 
می کنند برای حفظ منافع شــخصی خودشان، با تغییر 
بندهای اساسنامه مورد تأیید فیفا انتخابات را به تعویق 

بیاندازند.
اساســنامه فدراســیون فوتبال، باالخره پس از مدت ها 
تــالش و البتــه بالتکلیفی از ســوی فیفا به تأیید رســید. 
عالوه بر اساســنامه، نقشه راه فدراســیون برای برگزاری 
مجمع نیز به تأیید فیفا رســیده است تا پس از تصویب 
آن در مجمــع پــس از یک ســال بالتکلیفی فدراســیون 
فوتبال و اداره شــدن توسط سرپرست، انتخابات برگزار 
شــود. این در شرایطی است که برخی منفعت طلبان که 
در یک ســال اخیر ســنگ های زیادی در مســیر انداخته 
بودند تا اساسنامه به تأیید نرسد و انتخابات به تعویق 

درآید، در حال اجرای آخرین نقشه های خود هستند.
این افراد که متأسفانه در فوتبال تصمیم گیرنده هستند 
و در مجمــع فدراســیون فوتبــال نیــز حضــور خواهند 
داشــت، آخرین نقشــه ای که بــرای به تعویــق انداختن 
انتخابات کشــیده اند، تغییر برخی بندهای اساســنامه 
تأیید شــده اســت. اساســنامه پیشــنهادی بــه اعضای 
مجمــع، به تأیید فیفا رســیده و تنها قدم بــرای برگزاری 
انتخابات به تأیید رســیدن آن در مجمع 8 آذر ماه است. 

مســئله بســیار مهمی که در صــورت انجام نشــدن آن، 
بازهم پروســه تأیید اساســنامه و برگزاری انتخابات را به 

تعویق می اندازد.
اساســنامه فدراســیون فوتبال اگر در مجمــع 8 آذر ماه 
بــه تأییــد اعضا نرســد یا بــا تغییراتــی در بندهــای آن 
مواجه شــود، بــار دیگر باید بــرای تأیید به فیفا ارســال 
شــود که این مســئله پروســه ای زمان بر خواهــد بود و 
شــاید ماننــد اتفاقاتی کــه در چند ماه گذشــته رخ داد، 

بازهــم پای AFC به این مســئله باز شــود. همانطور که 
برخی منفعت طلبــان از داخل پیش از ایــن با همکاری 
افرادی در کنفدراســیون فوتبال آسیا، تأیید اساسنامه را 
به تعویق انداختــه بودند و در نهایت ایــن فیفا بود که 
برگــزاری انتخابات را ارجح به اصالح بند یک اساســنامه 

دانست که مورد تأکید AFC بود.
حاال این تالش ها در چه زمینه ای در حال انجام اســت؟ 
در حالی که حتی اگر یک ویرگول در اساســنامه جابه جا 
شــود، فیفا بار دیگر باید درباره اساســنامه نظر بدهد 
و آن را تأییــد کند، ایــن نفرات در تالش بــرای تغییر در 
ترکیب اعضای مجمع هســتند. در شــرایطی که برخی 
نهادهــای فوتبالــی نتوانســته اند در ترکیــب اعضــای 
مجمع قــرار بگیرند، ایــن نفرات در تــالش برای حذف 

اتحادیــه فوتبال نیز هســتند. از آنجایی کــه تا به امروز 
قــدرت هیئت هــای فوتبــال در تصمیم گیــری مجمــع 
بسیار باال بوده اســت، این نفرات در تالش برای حذف 
اتحادیــه فوتبال هســتند تا حداقل به انــدازه یک رأی 

قدرت شان کم نشود.
آخرین ترفند منفعت طلبان، یک بازی خطرناک اســت 
که از ســوی آنها آغاز شــده و اعضــای تصمیم گیرنده در 
مجمع باید حواس شــان جمع باشــد کــه وارد بازی این 
عده نشــوند. بازی خطرناکی که ســودی بــرای فوتبال 
نخواهد داشــت و با به تعویق افتادن انتخابات و ادامه 
بالتکلیفی فدراســیون فوتبال، این افراد هســتند که به 
اهداف شخصی شان که همان منفعت خودشان است، 

دست می یابند.
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صدا و سیما حق ورزش را می دهد؟

ابهام در سرنوشت 
درآمد ۵۰ میلیاردی 

تبلیغات مسابقات ورزشی

گزارش

ایسنا- علــی رغم گذشت هشت ماه از سال جاری، سرنوشت 
درآمد 5۰ میلیارد تومانی تبلیغات ناشی از مسابقات ورزشی 
که بر اســاس الیحه بودجه ســال ۹۹ باید به نســبت مساوی 
بین وزارت ورزش و صدا و ســیما تقسیم شــود، در هاله ای از 

ابهام قرار دارد.  
در ارتبــاط با حوزه ورزش و جوانان در بودجه ســال ۹۹، ســه 
تبصــره وجــود دارد کــه در ایــن رابطــه تبصره ۹ به مســئله 
درآمدهای تبلیغاتی ناشــی از پخش مســابقات ورزشــی می 
پردازد و بر اســاس الیحه بودجه ســال ۱3۹۹ درآمد حاصل از 
تبلیغات ناشــی از پخش مسابقات ورزشی 5۰ میلیارد تومان 
برآورد شــد که باید به نســبت مســاوی بیــن وزارت ورزش و 

جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود.
تبصره »۹«، بند »ل«

به اســتناد بند »پ« ماده ۹2 قانون برنامه پنج ســاله ششم 
توســعه، وزارت ورزش و جوانــان و ســازمان صدا و ســیمای 
جمهوری اســالمی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشــی 
از پخش مســابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱8۴ 

نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی به نسبت مســاوی از محل ردیف ۴۹ - 53۰۰۰۰ 
مندرج در جدول شــماره ۹ این قانون در اختیار وزارت ورزش 
و جوانان )برای کمک به فدراســیون های مربوطه( و سازمان 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد.
با توجــه به ممنوعیت هرگونــه کمک به باشــگاه های حرفه 
ای از محــل بودجه عمومــی دولت و همچنیــن چالش ها و 
مشــکالت فراروی درآمدزایــی ورزش حرفــه ای از طریق حق 
پخش تلویزیونی، بنابراین قانون گذار متناســب با شــرایط 
موجود و برای جبران این محدودیت و کمک به ورزش حرفه 
ای، موضــوع بند »پ« ماده )۹2( برنامه ششــم توســعه را با 
موضوع پیش بینی تمهیــدات قانونی الزم درخصوص نحوه 
تقســیم درآمدهای تبلیغاتی ناشــی از حق پخش مسابقات 
ورزشــی را با مشــارکت سازمان صدا و ســیما و وزارت ورزش و 

