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ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟

H A M N A V A . I R

کارشناس مسائل قفقاز می گوید : توافق نامه صلح قره باغ در ساعت ۰۰:۰۰ به وقت مسکو منتشر شد که نشان می دهد، روح این بیانیه روسی است. بیش 
از هر کسی و هر کشوری منافع روسیه در آن توافق نامه لحاظ شده است. ضمن اینکه ترکیه توانسته است به بخشی از خواسته های خود برسد. گرچه در 

بیانیه صلح اسمی از ترکیه نیست اما آنکارا از طریق کانال آذربایجان به خواسته نسبی خود رسیده است.
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انتخابات 1400 با هماهنگی  
وزارت بهداشت برگزار می شود

عبدالرضارحمانی فضلی :

20 درصد منابع وصولی معادن 
به آذربایجان شرقی بر می گردد

23

داوود بهبودی :

بازیافت الستیک، بازیافت الستیک، 
فعالیتی کهفعالیتی که

 مغفول مانده! مغفول مانده!

وعده معاون 
وزیر صنعت برای 

ساماندهی بازار روغن

حرکت آرام چین و 
آمریکا به سمت جنگ 

جهانی سوم؟

تیتر وارسرخط خبرها

کمک بالعوض دولت
به 30 میلیون نفر

ابزار »سرکوب مزدی« 
در دست کارفرمایان!

سیستم فوتبال ایران 
غلط است

رییــس جمهــور با اشــاره بــه اینکــه در نظــر داریم با 
اقدامات حمایتی مردم را در شرایط فعلی کمک کنیم، 
اعالم کرد:  مصوب شــد که برای نزدیک به ۳۰ میلیون 
نفر تا پایان ســال در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان بالعوض 
بدهیــم و هم برای ۱۰ میلیون خانــوار وام یک میلیون 

تومانی در نظر گیریم که بازپرداخت ۳۰ ماهه دارد

کارگران به دالیل »مقررات زدایی های بسیار و گسترده« 
از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ 
ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه زنی دارند 
و نه نظارتــی بر اجرای قانون اعمال می شــود و دقیقًا 
به خاطر همین ضعف های ســاختاری است که مزد و 
مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک چهارم نرخ 

سبد معیشت تقلیل یافته است

ســرمربی تیم فوتبال ماشــین ســازی با اشاره به 
اینکه قصد آبرو بردن کسی را ندارد عنوان کرد: ما 
ده ساله در فوتبال با یکدیگر هستیم و قصد آبرو 
بردن از کســی را ندارم اما سیســتم کال غلط است. 
من جزئــی از فوتبال هســتم اگر حرفم بد اســت 

بگویید حرفم غیر منطقی است

کتابی که زندگی کتابی که زندگی 
نویسنده شش کتابنویسنده شش کتاب

 در اردبیل را تغییر داد در اردبیل را تغییر داد
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            محمدرضا یوسفی

الزاما تغییر جهت و مســیرهای تاریخی ناشــی 
از برنامه ریزی نیســت. بلکه چه بســا حوادثی 
موجب تغییر مســیر یک کشــور و یــک جامعه 
شوند. برای این نکته می توان مثالهایی را بیان 

کرد.
اولیــن مثــال را از جنــگ صفین میزنم. لشــکر 
مالــک نزدیــک خیمــه معاویه رســیده اســت 
شاید ساعاتی دیگر چشــم فتنه در آورده شود 
و امیرالمومنین مســیر تاریخ را در دســت گیرد 
اما در این میان پیامی میرســد که ادامه ندهد. 
خــوارج تحت تاثیر نقشــه شــوم قرآن بــر نیزه 
کــردن, حضــرت را تحــت فشــار قــرار دادند و 
حضرت دســتور توقــف مالــک را داد. حال اگر 
خوارج فقط چند ســاعت دیرتــر تصمیم خود 
را بــر توقف جنگ میگرفتند و یا نامه رســان در 
میان راه دچار حادثه ای میشد و نمی توانست 
پیام را برســاند سلسله اموی تشکیل نمیشد و 
احتماال امیرالمومنین مسیر تاریخ امت اسالمی 

را تعیین می کرد.
در قــرن شــانزدهم نیــروی دریایــی اســپانیا 
نســبت به انگلســتان تفوق داشــت درسال 
۱588 نبــرد دریایــی میــان ایــن دو درگرفت. 
نتیجــه قابل پیــش بینی بود نیــروی دریایی 
توانمند اســپانیا, انگلســتان را شکست داده 
و پادشــاهی انگلســتان تحت تصرف اسپانیا 
در خواهد آمد. اما چنین نشــد. ابتدا طوفان 
شــب,  همــان  در  بعــد  و  داد  رخ  شــدیدی 
فرمانــده با صالبت اســپانیایی از دنیا رفت و 
جانشــین جــوان وی تاکتیکهای اشــتباهی را 
اتخاذ کرد و در نتیجه انگلســتان پیروز جنگ 
شــد و امپراطوری بــزرگ بریتانیا قــدرت برتر 

اروپا و جهان شد.
مرگ مائــو نیز یکــی از ایــن حوادث اســت. به 
هنگام مرگ وی 7۰۰ میلیــون نفر یعنی نزدیک 
6۰ درصد جمعیت چین تحت تاثیر سیاستهای 
مائــو زیــر خــط فقــر بودنــد. امــا مــرگ وی و 
جانشــینی دنگ شــیائوپینگ منجر بــه تغییر 

مســیر تاریخی چین شــد. زمانی چین جزء 25 
کشور فقیر دنیا بود. اما بعد از 2۰ سال با تغییر 
مسیر چین, سطح رفاه مردم این کشور ۴ برابر 
شــد و تعداد فقیران از 7۰۰ میلیــون نفر به 2۰۰ 
میلیون نفر تقلیل یافت و اکنون بعد از امریکا 
بزرگتریــن اقتصــاد جهــان را دارد. ایــن همــه 
بخاطــر حادثه تاریخی مرگ مائو و جانشــینی 
رهبــری بود که آینده ای دیگــر برای مردم چین 

می خواست.
حوادث تاریخی برای ایران نیز رخ داده اســت. 
حوادثی که می توانســتند مســیر ما را متحول 
کنند اما از آنها نه تنها بهره نبردیم که به ضدش 
تبدیــل کردیم. یکی چهــار برابر شــدن قیمت 
نفــت در ۱۳52 بــود کــه هزینه بلندپــروازی ها 
شــد. یکی افزایش قیمت نفت در دولت نهم و 
دهم بود که بدون درس گرفتن تاریخی پدیده 
بیماری هلندی را برای ایران تکرار کرد و دولتی 
کــه بیشــترین درآمد نفتــی تاریخ را به دســت 
آورده بــود آن را در مســیر رانتخــواری و بر ضد 
تولیــد ملی بــکار گرفت. مورد دیگر فروپاشــی 
شــوروی ســابق و کشــورهای تکه تکه شده ای 
بودند که سخت نیازمند واردات بودند و ما می 
توانســتیم از این بازار بزرگ جدید به مثابه یک 
موهبت استفاده کنیم اما با مدیریت نادرست 
فرصت سوزی کرده و بازارها را دو دستی تقدیم 

ترکیه و دیگران کردیم.
روی کار آمدن ترامپ یک حادثه تلخ برای ایران 
بــود. او از همه ابزار در دســتش برای فشــار بر 
کشــور اســتفاده کرد و زیانهای آشــکار و پنهان 
اقتصادی و انســانی زیادی بر ما تحمیل کرد و 
اگر دولتــش تداوم می یافت عاقبــت امر برای 

کشور چندان روشن نبود.
رفتــن ترامپ و آمــدن بایدن نیز بــرای ما یک 
حادثه است که در خلق آن نقشی نداشته ایم. 
حال پرســش این اســت که مانند ۱۳52, ۱۳7۰ 
و ۱۳85 ایــن فرصت را از دســت خواهیم داد و 
احیانا بر مدار نادرست تاکید خواهیم کرد و یا 

با مالحظه منافع ملی اقدام خواهیم کرد.
انتخاب

سه بار فرصت سوزی ایران در سال های ۵2، 7۰ و ۸۵

آیافرصتبایدنراهممیسوزانیم؟

افزایشمرکزنشینیبا»دستمزدمنطقهای«
قانون کار را »توافقی« نکنید!

 

             فرزین پورمحبی

چنــدو چــون کرونــا؛ بمناســبت فرارســیدن تولــد 
یکسالگی کرونا

دنیــا دنیای عجیبی اســت آنقدر که دیگــر هیچ چیز 
قابل باور نیست! یک ویروس چند میکرونی با معلق 
بازی همه مان را به بــازی گرفته. این روزها فهمیدیم 
نباید حتی  با طناب غیرپوسیده کسی تا سر چشمه 
رفت! چه رســد با طناب پوشیده  به ته چاه! فهیدیم 
هــر از گاهــی منابــع موثــق هــم، نشــتی می دهند 
فهمیدیم اگر به چیزی  اعتماد و اتکا کنیم و آویزوانش 
بشــویم؛ آویزوان می مانیــم ... خالصه اگــر برای تان 
اهمیت داشته باشــد بنده عصر کرونا را عصر تغییر 

باورها اعالم می کنم!
می پرسید چرا و چگونه؟  

- وقتی کرونا آمد سازمان بهداشت جهانی با قیافه ای 
حق بــه جانب ایــن اطالعیه را صــادر کــرد:  »نگران 
نباشــید؛ اگر سرمان هم  برود به کت مان نمی رود که 
اعالم کنیم: » قرار است؛ کرونا به داخل ریه ها برود نه 
با اپیدمی نه با پاندومی.« که البته خودش به ریه ها 

و چوبش توی آستین مان رفت!
- در داخــل کشــور موضــوع برای مــان جالب تر شــد 
... اول کار؛  بــه روایتــی به بهانه انتخابــات و چند چیز 
دیگر؛ حضورش با کمی تاخیر اعالم شــد و پرواز چین 
و قرنطینه نشــدن قم،  بعنوان مقصر اصلی معرفی 
شد ... اما بعد؛ مسئله شهر سوهان و یوهان ول شد و 
همه تقصیرات به  گردن مسافران شمال گذاشته شد!  
- در ادامــه  ناگهــان ســروکله یک خانم دکتر مســن، 
بعنــوان فوق تخصص کرونــا پیدا شــد و این معما 
توســط ایشــان اینگونه حل شــد: »قرنطینــه پرت 
و پالســت؛ ماســک هم نزنیــد که ماســک فقط مال 
دکترهاســت!« اما بعد؛ ماســک واجب تر از نان شب 

شد و برای  نزدنش؛ حکم ارتداد صادر شد!
- ملســک و ژل و مواد ضدعفونی هــم که بعد از پیدا 
شدن چند سلطان آدمخوار؛ مثل سایر اقالم ضروری؛ 
مشــکل خرید این و آن شد  و بدین ترتیب، مشکلی 

دیگر بر مشکالت  خرید مردم اضافه شد! ...
ادامه در صفحه دو

حر ف اول

دکترها
دیگرنمیرقصند!
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وزیر کشور:

انتخابات۱۴۰۰باهماهنگی
وزارتبهداشتبرگزارمیشود

ایسنا- وزیر کشــور از هماهنگی های صــورت گرفته با وزارت 
بهداشــت برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در شــرایط کرونا خبر 
داد و گفت: نظر شورای نگهبان را هم خواهیم گرفت، سپس 

گزارش نهایی را به مجلس می فرستیم.
عبدالرضارحمانــی فضلی در پاســخ به این ســوال که وزارت 
کشور چه تمهیداتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۱۴۰۰ با توجه بــه تداوم شــرایط بحرانی کرونــا در نظر 
گرفته اســت؟ گفــت: بــا وزارت بهداشــت هماهنگی هایی را 
انجام داده ایم و تجربیات کشورهای دیگر که در این شرایط، 
انتخابات برگزار کرده اند را نیز مطالعه کرده و اســتفاده می 

کنیم.
وزیر کشــور در ادامه تصریح کرد: وزارت کشور هنگامی که به 
جمع بندی مناسب برسد موضوع را با شورای نگهبان مطرح 
می کند و نظر شورای نگهبان را هم خواهیم گرفت، سپس به 

مجلس شورای اسالمی نیز گزارش نهایی را می فرستیم.

فرمانده سپاه حضرت محمد)ص( ؛

اوباشوابستهبرایبرهمزدن
امنیتدرتالشند

ایسنا- فرمانده سپاه حضرت محمد رسول هللا )ص( تهران 
بــزرگ بــا بیــان اینکــه »منافقیــن، معاندین و دشــمنان در 
تالشــند تا مردم را نســبت به آینده ناامید و آنها را از شــرکت 
در انتخابــات پیــش رو دل زده کنند، تاکید کرد: دشــمنان با 
اســتفاده از اراذل و اوباش و برخی عوامل داخلی خود سعی 
دارنــد که امنیت کشــور را برهم بزنند، اما ما بــا ایجاد امنیت 
پایدار و در عین حال مقابله با هرگونه ناامنی سعی می کنیم 
که شــرایط را به نوعی مهیا کنیم که ان شــاءهللا انتخابات به 

بهترین نحو برگزار شود.
ســردار ســرتیپ دوم پاســدار محمدرضا یزدی، در پاســخ به 
پرسشی درباره برنامه های ســپاه حضرت محمد رسول هللا 
)ص( تهران بزرگ جهت مقابله با هرگونه ناامنی در ماه های 
منتهــی به انتخابات ریاســت جمهوری در ســطح پایتخت با 
تاکیــد بر لــزوم ایجــاد امنیت پایــدار در تهران گفت: اساســًا 
اعتقادمان این اســت که بایــد امنیت پایــدار را ایجاد کنیم و 

این امنیت نیز توسط خود مردم ایجاد می شود.
وی خاطر نشــان کرد: امروز ســعی کرده ایم کــه با کمک های 
مومنانــه کاری کنیم تــا به آن بخشــی از مردم که به واســطه 
فشــارهای اقتصــادی و تحریم هــا در فشــار و محدودیــت 

هستند، کمک کنیم و از نارضایتی های آنها بکاهیم.
فرمانــده ســپاه تهران افــزود: البتــه منافقیــن، معاندین 
و دشــمنان ســعی می کننــد بــا حضــور در ایــن مشــکالت 
اقتصادی، مردم را نســبت به آینده ناامید و آنها را از شرکت 
در انتخابــات دل زده کننــد و کاری کننــد که اگر قرار باشــد 
عــده ای از مــردم بــا مشــارکت های اجتماعــی و بــا حضور 
در عرصه هــای اجتماعــی بخواهند گامی برای کشورشــان 

بردارند، این اتفاق نیفتد.
ســردار یزدی با بیان اینکه »دشــمنان با اســتفاده از اراذل و 
اوبــاش و برخی عوامل داخلی خود ســعی دارنــد که امنیت 
کشــور را برهم بزنند«، تصریح کرد: مــا با ایجاد امنیت پایدار 
و همچنین مقابله با هرگونه ناامنی در تالشیم تا شرایط را به 
نوعی مهیا کنیم که مردم برای انتخابات ســال آینده بتوانند 
آمادگی داشته باشند و ان شاءهللا انتخابات به بهترین نحو 

برگزار شود.

وعدهمعاونوزیرصنعتبرای
ساماندهیبازارروغن

خبرآنالیــن- معاون امــور صنایع وزارت صمت در نشســت 
بــا انجمــن صنایــع روغــن نباتی ضمــن بررســی مهمترین 
چالشــهای پیــش روی این صنعــت، بر تســریع در تامین ارز 

مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تاکید کرد .
مهــدی صادقی نیارکی در این نشســت با تاکیــد بر ضرورت 
تــداوم تولید مناســب روغــن مورد نیــاز صنــف و صنعت و 
خانوار، ضمــن قدردانی ســریع از اقدمات دولــت و انجمن 
صنفــی روغــن نباتــی بــرای تامین نیــاز بــازار در مــاه اخیر، 
خواســتار اتخــاذ تمهیداتی بــرای افزایش ذخایر مــورد نیاز 

صنایع روغن نباتی شد.
وی با تشــریح وضعیت تولید روغن در سال جاری و مقایسه 
آن با ســال گذشــته افزود: رونــد تولید با توجه بــه آمارهای 

اعالمی مناسب بوده و بازار نباید با کمبودی مواجه باشد.
معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت ضــرورت تامیــن مواد 
اولیــه مورد نیاز ایــن صنعت را که از مهمتریــن دغدغه های 
تولیدکنندگان در این بخش بود را مورد تاکید قرارداد و مقرر 
شد پیشنهادات این تشکل تخصصی برای تامین مواد اولیه 
و تامیــن ارز مورد نیاز بــرای واردات روغن خام مورد بررســی 

قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست عالوه بر تاکید بر ضرورت تامین 
مــواد اولیه و اتخــاذ تمهیداتی برای تامین ارز از ســوی بانک 
مرکزی، موضوعات مربوط به حمل و نقل مواد اولیه از بنادر 
جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای الزم با رییس 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در راســتای تسریع 
درانتقال مواد اولیه به واحدهــای تولید کننده روغن نباتی 

صورت گرفت.

ایســنا- رییس جمهور با اشــاره به اینکه در نظر 
داریــم بــا اقدامات حمایتــی مردم را در شــرایط 
فعلــی کمک کنیــم، اعالم کــرد:  مصوب شــد که 
بــرای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر تا پایان ســال در 
هر ماه، ۱۰۰ هــزار تومان بالعــوض بدهیم و هم 
بــرای ۱۰ میلیون خانوار وام یــک میلیون تومانی 

در نظر گیریم که بازپرداخت ۳۰ ماهه دارد.
به گزارش حجت االســالم و المســلمین حســن 
روحانی در جلســه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا 
با بیــان اینکه امــروز آغاز طرح جامعی اســت که 
بایــد در شــهرهای قرمز، زرد و نارنجــی اجرایی و 
عملیاتی شود، اظهار کرد: ما دوره بسیار سختی 
در کرونا داشــتیم که اسفند پارســال و فروردین 
امســال بود اما از اردیبهشت که شرایط بهتر شد 
تا االن، مواجه با موج دوم کرونا و بعد موج سوم 
کرونــا شــدیم و تصمیم بــه تعطیلی هوشــمند 

شهرها گرفتیم.
وی افــزود: هدف اصلــی از این کار این اســت که 
شــیوع ویروس را کنتــرل کنیم و افــرادی که مبتال 
می شــوند را زودتر شناسایی کنیم و آنانی که باید 

قرنطینه شوند هم در این مسیر قرار گیرند.
رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه مــا بایــد همه 
پروتکل هــا را رعایــت کنیم تا فشــار اقتصادی بر 
کســب وکارهایی که از امــروز ممنوع می شــوند، 
زودتــر برطــرف شــود، اظهــار کــرد: اگــر در این 
دو هفتــه هــم خدای نکــرده به نتیجــه مطلوب 
نرســیم. ممکن اســت باز هم این تعطیلی ادامه 
یابــد. پس عــالوه بــر رعایــت پروتکل هــا برای 

ســالمتی خود و خانواده و کاهش فشــار بر کادر 
درمان، بایــد برای رفع تعطیلی مشــاغل هم به 

رعایت پروتکل ها توجه کنیم.
دورهمی هــای  افزایــش  از  انتقــاد  بــا  روحانــی 
خانوادگــی در ماه هــای اخیر، گفــت: قباًل مطرح 
بود که اگر کسی مبتال باشد و در جمع خانوادگی 
که معمواًل با استفاده نکردن از ماسک هم همراه 
می شود، عطســه یا ســرفه کند، می تواند پنجاه 
نفر را مبتال کند. به خصوص که ممکن اســت در 
خانه ها سیستم تهویه مناسبی هم وجود نداشته 
باشــد. حتی گفته می شــود حرف زدن فردی که 
مبتالســت نیز می تواند منجر به انتقال ویروس 
شــود. وی با تاکید بــر اینکه همه دســتگاه های 
انتظامی باید در رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در دو هفته اخیر همکاری الزم را داشــته باشــند، 
اظهار کرد: همه دستگاه های دولتی و غیردولتی 
باید در امر انجام این کار همکاری کنند و فقط به 
نیروهای انتظامی یا دولتی ســپرده نشود. همه 
نیروهای بسیج و معتمدان محلی نیز باید برای 
هدایت افــراد مبتال بــه مراکز تســت گیری کمک 
کننــد و نیز نیازهای روزمره کســانی کــه در خانه 

بستری هستند را با کمک خود برطرف سازند.
روحانــی یــادآور شــد: اطالع رســانی بــه موقع و 
شــفاف و روشــن تصمیمات ســتاد ملی کرونا و 
قرارگاه و خود وزارت بهداشت باید به سرعت در 
اختیار مــردم قرار گیرد تا بدانند شــرایط چگونه 
اســت. همچنین باید مردم را اقناع کنیم که هیچ 

راهی جز رعایت توصیه و پروتکل وجود ندارد.

رییــس جمهــور با بیــان اینکــه به ســمت انجام 
تســت ۱۰۰ هزار نفری در روز می رویم، تاکید کرد: 
بایــد تجمع و تــردد را کاهش دهیــم؛ در بعضی 
مناطق ناچار به تعطیلی شــدیم تا شدت تجمع 
و تردد کمتر شود. همچنین امروز صحبت شد و 
قرار اســت قرارگاه بررسی کند که تمام افرادی که 
بیرون می آیند حتما کارت شناسایی همراهشان 
باشد تا کسانی که مبتال هستند از ورود به اماکن 

عمومی باز داشته شوند.
وی با بیان اینکه صداوســیما باید برای ســاعات 
فراغت مــردم و در خانه ماندنشــان برنامه های 
مفرحــی داشــته باشــد، گفــت: همچنیــن باید 
فرزندان ما که در خانه ها هستند امر آموزش را از 
طریق صداوسیما دنبال کنند و با معلمان خود 

در ارتباط باشند.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در نظــر داریــم با 
اقدامات حمایتی مردم را در شرایط فعلی کمک 
کنیــم، تصریح کرد: امــروز مصوب شــد که برای 
نزدیــک به ۳۰ میلیــون نفر تا پایان ســال در هر 
ماه، ۱۰۰ هزار تومــان بالعوض بدهیم و هم برای 
۱۰ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر 
گیریم. همچنین برخی مــوارد حمایتی دیگر نیز 

وجود دارد.
رییس جمهــور در پایان گفت: اگــر مردم رعایت 
کنند و با مدارا نسبت به این ویروس عمل کنند 
حتــی به یــک ســاعت تعطیل نیــز نیــاز نداریم. 
امیــدوارم که در دو هفته پیش رو نتایج مثبتی به 

دست آید و شرایط بهتر شود.