جوانان تصویب کرد.
بنــد »ل« تبصــره »۹« الیحه بودجه ســال ۱3۹۹ در راســتای 
ماده مذکور قانون برنامه ششم سازوکاری برای نحوه تقسیم 
درآمدهای ناشی از حق پخش مسابقات ورزشی تدوین کرده 
اســت؛ به این نحو که درآمدهای مذکور پس از واریز به ردیف 
درآمــدی خاص به نســبت 5۰ درصد ســهم ســازمان صدا و 

سیما و 5۰ درصد وزارت ورزش و جوانان تقسیم می شود.
در خصــوص بنــد »ل« تبصــره »۹« الیحه بودجه ســال ۹۹، 
با توجــه به چالــش های پیــش روی باشــگاه های کشــور و 
ممنوعیــت پرداخت هرگونه وجهی از محــل بودجه عمومی 
کشــور به این باشــگاه ها )بــه موجــب ...( حکم مــاده )۹۴( 
قانون برنامه ششــم توســعه و نیز پیش بینــی قانون گذاری 
بــرای جبران ایــن ممنوعیت از طریق کســب عوایــد از محل 
درآمدهــای تبلیغاتی ناشــی از پخش مســابقات ورزشــی در 
قالــب بند »پ« مــاده )۹2( قانون برنامه ششــم، حل و رفع 
این مســئله از طریق قانــون بودجه ســنواتی اقدامی مثبت 

تلقی می شود.
همچنین نکته ای که به آن اشاره شد این بود که محل اصلی 
تأمیــن اعتبــارات مالی صدا و ســیما، بودجه عمومی کشــور 
بوده و درآمدهای ناشی از تبلیغات بازرگانی به عنوان درآمد 
اختصاصی به حســاب خزانه عمومی کشــور واریز شــده تا از 
طریق بودجه سنواتی برای برنامه های پیشبینی شده هزینه 
شود، بنابراین پرداخت 5۰ میلیارد تومان از این محل ممکن 
است سازمان را در اجرای برنامه ها و اقدامات و فعالیت های 

مشروح با مشکل مواجه سازد.
هرچنــد بنــد »ل« تبصــره »۹« الیحــه بودجــه بــه حکم بند 
»پ« مــاده )۹2( قانون برنامه ششــم توســعه اســتناد کرده 
اما به نظر می رسد تشــریفات قانونی مذکور در حکم برنامه 
ششــم مبنی بر مشارکت ســازمان صدا و سیما در پیش بینی 

تمهیدات قانونی محل تأمل است.
تا کنــون اما هیچ گزارشــی در مورد سرنوشــت بودجه ســال 
جاری در  رابطه با درآمد 5۰ میلیارد تومانی تبلیغات ناشی از 
مسابقات ورزشی که باید به نسبت مساوی بین وزارت ورزش 
و صدا و ســیما تقسیم شود، ارائه نشده و مشخص نیست در 
پایان ســال این رقم به ورزش ایران اختصاص خواهد یافت 

یا خیر؟

ورزشســه- احســان حاج صفی با عبــور از مهدی 
مهــدوی کیا، خــود را بــه عنــوان پنجمیــن بازیکن 

باسابقه تیم ملی مطرح کرد. 
زمانی کــه در خــرداد ۱38۷ حــاج صفی اولیــن بازی 
ملــی اش را انجام داد کمتر کســی تصــور می کرد که 
یــک دهه بعد تعداد بــازی اش با پیراهــن تیم ملی 
ایران ســه رقمی شــود. اما حاال احســان بــا ۱۱2 بازی 
ملی یکی از باســابقه ترین فوتبالیســت های ایران 
است. بازیکنی که دوره مربیگری علی دایی، افشین 
قطبی، کارلوس کیروش، مارک ویلموتس و دراگان 
اســکوچیچ را دیده و اکنون به عنوان یکی از کاپیتان 

های تیم ملی خود را مطرح کرده است.
 حــاج صفی کــه صــد و دوازدهمین بــازی ملی اش 
را پشــت ســر گذاشــت، اولین بار در خرداد ۱38۷ در 
دیداری دوستانه یکی از بازیکنان تیم ملی در مقابل 
زامبیا بود ســپس در چنــد مســابقه مقدماتی جام 
جهانی به میدان رفت و پس از اخراج علی دایی یکی 
از بازیکنان کلیدی تیم افشــین قطبی شد؛ تیمی ک 
البته از صعود به جام جهانی بازماند و در یک چهارم 

نهایی جام ملت های آسیا نیز حذف شد.
 اگر ایران به جام جهانی 2۰۱۰ آفریقای جنوبی صعود 
می کرد، حاال حاج صفی با سه حضور در جام جهانی 

در کنار مســعود شجاعی رکورد دار می بود. البته وی 
هنوز هم شــانس این را دارد که شــمار حضورش در 

مهمترین رویداد فوتبال را افزایش دهد.
 احســان حــاج صفی بــا ادامه ایــن روند تــا پیش از 
بیســت و سه ســالگی، ۴۰ بازی ملی انجام داد تا گام 
بلندی را برای صعود بــه رتبه های باالی تعداد بازی 
ملــی در فوتبال ایران بــردارد. اینکه همزمان در تیم 
باشگاهی اش سپاهان، چهره ای شاخص به حساب 

می آمــد اغلب در پســت دفاع چــپ و هافبک چپ 
بــه کار گرفته می شــد اما ناگهان با حضــور کارلوس 
کیــروش تغییر پســت داد و به مرکز میــدان انتقال 
یافت. تغییر پســتی که نقــش او را در تیم ملی ایران 

پر رنگ تر کرد.
 نکته جالب درباره حاج صفی این است که تقریبا در 
تمام اردوهای تیم ملی حاضــر بوده و مربیان ایران 
از علی دایی تا دراگان اسکوچیچ، اعتماد کامل به او 

داشــته اند؛ اعتمادی که سبب شد تا او در آبان ۱3۹۷ 
و مقابــل ترینیداد و توباگو، از مرز ۱۰۰ بازی ملی عبور 
کنــد و به تهدیدی جدی برای شکســتن رکورد جواد 
نکونام تبدیل شود. احسان تنها در یک مقطع کوتاه 
و زمانــی که در فوتبــال یونان حضور داشــت، از تیم 

ملی دور شد. 
   کاپیتان حال حاضر تراکتور و تیم ملی که توانســته 
در تیم باشــگاهی نقش گلزنی را هم ایفا کند، در این 
ملی آنچنان که باید و شاید در ثبت کل موفق نبوده 
و تنها 5 گل ملی داشته است. گل هایس که مقابل 

قطر، ترینیداد و هندوستان به ثبت رسیدند.
 وی بــا انجام ۱۱ بازی در جام ملت های آســیا و 6 بازی 
در جــام جهانــی، جــزو بازیکنان ســابقه در ســطح 
فوتبال آســیا لقب گیرد که البته این رکورد می تواند 

در سال های 2۰22 و 2۰23 بیشتر هم بشود.
 حاج صفی در دیدار خداحافظی کریم باقری مقابل 
برزیل هم حضور داشــت و بیست و هشتمین بازی 
ملی اش را انجام داد و هشــت ســال بعــد با حضور 

مستمر خود از رکورد کریم باقری )8۷( هم عبور کرد.
  حاج صفی شــب گذشــته با حضور در دیدار مقابل 
بوســنی و هرزگوین مهدی مهدوی کیا را پشــت ســر 
گذاشــت و احتماال تا پایان ســال خورشیدی جاری، 
رکورد ســیدجالل حســینی را هم خواهد شکست تا 
تنها علــی کریمــی )۱2۷(، علــی دایــی )۱۴۹( و جواد 

نکونام )۱5۱( را پیش روی خود داشته باشد.
 احســان در این ۱2 ســال به طور میانگین هر سال ۱۰ 
بازی ملی انجام داده و در واقع اگر تا 35 سالگی ملی 
پوش بماند، باســابقه ترین فوتبالیســت تیم ملی 
ایران خواهد شد؛ رکوردی فوق العاده که انگیزه این 

ستاره چپ پا را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

کاپیتان قطر 2022؛ هر سال ده بازی ملی

احسان حاج صفی؛ با اجازه آقای  مهدوی کیا!

حمیدرضاسامبرانی

روایتی از تنها مدال آور رده جوانان بخش کوهستان در 
تاریخ دوچرخه ســواری تبریز که با دوچرخه قرضی در 

مسابقات آسیایی افتخارآفرینی کرد.
 بعد از ســال ها درخشــش دوچرخه ســواران تبریزی 
در مســابقات ملی و جهانی، با منحل شدن تیم های 
شهرداری و پتروشــیمی تبریز، رکابزنان تبریزی هم به 
شهرها و حتی کشورهای مختلفی مهاجرت کردند و به 
جای کسب عناوین و افتخارات تنها حسرت آن روزها را 
در دل ورزش دوستان گذاشت. اما بعد از مدت ها این 
بار دوچرخه سواری از نسل جدید در اندیشه بازگشت 
بــه روز هــای طالیــی دوچرخه ســواری آذربایجــان در 

رقابت های مختلف شرکت می کند.
علی لبیب، دوچرخه ســوار ۱8 ســاله تبریزی که مدال 
برنز رقابت  های آســیایی در بخش کوهستان و مدال 
نقره بزرگســاالن را در بخش اســکرچ، مــدال برنز تایم 
تریل و مدال نقره استقامت جوانان را در کارنامه دارد 
و به  عنوان تنها نماینده جوانــان از ایران و آذربایجان 
شــرقی در اولین ســال حضور در مســابقات آســیایی 
دررده جوانان موفق به کسب مدال شد، در گفت و گو 
با نصر از حسرت بازگشــت به دوران طالیی دوچرخه 

سواری آذربایجان سخن می گوید.
چندسالاستبهصورتحرفهایدراینرشته
فعالیتمیکنیدوچهعناوینمهمیتابهحال

کسبکردهاید؟
تقریبا  نزدیک به دو و نیم ســال اســت که در این رشته 
فعالیت می کنم و قبل از آن هم چندین سال بصورت 
آماتــور این رشــته را دنبال  می کــردم. در همین مدت 
نیــز موفق شــدم عنوان قهرمانــی کشــور را در بخش 
کوهســتان و نائــب قهرمانی رشــته پیســت و عنوان 
ســومی دررده جوانان و یک مقام ســوم در رشته نیمه 

استقامت پیست در مسابقات آسیایی کسب کرده ام.
چهدلیلیباعثشددوچرخهسواریرابهعنوان

رشتهتخصصیدنبالکنید؟
 از کودکی عالقه خاصی به این رشــته داشــتم و همین 
دلیل باعث شــد وارد این رشــته شــوم و بعد از حضور 
در چندین مسابقه عالقه ام به این رشته چندین برابر 
شــد. اولین بار در بخش کوهستان شروع به فعالیت 
کردم وآشــنایی با مربیان توانمند باعث شــد تا مسیر 
فعالیــت در این رشــته را برای من هموار شــود. بعد از 
بخش کوهســتان هم وارد بخش کورس و اســتقامت 
جاده شدم و زیر نظر آقای کرم زاده مشغول به فعالیت 

شدم.
درچــهتیمیهماکنونمشــغولبــهرکابزنی

هستید؟

در اولین سالی که دانشگاه آزاد بعد از سال ها اقدام به 
تیم داری کرد، با این تیم در مسابقات شرکت می کنم. 
این تیم  بعد از سال ها میدان داری تیم های شهرداری 
و پتروشــیمی تبریــز، این بــار تیــم دانشــگاه  آزاد وارد 
این  عرصه شــده  اســت و امیدواریم یادآور سال های 

درخشان دوچرخه سواران در این ورزش باشیم.
باتوجهبهاینکهتیمهایپتروشیمیوشهرداری
تبریزبعدازسالهادرخششازتیمداریایندر
اینرشتهورزشیخودداریکردند،ایناقدامچه
آسیبهاییبرایورزشدوچرخهسواریاستان