ادامه از صفحه یک
-  دیدوبازدیدها ممنوع و دســت دادن قدغن شد اما 

باز زنجیر کرونا پاره نشد که نشد!
- بعد؛ سروکله طب سنتی پیدا شد؛ رویمان به دیوار، در 
همین راستا تجویز عنبرنسا و روغن بنفشه و زنجبیل 
و زردچوبه و لیمو و خیلی چیزهای دیگر.... دستور کار 
شد! البته هر کدام از این اقالم خودش به تنهایی کیمیا 

شد اما این چند کیمیا هم؛ دوای دردمان نشد.
- در ادامه؛ چند کارشــناس اپیدمی و پاندومی با چند 
نمودار بسیار علمی ثابت کردند: درست است که کرونا 
در فروروردین پیک می شود اما نگران نباید بود؛  هوا که 
گرم شد هوای آنهم پس و اوضاع سالمت بسی خوب و 
نیک می شود! خب؛ هوا گرم شد و بعد هم  سرد شد؛ اما 
.... بازار کرونا همچنان داغ و داغتر شــد! راستی چقدر 
زود زود؛ نمــودار کرونا پیک می شــود وچقدر تند تند  

نمره موج های کووید ۱9 بیست می شود؟!    
- بازهم در ادامه؛ پزشــکان آمدنــد و گفتند: خیال تان 
راحت در بین ویروس ها؛ کرونا کامبیزشان است یعنی 
آزارش به کســی نمی رسد اگر هم برســد پیرپاتال ها را 

چپه می کند که خب؛ بذار بکند!!         
- بعــد نوبت رســید بــه روانشناســان که اضطــراب و 
استرس این بیماری را در جامعه رفع کنند... البته آنها 
در انجام وظائف محوله، موفق تر از بقیه عمل کردند! 
چون ریشه ترس از کرونا را به کل برطرف کردند! البته 

به عقیده برخی هم؛ در این کار کمی افراط کردند! چون 
این روزها برای ایجاد استرس در جامعه و خنثی کردن 
توصیه های روانشناســان؛ رابراه از مرده شوران دعوت 
می شود که بگویند: آنها چگونه جسدهای کرونایی را 

شستشو می کردند!
-  دکترهــا هم کــه در اول کار تا توانســتند رقصیدند و 
رقصیدنــد امــا این روزهــا آنها هم دیگــر نمی رقصند 
البتــه نه به بهانه اینکه زمین کج اســت بلکه به خاطر 
کج بودن دیوارهاســت؛ همان دیوارهای حاشایی که 

خشت اولش کج است!    
- سلبریتی ها هم که همیشــه باید چیزی بگویند و آن 
چیز هم همیشه باید مخالف اوضاع موجود باشد؛ در 
مورد کرونا هم طبق معمول افاضاتی فرمودند.... مثال 
اگر تاتر و ســینماها تعطیل شد؛ گفتند: »چرا تعطیل 
شــد؟ بدون ســرصحنه رفتن، از کجا نــان بخوریم؟« 
وقتی تعطیل نشــد؛ »گفتند: چرا تعطیل نشــد؟ سر 

صحنه با وجود این ویروس، چگونه نان بخوریم؟«   
- مریضــی و مرض ها هم بین مردم فقط بــه دو گروه 
تقســیم شــد: ۱- کرونا 2- ســایر امراض!  ... یعنی همه 
مرض های دنیا یکطرف و کرونا هم؛ یک طرف! بعنوان 
مثــال؛ همکاری که عالئم بیماری داشــت با برگه ای که 

نشان می داد تست کرونایش منفی است به اداره آمد 
تا خیال همه را راحت کند که بیماری او فقط یک سرما 
خوردگی ساده است ... انصافا خیال همه راحت شد؛ 
اما بعد، همه همکارانش در اثر همان ســرماخوردگی 

ساده؛ یکهفته بستری شدند!    
- مکتشفین هم از قافله عقب نماندند و در مسابقه کی 
زودتر واکسن می سازد گوی سبقت را از هم ربودند و از 
طرفی هم؛ مخترعین ویروس یاب از راه دور را ساختند 

و آزمودند اما آنها هم یکی یکی قافیه را باختند.
- کرونا هم دو نوع شد کرونای مردم؛  کرونای مسئولین! 

که این کرونا کجا و آن یکی کجا؟
 راستی؛ صحبت از مسئولین شد ....

- مسئولین هم طبق معمول و روال همیشگی دسته 
گلشــان را  بــه آب دادند و هر بار قانونی گذاشــتند اما 
آنرا جایی دیگــری ول دادند .... آخرین معجزه شــان 
هم تعطیلی مشــاغل از ساعت 6 بود البته  با تقلید از 
فرنگی ها ... اما نمی دانســتند فرنگی ها این قانون را 
برای این گذاشتند که فعالیت های شبانه کلوپ های 
شان را تعطیل کنند.... ما که کلوپی نداریم! شاید هم 

داریم؟      
- خالصــه از معتــادان گرفتــه تــا دالکان هریک چیزی 
گفتند و رفتند اما کرونا همچنان بیخ ریش مان مانده 

و معلوم هم نیست چقدر می ماند!
خبرآنالین

ایسنا- بــه دنبال انتشار خبر خودسوزی زنی در بندرعباس به دلیل تخریب منزلش 
توســط ماموران شهرداری، نمایندگان مجلس شورای اســالمی با وعده پیگیری این 
موضوع بر لزوم محاکمه متخلفان و خاطیان این حادثه و دلجویی از خانواده آسیب 

دیده تاکید داشتند.
چند روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که ماموران شهرداری بندرعباس 
منزل زنی را تخریب کرده و این بانوی ۳5 ساله در واکنش، اقدام به خودسوزی می کند. 
در حال حاضر بنا بر گفته فاطمه نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان این زن بندرعباســی با ۱7 درصد سوختگی از ناحیه دست و قفسه سینه، در 

بخش سوختگی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری است.
بعــد از وقــوع این حادثــه، مجتبی قهرمانی دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان 
بندرعباس از برخورد با مســببانش ســخن گفت و توضیح داد: پرونده قضایی برای 
متخلفین تشکیل و چگونگی رویداد در دست بررسی است همچنین به سازمان های 

حمایتی هم دستور قضایی داده شده که به این خانواده کمک فوری شود.
رضا مختاری بازرس کل استان هرمزگان نیز با تاکید بر برخورد بدون اغماض و قانونی 
با عوامل و مقصران اظهار کرد: این پرونده به صورت ویژه در دســت بررســی است و 
تا حصول نتیجه به طور جدی و مســتمر پیگیری خواهد شــد. تصرف اراضی ملی به 
صورت غیرقانونی مجاز نیست و امری غیرقانونی محسوب می شود اما باید این گونه 

مسائل به شیوه صحیح و به دور از حادث شدن این گونه اتفاقات انجام شود.
در توضیح علت تخریب خانه زن بندرعباسی، اسماعیل موحدی نژاد معاون خدمات 
شهری شهرداری بندرعباس گفت: منزل این خانم در زمین های تصرفی ملی ساخته 
شده بود و ساخت و ساز آن غیر قانونی بود. پیش از این، چندین مرتبه به این خانواده 
برای ترک محل تذکر داده شده بود زیرا در منطقه غیرمجاز و نا امن در بستر رودخانه 

اقدام به ساخت اتاقک کرده بودند. 
او این را هم گفت که از این خانم با حضور گروهی از طرف شهرداری بندرعباس دلجویی 
شــده و طبق دستور شــهردار  عالوه بر پرداخت تمام هزینه های درمان با هماهنگی 

وزارت مسکن و شهرسازی زمینی به این خانواده اهدا شود.
نمایندگان استان هرمزگان در مجلس نیز با انتشار پیامی، تخریب خانه زن بندرعباسی 
را غیرانسانی و وهن جامعه  اسالمی توصیف کرده که وجدان جمعی را به شدت آزرده 
کرده است. این نمایندگان وعده پیگیری جدی این حادثه را داده  و ضمن محکومیت 
شــدید آن خواهان محاکمه متخلفان و خاطیان و دلجویی از خانواده آســیب دیده 
شدند. همچنین پیشنهاد کردند که موادی به قانون شهرداری ها اضافه شود تا اختیار 
اقدامات قهری رأسا از شهرداری ها سلب شده و یا  این نهاد جهت انجام این مهم، ملزم 

به تربیت و آموزش جدی مأموران خود شود.
سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیســت نیز روز گذشته در صفحه توییتر خود 
از سفر به بندرعباس برای پیگیری روند ممنوعیت صید ترال و درمان این زن مظلوم 
سرپرســت خانوار ســخن گفت و این را هم اضافــه کرد که اصالح قوانیــن موجود در 
مجلس و نیز توضیح از وزیر کشور درباره چرایی تکرار مسائلی از این دست در دستور 

کار خواهد بود.
شب گذشته رئیس و اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس با حضور در بیمارستان 
شهید محمدی از مصدوم حادثه تخریب منزل مسکونی توسط شهرداری بندرعباس 
عیادت کردند. آن ها در جریان روند رسیدگی به وضعیت و مراحل درمان او قرار گرفته 

و قول همکاری و مساعدت برای رفع مشکالتش را دادند.
همچنیــن جمعی از مقامات اســتانی همچون علی صالحی رئیس کل دادگســتری 
اســتان هرمزگان نیز با عیادت از این بانوی بندرعباسی از او به دلیل اتفاقات رخ داده 

دلجویی کرده و دستورات الزم را جهت رفع هرچه سریعتر مشکالتش صادر کرد.
با وقــوع این حادثه تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی نیز در صفحات 

شخصی خود در توییتر واکنش نشان دادند.
فاطمه قاسم پور نماینده تهران و رییس فراکسیون زنان مجلس نوشت: » در اتفاقات 
دردناکی مانند آنچه در  بندرعباس رخ داد، مســئولین بدون توجه به کرامت انسانی 
صاحبان خانه و تبعات ناگوار انسانی این برخورد، عمل کردند. در مواجهه با تبعات 
توسعه نامتوازن شــهری، بایســتی کرامت افراد به طور کامل تامین شود وزیر کشور 

نسبت به این امر مسئول است و باید پاسخ گو باشد.«
الهام آزاد نماینده نایین و عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: »با بی تدبیری سرپناه 
کســی را خراب کردند که جز خداوند یاوری نداشــت. صحنه استعانت مادر و فرزند از 
خداوند و فریاد خدای آن کودک دل هر انســانی را به درد می آورد.  عالج بعد از واقعه 
خود درد اســت و تکرار دو حادثه مشابه در یک ســال جای تامل دارد، به پیگیری این 

حادثه و علل آن خواهیم پرداخت.«
فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین و عضو دیگر فراکســیون زنان در واکنش به این 
اتفاق در صفحه شخصی خود نوشــت: »سرپناه زن سرپرست خانواری که به سختی 
زندگــی می کند را خراب کردید در حالیکه به دادش نرســیدید و جایی برایش فراهم 
نکردید؟! به صورت ویژه این اقدام غیرانسانی را در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست 

خانوار از سوی مجلس پیگیری خواهم کرد.«
علیرضا زاکانی نماینده قم و رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز گفت: »اتفاق تلخ 
بندرعباس   رفتاری سرشــار از تبعیض و نمونه ای از پلشتی ها و میراث شوم مدیریت 
عناصر قدرت و ثروت در کشور است. مجلس انقالبی  در تالش برای خشکاندن ریشه 

فقر، فساد و تبعیض هاست.« 
احمــد مرادی نماینــده هرمزگان تصریــح کرد: » تخریب اطاقکی  در حاشــیه شــهر 
بندرعباس متعلق به خانمی سرپرست خانوار توسط مامورین شهرداری  و ضجه های 
التماس گونه دختر بچه معصوم، دل هر انســان با وجدانی را به  درد  می آورد.  کجای 
شــرافت  و انسانیت است که در این شــرایط بد اقتصادی خانه را بر سر مردم بی پناه 

ویران کنیم.«
علی اصغر عنابســتانی نماینده سبزوار با طرح چند پرسش این گونه واکنش نشان 
داد: » جلوگیری از ساخت و ساز خارج از ضابطه انجام وظیفه است اما آیا تأمین حداقل 
سرپناه برای یک خانواده محروم وظیفه نیست؟!  چرا نمی توانیم بفهمیم که می شود 
ابتدا برای این خانواده فکری کرد و سپس بنای غیرمجاز را تخریب نمود؟!  همین کاری 

که حاال بعد از این فاجعه و جریحه دار شدن احساسات مردم خواهیم کرد.«
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تایباد و عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس گفت: » فکــر می کنم فریاد خدا! از ســوی این کودک بــی پناه، برای 
ویرانی شهرداری بندرعباس  و وزارت مسکن و شهرسازی  و استانداری هرمزگان و همه 
ما که مسئولیتی داریم، کافی باشد! چقدر مسئوالن اجرایی ما در این سرزمین قانون را 

بد می فهمند! چقدر بد اجرا می کنند! چقدر قانون و مسوالن با مردم فاصله دارند!«
فراموش نکنیم چند ماه پیش یعنی اوایل خرداد امسال حادثه مشابهی در کرمانشاه 
رخ داد و آسیه پناهی پیرزن آلونک نشین به دلیل تخریب خانه اش فوت کرد. آن زمان 
نیروهای اجراییات شــهرداری کرمانشاه قصد تخریب خانه این پیرزن کرمانشاهی را 
داشتند که او مقابل لودر آنها ایستاد تا مانع تخریب شود اما پس از درگیری با مامورین 

اجراییات، حین انتقال به اردوگاه چشمه سفید کرمانشاه جان باخت.
6 ماه گذشــته نیز برخی از  مسئولین کشوری و اســتانی به این نوع برخورد مامورین 
شهرداری واکنش نشان دادند اما ظاهرا آن قدر بازدارنده نبوده که مجددا حادثه غم 
انگیــز دیگری در بندرعباس رخ داد؛ انتظار مــی رود با اصالح رویه و یا حتی بازنگری در 

قوانین دیگر شاهد تکرار این اتفاقات تلخ نباشیم.

واکنشنمایندگانمجلسبهحادثه
تخریبخانهزنیدربندرعباس

اظهارات مهم روحانی درباره یارانه ۱۰۰ هزار تومانی و ورود به موج سوم کرونا

کمکبالعوضدولتبه۳۰میلیوننفر
اخبارنقد

آناج- حسن گلی کارشناس مسائل قفقاز با حضور 
در برنامه فکرانه دفتر مطالعات جبهه فرهنگی تبریز 
به تحلیل توافق صلح باکو-ایروان-مسکو پرداخت 

و گفت:
“مناقشــه قره باغ بر ســر نواحی پیرامــون قره باغ و 
درواقع هفت شهر مسلم جمهوری آذربایجان محل 

نزاع نبود.
دولت ارمنســتان این هفت منطقه را گروگان گرفته 

بود تا قره باغ را برای خودش نگه دارد.
آن ها بــه اصل حقوق بین الملل بــا نام حق تعیین 
سرنوشت عقیده داشــتند و جمهوری آذربایجان به 

اصل حفظ تمامیت ارضی کشورها اعتقاد داشت.
همه حقــوق و قطعنامه هــای بین المللــی به نفع 

جمهوری آذربایجان تمام شده بود.
توافق نامه صلــح قره باغ در ســاعت ۰۰:۰۰ به وقت 
مسکو منتشر شد که نشان می دهد، روح این بیانیه 

روسی است.
بیش از هر کســی و هر کشــوری منافع روســیه در آن 

توافق نامه لحاظ شده است.
ضمــن اینکــه ترکیــه توانســته اســت به بخشــی از 

خواسته های خود برسد.
گرچه در بیانیه صلح اســمی از ترکیه نیست اما آنکارا 
از طریــق کانال آذربایجان به خواســته نســبی خود 

رسیده است.
در این بیانیه سرنوشت حقوقی قره باغ مشخص 

نشده است.
در آن تصریح شده است که سه شهر غیر قره باغی که 
در اشــغال ارمنستان است به آذربایجان بازمی گردد 
اما بازگشــت قره بــاغ به خاک آذربایجان مشــخص 

نشده است.
اگــر بیانیــه را به صــورت عمیق نــگاه کنیــم، در یک 
نیم بندی اشــاره شــده اســت که آذربایجان بایستی 

امنیت کریدور ارمنستان و قره باغ را تأمین کند.
شــاید این بــه این معنا باشــد که قره بــاغ را متعلق 
به آذربایجان دانســته اند اما خواســتار تضمین این 

امنیــت هســتند؛ ولیکن صراحــت نــدارد و بعدها 
همین می تواند منشأ درگیری های حقوقی و زمان بر 

و آبستن جنگ باشد.
مــن به تبعیت از سیاســت جمهوری اســالمی ایران، 
عالقه مند به تمامیت ارضی آذربایجان هســتم و به 
عنوان کســی که با مسائل آذربایجان زندگی می کند 
عالقه مند بودم که همه اراضی اشغالی آذربایجان با 
همان ادبیاتی که رهبر انقالب گفته اند بدون چون و 

چرا آزاد بشود.
اآلن در بخــش عمــده ای از منطقــه مورد مناقشــه 
قره باغ، نیروهای حافظ صلح روسی مستقر هستند.
یک نکته ای که در این بیانیه لحاظ نشده، این است 
کــه ضامن هــا و تضمین کننــدگان ایــن بیانیه چه 

کسانی هستند؟
ای کاش دوســتان آذربایجانــی مــا تأمل بیشــتری 

می کردند و این عجله اتفاق نمی افتاد.
در حال حاضر شخص حقیقی پوتین ضامن اجرای 

این بیانیه است نه الزمًا تمامیت روسیه.
از طرف دیگر نخســت وزیر ارمنســتان حاضر نشده 

است که در جلوی دوربین این بیانیه را امضا کند.
در روسیه با وجود اینکه پوتین در اواسط جنگ گفته 
بود که ما در صــورت ورود آذربایجان به خاک اصلی 
ارمنســتان به پیمان امنیتی خودمان عمل خواهیم 

کرد.
ولــی هم زمان بــا جمــالت پوتیــن، در ســطوحی از 
فدراسیون روســیه هم به صورت عملی و هم تئوری 
حمایت های جانبدارانه قابل توجهی از ارمنســتانی 

که در خاک آذربایجان می جنگید انجام شد.
بنابرایــن ایــن بیانیه در روســیه اجماع نظــر ندارد. 
روسیه به عنوان یکی از روسای گروه مینسک، اشتراک 
مذهبــی بــا ارمنســتان دارد و آنجا را حیــات خلوت 

خصوصی خود می داند که پایگاه نظامی هم دارد.

هیــچ کدام از این مســائل بــرای آذربایجــان صادق 
نیست، چرا که روسیه نه پایگاه نظامی در این کشور 

دارد و نه اشتراک مذهبی با آذربایجان.
طبیعــی اســت که روســیه هیــچ گاه نتوانــد ضامن 
منافع آذربایجان شود ولی این مسئله را آذربایجان 

پذیرفته است.
اگر آذربایجــان بیانیه ای را امضــا می کرد که قابلیت 
این را داشــت تا یــک پیمان منطقه ای شــود و ایران 
و ترکیــه آن را تضمین می کردند، می توانســت ثبات 

بیشتری داشته باشد.
زمان نشــان خواهد که نخســت وزیر ارمنستانی که 
معلوم نیســت چــه سرنوشــتی خواهد داشــت، آیا 
قــدرت اجرایی کردن این تعهدات را خواهد داشــت 

یا نه؟!
با بیانیه قره باغ، مناقشه قره باغ تمام شده نخواهد 

بود و تنها وارد فاز جدیدی شده است.
آذربایجان می توانســت با رشــادت و شهادت ارتش 
آذربایجان خیلی ســریع به خانکنــدی مرکز قره باغ 
برســد و زمینه آزادســازی همه مناطق اشــغالی را به 
طور کامل فراهم کند، چراکه ارتش ارمنســتان از هم 
پاشیده بود و کسی نمی توانست از مردم آذربایجان 

در مورد قره باغ سهم خواهی کند.
بیانیه ی امضاشده محل سهم خواهی از منافع مردم 
آذربایجــان خواهد شــد و منافــع آذربایجــان به آن 
معنایی که در بیانات رهبر انقالب بود تأمین نخواهد 

شد.
با ایــن حــال مــا از آزادی شوشــا و بخشــی از اراضی 
اشــغالی آذربایجان که با رشــادت ارتش و نیروهای 
مردمــی و دیــن داران آذربایجــان بــه دســت آمده، 
خوشحال هستیم و امیدواریم مناطقی هم که وعده 
تخلیه و آزادی آن داده شــده اســت در عمل محقق 

شود.”

روحتوافقنامهصلحقرهباغ،روسیاست

دکترهادیگرنمیرقصند!



اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل33روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3712     یکشنبه  2  آذر  ماه 1399

 

افزایشمرکزنشینی
با»دستمزدمنطقهای«

قانون کار را »توافقی« نکنید!
فارس- اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: شــهرک های صنعتی 
آذربایجان شــرقی از مســائل کمبود برق، آب و نامناســب بودن 
جاده ها رنج می برند که هرچند الینحل نیستند چندان ساده هم 

به نظر نمی رسند.
 محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان آذربایجان شرقی اظهار کرد: اخیرا آقای حائری 
معاون وزیر نیرو قول داد رقم ۱76 میلیارد تومان برای ایجاد ســه 
پست توزیع در استان اختصاص یابد که هنوز این اتفاق نیفتاده 

است. 
وی افــزود: الزم اســت رقــم مــورد نیــاز بــرای تامین بــرق صنایع 
مختلف که از طریق اعتبارات استانی قابل تامین نیست به شکل 
مکتوب ارائه شــود تا از طریق نمایندگان پیگیری های الزم را برای 

تامین برق مورد نیاز استان انجام دهیم.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در عیــن حــال خاطرنشــان کــرد: 
شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی از مسائل کمبود برق، آب و 
نامناســب بودن جاده ها رنج می برند که هرچند الینحل نیستند 
چندان ســاده هم به نظر نمی رســند. وی یادآور شــد: تنش آبی 
سال گذشته در تبریز را به سختی سپری کردیم و امسال دیگر نمی 
توان وضعیت ســال گذشــته را تحمل کرد بنابراین باید تدبیری 
اندیشیده شود و به فکر تامین منابع آبی پایدار باشیم که اگر آب 

تبریز کم باشد اول از همه آب صنایع قطع خواهد شد.
این مســوول با اشــاره به مشــکالت واگــذاری زمین هــای اوقافی 
شــهرک ســرمایه گذاری خارجــی آذربایجان شــرقی ابراز داشــت: 
ظاهرا با وجود توافق با اوقاف مشــکل هنــوز به قوت خود باقی 
اســت؛ از نظر ما این مشکل حل و صورت جلســه نیز شده است 

مگر اینکه مراجع باالتر مخالفتی داشته باشند.
پورمحمــدی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا اشــاره 
به بهبــود وضعیت کســب و کار در آذربایجان شــرقی بر اســاس 
نظرســنجی پایش ملی محیط کســب و کار تصریح کرد: از بهبود 
وضعیت اســتان خوشحالیم اما از متولیان امر کسب و کار  تقاضا 

داریم نقاط ضعف استان را برطرف کنند.
وی ادامه داد: باید بررسی های الزم در استان صورت گیرد تا نقاط 
قوت شــاخص محیط کســب و کار در آذربایجان شرقی تقویت و 

برای برطرف کردن نقاط ضعف برنامه تهیه شود.
وی ادامــه داد: آذربایجان شــرقی  بــا بیش از  ۱۰۰ ســال فعالیت 
اتاق بازرگانی تبریز باید همچون گذشــته مرکز اصلی کسب و کار 
کشور باشد و برای رسیدن به این هدف آن تعداد از شاخص های 
محیط کســب و کار اســتان که وضعیت مناســبی ندارند بررسی و 

اصالح شوند.

رخ نمایی پدیده فروش اجباری در زنجان؛

روغنبهشرطپرکردن
سبدخریدخانوارهایزنجانی

ایســنا- رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان زنجان 
گفت: برخی شــرکت های توزیع، روغن مصرفی خانوار را به شرط 

خرید دیگر کاالها، می فروختند.
ناصــر فغفــوری، اظهار کرد: بررســی میدانی بازرســان در روزهای 
گذشــته نشــان داد که تعــدادی از شــرکت های پخــش و صنوف 
توزیعــی، فروش روغــن مصرفی خانــوار را منوط به خرید ســایر 
اقالم مصرفی از قبیل رب  گوجه فرنگی، تن ماهی و ... کرده بودند 
که بر اســاس ماده 6۴ قانون نظــام صنفی تخلف بوده و معادل 

تخلف فروش اجباری است.
وی افــزود: در حــال حاضــر روغــن مصــرف خانــوار به وفــور در 
بــازار وجــود دارد و عرضه آن در همــه فروشــگاه های زنجیره ای، 
شرکت های تعاونی مصرف، فروشگاه های توزیعی سراسر استان 
آغاز شــده و انتظار مــی رود کمبودی در این رابطه گزارش نشــود 

حتی می توان گفت بازار به حد اشباع رسیده است.
این مســئول ادامه داد: بازرســان ســازمان صمت و اتاق اصناف 
در چندین مورد با شــرکت های پخش متخلف در استان برخورد 
کرده و در صورت مشاهده و دریافت گزارش، با متخلفان برخورد 
قانونــی می کنند و در ادامــه مراتب قانونی به ســازمان تعزیرات 

حکومتی ارسال خواهد شد.
از  زنجــان  اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
شــهروندان درخواســت کرد در صورت مشــاهده هرگونه تخلف 
صنفــی، مراتب را به ســامانه ۱2۴ گــزارش دهند تا شــکایات آنان 

بررسی و پیگیری شود.
و  بــازار  گســتردگی  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  فغفــوری 
محدودیت هایــی کــه اداره بازرســی ایــن ســازمان دارد، انتظــار 
مــی رود شــهروندان عالوه  بر شــناخت و صیانــت از حقوق خود، 
مــوارد تخلف را به این ســازمان اعالم کنند تــا از تخلفات پیش از 

آنکه گسترده تر شده، پیشگیری شود.

اخبار

ایســنا- رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی 
گفت: بــه منظور حفظ حقــوق عامه و پیشــگیری از 
وقوع جرم، تنها به شرط رعایت شاخص های احداث 
آزادراه و مســایل ایمنــی اجازه افتتــاح آزادراه تبریز- 

سهند داده خواهد شد.
موسی خلیل الهی با بیان اینکه خوشبختانه پس از 
سال ها آزاد راه تبریز – سهند به بهره برداری خواهد 
رسید، افزود: البته احداث یک آزادراه مبنی بر رعایت 
شاخص هایی بوده که باید رعایت شود و متاسفانه 
تاکنون اصول مــد نظر در این پروژه رعایت نشــده 

است.
وی خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس مکاتبــات انجام 
شده با اســتانداری آذربایجان شرقی، در صورتی که 
مسایل ایمنی و شاخص های مدنظر در احداث آزاد 

راه رعایت نشــود، اجــازه افتتاح و بهره بــرداری از آن 
داده نخواهد شد.

وی ادامــه داد: متاســفانه خاطره خوبــی از احداث 
برخــی پروژه هــای راهســازی در اســتان، از جملــه 
اتوبان شهید کســایی که در طول ۱7 کیلومتر اتوبان 
خروجی هــای متعــددی ایجــاد و باعــث افزایــش 
تصادفــات و تصــرف اراضــی ملی شــده، در اذهان 

عمومی نمانده است.
اســتان،  دادگســتری  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه 
خلیل اللهی تأکیــد کرد: با توجه به این مســاله، به 
منظور حفظ حقوق عامه و پیشــگیری از وقوع جرم، 
تنها به شــرط رعایت شــاخص های احداث آزادراه و 
مسایل ایمنی اجازه افتتاح آزادراه تبریز- سهند داده 

خواهد شد.

 

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس  ایرنــا- 
آذربایجان شــرقی گفت: تنها 2۰ درصــد از منابع وصولی 
معادن مختلف واقع در منطقه به این استان بر می گردد 

که سهم بسیار ناچیزی است.
داوود بهبودی، سهم اســتان ها از منابع وصولی معادن 
را طبــق نص صریح قانون ۱5 درصد اعــالم و اضافه کرد: 
متاســفانه از این ســهم طی ســال های اخیــر در بهترین 

شــرایط تنهــا 2۰ درصد بــه آذربایجان شــرقی برگشــت 
داده شــده اســت که با توجــه به حجم ذخایــر معدنی و  

درآمدهای عمومی آن، راضی کننده نیست.
وی مجمــوع حقــوق دولتــی وصــول شــده از معــادن 
آذربایجان شرقی طی سال گذشته را 2۳5 میلیارد تومان 
اعالم کرد و اظهار داشت: بر اساس قوانین وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت در حالیکه بایــد حداقــل ۱5 درصد آن 
معادل ۳5 میلیارد تومان به اســتان برگــردد، تاکنون 2۰ 

درصد این مبلغ تحقق یافته است.
بهبــودی با انتقاد از شــفاف نوبدن عملکــرد و اطالعات 
وزارت صمــت دربــاره تخصیــص اعتبــارات مربــوط به 
درآمدهــای عمومی معادن اســتان ها، یــادآوری کرد: در 
حالی که قرار بر این بود تا منابع مربوطه به اســتان های 
معدنی اختصاص داده شــود، اما در عمل شاهدیم این 
منابع حتی به استان هایی که هیچ معدنی در آنها وجئد 

ندارد نیز تخصیص داده می شود.

بــه گفته وی  تا پارســال وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
درآمدهای وصولی اســتان های معدنی را به استان های 
غیرمعدنــی نیز داده اســت که این امر خــالف قانون می 

باشد.
بهبودی با تاکید بر اینکه مدیریت ارشد آذربایجان شرقی 
با حساســیت و جدیــت کامل پیگیــر ســهم ۱5 درصدی 
درآمدهای وصولی معادن اســتان اســت، گفــت: انتظار 
داریم این سهم قانونی به طور کامل به استان های دارای 
شــرایط به طــور کامل پرداخت شــود تا بخــش مهمی از 

مشکالت اقتصادی این مناطق رفع شود.
وی افزود: اعتبارات حاصل از درآمدهای وصولی معادن 
عــالوه بر توســعه و تجهیــز این بخش اقتصــادی مهم و 
تاثیرگذار، در حوزه های توســعه بخش راه و زیرســاخت 

های مختلف توسعه ای نیز هزینه می شود.
به گزارش ایرنا، بخش معدن آذربایجان شرقی با بیش از 
8.6 میلیارد تن ذخایر شناخته شده، رتبه نخست کشور را 

دارد و در هفت ســال گذشته در سایه سرمایه گذاری های 
انجام شــده بیش از ۱۰ هزار فرصت شــغلی در این حوزه 
راهبردی و دارای ارزش افزوده در سطح استان ایجاد شده 

است. 
طــی دولت هــای یادزهــم و دوازدهــم میزان اســتخراج 
ســالیانه مس از معادن آذربایجان شــرقی بــا افزایش 2 
برابــری از 7 میلیون به ۱۴ میلیون تن رســیده اســت و در 
همین مــدت با بهره بــرداری از فــاز دوم تغلیظ مجتمع 
مس ســونگون ظرفیت این مجتمــع از ۱5۰ هــزار به ۳۰۰ 
هزار تن کنسانتره افزایش یافته و عملیات احداث فاز ۳ 
کنســانتره مس نیز برای افزایش ظرفیت آن به ۴5۰ هزار 

تن آغاز شده است.
میزان ذخایر فلزی شناسایی شــده از سال 92 تا سال 99 
در آذربایجان شرقی ۱56 میلیون تن است که طبق آخرین 
آمارهــا 2۱ میلیارد تومان ســرمایه گــذاری در آنها صورت 

گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- چند سالی است که در 
زمینه بازیافت الســتیک فعالیتی صورت نمی گیرد و 

عماًل این صنعت به فراموشی سپرده شده است.
ایــن روزهــا قیمــت بســیاری از اقالم رونــد صعودی 
گرفتــه و گرانی هــا بــه صنعت الســتیک هم رســیده 
اســت. افزایش چشمگیر قیمت الستیک باعث شده 
که بسیاری از افراد به بازار فروش الستیک دست دوم 
پناه ببرند و از این رو این بازار رونق زیادی نسبت به 

قبل گرفته است. 
طبــق مشــاهدات میدانــی، الســتیک فروشــان در 
جنــوب شــهر تهران اقــدام بــه تعمیر الســتیک های 
دست دوم می کنند و اگر الســتیکی قابلیت بازیافت 
نداشته باشد، آن ها را انبار کرده و با قیمتی مطلوب 
به کارخانجــات تولید مواد مصنوعی می فروشــند. 
منظور از تعمیر الســتیک های دست دوم، این است 
که اگر الســتیکی قابلیت تعمیر داشته باشد، روکشی 
را  کاال  ایــن  آن،  روی  آج  درج  بــا  و  کشــیده  آن  روی 

می فروشند. 
به گفته دبیر انجمن مراکز اســقاط خودرو کل کشور 
الستیک های فرســوده باید تجزیه و تبدیل به کاالی 
دیگــری شــوند کــه در ایــران رســیدگی بــه کاالهای 
فرســوده از خــودرو گرفته تا دیگر محصــوالت مورد 

استفاده در آن، به فراموشی سپرده شده است.
به گفته این مقام مسئول الستیک ها از مواد پلیمری 
تشــکیل شــده اند که تجزیه آن ها در طبیعت حدود 
2۰۰ ســال به طول می انجامد. بازیافت الستیک های 
مســتعمل و فرســوده عالوه بــر حفاظــت از محیط 
زیســت، باعث ایجاد اشــتغال، درآمدزایــی و تولید 

مواد اولیه در کشور می شود.
مشــکلی که اکنون در حوزه صنعت الســتیک وجود 
دارد، گرانی الســتیک، فراموشــی بازیافت آن و رونق 
گرفتن الستیک دســت دوم و مشکالت پی در پی آن 

است. 
احمد موالیی یکی از فروشــندگان الســتیک، با اشاره 
به  افزایش خرید و فروش الســتیک های دست دوم 
در بازار، گفت:  این روزها الســتیک در بازار به شــدت 
گران شــده و این گرانــی گویا تمامی نــدارد. نه تنها 
الستیک نو بلکه الســتیک دست دوم هم بسیار گران 
شــده اســت و مثل همه کاال های دیگر اگر الســتیک 

دست دوم موجود باشد، روی هوا آن را می زنند.

او بــا تاکید بــر اینکه گرانی های اخیــر باعث افزایش 
خرید و فروش الستیک دست دوم شده است، گفت: 
این روزها با گرانی الســتیک، هر کســی که الستیکش 
پنچر می شــود، دنبال الســتیک دســت دوم اســت. 
الســتیک نو قیمتش باالســت، دیگر هیچ کسی آن را 

نمی خرد.
به گفته این فروشــنده قیمت الستیک در بازار دست 
دوم، طیــف گســترده ای دارد. قیمــت یــک حلقــه 
الســتیک دست دوم مناسب برای پژو 2۰6 و پژو ۴۰5، 
از 6۰۰ هزار تومان شروع می شود و تا 7۰۰ هزار تومان 
می رســد. او بیان کرد: الســتیک خودرو های خارجی 
نیــز قیمت دو برابــری دارند و میلیونی هســتند؛ به 
طــور مثال قیمت یک حلقه الســتیک مناســب برای 

خودروی آفرود دست دوم، ۱2 میلیون تومان است.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایرسواری!
مصطفــی تنهــا، ســخنگوی انجمــن تولیدکنندگان 
الســتیک، با اشــاره بــه افزایش 5۰ درصــدی قیمت 
تایرســواری، گفــت: از 28 آبــان 5۰ درصــد به قیمت 
الســتیک اضافه شــد، چرا که مواد اولیه بسیار گران 
شده است. این افزایش در حالی رخ داده که قیمت 
مواد اولیه از اول ســال تاکنون ۱۰۰ درصد گران شده 

است.  
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان الستیک بیان کرد: 
نخ تایر از اول سال که ۱2۰ هزار تومان بود به 22۰ هزار 
تمان رسیده، کائوچو مصنوعی تولید پتروشیمی ۱۰ 
هزار تومان بوده که اکنون به ۴۰ هزار تومان رســیده 
اســت. روغن فرآیندی تایــر تنها از شــهریور تاکنون 
۳۰ درصد افزایش یافته اســت. زمانی که مواد اولیه 
گران شــود قطعا قیمت کاالی نهایی هــم باید گران 

شود.
تنها با بیان اینکه نرخ ارز تاثیر مســتقیمی بر نرخ کاال 
دارد، گفت: نه تنها قیمــت مواد داخلی بلکه قیمت 
مواد خارجی هم گران شده است، چرا که ارز تاثیرات 
مســتقیمی بر محصوالت داخلی دارد. اکنون نرخ ارز 

27 هــزار تومان اســت، این در حالی اســت که اوایل 
ســال حــدود 2۰ هزار تومــان بود و همیــن امر تاثیر 

مستقیم بر قیمت ها دارد.  
او تشــریح کرد: تولیدکننده مــوادی را که می آورد، با 
کمک نیرو هــای داخلی آن را تبدیل بــه کاالی نهایی 
می کند و می فروشــد. آمارها نشان می دهد که  تورم 
به میزان مشــخصی افزایش یافتــه که همین میزان 
تــورم بر قیمت تمام کاال ها تاثیر مســتقیمی دارد، در 
حال حاضر قیمت بســیاری از کاال ها 5۰ درصد گران 

شده است.  
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان الســتیک با تاکید 
بــر اینکه کمبــودی در حوزه الســتیک وجــود ندارد، 
بیان کرد: امســال ۳۰ درصد افزایش تولید الستیک 
داشــته ایم و کمبودی در این زمینه وجود ندارد. این 
افزایش قیمت مربوط به تایر ســواری اســت و سایر 

تایر ها افزایش قیمت نداشته است.  
به گفته تنها، افزایش 5۰ درصدی تایر دولتی نسبت 
به قیمت تایر در بازار آزاد ناچیز اســت و قیمت آن ها 

در بازار افزایش بیشتری داشته است.

بازیافت الستیک راهی در ارتقا این صنعت 
مغفول مانده!

سید امیر احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو 
کل کشور، در خصوص بازیافت الستیک، گفت: چند 
ســالی اســت که در زمینه اســقاط خودرو و بازیافت 
آن فعالیتــی صــورت نمی گیــرد و عمــاًل این صنعت 
به فراموشــی ســپرده شده اســت و متاســفانه طی 
سه سال گذشــته هیچ برنامه ای در خصوص خروج 
خودرو های فرســوده اجرایی نشــده است، هر چند 
هر از گاهی مصوباتی صادر می شــوند، اما در نهایت 

خروجی ندارند.
دبیر انجمن مراکز اســقاط خودرو کل کشور تشریح 
کرد: اگر مراکز اســقاط فعال نباشند، تولید الستیک 
بازیافتی و گنداله الســتیک فرســوده هــم نخواهیم 
داشــت. زمانی کــه مراکز اســقاط فعالیت داشــتند، 

بحــث فــروش گندالــه الســتیک فرســوده و پــودر 
الســتیک رونق داشــت و کارخانه های الستیک از این 

مواد اولیه و بازیافتی استفاده می کردند.
احمــدی تشــریح کرد: با توجه به اینکه ســه ســال و 
نیم است که مراکز اسقاط در رکود به سر می برند، به 
همین روال یکی از تامین کننده های بخش الستیک 

از چرخه خارج شده است.  
دبیر انجمن مراکز اســقاط خودرو کل کشور تشریح 
کرد:  مراکز اســقاط و بازیافت نقش مهم و زیادی در 
جمع آوری الستیک و مشــتقات آن دارند و به همین 
دلیــل جمع آوری الســتیک هــم با مشــکالتی رو به رو 
شــده اســت. با توجه به اینکه سه ســال و نیم است 
که بحث اســقاط صــورت نمی گیرد، بحــث بازیافت 
الســتیک های  و  نمی گیــرد  صــورت  هــم  الســتیک 

بازیافتی دپو و جمع آوری نمی شوند.  
احمــدی ادامه داد: بــه دلیل حجم اندک الســتیک، 
و به صرفــه نبودن بازیافت و تبدیــل آن، برخی این 
الســتیک ها را زیر خاک دفــن می کنند کــه در نتیجه 
باعث آســیب های جدی به محیط زیست می شوند، 
الســتیک از زباله های حجیم محســوب می شــود که 
فرآینــد دفن را با مشــکل مواجه می کنــد و به دلیل 
وجــود خلــل و فضای بــاز بیــن الســتیک  ها، زمینه 
مناســب برای رشــد حشــرات موذی فراهم می شود 
که به دنبــال آن خطر شــیوع بیماری  هــای واگیردار 

افزایش می  یابد.
به گفته دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو کل کشور، 
از الستیک های بازیافتی می توان در تولید بسیاری از 
محصوالت مانند انواع کائوچو، بلوکه های سیمانی، 
آســفالت، گازوئیل و چمن های مصنوعــی و تایل و 
کف پوش و تشــک های باشــگاهی و پارکی و پیست 
دو میدانی و ساخت قطعات آبخیزداری و انواع رزین 

و غیره استفاده کرد.
حــال با توجه بــه اینکه این صنعــت می تواند کمک 
زیــادی به حفظ محیط زیســت کند، انتظــار می رود 

مسئوالن بیش از پیش به این صنعت توجه کنند.

صدورمجوزافتتاحآزادراهتبریز-سهندبهشرطرعایتاصولایمنی

۲۰درصدمنابعوصولیمعادنبهآذربایجانشرقیبرمیگردد

گرانی الستیک، بازار دست دوم فروش ها را رونق داد

بازیافتالستیک،فعالیتیکهمغفولمانده!

فارس- رییس اســتانی ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
گفت: با بستن ســر دهنه های حوضه آبریز دریاچه، 
رونــد رهاســازی حق آبــه دریاچــه ارومیــه از آذر ماه 
امسال تا اوایل خرداد ماه سال آینده انجام می شود.

فرهاد ســرخوش، با بیان اینکه از خرداد تا آبان ماه 
بــر اســاس مصوبات ســتاد نجات بخشــی دریاچه 
ارومیه زمان تأمین حق آبه بخش کشــاورزی است، 
اظهار داشت: با بستن ســر دهنه های حوضه آبریز 
دریاچــه، روند رهاســازی حق آبه دریاچــه ارومیه از 
آذر ماه امسال تا اوایل خرداد ماه سال آینده انجام 
می شــود. وی ادامه داد: از این رو از آذر ماه امسال تا 

اردیبهشت ماه سال آینده از سد ها و رودخانه ها به 
سمت دریاچه ارومیه رهاسازی آب خواهیم داشت.