واردکردهاست؟
سال های سال  بود که دوچرخه سواران آذربایجان که 
معموال ورزشــکاران بومی بودند و نتایج درخشانی در 
این تیم ها کســب می کردند، متاســفانه با بی کفایتی 
مســئولین اســتانی تیم های پتروشــیمی و شهرداری 
منحل شــدند. بعد از این اتفاق تمــام تجهیزات که در 
انبار تیم پتروشیمی بود، بدون استفاده ماند و تمامی 
امکانات از ورزشــکاران سلب شد. در شرایط اقتصادی 
امــروزی که وضعیت ورزشــکاران به ســختی می گذرد، 
اگــر تجهیزاتی کــه در پتروشــیمی قــرار دارد، در اختیار 
ورزشکاران قرار می گرفت وضعیت به شکل دیگری رقم 

می خورد.
رقممتوســطیکدوچرخهبرایورزشــکاریکه
بخواهدبهصورتحرفــهایورزشکند،بهچه

میزانیمیباشد؟
در حــال حاظر اگر یک ورزشــکار بخواهد بــا  دوچرخه 
حرفه ای در مسابقات شرکت کند، قیمت هر دوچرخه 
نزدیک 3۰۰۰ یورو می باشد که با نوسانات قیمت یورو 
در حــدود ۱۰۰ میلیــون تومان قیمــت دارد. وضعیت 
دوچرخه سواری استان متاســفانه رو به نابودی است  
و استعداد های دوچرخه ســواری تبریز در حال از بین 
رفتن است. اگر تجهیزاتی که در اختیار پتروشیمی قرار 
دارد، در اختیار ورزشــکاران گذاشــته شــود، می توانند 
شــرایط موجود را از بحران نجات دهد. تمام دوچرخه 
هایی که در پتروشــیمی وجود دارد کامال حرفه ای می 
باشد به درد هیچ کس به جزء ورزشکاران حرفه ای این 

رشته نمی خورد.
آیــاهنگامحضوردرمســابقاتملــیوجهانی
حمایتهــایکافیازدوچرخهســوارانصورت

میگیرد؟
به عنــوان تنها مدال آور جوانان بخش کوهســتان در 
تاریخ دوچرخه سواری تبریز، که تا به حال کسی چنین 

عنوانی کســب نکرده است، از مسئولین استانی گالیه 
مند هســتم  که حتی یک قدردانی هم از من ورزشــکار 
صورت نگرفته است. من به همراه علی ظهراب زاده در 
مسابقات مختلف شرکت و افتخارآفرینی کردیم ولی تا 
به این لحظه حتی اداره ورزش و جوانان هم از ما یادی 
نکرد. من تنها دوچرخه سوار کوهستان هستم که حتی 

دوچرخه کوهستان هم ندارم.
بدوندوچرخهچگونهدرمســابقاتشرکتمی

کنید؟
من با دوچرخه ای که از دوستان قرض گرفته  بودم در 
مســابقات قهرمانی آسیا شــرکت کرده و مدال کسب 
کــرده ام. منی که درگیر تمرینات بودم و تمرکزم را برای 
کسب افتخار برای کشورم و باالبردن نام شهرم گذاشته 
ام، حداقل انتظاری که از مسئوالن ورزش استان داشتم 
این بود که یکبار هم که شــده ما را ببینند. حتی از اداره 
ورزش و جوانان اســتان هم مطالبه گــری کردیم ولی 

نتیجه ای حاصل نشد.
بعدازریاستآقایهاشمکندیبرکرسیهیئت
دوچرخهســواریاســتان،آیاتحولــیدرورزش

دوچرخهسواریاستانصورتگرفتهاست؟
اول از همه باید از آقای هاشم کندی باید تشکر کنم که 
از وقتی به عنوان  رئیس هیئت دوچرخه سواری استان 
انتخاب شدند، مســیر جدیدی برای دوچرخه سواران 
استان باز شــده اســت که در حال نابودی بودند. هم 
اکنون تیمی که با عنوان دانشگاه آزاد شروع به فعالیت 
کرده اســت، در آینده قطعا نامش زیاد بر سر زبان ها 
خواهــد افتاد و امیدوار هســتیم این تیم بازهم ســال 

های درخشان دوچرخه سواری آذربایجان را تکرار کند.
مهــمترینمشــکالتدوچرخــهســوارانبرای

حضوردرمسابقاتچیست؟
رکاب زنان ما چند ســالی هست که با مشکالت فراوان 
در عرصه های ملی و بین المللی حاضر می شــوند و 
ورزشکارانی همچون من دوچرخه ای ندارم که بتوانم با 
آن در مســابقات شرکت کنم. در این  شرایط اقتصادی 
نیز قدرت آن را ندارم که برای خرید دوچرخه هزینه ای 

پرداخت کنم.
درایامکرونابســیاریازورزشکاراندچاربرخی
مشکالتشدهاند.آیااینبیماریدرورزششما

همتاثیرگذاشتهاست؟
هیچ ورزشــکاری نمی توانــد ادعا کند کــه این بیماری 
تاثیری بر عملکرد او و مســابقات نداشــته است. مهم 
ترین  تاثیری که این بیماری بر من داشــته اســت این 
بــود که در ســال آخــری کــه در رده جوانان بــودم و در 
شــرایط اوج بدنی بودم، مســابقات قهرمانی آســیا در 
بخش جاده که قرار بود در کشــور مالزی برگزار شــود، 
لغو شد و در بهترین شرایط مسابقات را از دست دادم.
درشــرایطحاضــراکثردوچرخهســوارانمادر
اســتانهــایدیگــررکابزنیمــیکننــد.دلیل

مهاجرتدوچرخهسوارانماچهبودهاست؟
متاســفانه همانطور که مشــاهده می کنیــد آقای پور 
سیدی و علیزاده در تیم سپاهان فعالیت می کنند در 
حالی که زمانی بهترین دوچرخه ســواران در تیم های 
آذربایجان بودند و دلیل آن هم حمایت هایی است که 
از این ورزشکاران صورت می گیرد. مشکل اصلی ماهم 
مسئولین استانی هستند که از ورزشکاران حمایت نمی 
کنند و زمینــه مهاجرت ورزشــکاران را فراهم می کنند. 
تیمی مانند پتروشــیمی که که از ســال 2۰۰2 در سطح 
جهانــی افتخارآفرینی می کرد اما امروز فقط اســمی از 

این تیم مانده است.
نکتهپایانیماندهاســتکهدرموردآنصحبت

نشد؟
از مسئولین درخواست دارم که این ورزش را از نابودی 
نجات دهند و بهتریــن کاری که در حق این ورزش می 
توان انجام داد، حضور ســرمایه گذاران و اسپانســرها 
هســت که این مشــارکت هم بر ورزشــکار تاثیر مثبت 
خواهد داشــت و هم سرمایه گذار سود خواهد برد. ما 
دوچرخه سواران امیدواریم بازهم سال های درخشان 
ورزش دوچرخه ســواری آذربایجــان را که نام آن لرزه بر 
اندام حریف های ایرانی و آسیایی می انداخت را بازهم 

شاهد باشیم.
نصر

قهرمان تبریزی دوچرخه سواری آسیا؛ دوچرخه ندارد!

بازی خطرناک منفعت طلبان با فوتبال ایران پس از تأیید فیفا

تالش برای تغییر برخی بندهای اساسنامه
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هم صبح اریان روزان

ایسنا-یکی از هنرمندان موسیقی نواحی می گوید: 
امروزه شــرایطی به وجود آمده اســت که افرادی با 
لودر در حال تخریب موسیقی نواحی هستند. ولی 
باید جلوی از بین رفتن موسیقی نواحی را گرفت و از 

پیشکسوتان حمایت کرد.
حســین علی حســینی ـ نوازنــده چگــور و خواننده 
موسیقی نواحیـ  درباره فعالیت هنری خود توضیح 
می دهد: کارم موسیقی نواحی است ولی بیشتر روی 
موســیقی ایلم تمرکز می کنــم و با آن زنده هســتم. 
موســیقی ایلم حرفی بــرای گفتــن دارد و از نواها و 
موســیقی پر اســت. ســعی می کنم موســیقی ایلم و 
گنجینه های آن را که در حال از بین رفتن اســت را به 

مردم معرفی کنم.
او ادامــه می دهد: امروزه شــرایطی بــه وجود آمده 
اســت که افرادی بــا لودر در حال تخریب موســیقی 
نواحــی هســتند ولــی بایــد جلــوی از بیــن رفتــن 
موســیقی نواحــی را بگیریم و دســت پیشکســوتان 
موســیقی نواحــی را ببوســیم. اگــر امروز موســیقی 
نواحــی داریم، بایــد بدانیم پشــت هر کــدام از آنها 

حماسه و داستانی است.
علی حســینی اضافه می کند: از کودکی با موســیقی 
بزرگ شدم. نوازنده ای به نام اکبر شجاع بود که سرنا 
می نواخت. همیشــه از سرنای او یک نی آویزان بود. 
آن نی ذخیره بود که اگر قبلی شکست آن را جایگزین 
کند. چون بچــه بودم فکر می کــردم فراموش کرده 
که نی را بردارد و همیشــه نگاه می کردم که بیفتد تا 
بروم آن را بردارم. زمانی که بزرگ شــدم ســعی کردم 
موسیقی ام بدون هدف نباشد. موسیقِی چوپان ها 
و مادرانه داستان و فلســفه دارند. بیشتر موسیقی 
ما، موسیقی مادرانه اســت. ما موسیقی را از مادران 
بــه ارث برده ایم. بیشــتر آهنگ های ما حــزن دارند 

حتی اگر ریتم شادی داشته باشند.
او همچنیــن بیــان کــرد: اگــر صنــدوق حمایــت از 
هنرمندان داریم واقعــا باید حمایت صورت بگیرد؛ 
در غیر این صورت بهتر اســت که اسم آن را صندوق 
حمایت از هنرمنــدان نگذارند. اگر بــرای حمایت از 
هنرمندان اســت باید به ما توضیــح بدهند که چه 
حمایتی صورت می گیرد؟ ماهیانه ۴۴۰ هزار تومان 
بابت بیمــه پرداخت می کنم. اگر ســاالنه آن را جمع 
می کــردم می توانســتم ســالی پنج میلیون داشــته 
باشــم ولی در ســال در این حد هزینه های پزشــکی 
ندارم. خیلی از مســئوالن تنها به ظاهر از هنرمندان 
حمایت می کنند و به دنبال این هســتند که با ثبت 
تصویری به همراه هنرمندان، از حمایتشــان از این 

قشــر بگویند. سال گذشته در جلســه ای یکی از این 
مســئوالن به یکــی از پیشکســوتان موســیقی گفته 
بود که چــرا ناراحت اســت؟ او نیز پاســخ داده بود 
که مشــکل مالی دارد. فرد مسئول نیز گفته بود که 
می گویــم ماهیانه به تو مســتمری بدهنــد ولی آن 

هنرمند فوت کرد و مستمری هم دریافت نکرد.
در  خواننــده  عنــوان  بــه  علی حســینی  حســین 
سیزدهمین جشــنواره موسیقی نواحی حضور پیدا 
کــرد. این هنرمنــد از منطقــه علی آبادکتــول واقع 
در استان گلســتان برای نخســتین بار به جشنواره 

نواحی آمده بود.
علی حســینی دربــاره جشــنواره موســیقی نواحــی 
می گوید: جشــنواره بــه خوبی برگزار شــد، با وجود 
از  یکــی  بــود.  تماشــاچیان  حضــور  بــدون  اینکــه 
خصوصیــات مهــم برگزاری جشــنواره ایــن بود که 
پروتکل هــای بهداشــتی را بــه خوبی رعایــت کرده 

بودند.
او با بیان اینکه موضوع جشــنواره که دوبیتی بود، از 
قبل برنامه ریزی شده و به صورت علمی برگزار شد، 
بیــان می کند: حضور ایل »شاهســون« برای اولین 
بار در جشــنواره، باعث شد که ما با دست پر شرکت 
کنیم. در جشــنواره شــعرهای هفت هجایی را که در 
آذربایجان معروف به »بیاتی« اســت را اجرا کردیم. 
این شــعرها در ایل شاهســون »ترینگه« )به عنوان 
تصنیف در آهنگ های شاد به صورت فردی و با ساز 
و آواز اجرا می شــود( و »لیالنا« )به صورت دو نفره و 
بدون هیچ گونه ادوات سازی اجرا می شود( خوانده 