  رییــس اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه با 
بیان اینکه سال گذشــته یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
مترمکعب آب مازاد ســد های اســتان و یک میلیارد 
و 2۰۰ میلیون مترمکعــب از روان آب ها وارد دریاچه 
ارومیه شــده اســت، تصریح کرد: بر اســاس برنامه 
زمان بندی در صورت اتمام طرح های سخت افزاری 

طی امســال ســاالنه ۳.5 میلیــارد مترمکعب آب به 
سمت دریاچه رهاسازی می شود.

ســرخوش اذعــان کــرد: طــرح انتقــال تونــل آب، 
ســد های در دســت اجــرای حوضــه آبریــز دریاچه 
ارومیه از جمله سیلوه، چپرآباد و تصفیه خانه های 
در دســت اجرا تا پایان ســال به اتمام می رسد. وی 
عنوان کرد: امســال در مجمــوع 8۱۳ میلیارد تومان 
برای اتمــام طرح های ســخت افــزاری در این حوزه 

اختصــاص یافتــه کــه ۳2۴ میلیــارد تومــان از این 
اعتبــار در هفته هــای اخیــر تخصیــص داده شــده 
اســت. رییس اســتانی ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
یادآور شــد: کارگروهی برای مشــخص کردن منابع 
و  آذربایجان شــرقی  اســتان  در  ســد ها  مصــارف  و 
بــرآورد  از  پــس  کــه  دارد  وجــود  آذربایجان غربــی 
منابع و مصارف حق آبه زیســت محیطی دریاچه را 

مشخص و طی 6 ماه آن را رهاسازی می کند.

آغازرهاسازیحقآبهدریاچهارومیهازآذرماهامسال
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مهر- توفیقات دستگاههای امنیتی در همه زمینه ها از مبارزه 
باتروریسم تا مبارزه با اخاللگران اقتصادی، کشور را به جایی 
رسانده که به گفته مسئوالن، درخواست های سرمایه گذاران 

خارجی افزایش پیداکرده است.
 انتشار خبر هالکت »مالعمر شــاهوزهی« از سرکردگان ارشد 
گروه تروریستی جیش الظلم و طراح چندین حمله انتحاری 
به مردم و نیروهای حافظ امنیت کشــورمان در مناطق مرزی 
گویــای ایــن واقعیت اســت که به بیــان نورانــی رهبر معظم 
انقالب؛ »دوران بزن و در رو تمام شده است« و فرزندان ایران 
اســالمی در نیروهای مســلح و نهادهــای اطالعاتی و امنیتی 
کشــورمان به آنچنان توان و اشــراف اطالعاتی رسیده اند که 
خواب را از چشــمان بدخواهان ملت ایــران گرفته اند و هیچ 
اقــدام تروریســتی و کــور کورانه ای را بی پاســخ نه گذاشــته و 
در ســریع ترین زمان ممکن عوامل و ســرکرده های اقدامات 
تروریستی را به سزای اعمال پلید خود می رسانند، به گونه ای 
که حتی حامیــان آنها نتوانند به داد ایــن افراد خود فروخته 
و خائن بــه مردم خویش برســند و این افراد آنچنــان در تور 
امنیتی و اشــراف اطالعاتی ســربازان گمنام امــام زمان )عج( 
در دســتگاه های امنیتی کشور گرفتار می شــوند که باورشان 

نمی شود.
اقدامات و مأموریت های ســربازان میهن و گمنامان سرافراز 
دســتگاه های امنیتی کشور بسیار گسترده اســت و اقدامات 
و مأموریت هــای متنوعــی در حوزه مقابله با تروریســم، ضد 
جاسوسی، قاچاق ارز، کاال، مواد مخدر و… دارند که ما از بیشتر 
آنها به دالیل مختلفی بی اطالع هســتیم و تنها بخش کمی از 
این مأموریت ها و موفقیت ها رســانه ای می شــود. بر همین 
اساس برخی از توفیقات دستگاه های امنیتی کشور را از ابتدای 

سال تا کنون مرور بازخوانی و بررسی قرار می دهیم.
۱- هالکــت مالعمــر شــاهوزهی از ســرکردگان ارشــد گــروه 

تروریستی جیش الظلم
روز چهــار شــنبه 28 آبــان بود کــه رســانه ها از هالکت مالعمر 
شــاهوزهی )ملقب بــه مأل عمــر(، از ســرکردگان ارشــد گروه 
تروریســتی جیش الظلم و طراح حملــه انتحاری به اتوبوس 
حامــل رزمنــدگان ســپاه اصفهــان در ســال 97 به همــراه 2 
همراهش در منطقه تربت پاکســتان خبر دادند، اگر چه این 
عملیات توســط نیروهای امنیتی پاکستان صورت گرفت اما 

قطعًا با همکاری سربازان گمنام امام زمان )عج( بوده است.
به شــهادت رســاندن ۱۴ مرزبان ایــران در ســراوان، ربودن 5 
مرزبان ایرانی در ســال 92، ربودن ۱2 مرزبان ایرانی در سال 97 
و حمله به بالگرد در ســروان و حمله به پایگاه بسیج در نیک 
شــهر از ســوابق تاریکی جنایت بار این تروریســت سابقه دار 

است.
عمر شاهوزهی شرور خطرناک و معروف منطقه بلوچستان 
که یکی از سرکردگان قاچاق مواد مخدر در مرز بین کشور ایران 
و پاکستان محسوب می شــد، اقدامات تروریستی بیشماری 
را علیــه مــردم مظلــوم منطقه بــه تنهایــی و یا بــا همکاری 

گروهک های تروریستی دیگر به انجام رسانده است.
او در راستای مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
با ســلطنت طلبان خارج از کشور، ســرویس های جاسوسی 
کشورهای معاند ایران و منافقین در ارتباط بوده و کمک های 
اطالعاتــی و مالی زیــادی از آن ها برای تشــدید فعالیت های 
خــود در منطقه بلوچســتان دریافت کرده و بــه عنوان یکی 
از حامیان گروهک های تروریســتی موسوم به سپاه صحابه، 
جیش النصر، جیش العدل، جند الشــیطان مقادیری از این 
کمک های مالی و اطالعاتی را جهت انجام اقدامات تروریستی 

در اختیار گروهک های مذکور قرار می دهد.
2- دستگیری سرکرده گروه های تروریستی النضال

دستگیری سرکرده گروهک تروریستی النضال مسئول حمله 
تروریســتی خونین ۳۱ شــهریور ســال 97 اهواز یکــی دیگر از 
اقدامات ســربازان گمنام امام )عج( بود که چهار شنبه 2۱ آبان 

اعالم شد.
وزارت اطالعــات با صــدور اطالعیه ای اعالم کــرد: با اقدامات 
تخصصی و ترکیبی ســربازان گمنــام امام زمان )عــج(، »فرج 
هللا چعب« ســرکرده گروهک تجزیه طلب »حرکة النضال« 

شناسایی و دستگیر شد.
ســرکرده گروهک تجزیه طلــب حرکة النضال در ســال های 
اخیر قصد چندین عملیات بزرگ دیگر در تهران و خوزستان 
را داشــت و اخیرًا در حال برنامه ریــزی برای هدایت عملیات 
تروریستی جدیدی بود که با اشراف اطالعاتی سربازان گمنام 

امام زمان )عج( ناکام ماند.
ایــن گروهک کــه تحــت حمایــت مســتقیم ســرویس های 
اطالعاتی عربستان و رژیم صهیونیســتی قرار دارد؛ علی رغم 
صــدور حکم بین المللی برای ســرکردگان آن گروه، عملیات 

تروریستی در ایران را مدیریت می کرد.
۳- انهدام شبکه بزرگ قاچاق ارز

ضربه به اخالل گران شبکه بزرگ قاچاق حرفه ای ارز یکی دیگر 
از ابعاد فعالیت ســربازان گمنام امام زمــان )عج( که خبر این 

اقدام مهم ۱7 آبان منتشر شد.
مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت اطالعــات در 
اطالعیــه ای اعالم کرد؛ در راســتای برخورد با اخــالل گران بازار 
ارز، با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در اداره کل اطالعات استان یزد، ۴ شبکه بزرگ قاچاق ارز 

شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.
این شبکه به منظور پنهان ساختن ماهیت مجرمانه فعالیت 
خود، معامالت ارزی را بدون ثبت در سامانه سنا و با استفاده از 

حساب های شخصی مرتبط خود انجام می دادند.
برابر اسناد پرونده، حجم قاچاق ارز متهمین بیش از ۳۰ هزار 
میلیارد ریال ارزیابی شده است که در این عملیات بیش از ۳۰ 
نوع ارز مختلف به ارزش ریالی بالغ بر ۴5۰ میلیارد ریال کشف 
و ضبط شــد؛ بر همین اســاس تا کنون بیش از 5۰۰ حســاب 
بانکی مســدود و حــدود 5۰ نفر از افراد مرتبط با این شــبکه 

جهت رسیدگی پرونده تحویل مراجع قضائی شد.
۴- دستگیری ۱5 نفر از اعضای اصلی باند جعل اسناد بانکی

8 آبــان بود کــه وزارت اطالعات با صدور بیانیــه ای اعالم کرد: 
بیــش از ۱5 نفــر از اعضای اصلــی باند کالهبرداری ســازمان 
یافته تهیه چک های بانکی و جعل اسناد در استان آذربایجان 

شرقی را شناسایی و دستگیر کرده است.
این متهمان اقدام به کالهبرداری، جعل اســناد، تهیه و خرید 
و فروش چک های بانکی بالمحل نموده اند و تاکنون بیش از 

۴5 هزار فقره چک های برگشتی به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال 
از باند مذکور کشف گردید.

5- شناسایی و انهدام شبکه اخاللگران بازار ارز
دســتگیری ۴۳ نفر از دالالن و اخاللگران بازار ارز به اتهام ایجاد 
اخالل در بــازار و افزایش کاذب قیمت ارز در اســتان اصفهان 
یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های امنیتی 

کشور بود که در اول آبان ماه صورت گرفت.
این متهمان با اقدامات خالف قانون در بازار حقیقی و مجازی 
از جمله معامالت فردایی و داللی عمده در بازار، ضمن ایجاد 
اخــالل در بــازار و افزایــش کاذب قیمــت ارز، اقدام به کســب 

سودهای نامشروع کرده اند.
بر اساس اســناد و مدارک پرونده، گردش مالی متهمان بالغ 
بر 5۰ هزار میلیارد ریال بــوده و مقادیر قابل توجهی ارزهای 

خارجی از متهمان کشف و ضبط شده است.
6- انهدام شبکه متخلف ارزی در خراسان رضوی

شناســایی و انهدام شــبکه متخلف ارزی در اســتان خراسان 
رضوی در ۱۴ مرداد ۱۳99، یکی دیگر از اقدامات وزارت اطالعات 

در جهت مقابله با اخاللگران ارزی بود.
این شــبکه متخلف ارزی با اغفال برخی افراد و سو استفاده از 
کارت هــای بازرگانی آنان، حدود یک میلیــارد یورو ارز حاصل 
از صــادرات مربوطه را در اختیــار گرفته و در مــوارد غیر مجاز 
مصرف و منجر به اتالف ســرمایه ارزی کشور شده شناسایی و 
با هماهنگی دستگاه قضائی، اعضای اصلی شبکه و تعدادی 
از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت 

شدند.
7- شناسایی و توقیف ۱8 هزار الستیک دولتی احتکار شده

برخورد با اخاللگران و محتکران بخش دیگری از مأموریت های 
فرزندان ملت ایران در دســتگاه های امینی کشور است که در 
این ســال ها و با توجه به نوســانات موجود در بازار ارز و کاال و 
البته تالش عده ای برای ســود جویی بیشــتر و کســب مال از 
این طریق است. در همین راستا عامل اصلی اخالل در توزیع 
۱8۰۰۰ حلقه الســتیک دولتی در اســتان خوزستان در 2۳ مهر 
۱۳99 دستگیر و انبار احتکار کنندگان 28 هزار تن انواع ورق های 

فوالدی در اصفهان شناسایی و توقیف شد.
با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( در دو عملیات، عامل 

اصلی اخــالل در توزیع الســتیک دولتــی به نــاوگان حمل و 
نقل جاده ای در اســتان خوزستان دستگیر و انبارهای احتکار 
کنندگان انواع ورق های فوالدی در شهرستان مبارکه اصفهان 

شناسایی و توقیف شد.
بر اســاس اعترافات و اســناد پرونده در اســتان خوزســتان، 
متهم با اخذ ۱8۰۰۰ حلقه الستیک به نرخ دولتی با عدم توزیع 
الســتیک ها به نــرخ مصوب و فــروش آن در بــازار آزاد خارج از 
استان، سبب اخالل در تأمین الستیک کامیون داران گردیده 
بــود؛ در بازرســی به عمل آمــده از انبــار، بیــش از ۱۰۰۰ حلقه 

الستیک کشف و پس از توقیف تحویل مراجع قضائی شد.
همچنین با بررسی های انجام شده در استان اصفهان، احتکار 
کنندگان 28 هزار تن انواع ورق های فوالدی را از طریق سهمیه 
بــورس ضمــن تبانی بــا انبارهای موصــوف اخذ و اقــدام به 
مخدوش نمودن لیبل های قبلــی و صدور حواله بار مجدد 
به مقاصد مختلف، خارج از شــبکه و در بازار آزاد به بیش از دو 
برابر قیمت در بورس به فروش می رســاندند؛ پس از بازرسی 
9 انبار حاشیه شهرســتان مبارکه استان اصفهان شناسایی و 

ضمن توقیف، تحویل مراجع ذیصالح شد.
8- دستگیری شبکه سازمان یافته دالالن و سوداگران دارو

7 مهــر ۱۳99 وزارت اطالعــات در اطالعیــه ای از شناســایی و 
دستگیری شبکه سازمان یافته ای از دالالن و سوداگران دارویی 
کــه به صورت غیرقانونی و خارج از شــبکه رســمی بهداشــت 
و درمــان اقــدام بــه تهیــه و فــروش داروهــای درمــان کرونا 

می کردند، خبر داد.
شــبکه ســازمان یافته ای از دالالن و ســوداگران دارویی که به 
صورت غیرقانونی و خارج از شــبکه رسمی بهداشت و درمان 
اقدام بــه تهیــه و فــروش داروهای مــورد اســتفاده در دوره 
درمان کرونا می کردند. عده ای از ســوداگران و دالالن دارویی 
که با همدســتی تعــداد معدودی از پرســنل متخلــف مراکز 
درمانــی، داروهــای مورد اســتفاده در درمــان کرونــا را که به 
صورت ســهمیه ای در اختیار مراکز درمانی قــرار می گرفت؛ با 
هدف کســب ســود نا مشــروع خارج و با قیمت های گزاف به 

خانواده های بیماران به فروش می رساندند.
9- آزادی ۳ صیاد بلوچ

آزادی ســه ۳ تــن از هموطنان بلوچ که از ســال ۱۳9۴ توســط 
راهزنــان دریایــی ســومالی ربوده شــده بودند یکــی دیگر از 
اقدامات سربازان گمنام امام زمان )عج( در ماه های اخیر است 

که ۳۱ مرداد اعالم شد.
۱۰- ضربه به یک باند بزرگ قاچاق سالح و مهمات

29 مرداد ۱۳99 وزارت اطالعات طی اطالعیه ای از ضربه به باند 
بزرگ قاچاق سالح و مهمات در استان البرز خبر داد.

این بانــد در اســتان های البرز، تهران، کرمانشــاه، لرســتان، 
اصفهان، سیســتان و بلوچســتان، آذربایجان غربی و کرمان 

فعالیت داشته است.
اعضای این باند با ســو اســتفاده و جعل مکاتبات و عناوین 
وزارت اطالعــات، نهادهــای حاکمیتــی، مراجــع قضائــی و 
ارگان هــای نظامی، اقدام به قاچاق ســالح و مهمات، قاچاق 
مواد مخدر و مشــروبات الکلــی، اخالل در نظــام اقتصادی، 

قاچاق ارز، سکه، منسوجات طال و عتیقه کرده اند.
در این عملیات هوشــمندانه بیش از 2۰ نفر از اعضای اصلی 
باند مذکور با هماهنگی مراجع قضائی دستگیر و تعداد قابل 
توجهی سالح جنگی، کمری، شکاری، مهمات و خودروهایی با 

پوشش نظامی کشف و ضبط شد.

۱۱- دستگیری 5 تیم جاسوسی
معــاون ضــد جاسوســی 2۱ مــرداد ۱۳99 از دســتگیری 5 تیم 

جاسوسی توسط وزارت اطالعات خبر داد.
معاون ضد جاسوسی وزارت اطالعات اعالم کرد: با استعانت 
از الطــاف الهــی و با تالش های شــبانه روزی ســربازان گمنام 
امام زمان )عج(، به دنبال ضربات پی در پی به سرویس های 
جاسوســی نظام ســلطه، تعــدادی از جاسوســان مرتبط با 

سرویس های اطالعاتی مذکور شناسایی و دستگیر شدند.
افســران اطالعاتی بیگانه با بهره گیــری از روش های پیچیده 
و متنــوع اطالعاتــی، درصــدد انجــام جاسوســی نســبت به 
پروژه های هسته ای، سیاسی، اقتصادی، نظامی و زیرساختی 
بــا هــدف ســرویس های اطالعاتــی ســیا، موســاد و برخــی 
کشــورهای اروپایــی مرتبط بــا پرونده های جاسوســی اخیر؛ 
خرابــکاری در زیرســاخت ها، پروژه هــا، تشــدید تحریم های 
ظالمانــه و ممانعت از دســتیابی جمهوری اســالمی ایران به 
دانــش و تکنولوژی هــای نوین و همچنین ایجــاد چالش در 
روابط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسو بوده که این 
تالش ها و اقدامات مذبوحانه با هوشیاری و اشراف اطالعاتی 

سربازان گمنام امام زمان )عج(، با شکست مواجه شد.
۱2- ضربه اساسی به تروریست ها در آمریکا

وزارت اطالعــات ۱۱ مــرداد ۱۳99، در اطالعیــه ای اعــالم کــرد؛ 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( ضربه ای اساسی به یک گروه 
تروریستی مستقر در آمریکا وارد کردند و سرکرده این گروه در 

اختیار وزارت اطالعات است.
»جمشید شارمهد« سرکرده گروه تروریستی تندر که از آمریکا 
عملیات مســلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می کرد در 
پــی عملیاتی پیچیده، اکنون در دســتان قدرتمند ســربازان 

گمنام امام زمان )عج( قرار دارد.
حســینیه  در  انفجــار  عملیــات   ۱۳87 ســال  در  شــارمهد 
سیدالشــهدای شــیراز را طراحــی و هدایت کــرد. در آن اقدام 
تروریستی، ۱۴ نفر شهید و 2۱5 نفر از عزاداران حسینی مجروح 
شــدند. گروه تروریســتی تندر در ســال های اخیــر نیز قصد 

اجرای چند عملیات بزرگ را داشت.
منفجر کردن سد ســیوند شــیراز، انفجار بمب های سیانوری 
در نمایشــگاه کتاب تهران و منفجر کــردن حرم حضرت امام 
خمینــی )ره( هنــگام برگــزاری مراســم عمومــی از جمله این 
عملیات ها بود؛ این عملیات تروریســتی با تسلط اطالعاتی 

مأموران وزارت اطالعات ناکام ماند.
۱۳- انهدام دو تیم تروریستی در آذربایجان غربی و کردستان

روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت اطالعات، ۱7 اردیبهشت 
در اطالعیــه ای اعالم کرد ســربازان گمنام امام زمــان )عج( در 
ادارات کل آذربایجــان غربــی و کردســتان موفق شــدند دو 
تیم تروریستی وابســته به گروهک های تجزیه طلب که برای 
اقدامات ایذایی و تروریستی از اقلیم همسایه وارد کشور شده 

بودند را رصد و منهدم کنند.
۱6 نفر از عناصر تروریســت به همراه 2 قبضه کالشینکف، یک 
قبضه کلت کمــری، 2 قبضه نارنجک جنگی، 7 عدد خشــاب 
و 2۴۰ عــدد فشــنگ به همــراه تجهیزات انفجاری بازداشــت 

شدند.
ســرکرده ایــن گروهــک تروریســتی تحــت حمایــت یکــی از 

کشورهای مرتجع عربی و در اروپا مستقر است.
برخی از تروریســت های دستگیر شــده، در ترور و به شهادت 
رســاندن افراد بی گنــاه و اخاذی از تولیدکننــدگان و تجار در 
غرب کشــور نقش داشــته اند. یکی از تیم های تروریســتی در 
اقدامی جنایت کارانه فرزند یکی از هواداران نظام را مظلومانه 

به شهادت رسانده است.
به گــزارش مهر، بر اســاس آنچــه در گــزارش باال آمده اســت 
توفیقات دستگاه های امنیتی کشور در همه زمینه ها از مبارزه 
با تروریسم تا مبارزه با اخاللگران اقتصادی کشور وجود دارد 
تا به اینجا برسیم که مسئوالن اقتصادی کشور اعالم کنند که 
سطح درخواســت های خارجی برای ســرمایه گذاری در ایران 
بســیار قابل توجه اســت، زیرا یکی از مهمترین مواردی که در 
موضوع ســرمایه گــذاری خارجی مــورد توجه قــرار می گیرد، 

امنیت و آرامش کشور مورد هدف برای سرمایه گذار است.