می شوند.
علی حســینی دربــاره »لیالنــا« توضیــح می دهــد: 
»لیالنــا« آواهــا و نواهایی با ریتم دو چهارم اســت و 

خواننــده ضرب آهنــگ آن را با کــف زدن می گیرد و 
شــروع به خواندن می کند. درواقــع دو خواننده در 
ابتدا دســت می زننــد و بعد از اینکه ریتــم را گرفتند، 
دســت یکدیگر را می گیرند و یا به شانه هم می زنند 
و شــروع به شــعر گفتن می کننــد. هر بار یــک نفر از 
آنها یــک مصرع را به صورت شــعرهای بداهه هفت 

هجایی یا شعرهایی از قبل تعیین شده می خواند.
او ادامــه می دهــد: در برابــر این دو خواننــده آیین 
»هاالی« اجرا می شــود؛ آیینی که شکرانه یا حماسه 
اســت. یک نفر دو دستمال و نفر دیگر یک دستمال 
به دست می گیرد و بقیه دست آنها را می گیرند. حال 
افراد دیگــر می توانند هم زن و مرد باشــند و یا تنها 

مرد و یا تنها زن.
علی حسینی می گوید که پیشــتر قصد داشته آیین 
»لیالنــا« را ثبــت ملــی کنــد و کارهایی هــم در این 
راســتا انجام داده بــود ولــی آخرین بازمانــده ایل 
شاهسون در ســال ۷3 از دنیا رفت و اکنون تنها یک 
نفــر باقی مانده اســت که رقیبی ندارد کــه با او اجرا 
کند. درواقع حســینی بیان می کند که خود او گاهی 
بــا او اجرا می کند ولی حریفش نمی شــود. این فرد 
به گونه ای مهارت دارد که می تواند چندین ســاعت 

شعر بخواند.
در پایــان از او ســوال می کنیــم آیــا انتقادی نســبت 
به جشــنواره موســیقی دارد؟ پاســخ می دهد: یکی 
از اقدامــات مهــم جشــنواره موســیقی نواحــی این 
اســت که باعث تبادل فرهنگی بین اقوام می شود. 
در چنیــن حالتــی اشــتراکات، محاســن و ویژگی ها 
مشخص می شــود. همین که این جشــنواره مثال از 
مدعیان هفت هجایی کــه حرفی برای گفتن دارند، 

دعوت به حضور کرد، نکته مثبتی است.

موسیقی سینما

با لودر به جان موسیقی نواحی افتاده اند!
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منظر

اعالمیه هایی که 
هشدار می دهند

این روزها چهره غمگین شــهر با این بنرها و عکس ها شاید تلنگری باشد، تا بتواند مردم را به رعایت موارد 
بهداشــتی برای مقابله با ویروس کرونا دعوت کند.با شیوع ویروس کرونا، روزانه شاهد مرگ و میر بسیاری 
از انســان ها هســتیم که به دلیل ابتالء به این ویروس جان خود را از دســت می دهنــد. حضور عکس ها و 
بنرهای درگذشتگان کرونایی در شــهر، به عابران و رهگذران هشدار می دهند که این بیماری بسیار شایع و 
نزدیک است، هرچند رهگذرانی نیز هستند که بی توجه به این عکس ها همچنان بدون ماسک و بی اعتنا به 

پروتکل های بهداشتی در خیابان قدم می زنند و جان خود و دیگر شهروندان را به خطر می اندازند.
مهر- دبیرجامعه حرفــه ای هتلداران ایران بــا انتقاد از 
نوع حمایت های دولت برای جبران خسارت گردشگری 
و هتل هــا از ویــروس کرونا و قصور بانک ها و ســازمان 
تامیــن اجتماعی از اجرای مصوبات ســتاد کرونا، گفت: 
یعنــی ما انــدازه ترکیــه و گرجســتان هم نیســتیم که از 

کارمندان و سرمایه گذاران یک صنعت حمایت کنیم؟!
کامیار اســکندریون دربــاره برخورد بانک هــا به دنبال 
ابــالغ مصوبــه جدید تســهیالت حمایت از گردشــگری 
بــرای جبران خســارت های ناشــی از کرونا، اظهــار کرد: 
شرایط بانک ها در پرداخت تسهیالت حمایتی به قدری 
ســخت اســت که بهره بــردار بــرای دریافــت وام، رغبت 
نشــان نمی دهد. بــا توجه به ایــن که زمان ریشــه کن 
شدن ویروس کرونا مشخص نیست و نمی دانیم تا چه 
مدت رکود ســفر ادامه خواهد داشــت، ضرورت داشت 
دوره طوالنی تــری بــرای بازپرداخت تســهیالت درنظر 
می گرفتنــد، نه تنهــا این اتفــاق رخ نداده کــه بانک ها 
همیــن مصوبــه ای را هم که ابالغ شــده اســت،  رعایت 
نمی کنند. ضمــن این که، یک ماه بعــد از پرداخت وام، 
اقســاط را مطابلــه می کنند و درصــورت تاخیر، جریمه 

تعیین می کنند.
وی با اشــاره به نرخ سود ۱2 درصدی تسهیالت حمایتی 
کرونا، گفت: نرخ این تســهیالت باید تک رقمی می شد، 
هماننــد ســایر وام هــای حمایتــی از جملــه صنعــت و 
کشــاورزی. برای گردشــگری و هتلداری کــه فعال امکان 
ساخت و ساز جدید ندارند و همه تالش شان در راستای 
حفظ کســب و کار و سرمایه هایشــان اســت، ۱2 درصد 
ســود رقم ســنگینی اســت. وقتی کســب و کاری وجود 
ندارد، طبیعی است کســی به چنین وامی رغبت نشان 

ندهد.
از برخــورد بانــک گردشــگری بــا فعــاالن و  او ســپس 

سرمایه گذاران گردشگری انتقاد کرد و افزود: این بانک 
فقط اسم گردشــگری را یدک می کشد، هر یک از فعاالن 
گردشــگری که به این بانک مراجعــه می کنند، با وجود 
آن کــه یکی از وظایفــش حمایت از صنعت گردشــگری 
است، نتیجه ای نمی گیرند. بهتر است این بانک نام اش 
را تغییر دهد و تابلوی گردشــگری را پایین بکشد وقتی 
نمی توانــد از صنعــت گردشــگری و ســرمایه گذاران آن 