»ایراِنامن«
 مروری بر موفقیت های دستگاه های امنیتی

حرکتآرامچینوآمریکابهسمتجنگجهانیسوم؟

جامعه خانواده امنیت دفاع مقدس  اقتصاد  نقدتحلیل

فرارو - " هنری کســینجر" دیپلمات سرشــناس آمریکایی 
هشــدار می دهد که ابرقدرت ها )چین و آمریکا( به ســرعت 
در حال حرکت به سمت تقابل و برخورد با یکدیگر هستند 
و در ایــن مســیر، هیچگونــه تغییــری را نیــز در رویکــرد و 
سیاســت های خود )جهت معکوس کردن این روند( ایجاد 

نمی کنند.
"ریچــارد جواد حیدریان*" تحلیلگر مســائل شــرق آســیا در 
مقاله ای بــرای پایگاه خبری "آســیا تایمز"، به ضــرورت تغییر 
رویکرد دولت آمریکا در دوره ریاســت جمهــوری "جو بایدن" 
در زمینــه نــوع روابط واشــنگتن با چین پرداخته و نســبت به 
نشانه های نگران کننده تشدید تنش ها میان دو کشور هشدار 

داده است. وی در این رابطه می نویسد:
»در شــرایطی که آمریکا خود را آماده انتقال قــدرت از دونالد 
ترامپ بــه جو بایدن )به عنوان رئیس جمهور آمریکا( می کند، 
"هنری کســینجر" دیپلمات سرشــناس و کهنــه کار آمریکایی 
در موضع گیری هشــدار داده که اگر راهبردی جدیدی از سوی 
چین و آمریکا در زمینه تعامالتشان ایجاد نشود، احتمال وقوع 
فاجعه ای نظیر آنچــه در جریان جنگ های جهانی شــاهد آن 

بودیم، وجود دارد«.
هنری کســینجر دیپلمــات سرشــناس آمریکایی کــه در دوره 
حضور خود در دولت ریچارد نیکســون، پــروژه تنش زدایی با 
چین در دهه ۱97۰ را به پیش برد، در موضع گیری گفته است که 
دولت جو بایدن بایســتی در مقایسه با دولت دونالد ترامپ، 
موضــع و ویکردی متفــاوت را در عرصه مســائل بین المللی 

دنبال کند.
هنری کســینجر با انتقاد از سیاســت خارجی دولــت ترامپ، از 
شــرایط نامتعادل جهان در عرصه سیاسی و اقتصادی سخن 

گفته و تاکید کرده است که آمریکا باید هر چه سریع تر، رویکرد و 
نگرش خود در مورد مسائل بین المللی را تغییر دهد. در دوره 
ریاســت جمهور دونالد ترامپ: وی جنگ تجاری گســترده ای 
را بــر علیــه چین بــه راه انداختــه، محدودیت هــای مرتبط با 
سیاستگذاری و مهاجرت را بر افراد و شرکت های چینی اعمال 
کرده، در مناطــق پیرامونی چین اقدام به پررنگ کردن حضور 
نظامی آمریکا کرده، و به طور خاص، ویروس کرونا را به کرات، 
به مثابه ابزاری سیاسی علیه چین مورد استفاده قرار داده و به 

آن برچسب "ویروس چینی" زده است.
دالیلی زیادی وجود دارند کــه دونالد ترامپ به عنوان بازنده 
انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ آمریکا، در روز های باقی مانده 
حضورش در قدرت، بر شــدت فشــار ها علیه چیــن بیفزاید و 
دامنه تنش ها میان دو کشــور را گســترش بیشــتری دهد. در 
این راســتا، برکناری "مارک اسپر" از کرســی وزارت دفاع آمریکا 
و ُپر شــدن این وزارتخانه از افراد وفــادار به ترامپ و همچنین 
احتمــال وضــع تحریم هــای هوشــمند و گســترده بــر علیه 
اشخاص و نهاد های چینی، مهمترین نشانه هایی هستند که 
از احتمال تشدید تنش ها میان چین و آمریکا در روز های آینده 

خبر می دهند.
بســیاری از ناظــران و تحلیلگران بــر این باورند کــه ترامپ با 
اقدامات مخربش در روز های باقی مانده حضورش در قدرت، 
ســعی بــر آن دارد تا روابط میــان چین و آمریــکا را در دوره جو 
بایــدن نیز با تنش همراه ســازد و از عادی ســازی روابط میان 

دو طــرف جلوگیــری کنــد. بحران هایی کــه اکنــون ترامپ به 
ایجــاد آن ها در روابط چیــن و آمریکا دامن می زنــد، قادرند تا 
مدت هــا روابط دو کشــور را تیره و تار کنند و بــه نوعی زمینه را 
برای منازعات و درگیری های گسترده تر میان چین و آمریکا به 

عنوان ابرقدرت های جهاِن کنونی فراهم سازند.
"جان الیوت" سخنگوی شورای امنیت ملی ترامپ به رسانه ها 
گفته اســت "تا زمانی که چین روند جاری در روابط این کشــور 
با آمریکا را معکوس نســازد و به یک بازیگر متعهد و پاســخگو 
در عرصه بین المللی تبدیل نشــود، به احتمال زیاد، روســای 
جمهور آتی آمریکا از نظر سیاســی، اینکه بخواهند رونِد ایجاد 
شده از سوی ترامپ را معکوس سازند، نوعی خودکشی درنظر 

خواهند گرفت".
گزارش هــا حاکی از این هســتند که وزارت دفــاِع کنونی آمریکا 
)پس از اخراج مارک اسپر( که توسط تندروهاِی ضدچین کنترل 
می شــود )به طور خاص می توان به وزیر دفــاع موقت آمریکا 
"کریســتوفر میلر" اشــاره کرد(، به دنبال اعمــال تحریم های 
گســترده بــر علیــه آن دســته از شــرکت های چینی اســت که 

پیوند های نزدیکی با ارتش آزادیبخش این کشور دارند.
دولــت ترامپ همچنین بــه دنبال اعمــال تحریم های جدید 
علیه چین که مرتبط با مسائل حقوق بشری هستند )در مورد 
مســائلی نظیر اعتراضــات در هنگ کنگ و ســین کیانگ( هم 
می باشد. در جبهه مقابل، چین نیز با درک این شرایط، خود را 
آماده درگیری و نبرد با آمریکا می کند. "شی جینپینگ" رئیس 

جمهــور چیــن در جریان بازدید خــود از یکــی از مراکز نظامی 
ارتــش آزادیبخش چین در اســتان گوانگدونگ این کشــور به 
وضوح از نظامیان این کشــور درخواست کرد تا آمادگی خود را 
برای شــرایط جنگی حفظ کننــد. وی از تمامی نظامیان چینی 
خواســت تا تمام انرژی خود را صرف آمادگی جهت شــرکت در 
جنگ های احتمالی در آینده بکننــد. وی حتی پیش از این نیز 
در موضع گیری از شرایط پرآشوب بین المللی خبر داده بود و 
از تمامی نظامیان چینی خواسته بود تا وفاداری خود را حفظ 
کننــد و هرلحظه جهت مقابلــه با تنش هــای احتمالی علیه 

چین، آمادگی داشته باشند.
در کنــار همــه ایــن مســائل، بایدن که بــه طور ســنتی حامی 
همزیســتی مســالمت آمیز میــان قدرت های بزرگ بــوده نیز 
در یک ســال گذشــته، رویه ها و رویکرد های به شــدت سخت 
گیرانه ای را در قبال چین از خود نشــان داده اســت. جو بایدن 
رئیس جمهور منتخب آمریکا، پیشــتر و در موضع گیری، "شی 
جینپینگ" رئیس جمهور چین را انسانی گردن کلفت و قاتل 
خطاب کرده است. وی حزب کمونیست چین را به دیکتاتوری 
متهم کرده و خواســتار وضع تحریم های گسترده بر علیه این 
کشــور به دلیل نقض گســترده حقوق بشــر توســط آن شده 
است. به طور خاص بایدن در فصل بهار گذشته، در مقاله ای 
برای نشــریه "فارین افیــرز" می گوید: "ایــاالت متحده آمریکا 
باید رویکرد سخت گیرانه ای را در قبال چین اتخاذ کند و در این 

زمینه هیچ گونه مماشاتی را انجام ندهد".

در هفته های گذشــته، بایدن و مشاوران ارشدش، بار ها بار ها 
از تعهــد خود به حمایت از تایــوان و تقویت روابط دوجانبه با 
متحــدان منطقه ای آمریکا نظیر ژاپن و فیلیپین، خبر داده که 
هر کدام از این کشــور ها در نوع خــود، تنش ها و چالش هایی 
جــدی را با جمهوری خلــق چین )مخصوصا در مــورد دعاوی 

حاکمیتی و اختالفات ارضی( دارند.
درســت بر اســاس همین شــواهد اســت که هنری کسینجر از 
تشــدید تقابالت و تنش ها میان چیــن و آمریکا خبر می دهد 
و معتقد اســت که دو کشــور به نحو نگران کننده ای به سمت 
تشــدید اختالفــات و تعارضــات حرکــت می کننــد. امــری که 
می توانــد مقدمه ای بر وقــوع تنش های گســترده تر میان دو 
ابرقدرت باشــد. کســینجر نقطه تاکید را بر ایــن می گذارد که 
بایــد کانال های تعاملی بیشــتری میان چیــن و آمریکا ایجاد 
شوند، زیرا اگر روند حاضر ادامه باید، امکان اینکه بحران های 
ساده لفظی به تنش های نظامی شدید میان دو کشور تبدیل 
شــوند، وجــود دارد. از این رو، باید تا جــای ممکن، جو بایدن 
و تیــم وی، فضای تنش زدایــی را با چین ایجاد کننــد. در غیر 
اینصورت باید اذعان کرد که چین و اآمریکا، آهسته آهسته در 
حال حرکت به ســمت ایجاد بحرانی فراگیر در روابط دوجانبه 

خود هستند.
کســینجر هشــدار می دهــد کــه دولت بایــدن باید تــا حدی 
رویکــردی همــکاری جویانــه را در قبال چین نشــان دهد و تا 
حدی تنش ها با این کشور را مدیریت کند. وی باید چهارچوبی 
را تعریف کنــد که از طریــق آن بتوان تنش ها میان دو کشــور 
را مدیریــت کرد و از گرایش آن به ســمت هــرج و مرِج مطلق، 
جلوگیری نماید. اگر چنین نشــود، احتمال وقوع چیزی شبیه 

جنگ های جهانی، اصال بعید نیست.
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ایســنا- درســت یک هفتــه پس ازآنکــه شــرکت فایزر 
خبــر از موفق بودن واکســن کوید-۱9 خود داد شــرکت 
مدرنا نیز اعالم کرد واکســن این شرکت توانسته نتایج 

امیدوارکننده ای را به دست بیاورد.
: در فاصلــه یک هفته، دومین پروژه ســاخت واکســن 
مقابلــه با کوید-۱9 خبــر از موفقیت تحلیــل مقدماتی 
نتایج فاز ســوم آزمایش بالینی خود داد.پیش از اینکه 
بــه این واکســن و آنچه دربــاره آن می دانیــم بپردازیم، 
شــاید الزم باشــد لحظه ای درنگ کنیم و به یاد بیاوریم 
که ما شاهد رویدادی بی سابقه در جریان تاریخ معاصر 

پزشکی هستیم.
فرآیند واکسن ســازی فرآیندی طوالنی و زمان بر است و 
به طورمعمول چندین ســال و گاه تا یک دهه زمان الزم 
دارد. از زمانی که با ویروس SARS-CoV-2 آشــنا شدیم 
تنها حدود ده ماه می گذرد و تا این لحظه نه تنها نتایج 
اولیه تحلیل دو مورد از واکســن هایی که فاز سوم خود 
را می گذرانند، به گونه امیدوارکننده ای منتشرشــده که 
ده واکسن دیگر نیز در فاز سوم تحقیقات بالینی به سر 
می برند. ایــن اتفاق ازنظر تاریخی و ســرعت طراحی و 

تولید واکسن اتفاقی بی نظیر و قابل توجه است.
بــر اســاس اعــالم شــرکت مدرنــا  پــروژه واکســن این 
شــرکت که با حمایت و همکاری موسســه ملی سالمت 
انجام شده است و بانام mRNA-۱27۳ شناخته می شود 

به نتایج امیدوارکننده ای دست یافته است.
در بخــش اول تحلیــل اطالعــات جمع آوری شــده فاز 
ســوم آزمــون بالینــی این واکســن کــه بــر روی ۳۰ هزار 
داوطلب صــورت گرفته بود مشخص شــده اســت که 
تنها ۱۰۰ نفر از این شــرکت کنندگان )از بین زیرگروهی از 
شــرکت کنندگان که در این مجموعه آماری موردبررسی 
قرارگرفته اند( به بیماری کوید-۱9 مبتال شده اند. از بین 
این صد نفر 95 نفــر در رده افرادی بوده اند که دارونما 
به آن ها داده شده بود )واکسن را دریافت نکرده بودند( 
و تنها 5 نفر از کسانی که واکسن را دریافت کرده بودند 
مبتــال به کوید ۱9 شــدند. این عدد قابل توجهی اســت 
که درصد موفقیت واکســن را به عددی در حدود%9۴ 
می رســاند. ایــن عدد بســیار باالتــر از چیزی اســت که 
متخصصان انتظار داشتند. دکتر آنتونی فاوچی، مدیر 

موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا پیش تر 
اظهار داشــته بود که انتظار می رود میزان اثرگذاری این 
واکســن در حدود 7۰ درصد باشــد و انتشــار داده های 

جدید چشم انداز امیدوارکننده ای را بروز داده است.
نکته ای که هم درباره این عدد مؤثر بودن و هم در مورد 
مشابه )مؤثر بودن 9۰ درصدی شرکت فایزر( باید به یاد 
داشته باشیم این اســت که این عدد دقیقًا چه چیزی را 
بیان می کند. برخالف برداشــت اولیــه این عدد در این 
گزارش به این معنی نیســت که این واکسن در بین 9۴ 
درصد دریافت کنندگان ایمنی ایجاد کرده اســت بلکه 
به این معنی اســت که از بین حــدود 9۴ درصد افرادی 
کــه در این مجموعه زیر نظــر بوده و مبتال بــه کوید-۱9 
شده اند واکسن را دریافت نکرده بودند و تنها حدود ۴ 
تا 5 درصد از کسانی که از این مجموعه مبتال به کوید-۱9 

شده اند واکسن دریافت کرده بودند.
نکتــه قابل توجــه در ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه در 
ایــن گزارش بــه تعــداد افــرادی در زیرمجموعــه افراد 
موردبررسی که مبتال به شرایط حاد کوید-۱9 شده بودند 
نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش تا اینجا تنها ۱۱ 
نفر مبتال به شرایط حاد کوید-۱9 شدند که هر یازده نفر 

کسانی بودند که دارونما دریافت کرده بودند.
نکته قابل توجه و مهم دیگر در این تحقیق این است که 
۳7 درصد شرکت کنندگان در این آزمایش را اقلیت های 

نژادی و قومیتی تشکیل می دادند.
نکته مهم دیگری که درباره این واکسن تا اینجا می دانیم 
این اســت که پرونده اثرات جنبی آن تاکنون و بر اساس 
داده های موجود پرونده مثبتی است. بر اساس گزارش 
مدرنــا در حــدود دو درصد دریافت کنندگان واکســن 
شاهد خستگی، درد عضالنی، سردرد و التهاب خفیفی 

بوده ایم که در مدت کوتاهی از بین رفته است.
شرکت مدرنا برای تولید این واکسن کمکی یک میلیارد 
دالری از مرکز تحقیق و توســعه زیست پزشکی دریافت 
کــرده اســت و در قالــب پــروژه ضربتی تولید واکســن 
ایاالت متحده )Operation Warp Speed( قراردادی 
یــک و نیــم میلیــارد دالری برای تولیــد ۱۰۰ میلیــون ُدز 
واکسن و تحویل آن به دولت فدرال برای توزیع منعقد 

کرده است.
این واکسن مانند واکســن فایزر واکسنی است که باید 
در دو مرحله به فرد تزریق شود و بین دو مرحله تزریق 

واکسن 28 روز فاصله است.
ما هنوز اطالعی از مدت دوام ایمنی ایجادشــده توسط 
این واکسن در بدن نداریم. ولی این احتمال وجود دارد 
این واکسن به واکســنی فصلی بدل شود که الزم باشد 

افراد به طور ساالنه آن را تزریق کنند.
 همچنیــن آمار مؤثر بودن اعالم شــده ممکن اســت با 
بررسی تعداد بیشتر افراد شرکت کرده در فاز سوم تغییر 

کرده و کاهش یابد.
هــر دو واکســن مدرنا و فایــزر قرار اســت در هفته های 
پیش رو برای دریافت مجوز استفاده اضطراری به اداره 
نظــارت بــر دارو و غــذا FDA ارائه شــوند. درصورتی که 
این ســازمان مجوز الزم را اهدا کند، انتظار می رود توزیع 
این واکســن تا اواخر سال جاری آغازشــده و در ابتدا در 
اختیار نیروهای خــط مقدم مقابله با کوید و همچنین 
افرادی که دارای احتمال خطر باالتری هســتند )مانند 
ســالخوردگان( ارائه شــده و در ســال آینــده بــه تعداد 

بیشتری از شهروندان ارائه شود.
 RNA این واکســن نیــز مانند واکســن فایزر از فنــاوری
پیام رسان یا mRNA اســتفاده کرده است. این فناوری 
تازه ای است که تاکنون هیچ واکسنی بر این مبنا تولید 

نشده است.
هدف این واکســن پروتئین های شاخک یا Spike این 
ویروس اســت و بدن را با آن آشنا کرده و اجازه می دهد 
بدن پادتــن الزم را تولید کنــد تا در صــورت مواجهه با 
ویــروس واقعی و مشــاهده ایــن پروتئیــن در برابر آن 

آماده دفاع باشد.
نکته مهمی که بالقوه این واکســن را نسبت به واکسن 
فایزر بــرای توزیع کننــدگان قابل توجه تــر می کند این 
اســت که برخالف واکســن فایزر که برای توزیع و انتقال 
نیــاز به دمــای فوق العــاده پاییــن و ســردکننده های 
ویژه ای دارد که در اختیار همگان نیســت، این واکســن 
می تواند در دمایی که خنک کننده هــای رایج و موجود 
در داروخانه ها و مراکز پزشــکی وجود دارد سالم مانده 

و توزیع شود.
ما همچنین در انتظار اعالم نتایج دو واکسن دیگر که از 
سوی شرکت جانسون و جانسون و همچنین آسترا زنکا 

در حال تولید هستند نیز هستیم.
کارایــی واکســن در مهار همه گیــری غیــر از ویژگی های 
واکسن به دو عامل دیگر نیز بستگی دارد: نخست اینکه 
مردم واکســن را دریافت کنند و در مقابــل دریافت آن 
مقاومت نکنند و دوم اینکه تــا زمانی که زنجیره انتقال 
شکســته نشده اســت کماکان به توصیه فاصله گذاری 
اجتماعی، زدن ماسک و شستن مداوم دست و صورت 

با آب و صابون ادامه دهند.

                 نسرین هزاره مقدم

ایلنا- کارگــران به دالیــل »مقررات زدایی های بســیار 
و گســترده« از حقــوق مــزدی خــود به کلــی محروم 
هســتند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران 
قــدرت چانه زنی دارنــد و نه نظارتی بــر اجرای قانون 
اعمال می شــود و دقیقًا به خاطر همین ضعف های 
ساختاری اســت که امروز در آخرین سال از دهه ی 9۰ 
خورشــیدی و در ســی امین ســالگرد تصویب قانون 
کار، مزد و مســتمری کارگران شــاغل و بازنشسته، به 

یک چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
در ســالروز تصویــب قانــون کار، بســیاری از بندهای 
ایــن ســند قانونــی، بالتکلیــف و اجــرا نشــده باقی 
مانده اســت؛ گذشــته از اینکــه قانــون کار در ماهیت 
خود، ضعف هــا و ایرادات بســیار دارد )بــرای نمونه 
عدم تطابــق بــا مقاوله نامه هــای 97 و 98 ســازمان 
بین المللــی کار و عــدم بــه رســمیت شــناختن حق 
تشــکل یابی آزاد و مســتقل(، فقــدان ضمانت هــای 
اجرایی، موجب شده بسیاری از الزامات حداقلی این 

قانون نیز به دست اهمال و فراموشی سپرده شود.

هرگز ماده ۴۱ اجرایی نشده است!
یکــی از ایــن الزامــاِت نادیده گرفته شــده، مــاده ۴۱ 
قانون کار و بحِث »دســتمزد شایســته« اســت؛ ماده 
۴۱ قانون کار دو شــاخص اصلی برای تعیین حداقل 
مزد کارگران شــاغل تعیین کرده است؛ اول، نرخ تورم 
و دوم حداقل هزینه های زندگی یک خانوار متوســط 
که سالهاست این شاخص در گفتماِن »سبد معیشت 

خانوار« پیکربندی شده است.
در طول دهه های گذشته، یعنی تقریبًا از همان زمان 
تصویب قانون کار، هرگز این دو بند قانونی، »کامل« 
اجرایی نشده است.  در بهترین حالت، بدون در نظر 
گرفتن عقب ماندگی های دستمزدی در طول سالیان 
گذشته و بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی، دستمزد 
براســاس نــرخ تورم رســمی ســالیانه افزایــش یافته 
اســت. اما هیچ زمان، نرخ ســبد معیشــت در تعییِن 
دســتمزد دخیــل نبوده اســت. کمــا اینکــه در برخی 
سالها از جمله در مذاکرات مزدی 99، همان نرخ تورم 

رسمی نیز نادیده گرفته شد.
در مذاکرات مزدی ســال جــاری، با وجــود اینکه نرخ 
تورم رســمی اعالمی بانک مرکزی، ۴2 درصد بود، مزد 
با استناد دولتی ها به مولفه ای غیرقانونی و غیرقابل 
احصا به نام »تورم انتظاری« فقط 26 درصد افزایش 

یافــت و بدیهی ســت کــه نرخ تــورم انتظــاری ۱7 یا ۱8 
درصدی در عمل هرگز محقق نشد.

قانون گریزی هــای مزدی در طول ســالها و دهه های 
گذشته به جایی رسیده که امروز دستمزد و مستمری، 
تقریبًا یک ســوم یا یک چهارم ســبد معیشــت واقعی 

است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟

چرا ماده ۴۱ اجرایی نشده است؟!
کاظــم فرج اللهــی )فعــال کارگــری مســتقل( در این 
رابطــه با اشــاره بــه ترکیــب ناعادالنــه ی تنهــا نهاد 
تعیین کننده ی دســتمزد کارگران یعنی »شورایعالی 
کار« می گویــد: فصل ســوم قانــون کار که به شــرایط 
کار یعنی مزد و ســاعت کار روزانه می پــردازد ظاهری 
خوشــایند و عادالنــه دارد. مــاده ی ۴۱ و دو بند ذیل 
آن شــیوه ی تعیین حداقل مزد را در ظاهری عادالنه 
تعریــف می کند؛ امــا در عمل، یعنی هــم در تصویب 
مزد به ایــن روش و هــم در پرداخــت، هیچ ضمانت 
اجرایــی وجود نــدارد. این مــاده به روشــنی مرجع و 
نهــاِد تعیین و تصویب مــزد کارگران را »شــورایعالی 
کار« تعییــن می کنــد؛ شــورایی که طبق ایــن قانون، 
ترکیــب اعضای آن )یعنی نســبت تعــداد نمایندگان 
کارگــری به مجموع نماینــدگان کارفرمایــی و دولتِی 
سرمایه دار( و همچنین آیین نامه ی تدوین و تصویب 
مصوبات آن به گونه ای ســت که حضور یا عدم حضور 
و همچنین رأی منفی کسانی که در جایگاه نمایندگی 
کارگــران این شــورا قــرار می گیرند در راســتای تأمین 
منافع کارگــران )یعنی تعیین و تصویب مزد عادالنه( 
یا ایجــاد مانع در مســیر تخلف از قانــون، هیچ گونه 
تأثیری نمی تواند داشــته باشــد. درســت بــه همین 
دلیل اســت که در تمامی ۳۰ سالی که از تصویب این 
قانــون می گــذرد حتا یک بــار نیز بند هــای دوگانه ی 
ماده ی ۴۱ به درســتی اجرا نشده است و اکنون پس از 
سی سال شاهد هســتیم که در سالگرد تصویب، مزد 
مصــوِب در چارچوب این قانون دســت کم یک چهارم 

سبد معیشت واقعی کارگران است.
او ادامه می دهد: می دانیم که در ساختار سرمایه داری، 
نیــروی کاِر کارگــر ناکاالیی اســت که به مثابــه یک کاال 
توســط کارگر به کارفرما فروخته می شود؛ قیمت این 
کاال در واقع مزد کارگر است. اما در این نوع معامله ی 
منحصر بــه فــرد در این ســطِح کالن، صاحبــان کاال 
هیچگونــه اختیــار و دخالتی در تعییــن قیمت کاالی 
خــود نمی تواننــد داشــته باشــند و بدتــر ایــن کــه 
خــودداری جمعــی از فــروش این کاال )شــیره ی جان 

کارگران( نیز در این قانون پذیرفته شدنی نیست.
اما نه تنها در »تصویب مزد«، کارگران عماًل هیچ گونه 
مداخله ی موثــری ندارنــد و الزامات قانونــی در این 
تصویب، هیچ ضمانت اجرایی ندارد، بلکه در مقوله ی 
»پرداخت« نیز هیچ ضمانت اجرایی و نظارتی وجود 
ندارد؛ یعنی همین مزدهــای ناعادالنه و غیرقانونی، 
بعــد از آنکه بــه تصویب شــورایعالی کار می رســد، در 

بسیاری از کارگاه های کشور پرداخت نمی شود.
فرج اللهــی در ایــن رابطــه می گویــد: در ایــن قانون 
بــرای اجرای ایــن مصوبه و پرداخــت همین حداقل 
تصویب شــده، هیچ گونــه ضمانــت اجرایــی وجــود 
ندارد. شــمار بســیاری از صاحــب کاران و پیمانکاران 
بــه بهانه هــای مختلــف و ازجمله کمبــود نقدینگی، 
بــرای ماه ها و گاه تا بیش از یک ســال، پرداخت تمام 
یا بخشــی از مزد یا مزایای مزدی کارگــران را به تاخیر 
می اندازند و نه تنهــا بابت این تخلف و عدم پرداخت 
یا تأخیــر در پرداخــت مزد کــه جزو دیــون ممتازه ی 
آنان اســت، بازخواســت و جریمه ای نمی شوند بلکه 
موارد بســیاری را به ویژه در دو دهه ی گذشــته شاهد 
بوده ایم کــه این کارگراِن معترض )بــه نقض قانون( 
هســتند کــه با اتهام هــای مختلــف مورد پیگــرد قرار 
گرفته اند. اضافه بر این بیشــترین شــمار کارگران در 
کارگاه های متوسط و کوچک، گاه حتا با وجود داشتن 
مرتبه هایی از ســابقه و تخصص، یا مزدی کم تر از این 
دریافت می کنند یا تحت عنوان قــرارداد کار و توافق 
اولیه، با روزی ۱۰ ساعت کار و حتی بیشتر، فقط همین 
حداقــل به آنــان پرداخت می شــود. حتــا در صورت 
شــکایت کارگر و اثبــات تخلف صورت گرفتــه، بازهم 
هیچ گونــه جریمه ای برای کارفرمــای متخلف در این 
قانــون پیش بینی نشــده و نهایتًا کارفرمــا مکلف به 

»تأدیه ی مابه التفاوت« مزد می شود.
او اضافه می کند: دقیقًا همیــن نبود ضمانت اجرای 
قانــون و نبــود مجازات بــرای کارفرمــای متخلف، در 
مــاده ی 5۱ مربوط به ســاعت کار )8 ســاعت روزانه و 
۴۴ ساعت در یک هفته( نیز دیده می شود. می بینیم 
کــه در لوای این قانــون کارفرمای متخلــف جریمه و 
مجازات نمی شود در حالی که کارگر »خطاکار« توسط 
کمیته های انضباطِی کارگاه یا به طور مستقیم توسط 

کارفرما بازخواست، جریمه و اخراج می شود.

ریشه ی این »تخلفات« در کجاست؟!
او ریشــه ی همه ایــن تخلفات مــزدی را در ســطحی 
فراتر در »ابهــام موجود در ماده هفــت قانون کار« و 

بخشــنامه های متعاقب )برگرفته از همیــن ابهام( و 
همچنین در ضعف های ســاختاری فصل های ششم 

قانون کار می داند.
فرج اللهــی در ارتبــاط با ابهــام ماده هفــت می گوید: 
قانون باید صریح و شــفاف و غیر قابل تفسیر باشد. 
امــا در مــاده 7 قانــون کار و تبصره هــای آن کــه بــه 
قراردادهــای کار اختصاص دارد چنــان چندگانگی و 
ابهامــی وجــود دارد )یا تعبیه شــده( که با اســتناد به 
تفســیری خاص از آن، هم اکنون بیــش از  نود درصد 
نیــروی کار بــا وجود اشــتغال بــه کارهای بــا ماهیت 
دایم و مســتمر، بــا قراردادهای موقت بــه کار گمارده 
شــده و از هرگونــه امنیــت شــغلی و امــکان ارتقــا در 
موقعیت کاری خویش محروم هســتند. این تفســیر 
ابتدا با استسفاریه ی کانون عالی انجمن های صنفی 
کارفرمایی از وزارت کار در سال ۱۳7۳ استنتاج شد و در 
مرحله ی بعد با دادنامه ی شماره ی ۱79 هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری و ســپس دستورالعمل شماره ی 
۳572۳ وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، در مورد 

قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان تأیید شد.
حاال همیــن قراردادهای موقت، به نوعــی تبدیل به 
»ابزار سرکوب مزدی کارگران« شده اند؛ کارگر قرارداد 
موقــت با کمتر از حداقل دســتمزد، بــا توافق مبتنی 
بــر روزی ده یــا ۱2 ســاعت کار و با تاخیــر در پرداخت 
مطالبات مزدی می ســازد و دم برنمی آورد! او ترجیح 
می دهد »شاغل« بماند تا اینکه حق و حقوق خود را 

پیگیری کند و به دلیل خشم کارفرما، »بیکار« شود!
به گفته فرج اللهی، در فصل ششــم قانون کار نیز راه 
قانونمنــِد برپایی هر نوع تشــکل مســتقل کارگری و 
بهره مند شدن طبقه ی کارگر از این ابزار دفاع جمعی 
از منافــع خویش بســته شــده اســت و لــذا کارگران 
»ابزاری توانمند« بــرای دفاع از حقوق قانونی خود از 
جمله حقوق مزدی ندارنــد و »قدرت چانه زنی آنها« 

به میزان قابل توجهی تنزل یافته است.
بنابراین امروزه کارگران به دالیل »مقررات زدایی های 
بسیار و گسترده« از حقوق مزدی خود به کلی محروم 
هســتند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران 
قــدرت چانه زنی دارنــد و نه نظارتی بــر اجرای قانون 
اعمال می شــود و دقیقًا به خاطر همین ضعف های 
ساختاری اســت که امروز در آخرین سال از دهه ی 9۰ 
خورشــیدی و در ســی امین ســالگرد تصویب قانون 
کار، مزد و مســتمری کارگران شــاغل و بازنشسته، به 

یک چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
ایلنا
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کرونا، مهمان شوم و بی رحم این روزهای های ایران است و به رغم اینکه وزیر بهداشت 
در مورد احتمال چهار رقمی شــدن کشــته ها در ادامه موج سوم این بیماری هشدار 

می دهد، غرق در روزمرگی هستیم و هر روز بر تعداد جانباختگان افزوده می شود.
نمی شود گفت که نسبت به کرونا ِسر شده و به زندگی با این ویروس خو گرفته ایم و 
روزگار می گذرانیــم؛ در َته دلمان از این ویروس تــرس و نفرت داریم و از این رو، گاهی 

فراموشش کرده یا دست کم دوست نداریم که وجودش را باور کنیم.
در این شرایط وزیر بهداشت که قبال گفته بود این ویروس با خواهش و تمنا از مردم 
برای رعایت پروتکل های بهداشــتی از بین نمی رود، هشدار داده که اگر دیر بجنبیم، 
ممکن اســت آمار مرگ های روزانه بیماران کرونایی چهار رقمی شود و در این صورت 

بیشتر داغدار می شویم.
پس از این هشدار، ستاد ملی کرونا با توجه به افزایش میزان مبتالیان، افراد بستری 
و فوت شــده کرونایی تصمیــم گرفت تا محدودیت هــای جدیــدی را از امروز، یعنی 
ابتــدای آذرماه وضع کند تا با وضع این محدودیت ها، دســت کم رشــد این ویروس 

منحوس کنترل شود و از سوی دیگر کادر درمان نیز استراحتی کنند.
آنطــور که از شــواهد و قرائن برمی آیــد محدودیت هــای اعمال شــده از زمان ورود 
این ویروس به کشــورمان تاکنون به طور کامل اثربخش نبــوده و یکی از دالیلی که 
متخصصان امر برای آن برمی شــمرند، این است که مردم محدودیت ها را به صورت 

کامل رعایت نمی کنند اما ریشه این موضوع در کجاست؟  
جامعه شناســان معتقدنــد »قانون گریزی یکــی از ویژگی های ذاتی انســان در برابر 
محدودیتی اســت که خودش وضع می کند« و به نظر می رســد این حس مقاومت 
در برابــر محدودیت ها تا زمانی که ضررش برای شــخصی ملموس نباشــد، در همه 

اعضای جامعه شکستنی نیست.
با این اوصاف، هر روز بیماران کرونایی بیشــتر می شــود و در این میان کم نیســتند 
تعداد افرادی که پروتکل های بهداشــتی از جمله زدن ماســک و فاصله اجتماعی را 

رعایت نمی کنند.
نظر مردم درباره محدودیت ها

بدون تعارف، تک تک ملت ایران در کنترل شــیوع کرونا نقش حیاتی را بازی می کنند 
چراکه اگر قرار به همکاری آنان نباشد، اعمال اینگونه محدودیت قطعا مثمر نخواهد 
بود؛ بنابراین دانستن نظر شهروندان درباره این محدودیت ها می تواند راهگشای 

مسئوالن امر برای هرچه بهتر اجرا شدن این محدودیت های 2 هفته ای باشد.
شــهروندی به نام امیر که نقاش ســاختمان اســت به خبرنگار ایرنــا می گوید: اطالع 
رســانی درباره محدودیت های کرونایی ضعیف اســت و من هنوز نمــی دانم که اگر 
بعد از ساعت 9 شب با خودرو تردد کنم، 2۰۰ هزار تومان جریمه می شوم یا 5۰۰ هزار 

تومان؟  
به گفته این شــهروند مکانیزم اجرای این محدودیت ها نیز هنوز مشخص نیست و 

به نظرم اگر تنها یک مسئول در این باره صحبت کند مردم از سردرگمی در می آیند.
او ادامــه می دهــد: پلیس راهــور اعالم کــرد کــه محدودیت های تردد بین شــهری 
از چهارشــنبه اجــرا می شــود و دولت گفتــه از یکم آذرمــاه؛ به نظــرم ناهماهنگی در 

اطالع رسانی موج می زند.
این شهروند در عین حال موافق ایجاد محدودیت هاست و می گوید: تهران به جای 

2 هفته باید حداقل یک ماه به صورت کامل قرنطینه شود تا اوضاع بهتر شود.
خانمی میانســال که 2 ماســک بر صورت دارد نیز به ایرنا می گوید: تعطیلی 2 هفته 
برای کنترل کرونا خوب اســت اما شــوهر من کارگر روزمزد اســت و اگر 2 هفته سرکار 

نرود، غذایی برای خوردن نخواهیم داشت.
او ادامه می دهد: با این اوضاع مالی زندگی سخت است اما همه باید رعایت کنیم تا 

کرونا ریشه کن شود.
علــی از روزنامه نــگاران و اهالــی رســانه در تهــران نیــز معتقــد اســت کــه ایجــاد 
محدودیت هــای کرونایی اتفاقی خوب اســت اما فلســفه ســاعت اجرای آن شــاید 

عجیب باشد چراکه شیوع کرونا که زمان و مکان نمی شناسد.
او ادامــه می دهد: مســئولی گفته خبرنــگاران با ارائــه کارت خبرنــگاری می توانند از 
ســاعت 9 شــب تا ۴ صبح فردای آن روز تردد کنند اما از طرفی اســتاندار تهران اعالم 
کرده که کنترل با دوربین های ســطح شهر است؛ حاال سوال اینجاست که دوربین ها 

چطور کارت خبرنگاری را کنترل می کند؟
این روزنامه نگار هم ناهماهنگی در اطالع رســانی در تشریح و اعالم محدودیت ها را 

یکی از دالیل رعایت نکردن برخی مردم عنوان کرد.
امیــر که در یکــی از محالت شــهر تهران مکانیکــی دارد بــه ایرنا می گویــد: من هنوز 

نمی دانم که می توانم از فردا فعالیت کنم و مغازه را باز کنم یا نه؟
او ادامــه می دهــد: اتحادیــه هم در این بــاره اطالع رســانی نکرده و مســتاصلم؛ به 

شبکه های اجتماعی هم خیلی اعتمادی نیست.  
شــیرین هم که خود را کارمند یکی از شــرکت های خصوصی معرفــی می کند، درباره 
تعطیلــی و محدودیت های کرونایــی می گوید: کدام تعطیلی؟ شــرکت ما تعطیل 

نیست.  
او ادامه داد: آنطور که من فهمیدم پاســاژها و برخی مشاغل آزاد فقط تعطیل شده 
اســت؛ اتوبوس و مترو هم که تا خرخره پر اســت و فضا برای شیوع کرونا مهیا؛ »مگر 

جان افراد در دیگر مشاغلی که تعطیل شده از ما شیرین تر است؟«  
حامد، دانشجوی مقطع کارشناسی یکی از دانشگاه های دولتی تهران هم می گوید: 
با توجه به وضعیت فعلی تعطیلی دو هفته ای تهران که البته نمی توان آن را تعطیلی 
دانست، این موضوع نه تنها کمکی به کاهش آمار کرونا نخواهد کرد بلکه با توجه به 
حجم ســفرهایی که به شمال کشور صورت گرفته است، منجر به افزایش آن خواهد 
شــد.   او می افزاید: جریمه های تعیین شده برای خیلی ها مبلغی نیست و حاضر به 
پرداخت جریمه هســتند اما کنسل کردن سفر نه! رسانه ملی و بخش های دیگر هم 
برای ُپر کردن اوقات فراغت مردم در 2 هفته پیش رو برنامه ای ندارد و مطمئن باشید 

مردم بازهم برای وقت گذرانی به خیابان ها می آیند.
این شــهروند خاطر نشــان می کند: من موافق تعطیلی هستم اما به نظرم باید کل 
مشاغل تعطیل شود و برنامه ای مدون برای ایجاد قرنطینه در دستور کار قرار گیرد.

بنابر آنچه که گفته شــد نظر شــهروندان دربــاره تعطیلی و ایجــاد محدودیت های 
کرونایی مثبت است اما تعدادی از جزئیات اجرای این طرح بی خبر هستند.

به هرحال ایجــاد محدودیت ها و در برخی مواقع حتــی قرنطینه کامل می تواند به 
کنترل شــیوع این بیماری مهلک کمک کند اما نباید از نظر دور داشــت که ایجاد هر 
محدودیتــی بدون همکاری مردم بی اثر خواهد بود؛ نکته ای که مســئوالن امر هم بر 

آن تاکید داشته اند.
از ســوی دیگــر به نظر می رســد بایــد از راهکاری هــای مختلف برای جلــب همکاری 
و همیــاری مردم بــا تصمیم های ســتاد ملی مقابله بــا کرونا بهره برد تا ریشــه این 

ویروس کشنده از بیخ کنده شود.
ایرنا

روزمرگی
ومحدودیتهایکرونایی

گزارش

   

ابزار »سرکوب مزدی« در دست کارفرمایان!ابزار »سرکوب مزدی« در دست کارفرمایان!

چرا"مزدومستمری"یکچهارمسبدمعیشتواقعیاست؟چرا"مزدومستمری"یکچهارمسبدمعیشتواقعیاست؟

   



روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3712     یکشنبه  2  آذر  ماه 1399

م.الف: 181- 98ـ 308 
قوه قضائیه

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139960304024002203 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتمر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملــک ورزقان تصرفا 
مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقای صیــاد دهقانیان فرزند علی بشــماره شناســنامه 743صادره از 
ورزقان درششــدانگ  یک قطعه زمین زارعی 148/10مترمربع  قســمتی از پــالک3 اصلی واقع در قریه 
مشــکعنبربخش 23 تبریز خریداری ازخانم قمرتاج ســعدی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این  اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم  اعتراض ، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:99/09/2
تاریخ انتشار نوبت دوم98/9/18

علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

تجدید آگهی - مرحله دوم مزایده عمومی 
مرحله اول - نوبت دوم

روزنامه سرخاب
م.الف 308/99/178

تاریخ انتشار: 1399/9/2

شــهرداری ورزقان در نظر دارد تعدای از قطعات با کاربری تجاری – مســکونی خود به شرح ذیل را از طریق مزایده 
به متقاضیان واگذار نماید متقاضیان جهت کســب  اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده می توانند همه روزه 
تا تاریخ  قبولی  پیشنهادات در ساعات اداری به شهرداری ورزقان مراجعه  و یا با شماره تلفن 44554476 تماس 

حاصل فرمایند.
قیمت پایه بر مبنای هر متر 

مربع
متراژ )متر مربع( آدرس کاربری قطعه ردیف

28/000/000 ریال 35/16 خ امام )ره( - باالتر از بانک مسکن تجاری شماره 8 1

26/000/000 ریال 35/20 خ امام )ره( - باالتر از بانک مسکن تجاری شماره 10 2

28/000/000 ریال 35/20 خ امام )ره( - باالتر از بانک مسکن تجاری شماره 11 3

29/000/000  ریال 35/20 خ امام )ره( - باالتر از بانک مسکن  تجاری شماره 12 4

30/000/000 ریال 35/20 خ امام )ره( - باالتر از بانک مسکن تجاری شماره 13 5

1/600/000 ریال 223 خیابان شهداء - کوچه بن بست شهید حاجی زاده مسکونی شماره 2 6

1/550/000 ریال 523 خیابان شهداء - کوچه بن بست شهید حاجی زاده مسکونی شماره 1 7

1-متقاضیان جهت شــرکت در مزایده بایستی 5 درصد قیمت  پایه کل  متراژ هر قطعه را بعنوان سپرده شرکت در 
مزایده به حساب70913405.34

نزد بانک ملت شعبه ورزقان واریز نمایند..
2- تاریخ قبول پیشنهادات از تاریخ 99/8/24 تا آخر وقت اداری  99/9/12 می باشد  

3-تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح مورخ 99/9/13 می باشد 
 4-به پیشنهادات مبهم  و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- شرکت کنندگان بایستی فیش واریزی بابت سپرده را در یک پاکت و قیمت پیشنهادی را در یک  پاکت دیگر قرار 
داه و پس از الک مهرتحویل دبیرخانه  شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند.