حمایت کند.
وی یادآور شد: بعضی از بانک ها مشتریان ویژه ای دارند 
که خارج از چارچوب بانکی، از آن ها حمایت می کنند اما 
این بانک با وجود وظایف محوله، از هر گونه حمایتی از 

صنف و صنعت گردشگری قصور می کند.
اسکندریون در ادامه درباره اجرای دیگر بندهای مصوبه 
جبران خسارات کرونا از جمله امهال هزینه های انرژی، 
مالیات و بیمه حق کارفرما، گفت: متاسفانه هیچ یک از 
این بندها درست اجرا نمی شود. بیشترین چالش هم 

با ســازمان تامین اجتماعی داریم. نه تنها شمار زیادی 
از کارمندان تعدیل شــده هنوز موفق به دریافت بیمه 
بیکاری نشــده اند که ســازمان تامین اجتماعی کماکان 
طلــب بیمــه حق کارفرمــا می کنــد و درصــورت تاخیر، 
جریمــه آن را نیــز اضافه می کند. این درحالی اســت که 
طبق مصوبه ســتاد کرونــا تا پایان ســال پرداخت حق 

بیمه کارفرما به تعویق افتاده است.
وی در عیــن حال اطهار کــرد: وقتی هتل هــا غیرفعال 
هســتند و درآمد ندارند باید بیمه حق کارفرما را شامل 
بخشودگی می کردند، نه اینکه به تاخیر بیاندازند. این 
چه حمایتی اســت. وقتی قرار اســت این پول را بگیرند 
چه فرقــی می کند آخر ســال بگیرند یا حــاال، هتل ها و 
گردشــگری که کســب و کارشــان تعطیل شــده است و 
درآمــدی ندارند، معلوم هم نیســت تا پایان ســال این 

وضعیت چه تغییری کند.
دبیــر جامعــه حرفه ای هتلــداران ایران گفــت: در تمام 
کشورها که ادعای گردشگری دارند این حمایت ها انجام 
شــده اســت. مســؤوالن ما که ادعای پذیرش گردشگر 
دارند و در کســب آمارهای جهانی هم مدعی هســتند، 
چرا برای حمایت از گردشــگری اقدام اساســی و درستی 
انجام نمی دهنــد. ترکیه وام های بلندمدت بدون بهره 
به کســب و کارهای گردشگری داده است و به کارمندان 
این بخش کمک بالعوض کرده اســت، یعنی ما حتی در 
اندازه ترکیه و یا گرجســتان نیستیم!؟  از چین، فرانسه، 
ژاپــن یا کره جنوبی حرف نمی زنم، شــکل حمایت ها در 
کشــورهای همردیف و هم جغرافیــای خودمان را مثال 
می زنیم. البته ما از تالش مجموعه وزارت گردشگری ابراز 
رضایت می کنیم،  حتما در همین حد امکان داشته اند و 

بقیه اعضای دولت باید بیشتر همراهی کنند.
اســکندریون اظهار کرد: اینکه جســته و گریخته شنیده 
می شــود برخی هتل ها تقاضــای تغییر کاربــری دارند 
تهدید و آســیب جدی برای صنعت گردشــگری اســت. 
ما در شــرایط عادی هم زیرســاخت برای گردشگری کم 
داشــتیم، همین حداقــل را هم از دســت دهیــم، دیگر 

نمی توانیم کمر راست کنیم.

انتقاددبیرجامعهحرفهایهتلدارانازبانکهاوتامیناجتماعی 

اندازه ترکیه و گرجستان نیستیم؟!

گردشگری

علیقلــی زاده  تقــی  هنرآنالیــن- 
تهیه کننــده فیلــم »رســتاخیز« بــه 
کارگردانــی احمدرضــا درویــش، در 
اظهاراتــی صریــح بنیاد ســینمایی 
کارشــکنی  بــه  متهــم  را  »فارابــی« 
چندبــاره در فرآیند تولیــد و عرضه 

این فیلم سینمایی کرد.
تابــش  علیرضــا  پیــش  چنــدی 
مدیرعامــل بنیاد ســینمایی فارابی 
تلویزیونــی  برنامــه  در  حضــور  بــا 
»نقد ســینما« ضمن تاکید بر اینکه 
ایــن فارابی مالــک 6۰ درصــد فیلم 

ســینمایی »رســتاخیز« به کارگردانــی احمدرضا 
درویش اســت و بــرای همین منظــور ۱۷ میلیارد 
تومان پرداخته اســت بــه طور تلویحــی از وجود 
اختالفات بیــن فارابی و تهیه کننده »رســتاخیز« 
صحبــت کــرد؛ اختالفــی کــه بــه تعبیــر او مانع از 

درآمدزایی این فیلم سینمایی شد.
تابش در بخشــی از گفتگــوی ۱۹ مهرمــاه خود در 
پاســخ به اینکــه آیا »رســتاخیز« در صــورت اکران 
می توانست چنین فروشی در گیشه داشته باشد 
عنــوان کــرد: »اگر فیلــم در عرضه خارجــی زودتر 
ورود می کرد، تهیه کننــده حرف ما را گوش می داد 
و همراهــی می کــرد، قطعــًا در اکــران پلتفرمــی 
می توانســت درآمد خیلی خوبی داشته باشد اما 
مخاطب داخلی احتمااًل آن میزان اســتقبالی را که 
پیش بینی شده بود، از فیلم نداشتند. »رستاخیز« 
اتفاقًا جــزو مجموعه آثــار خاص ســینمای ایران 
است که تا ســال ها می تواند درآمد کسب کند اما 

این درآمدزایی فوری و خیلی سریع نیست.«
فارابیدرپنجمرحلهبه»رستاخیز«آسیبزد!