6- هرینه های انتشار آگهی  برعهده برندگان مزایده خواهد بود.
7- تاریخ انتشار نوبت اول 99/8/24

8- تاریخ انتشار نوبت دوم 99/9/2                                                                                            شهرداری ورزقان :  رستم سلیم زاده

م.الف: 183- 98ـ 308 
قوه قضائیه

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
آگهی اصالحی از قریه وردین بخش 23 تبریز

  99/2/24 مورخــه   139918704142000064 شــماره  رای  برابــر 
هیئــت نظــارت اســتان در خصوص انتشــار آگهــی  اصالحی 
نســبت  به افزایش مســاحت پــالک 453 فرعــی از 16 اصلی  
بخش 23 تبریز قریه وردین ملکی آقایان ســاری و جمشــید 
شــهر تا قلعه بیگی )بالمناصفــه ( به مقــدار 2164 متر مربع 
،  . لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در یک نوبــت آگهی 
میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراض داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار 
آگهــی به مدت یکمــاه اعتراض خود را به این  اداره تســلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم  اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:99/09/2

علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

ایسنا- حســینیه ارشــاد که کافه و دانشگاه 
نبود که در آن بتوانی به آســانی از ســینمای 
روز جهــان بگویــی، تئاتر به صحنــه ببری و 
شــعرهای فروغ و اخوان را دکلمه کنی، باید 
در آن دوره زندگــی می کــردی تــا درک کنــی 
گفتن این ســخنان آســان اســت ولی انجام 
دادنــش در یک محیــط مذهبــی و در برابر 

سنت های جاافتاده، کارزاری است بزرگ.
ولی دکتر شــریعتی چنین مردی بود با این 

گونه تفکر و آن گونه شجاعت و جسارت.
دوم آذر ماه سالروز تولد دکتر علی شریعتی 
است. مردی که با ســحر کالمش، با اندیشه 
نابش و با جادوی گفتارش، در ذهن و جان 
چندین نســل حضوری اثرگذار داشته است 
ولی ما امــروز نمی خواهیم تنها از شــریعتی 
اسالم شــناس یا تئوریســین انقالبی ســخن 
بگوییم. ما تالش می کنیم گرد و غبار سالیان 
ســپری شــده را کنار بزنیم و چهــره کاملی از 
این مــرد ببینیم؛ شــریعتی در هیات منتقد 
و البتــه مشــوق فرهنــگ و هنــر. همــو کــه 
جوانان آن دوره را به ســاخت فیلم و اجرای 
تئاتر تشــویق می کرد، فیلم های جریان ساز 
ســینمای جهان را برایشان تحلیل می کرد و 
با خواندن شــعر شــاعران معاصر، آنان را به 

شوق می آورد.
نســل ما شــاید آخرین نســلی اســت که در 
قفسه کتابخانه ها تشنگی خود را با نوشیدن 
واژگان او  در میان ســطور کتاب های افستی 
ســیراب می کــرد، کالم او در مــا قدرتی بیدار 
می کــرد و یادمان می آورد که ما نوع انســان 

هستیم و در برابر جهان مسئول.
حاال دیگر روزهای نوجوانی ما طی شده و آن 
آرمان ها، رنگــی دیگر به خود گرفته اما آنچه 
مــا را وا می دارد که باز هم در جســت و جوی 
این مرد باشــیم، فقط یک بازی نوستالژیک 
نیســت که او چنیــن چیزی را هرگز دوســت 
نمی داشــت. مــا به دنبــال امید هســتیم و 
ایجاد شــوری دیگر در این روزهای دشــواری 
که جهان، مبهوِت هزار و یک مشــکل اســت 
و فرهنــگ و هنر به ســبب ورود  این مهمان 
پرمصیبــت، در خوابی زمســتانی فرو رفته و 
هنرمندان روزهایــی نفس گیر را می گذرانند 
که امیدوار ماندن در آن، بسیار دشوار است 
. شاید امروز آن زمانی است که باید شریعتی 
را از نو بشناســیم؛ آن شــریعتی که در ما شور 

زیستن را به جنبش در می آورد.
و در این جســت و جو بــا محمدعلی نجفی 
فیلمســاز، معمار و ســازنده ســریال به یاد 
ماندنی »ســربه داران« هم کالم می شویم تا 

برای مان از آن شریعتی بگوید.
و ایــن هنرمند با روی گشــاده و بــا صبوری 
بسیار، ما را می برد به سال های دهه 40 و 50.
تاکیــد  خــود  گفت وگــوی  آغــاز  در  نجفــی 
می کند: »ما دو تا شــریعتی داریم؛ شریعتی 
اسالم شــناس کــه مــن دربــاره ایــن وجه از 
شــخصیت او ســخنی نمی گویــم چــون هم 

صالحیتش را ندارم و هم ظلمی اســت به او 
و شریعتی دیگری که در حوزه فرهنگ و هنر 

صاحب اندیشه بود.«
ایــن هنرمند کــه حاال موهایش به ســپیدی 
میل کــرده، مــا را می بــرد به دهــه پر تپش 
40، زمانی که دانشــجوی معماری بوده ولی 
مانند اغلب دانشجویان کنجکاو آن زمان به 

حوزه های دیگر هم سرک می کشیده است.

دوره معماری را 9 ساله تمام کردم!
او یــادآوری می کند: »دکتر شــریعتی یکی از 
کســانی بود که مرا بر آن داشــت تا به سمت 
تئاتر و سینما کشــیده شوم. البته که خودم 
هم عالقه مند بودم و کارهــای این چنینی را 
در کنار رشته خودم انجام می دادم ولی دکتر 
شریعتی بود که به من گفت اصل این است! 
ایــن کار را دریاب! و ایــن چنین بود که دوره 
فوق لیســانس معمــاری را که 6 ســال زمان 

می برد، 9 ساله تمام کردم!«
پاتوق این دانشجویان مشتاق از رشته های 
مختلف، »تاالر 25 شــهریور« سابق یا همان 
تماشاخانه »ســنگلج« امروز بود. تاالری که 
در آن بزرگانــی چــون رکن الدین خســروی، 
بهــرام بیضایــی، علــی نصیریــان، عبــاس 
جوانمــرد  و ... نمایش اجــرا  می کردند. اما 
ایــن ذوق فقــط بــه تئاتر محدود نمی شــد 
و  گالری هــا  در  پرشــور  دانشــجویان  آن  و 
کانون هــای فیلم هم ســرک می کشــیدند و 
هر کجــا برنامه هنری بود، بســرعت خود را 
بــه آن می رســاندند. در فضای دانشــگاهی 
هــم هنرمندانی چــون حمید ســمندریان، 
پری صابــری، داریوش فرهنگ، دکتر محمد 
کوثر، سوســن تســلیمی و ...نمایــش اجرا 

می کردند.

ایده »سربه داران« را دکتر شریعتی داد
دوران،  آن  تشــنه  و  کنجــکاو  دانشــجوی 
شــریعتی را در دل این برنامه ها شــناخت و 
همین شــریعتی بود که ایده اصلی نمایش 
»ســربه داران« را داد که بعدها به ســریالی 

ماندگار تبدیل شد.
نجفی بــا به یــاد آوردن آن روزهــا می گوید: 
اگر دقــت کنیــد متوجه می شــوید، بیشــتر 
صحنه های »ســربداران« شــبیه تئاتر است 
و همه بازیگــران آن مجموعه هــم بازیگران 
تئاتری هســتند از آقــای نصیریــان تا خانم 
سوســن تســلیمی و آقــای فیــروز بهجــت 
محمدی که در آن دوره کمتر شــناخته شده 

بود.
شما هم شهامت گناه کردن دارید؟

اما چه شد که شــریعتی این گروه از جوانان 
را ایــن چنین شــیفته کــرد که حتــی فضای 
کاری خــود را تغییــر می دادنــد و معماری را 
به نفع ســینما و تئاتر، به حاشیه می بردند، 
نجفــی دربــاره ایــن موضــوع می گویــد: در 
دوره دانشــجویی ما همه مقوالت هنری در 

انحصار گروه های چپ بود. بهترین ترجمه  
جامعه شناســی  و  روشــنفکرانه  کتاب هــای 
متعلق به آنان بود. اصوال بدنه روشــنفکری 
چراکــه  بــود  چــپ  نیروهــای  انحصــار  در 
مذهبی هــا اصــال تئاتــر و ســینما را قبــول 
نداشــتند. ولی کار بزرگی که دکتر شــریعتی 
در عرصه فرهنگ و هنر به انجام رساند، این 
بود که سبب شد بچه های مذهبی مانند ما 
که انجمن اســالمی داشــتیم، با جــرات وارد 
حوزه فرهنگ و هنر شویم. خوب به یاد دارم 
روزی در مــورد خود من مثالی زد و به هیات 
امنای حسینیه گفت این جوان شهامت گناه 
کــردن دارد! شــما چنین جســارتی دارید؟! 
اوج ایــن تفکــرات دربــاره موســیقی بود که 
اصال آن را بر نمی تافتند  ولی ما دستگاه های 
موســیقی جاز را به حسینیه ارشــاد بردیم و 
موسیقی نمایش »سربه داران« را ساختیم. 
بعد از انقالب هم کســی از موســیقی سخن 
نمی گفــت و از این حــوزه با عنوان ســرود و 
آهنگ های انقالبی نام می بردند، گویی واژه 
موسیقی مشکل  داشــت اما یکی از اتفاقاتی 
که در ســریال »ســربه داران« افتاد این بود 
که در عنوان بندی مجموعه، واژه موســیقی 
بــه کار رفتــه بــود و ایــن خــودش اتفاقــی 
بزرگ بــود کــه نوشــتیم: موســیقی: فرهاد 
فخرالدینــی و هنر او آن چنــان فاخر بود که 

کسی نمی توانست اعتراضی بکند.«

اجرای تئاتر در محراب حسینیه ارشاد
 این ســینماگر یــادآوری می کند: »بــا اینکه 
رشــته ام معماری بود، بــا بچه های هنرهای 
زیبــا کــه گــروه تئاتــر داشــتند، در ارتباطی 
تنگاتنــگ بــودم. ما شــیفته موج نو ســینما 
بودیــم و مشــتاق آثــار زفیرلــی، پازولینــی، 
دســیکا، فلینــی و مــن آن چنــان مبهــوت 
آنتونیونــی بودم که در فیلــم »جنگ اطهر« 
ســخت تحت تاثیر ســینمای او قرار گرفتم. 
در چنین فضایی با اســتادی رو به رو شدیم 
که بیش از ما ســینما و تئاتر را می شــناخت. 
بــدون اغــراق باید بگویم او ســبب شــد که 
من ســینما را ادامه دهم. همچنانکه استاد 
مطهــری می گفت بر تو واجب اســت این کار 
را ادامه دهی ولی ایشان به طور کلی بر این 
موضوع اصرار داشت اما دکتر شریعتی بود 
که مرا وا داشــت به عنوان متخصص در این 

زمینه فعال شوم.«
پــر  دوران  همــان  در  نجفــی  علــی  محمــد 
التهــاب مدیریــت کانــون  تئاتــر حســینیه 
ارشــاد  را بــر عهده گرفــت. برای اجــرای هر 
نمایش محراب حسینیه را به صحنه تبدیل 
می کردنــد و دکور می زدند. چندین نمایش 

به صحنه بردند.

از ابوذر تا سربه داران
توضیــح  نمایش هــا  ایــن  دربــاره  نجفــی 
می دهــد: یکی از دانشــجویان شــریعتی در 

مشــهد نمایشــنامه » یک بار دیگــر ابوذر« 
را بر اســاس کتــاب »ابوذر غفــاری، مردی از 
ربذه« شــریعتی نوشــت و من این نمایش 
را به صحنه بــردم. نمایش دیگرمان »چون 
بــا ادب و تمیز باشــی، نزد همــه کس عزیز 
باشی« را درباره مدرسه اجرا کردیم که نقش 
دانش آمــوز را امیر اســفندیاری بازی کرد  که 
بعدهــا مدیریــت بخش بین المللــی بنیاد 

سینمایی فارابی را بر عهده گرفت.
»ســربه داران«  هــم  نمایش هایمــان  اوج 
بــود که فقــط یک شــب روی صحنــه رفت و 
بعد از اجرای آن حســینیه بســته شد و دکتر 

شریعتی هم گرفتار.

زدن حرف های مگو در یک مکان مذهبی
نجفــی کار بزرگــی را که شــریعتی بــه انجام 
رســانده، ایــن گونه تشــریح می کنــد: »کار 
مهــم او در فضــای مذهبــی رخ داد؛ وقتــی 
می گویم فضــای مذهب فکر نکنیــد عنوان 
ساده ای است. در آن دوره اگر فردی مذهبی 
ســینما می رفــت، ته ذهنش احســاس گناه 
می کرد و حــال در این فضــا یک متخصص 
اسالم شــناس آمده، پشت ســرش محراب و 
کاشــی کاری مذهبی و فیلــم »عصر جدید« 
چارلی چاپلین را تحلیــل می کند و چاپلین 
را نابغــه می نامــد. بیــان ایــن ســخنان در 
دانشگاه یا کافه ساده بود ولی نه در فضای 
مذهبــی. حتــی در قهوه خانه هــای جنــوب 
شــهر هم کســی جرات نمی کرد از بتهوون یا 

کازانتزاکیس نام ببرد، خیلی غریب بود.«
 

انتظار، مکتب اعتراض است
امــا چــرا ذهــن بســیاری از مــا از شــریعتِی 
هنرشــناس خالی اســت، چرا اغلــب او را به 
عنوان دین شــناس و تئوریســین انقالب و 
منتقــد اجتماعی می شناســیم، چه شــد که 
آن وجه هنرشــناس پوشــیده ماند، محمد 
علی نجفی در این باره می گوید: »متاسفانه 
بعد از انقالب، گروهی، شــخصیت شریعتی 

را سیاســی کردنــد و عــده ای هــم در صــدد 
بودند که نمره اسالم شناســی به او بدهند. 
من کاری به اینها ندارم بلکه از مردی ســخن 
می گویــم کــه در فضــای مذهبی و ســنتی، 
مدرنیتــه را پایه گــذاری کرد. درســت اســت 
کــه حاال همــه براحتی از این عبارات ســخن 
می گوینــد ولــی بایــد در فضــای مذهبی و 
ســنتی آن دوره می بودیــد و مخاطبان تان 
هــم افراد ســنتی بودنــد، تــا بتوانید لمس 
کنیــد در آن فضــا صحبــت از مدرنتیه یعنی 
چه. حــاال همــه از ســینما حــرف می زنند و 
همین محســن مخلبــاف که اوایــل انقالب 
می گفــت حاضر نیســت در یک النگ شــات 
بــا هنرمندان قــرار بگیرد، بعد از آشــنایی با 
ســینما دگرگون شــد و بعدها هم کــه از آن 
ور بــام افتــاد و »آواز مورچه ها« را ســاخت! 
ولــی آن زمان جــرم من این بود که ســریال 
»ســربداران« را بــا بازیگــران تئاتر ســاخته 
بودم. هرچنــد که مصمم تــر از این حرف ها 
بــودم چون شــریعتی به مــا یــاد داده بود؛ 
انتظار، مکتب اعتراض است. این یک جمله 
ساده نیست و اگر آن را نمی گفت، سربداران 

این نمی شد.«

شریعتی به امید رسید
بخــش بعــدی صحبت های ما دربــاره امید 
اســت؛ همــان گمگشــته ای که در جســت و 
جویش هســتیم و شــاید حــاال بیــش از هر 

زمان دیگری، مشتاقش باشیم.
نجفی که شریعتی را عامل انقالب در فضای 
سنتی و مذهبی آن دوره می داند، درباره این 
شریعتی شناســی  بزودی  می گویــد:  مبحث 
نوینی آغاز خواهد شد. نسلی جدید دوباره 
او را خواهد شــناخت؛ او کســی بود که امید 

داشت.
او یــادآوری می کنــد: در فضایــی کــه همــه 
روشنفکران  درگیر یک یاس فلسفی بودند، 
ناگهان کســی آمــد که از مدرنیتــه گفت ولی 
نــه بــا یــاس فلســفی. او می گفــت مذهب 

دریچــه ای اســت از دنیایی که باید باشــد و 
نیست و هنری پنجره ای اســت به این دنیا. 
یعنی مذهب و هنر را کنار هم می گذاشــت و 
باور داشت از هنر می توان به مذهب رسید.

نجفی حاال اشــاره ای دارد به زمینه تحصیلی 
خــودش و می گوید: همانطور کــه در قرون 
بــه  وســطی نقاشــی و معمــاری توانســت 
قدرت سیاســی تبدیل شود که تجسم آن در 
واتیکان است، این اتفاق با شریعتی برای ما 
هــم افتاد؛ اولین کار رنســانس، رویارویی با 

مذهب است.
او ادامه می دهد: شریعتی به امید رسید. او 
دریچه ای به آینده و گشــود و به نسل جوان 
این نیرو را بخشید که جلو برود و با حرف ها 

و حرکات مدرن، تحول ایجاد کند.

یک خاطره از رضا براهنی
نجفــی در ادامــه، خاطــره ای رضــا براهنــی 
تعریــف می کند: اواخر دهــه 40 کالس فوق  
برنامه ای با آقای براهنی داشــتیم و ایشــان 
در باب ادبیات و شــعر نــو صحبت می کرد. 
، کتــاب اســالم شناســی دکتــر  آخــر کالس 
شــریعتی را به عنوان هدیه به ایشان دادم. 
آن زمان رســم نبــود کتاب را بنویســیم. یک 
سال بعد در کتابفروشی »زمان« در خیابان 
نــادری )جمهــوری فعلــی( دنبــال کتابی از 
جال آل احمد بودم که صدایی آشــنا شنیدم. 
برگشــتم طرف چهــار راه اســتانبول و دیدم 
کســی صدایم زد. دکتر براهنی بود و به من 
توصیه کرد کتاب اسالم شناسی را بخوان! نه 
به عنوان یک کتــاب مذهبی، بلکه به عنوان 
یــک کتاب ضــروری که هــر کس در مشــرق 
زمین اســت، بایــد آن را بخوانــد و فرهنگ و 
زبان خود را دریابد. بــه دکتر براهنی نگفتم 
کــه کتاب را خودم به او هدیــه داده ام ولی از 

حرفش خوشحال شدم!
حاال که پاســخ بخشــی از کنجکاوی هایمان 
را گرفته ایــم، مشــتاق دیــدن عکس هــا یــا 
پوسترهایی از آن دوره هستیم ولی پاسخی 

که می شنویم، حسرت بار است.

دوره ای بدون عکس
نجفــی می گویــد: نمی شــد از آن دوره هیچ 
عکسی داشته باشــیم. بعضی چیزها گویی 
ایــن نداشــتن  ضــرورت آن زمــان اســت و 
عکــس هم چنیــن اســت. نبایــد از آن دوره 
عکســی بر جای می ماند. ما فیلم زیرزمینی 
می ســاختیم، پــس دســتگاه داشــتیم و لی 
اینکه عکس نداشتیم، اینکه نمایش های ما 
بدون پوســتر اجرا می شــد، همه نشانگر آن 

دوره تاریخی است.
محمدعلی نجفی ســخن خــود را این گونه 
بــه پایان می بــرد: خوب اســت شــریعتی را 
با عینکــی ببینیم که نه سیاســی اســت و نه 
مذهبــی و ایــن یک شــریعتی تازه اســت که 

امروز دوباره به او نیاز داریم.«

ناگفته های محمدعلی نجفی از دکتر شریعتی
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چراغپور: درباره تیم جوانان آنچه عیان است چه 
حاجت به بیان است

فدراسیونفوتبال
لجبازیمیکند

گزارش

ایســنا- کارشــناس فوتبال ایران گفــت: درباره تیم ملــی فوتبال 
جوانان باید بگویم آنچه عیان است چه حاجت به بیان است.

جالل چراغپور، درباره انتخاب داود مهابادی و حمید درخشان به 
عنوان ســرمربی و مدیرفنی تیم ملی فوتبال جوانــان ایران اظهار 
داشت: آنچه عیان اســت، چه حاجت به بیان است. فارغ از اشکال 
هایــی کــه در فوتبال پایــه وجود دارد، شــاهد هســتیم یک بحث 

لجاجت و لج کردن هم وجود دارد.
وی افزود: الزم نیســت مســئوالن فدراســیون حرف کارشناســان 
را گــوش کنند بلکه اگر حرف افراد بی طــرف را هم گوش بدهند، 
متوجــه می شــوند فردی که تقریبا ۱۰ ســال اســت با تمــام فراز و 
نشــیب ها در ســطح لیگ یک ســرمربیگری می کنــدو در این امر 
تخصص دارد، نباید در سطحی قرار بگیرد که اساسا بنیان آن تیم 

متفاوت است.
کارشــناس فوتبال ایران ادامــه داد: بازیکنان تیم ملی جوانان نیاز 
دارند تــا 5۰ درصد برای آینده فوتبال ایــران به آنها بحث تئوریک 
و ســواد فوتبال تزریق شود و 5۰ درصد هم فوتبال روز دنیا را بازی 
کنند. همه چیز این فوتبال باید تعریف کالســیک جهانی داشــته 
باشد یعنی تعریف تمرینات، کوچینگ ها، وضعیت چیدمان، نوع 

نگرش به فوتبال و سبک بازی باید تعریف داشته باشد.
چراغپــور تصریح کــرد: این ها جزو مواردی نیســت که همــه آن را 
بدانند اما مســئوالن فدراســیون فوتبال نداننــد. لجاجتی درباره 
مقاالت رســانه ها و بی تفاوتی نسبت به واقعیاتی که کارشناسان 
مطــرح می کنند وجود دارد که این موضوع به ضرر فوتبال کشــور 

است.
وی درباره دلیــل این لجاجت توضیح داد: فوتبــال ما گرفتار یک 
وضعیت بحرانی شده است و شرایط به شکلی شده افراد به دلیل 
فوتبالــی در آن تیم نمــی گیرند بلکه به دلیل نیروهایی اســت که 
بیــرون از فوتبال بــه وی کمک می کنند. خیلی ســال پیش یکی از 
فوتبالیســت های معروف ما گفت البی های قوی برای تیم گرفتن 

دارم که آن حرف هم کامال درست است.
 مربی اســبق تیم ملی فوتبال ایران اضافــه کرد: اکنون نیاز به البی 
های ســطح باال و ارتباط گرفتن با افراد سیاسی پرنفوذ هم نیست 
بلکه البی ها متوسطی به درون فوتبال نفوذ کرده اند که به دلیل 
اینکه خودشــان نمی توانند در این رشــته مربیگــری کنند، مجبور 

هستند ابزار کار خود را از سیستم فوتبال بردارند.
چراغپور تصریح کرد: در این شرایط داود مهابادی که تیم کاملی را 
آماده کرده، برای فجرسپاسی یارگیری انجام داده و اردوهای آماده 
سازی را پشت سر گذاشته است، ناگهان سرمربی تیم ملی جوانان 
می شــود. اگر قرار اســت جایی مشــغول باشــد، باید در جایی که 
تخصص دارد کار کند اما وقتی به وی می گویند به تیم جوانان بیا، 

نمی تواند این موضوع را قبول نکند.
وی افزود: از آن طرف می بینیم حمید اســتیلی که به عنوان مدیر به 
تیم ملی آمد پس از موفق نبودن در تیم هایی هایی مانند اســتیل 
آذین، شاهین، راه آهن، ملوان و تیم ملی امید باز هم در تیم امید ابقا 
شد با اینکه تیم امید با این مربی پرپر شد.طبق همین فرمول حمید 
درخشــان که فرد بسیار خوبی هم است پس از ناکامی در تیم هایی 

مانند داماش و پرسپولیس، مدیر فنی تیم ملی امید می شود.
کارشــناس فوتبال ایــران ادامــه داد: اکنــون اگر قرار باشــد تغییر 
مجددی در تیم ملی جوانان رخ بدهد، داود مهابادی کنار می رود و 
طبق این فرمول حمید درخشان جای مهابادی سرمربی می شود. 