شــب گذشــته 23 آبان مــاه اما تقــی علیقلی زاده 
در قالــب ویدئویــی انتقادی کــه از برنامــه »نقد 
سینما« پخش شد، نسبت به اظهارات مدیرعامل 
فارابی واکنش نشــان داد و نه تنها نقش فارابی را 
برای تولید و عرضه فیلم ســینمایی »رســتاخیز« 
تسهیلگر ندانســت، بلکه آن را به عنوان مانعی بر 

مسیر طبیعی عرضه این فیلم توصیف کرد.
علیقلی زاده با اشــاره به پنج مرحله ورود فارابی به 
جریان تولید و عرضه فیلم ســینمایی »رستاخیز« 
گفت: در مرحله اول قرارداد مشارکت 35 درصدی 
بنیاد در فیلم »رســتاخیز« در ســال ۱388 به اصرار 
مدیرعامل وقت فارابی بسته شــد که اصرار بسیار 
زیادی هم بــرای آن داشــتند اما فارابــی در ادامه از 

تمامــی تعهدات خود خودداری کــرد. به طوری که 
بسیاری این امر غیرحرفه ای را به منظور جلوگیری 
و آسیب زدن به روند تولید فیلم تحلیل کردند. در 
آن دوران فرصت جذب سرمایه گذار از ما گرفته شد، 
آن هم در حالی که فیلمبرداری فیلم آغاز شده بود.

وی ادامه داد: بعد از اینکه »رستاخیز« در سال ۹۴ 
به طور غیرقانونی توقیف شــد و دیــوان عدالت 
اداری رأی صادر کرد، قرار شد 6۰ درصد سهام فیلم 
توسط نهادهای وابسته به ارشاد خریداری شود. 
این خریــد به ارزش ۱۷ میلیارد تومان، معادل ۴2۰ 
هــزار یورو، انجام شــد که این میــزان در آن مقطع 
برای ســرمایه گذاران حدود 6۰۰ هــزار یورو هزینه 
داشــت و این یعنی دومین حضــور فارابی در این 
پروژه هم با ۱8۰ هزار یورو ضرر برای سرمایه گذاران 

این فیلم همراه بود.
تهیه کننده فیلم ســینمایی »رســتاخیز« در ادامه 
توضیحــات خــود گفــت: وقتــی حضــور فارابــی 
به عنــوان مالــک 6۰ درصــد فیلم تثبیت شــد، به 
صورت طبیعــی و به عنوان تهیه کننده پیشــنهاد 
کــردم که فارابــی به عنوان توزیع کننــده فیلم هم 

حضور داشته باشد.
وی افــزود: در کمــال حیــرت، تعجــب و تأســف، 
بــه ما پاســخ دادند کــه از نظــر فارابــی این فیلم 
ظرفیت هــای الزم بــرای عرضه را نداشــت و هیچ 
امیــدی به اکــران، نمایــش و گردش ســرمایه آن 
نبــود. این هم ســومین حضــور فارابــی در فیلم 
»رســتاخیز« بود! در چنین شــرایطی تهیه کننده 
فیلم مســئول توزیع داخلی و خارجی فیلم شــد 
و قرار شد ســهامداران فیلم به نسبت سهام شان 
بودجــه ای برای پشــتیبانی عملیــات توزیع فیلم 
در نظر بگیرند. بر خالف آنکه ســهامداران بخش 
خصوصــی تمامــی تعهدات خــود در ایــن زمینه 
را انجــام دادنــد، فارابــی در ایــن زمینــه هم هیچ 

پولــی نداد که این اقــدام هم ما را یاد 
ســرمایه گذاری اولیــه بنیــاد در فیلم 
انداخــت! گویــی این بار هــم رفتاری 
شــد تا مانع از توزیع فیلم شــود. این 
چهارمیــن حضــور فارابی در مســیر 
»رستاخیز« اســت که هنوز هم ادامه 

دارد.
چراپیشنهادفارابیبرایاکران

آنالینرانپذیرفتیم
علیقلــی زاده در ادامه دربــاره انتقاد 
مدیرعامــل فارابــی از عــدم عرضــه 
آنالین »رســتاخیز« به رغم پیشــنهاد 
این بنیاد هم گفت: شاید منظور واگذاری فیلم به 
یکی از مؤسســات ویدئو رسانه داخلی بوده است 
که از طریق همان ها فیلم در داخل و خارج توزیع 
و با عرضه در ســایت هایی ماننــد یوتیوب، درآمد 
خارجی هم برای آن کســب شــود که البته من این 
موضوع را به صــالح فیلم نمی دانــم. ضمن آنکه 
شــرکتی که با آن وارد مذاکره شــدم، هیچ رقمی را 
به عنوان رقم پایه نپذیرفت و حاضر نشــد امنیت 
فیلــم را هم ضمانــت کند. به طور کلی پیشــنهاد 
درخشــانی نداشــتند و حتی به صــورت تلویحی 

امیدی هم به موفقیت فیلم نداشتند.
وی افــزود: من اصاًل نمی دانم چــرا باید به چنین 
پیشــنهادی فکــر می کــردم. اساســًا قبــول ایــن 
پیشــنهاد چــه تفاوتی با شــرایط فعلی مــا ایجاد 
می کرد. بنابراین پیشــنهاد من که در حال حاضر 
هم مشغول پیگیری آن هستیم، این است که یک 
پلتفرم اختصاصی برای عرضه فیلم »رســتاخیز« 
داشــته باشــیم به طوری که این پلتفرم با ارزهای 
مبتنی بــر  را  فیلــم  و  باشــد  هم خــوان  مختلــف 
کپی رایــت جهانــی، در ســطح بین المللی عرضه 
کند. فارابی این ایده را تأیید نمی کند و اصرار دارند 
که این فیلــم بایــد از طریق پلتفرم هــای داخلی 

عرضه شود.
تهیه کننــده »رســتاخیز« گفت: حاال کارشناســان 
می تواننــد نظــر دهنــد کــه آیــا مــن بــه عنــوان 
تهیه کننــده اقــدام درســتی کــرده ام که بــه حرف 
فارابی گــوش نکرده ام یا خیر؟ اساســًا آیــا فارابی 
تاکنون حرف درستی درباره این فیلم زده است که 

بخواهم به آن گوش دهم؟
علیقلی زاده در پایان صحبت های خود وعده داد 
اسناد مرتبط با اظهاراتش را در سایت رسمی فیلم 

»رستاخیز« بارگذاری کند.

چرا »رستاخیز« اکران آنالین نشد؟