این نفرات به هم کمک می کنند اما به فوتبال کمک نمی شود.
چراغپور درباره ثمره این لجاجت ها گفت: با توجه به این اتفاق ها 
آرام آرام بین چرخه تولید بازیکن از رده های پایه تا تیم بزرگســاالن 
فاصله می افتد و با این امر تیم های بزرگساالن دیر بازیکنان خود 
را تعویض می کننــد و عمر فوتبال در تیم های ملی باال می رود. در 
ادامه هم برای تحول نیاز به دگرگونی اساسی داریم که این موضوع 
سبب می شود اگر پشت گوش خود را دیدیم، صعود به جام جهانی 

را هم ببینیم.

برگزاریمسابقاتکاراتهبهصورت
مجازیدرآذربایجانشرقی

همنوا- مسابقات مجازی کاراته )کاتای انفرادی( استان آذربایجان 
شرقی یادواره شهدای مدافع سالمت برگزار شد

 برندگان مسابقات مجازی کاراته )کاتای انفرادی( يادواره شهدای 
مدافعين سالمت در استان آذربایجان شرقی مشخص شد.

 اولين دوره مســابقات مجــازی کاراته )کاتای انفرادی( ســبکهای 
شیتوریو اینویی ها و شیتوریو هایاشی ها استان آذربايجان شرقی 
يادواره شهدای مدافعين سالمت در تمام رده های سنی و کمربند 
رنگی و قهوه ای مشکی برگزار گردید که آکادمی کاراته حسین زاده 
با 6 طال و ســه نقره به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست 

پیدا کردند.
ارسالن ذریه هاشمی مقام اول

طاها سیدپور مقام اول
امیر مهدی دشتی مقام اول

امیررضا شفایی مقام اول
پارسا حالج ابراهیمی مقام اول

مهدی محمدپور مقام اول
امیر محمد حالج ابراهیمی مقام دوم

علیسان علی بابایی پاسدار مقام دوم
ابولفضل بهروز مقام دوم 

فــارس- ســرمربی تیم فوتبــال ماشــین ســازی گفت: 
مجموعــه اتفاقاتی که در بــازی اول افتاد باعث شــد آن 

حرف ها را بزنم. 
وحید بیاتلو درباره محرومیت خود اظهار داشت: باتوجه 
به اتفاقات هفته پیش کمیته انضباطــی رای داد و من از 
یک بازی محروم شــدم. در واقع این خبر را دیشــب ناظر 
بازی، آقای توکلی اعالم کرد و کار ما ســخت شــد اما ما به 

این رای احترام می گذاریم.
وی با اشــاره به بغض ده ســاله اش در مربی گری عنوان 
کــرد: این هفته من را محروم کردند ، ســال گذشــته من 
مربی تراکتور بودم بعد از نود ارومیه به تراکتور رفتم. آنجا 
یک بازی محروم بودم ولی بعد آن پاک شــد. شــب بازی 
گفتند که محروم هســتم در صورتیکه مــن اصال محروم 
نبودم و تمرکزم از روی بازی خارج شد تا بتوانیم ثابت کنیم 

که محرومیت من در تراکتور گذشته است. 
بیاتلو ادامه داد: قرارداد دو نفر از بازیکنانمان ثبت نشد در 
حالیکه خودشان عکس یک ســاله از قراردادشان داشتند 
اما در فدراسیون دوساله شده بود. 6 عضو تیممان امکان 
حضور نداشتند. مقصر شکست من بودم چراکه باید بحران 
را مدیریت می کردم. خودم این امر را قبول کردم. اعتقاد من 

این است که دنیا بی ارزش است چه برسد به فوتبال. 
وی با تاکید بر اینکه بر روی برخی از اصول پایبند می ماند 
گفــت: کار من خدمــت به جوانان اســت و امیــدوارم که 
شــرمنده هیئت مدیره و مردم تبریز و هواداران ماشین 

سازی نشوم.
بیاتلو افزود: چند بازیکن فسخ یک طرفه گرفتند یا قرار 
داد بازیکن با فدراســیون مغایر بود. من اعتراض کردم 
اما گفتند که ما 2۰میلیارد برای اتوماســیون و سیستم ها 

هزینه کردیم و خطایی اتفاق نمی افتد این درحالیست 
که روز بعد فسخ بازیکن ما را دادند و گفتند که قراردادش 

دست کاری شده است. 
دو تــا از بازیکنــان مــن  آن روز نتوانســتند بــازی کننــد 
درصورتیکه من یک ماه روی آن هــا کار کردم و این اقدام 

ناحق بود.
وی با اشاره به اینکه قصد آبرو بردن کسی را ندارد عنوان 
کــرد: ما ده ســاله در فوتبال با یکدیگر هســتیم و قصد 

آبرو بردن از کســی را ندارم اما سیستم کال غلط است. من 
جزئی از فوتبال هســتم اگر حرفم بد است بگویید حرفم 
غیر منطقی اســت. چگونه قرارداد بازیکن با فدراسیون 
متفاوت اســت. همه اداره ها کامپیوتری اســت پس چرا 
سیســتم ما هنوز خطا دارد؟ خود فدراسیون نیز درباره 
مغایرت ایــن قرارداد گفت کــه دندانه به عــدد دو بعدا 
اضافه شــده اســت و خــط خوردگــی دارد و حرف شــما 

درست است.

بیاتلو  در گفت و  گو با برنامه چهار چهــار دو رادیو جوان 
با اشــاره به اینکه بازیکنان قصد پیگیری دارند تشــریح 
کــرد: در این ۱۰ روز تحت فشــار زیادی بودم. شــعار فیفا 
توسعه فوتبال است اما در فوتبال ما این اتفاق نمی افتد. 
میانگین ســنی تیم ما 2۴ سال است. جمع هزینه تیم ما 
6 میلیارد اســت که شــامل بازیکن و کادر می شــود این 
درحالیســت که ذوب آهن با اینکه تیم متوســطی است 
حدود ۴۰ میلیارد هزینه کرده است. اگر کسی درحال رشد 

است باید او را کمک کنیم. 
وی تصریح کرد: این تیم ۱5 میلیارد بدهی داشت که آقای 
زنوزی آن را پرداخت کرد و این مســئولیتی بوده است که 
من دانســته قبول کردم. دو میلیــارد هم بدهی داخلی 
داشت بنابراین دو سوم از بودجه ما صرف بدهی هایمان 

شد. پنجره ما دقیقا روز بازی اولمان باز شد.
بیاتلــو درباره حاشــیه های مطرح شــده خانم هراتیان 
تصریح کرد: برداشــت هرکس متفاوت اســت من خاک 
پای بانوان هســتم. ســوالم این اســت که چطور من که 
کســی را ندارم کارهای اداری تیمم عقب می افتد اما افراد 
دیگر که آشنایی در فدراسیون دارند فسخ قرار یک ساعته 
می گیرنــد. مجموع این اتفاق ها باعث شــد کــه من آن 

حرف ها را بزنم و از خانم هراتیان عذرخواهی هم کردم. 

مهر- وزیر ورزش و جوانــان با صدور اطالعیه ای اعالم کرد 
که لیگ های ورزشی با وجود تعطیلی کشور برگزار می شود.

مسعود سلطانی فر با توجه به تصمیم ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و دســتور رئیس جمهــور محترم مبنی بر اعمال 
محدودیت ها به منظور قطع زنجیره کرونا، اطالعیه ای 

صادر کرد:
»روسای محترم فدراسیون های ورزشی؛ اعضای محترم 

سمن های جوانان
با عنایت به تصمیم ســتاد ملی مبارزه با کرونا و دستور 
رئیس جمهــور مبنی بر اعمــال محدودیت های فراگیر 
جهــت قطع زنجیــره شــیوع ویــروس کرونا الزم اســت 

اقدامات زیر به سرعت برنامه ریزی و اجرا شود:
۱- فدراسیون های ورزشی به تولید و پخش مجموعه های 
"ورزش در خانه" از طریق صداوسیما و فضای مجازی و 

ایجاد شــور و نشــاط بین خانواده ها اقــدام و با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی لیگ های مختلف را برگزار 

تا فضای شادابی برای مردم در منزل فراهم گردد.
2- فدراســیون های ورزشی با استفاده از ستارگان ورزش 
کشــور و قهرمانان و پهلوانان ورزشــی نســبت به اعالم 
توصیه هــا و تبییــن پروتکل هــای بهداشــتی اقــدام و 
ضمن انتشار در فضای مجازی، در اختیار صداوسیما و 

رسانه های کشور قرار دهند.

۳- جوانــان فعــال و توانمنــد در ســمن های جوانــان 
به عنوان پیشــگامان خدمت و ســالمت کــه از روزهای 
نخستین شــیوع ویروس کرونا در میدان حاضر بودند 
و در 9 ماه گذشــته تــالش وافری برای کمــک به مردم و 
کادر درمانی انجــام داده اند، این بار هــم ایجاد پویش 
خدمت و ســالمت با فرهنگ ســازی در فضــای مجازی 
و تولید محتوای مناســب بــرای هموطنانی که در خانه 

می نشینند نسبت به آگاه سازی و آموزش اقدام کنند.

الزم اســت به صورت مســتمر گزارش اقدامــات صورت 
گرفته در حوزه ورزشــی برای معاونان ورزش قهرمانی و 
فرهنگی و ورزش همگانی و در حوزه سمن های جوانان 

برای معاون امور جوانان ارسال شود.
وظیفه بــزرگ جامعه ورزش و جوانان کشــور اســت که 
همه تــالش خود را بــه کار گیرد تــا در کنــار کادر درمان 
ایثارگــر و ملت عزیز ایران انشــاءهللا از ایــن آزمون هم 

سربلند بیرون می آید.«

بیاتلو: از خانم هراتیان عذرخواهی کردم

سیستمفوتبالایرانغلطاست

لیگ های ورزشی تعطیل نمی شود

برگزاریادامهمسابقاتلیگبرترفوتبال

مهــر- عضــو کمیتــه داوران فدراســیون فوتبــال ضمن 
شفاف ســازی از پشــت پــرده اتفاقاتــی که منجــر به خط 
خوردن نام علیرضا فغانی از لیست داوری ایران شد، گفت: 
خروج نام عرب براقی از لیســت تســویه حساب شخصی 

نیست.
مســعود مرادی درباره وضعیــت داوری فوتبــال ایران با 
توجه به اتفاقات هفته اول و دوم لیگ برتر گفت: انتظارم از 
داوری فوتبال کشورمان خیلی بیشتر از این است. آنچه که 
در یکی دو سال اخیر شاهدش بودیم این است که سطح 
داوری در حد انتظار نیســت. نیاز به برنامه ریزی قوی تری 
داریم. در شروع لیگ هستیم ولی اشتباهات کمک داوران 

ما در همین هفته های ابتدایی واضح بوده است.
اشتباهات ادامه داشته باشد سمت داوران قدیمی 

برمی گردیم
وی افزود: ترســی از اعالم اشــتباه نداریم. در شروع لیگ از 
داوران جوان اســتفاده می کنیم و شاید اشتباهاتی داشته 
باشــند ولی اگر این اشــتباهات ادامه دار باشــد به سمت 
داوران قدیمی تر می رویم. در یک جمله می گویم که داوری 

ما باید خیلی بهتر از این باشد.
علیرضا فغانی پدیده بود

کارشــناس داوری فوتبال ایــران درباره دلیل اشــتباهات 
داوران تاکید کرد: علتش عدم پشــتوانه سازی است. یک 
خالء بزرگ در داوری کشورمان ایجاد شده است. منوچهر 
نظــری نســلی را وارد داوری کــرد که حتی بــه جام جهانی 
رفتند. بعد از آن نسل داوران ما متاسفانه نتوانستند خالء 
را پر کنند. یک پدیده داشــتیم به نام علیرضا فغانی که با 
شایستگی شخصی خودش و حمایت فدراسیون توانست 
به جام جهانی برسد. بعد از ایشان پشتوانه ای برای داوری 

نمی بینم.
فغانی از همان ابتدا نفر اول لیست کمیته

 داوران بود
مرادی در خصوص حذف نام فغانی از لیست بین المللی 
و ســپس بازگشــت نــام وی گفــت: در روندی که از ســوی 
دوســتان و در فضــای مجازی صــورت می گیــرد، قضیه را 
معکوس نشــان می دهند. یعنی می گویند کمیته داوران 
لیستی به فیفا داده و اسم فغانی را حذف کرده است. بنده 
بــه عنوان عضو کمیتــه داوران از همان ابتدا در جلســات 
کمیته حضور داشتم. در لیست ما برای فیفا و با تایید تمام 
اعضای کمیته، علیرضا فغانی نفر اول داوری بوده است. 
اینکه می گویند کمیته این کار را نکرده و فدراســیون گفته 
جلســه بگذارید که چرا اسم فغانی رد نشــده است برایم 
ســئوال اســت. من خودم ســال ها داور فوتبال بوده ام و 
آدم بی تجربه ای نیســتم. فغانی دو کمک داور ایرانی دارد 
و می تواند به جام جهانی برود. مگر می شود اسمش را در 

لیست نگذارند؟
توپ را به زمین کمیته داوران انداختند

وی ادامه داد: صورت جلســه کمیته داوران موجود است. 

یک بندی بود که می گفتند فغانی بایــد در ایران قضاوت 
کرده باشــد. فکر می کنم روی این بند اشــراف نداشتند و 
مِن کمیته داوران در جریان نبودم. بعدًا این بند را بررسی 
و اســتعالم کردیم که دیدیم شامل حال فغانی نمی شود. 
اینجا اختالفی ایجاد شد. با درخواست بنده از اصفهانیان 
دوباره جلسه گذاشتیم تا ببینیم چرا نام فغانی در لیست 
نیســت. اینکه توپ در زمین کمیته داوران اســت و کســی 
صحبــت نمی کند باعث ایجــاد هجمه می شــود. اگر قرار 
است بنده سه چهار ماه هم در فدراسیون باشم بهتر است 

بهترین تصمیم را بگیریم که جوابگوی مردم باشیم.
بحث فغانی و عرب براقی از هم جدا است

عضــو کمیتــه داوران فدراســیون فوتبــال در ادامــه در 
خصوص خروج نام عرب براقی از لیســت داوران به دلیل 
آنچه که نســبت فامیلــی اش بــا علیرضا فغانــی عنوان 
می شــود، اظهار کرد: من صادقانه توضیــح می دهم. هر 
زمانی بخواهید صورت جلسه موجود است. اینکه بعدها 
گفتند چون فغانی را آوردند، عرب براقی را از لیست خارج 
کردند، درســت نیســت. این دو قضیه از هم جدا اســت. 
صورت جلسه موجود است. قرار شد فغانی به عنوان نفر 
اول ایران معرفی شود. کمیته داوران تصمیم گرفت براقی 
از لیست خارج شود و این موضوع ارتباطی به فغانی ندارد. 

اینها باید گفته می شد. چطور می شود مدام سکوت کنیم.
نبود فغانی در لیست فاجعه بود

مرادی که با برنامه »ورزش و مردم« گفتگو می کرد، افزود: 
برای فغانی نیاز به استعالم نبود. اگر او به جام جهانی نرود 
دو کمک داور ایران هم جام جهانی را از دست می دهند. ما 
وظیفه خود را انجام دادیم. شاید فدراسیون دچار اشتباه 
در استعالم شده است. مجددًا درخواست جلسه دادیم. با 
اینکه زمانش تمام شده بود ولی با فیفا و کنفدراسیون آسیا 
هماهنگ کردیــم. نبود فغانی در لیســت فاجعه ای برای 
داوری ایــران بود. داوران امــارات و بحرین به جام جهانی 

بروند ولی ایران داور نداشته باشد؟
 علیرضا فغانی داور بین المللی ایران

چرا منت فیفا بر سر ما باشد؟
وی در واکنــش به این کنایــه که فغانی آنقــدر داور بزرگی 
هســت که حتی ما اگر او را در لیست نگذاریم فیفا خودش 
انتخاب می کند، گفت: چرا برای کاری که خودمان می توانیم 

انجام بدهیم منت فیفا سر ما باشد؟
عرب براقی بعدًا الیت می شود

عضو کمیته داوران فدراســیون فوتبال در توضیح بیشتر 
ماجرای خط خــوردن عرب براقــی از لیســت داوران بین 

المللی و اعتراض این داور گفت: دو داور ما در آســیا گرید 
A هستند یعنی فغانی و بنیادی فر. کمیته داوران خودزنی 
نکرده است. یک تصمیم جمعی گرفتیم. کسی که از لیست 
خارج شده داور الیت ما نبوده است. قرار بود پروسه ادامه 

پیدا کند و عرب براقی بعدًا الیت شود.
دنبال تسویه حساب شخصی و خودزنی نیستیم

مــرادی خاطرنشــان کــرد: مومنــی کــه جایگزین شــده 
هــم رونــدی را می رود که عــرب براقی مــی رود. من خودم 
کارشناس ارزیاب داوری و کار بلد هستم. خط خوردن عرب 
براقی تســویه حساب شخصی نیست. عرب براقی کالس 
می رود و شرایطش را هم دارد. به او گفتم هفت، هشت ماه 
دیگر دوباره لیســت اعالم می شود و شما داور ما هستید. 

خودزنی نمی کنیم.
بحث ِچک اصفهانیان برای دو سال و نیم پیش بود

وی درباره ابهامات و شــائباتی که پیرامون رد و بدل شدن 
چک بین فریــدون اصفهانیان )رئیس کمیتــه داوران( با 
مومنی )داوری که نامش وارد لیست شده است( و ارتباط 
آن بــا خط خوردن عرب براقی گفــت: این چک متعلق به 
دو ســه فرد بوده اســت. هم از داور و هــم از کمیته داوران 
خواســتم که این ماجرا شــفاف ســازی شود. شــاید ما در 
رســانه همکار باشــیم ولی خارج از رســانه هم با بعضی از 
همکارانمــان کار دیگری انجام بدهیــم. از کمیته حقوقی 
فدراسیون خواســتیم که به این بحث رسیدگی کند چون 
هم شــخصیت داور و هم کمیتــه داوران زیر ســئوال بود. 
بحث من شخص اصفهانیان نیست. ما بحث را در اختیار 
کمیته حقوقی قرار دادیم که بررسی شد و بیانیه هم صادر 
کردند. آن یک کار شخصی و برای دو سال و نیم پیش بوده 

است.
شاید فرصت دیگری نصیب مومنی نمی شد

مرادی ادامه داد: به نمایندگــی از طرف کمیته داوران می 
گویم صورت جلســه این کمیته برای ارسال اسامی داوران 
به فیفا در فدراسیون موجود است. مومنی هم کالس های 
مورد نیاز داوری را گذرانده بود و شاید فرصت دیگری نبود 
که به وی بدهیم. چرا عرب براقی می گوید من سال بعد 29 
ساله می شــوم و نمی توانم داور الیت شوم؟ او همین االن 

هم خیلی جلو است.
وی در خصوص اینکه احتمال الیت شــدن مومنی کمتر از 
عرب براقی اســت چون سن بیشــتری دارد؟ تصریح کرد: 
بله؛ صد درصد. همان شرایطی که برای عرب براقی فراهم 

کرده بودیم برای مومنی هم فراهم است.
بعضی ها طوری حرف می زنند انگار سونامی شده 

است!
مســعود مرادی در ادامه در واکنش بــه گالیه عرب براقی 
مبنی بــر اینکه هیچکس بــا او درباره ایــن تصمیم و خط 
خوردن اسمش از لیست داوران صحبت نکرده بود، گفت: 
من تصمیم گیرنده نیستم ولی تلفنم برای جوابگویی به 
روی همه باز اســت. عرب براقی با مــن هم تماس گرفت. 
گفتم هفت هشت ماه بعد دوباره به لیست بر می گردی. 
فاجعه ای در داوری کشور رخ نداده است. بعضی ها جوری 
حرف می زنند انگار سونامی رخ داده است. چند سال پیش 
چهار داور الیت ما از لیســت خارج شــدند و اتفاقی هم رخ 

نداد.
چقدر داوران را محروم کنیم؟ VAR می خواهیم

عضــو کمیتــه داوران فدراســیون فوتبــال در خصــوص 
اســتفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی )VAR( در ایران 
گفــت: VAR نیازمنــد هزینه باالیی اســت کــه در خیلی از 
کشــورها انجام می شــود. در ترکیه خود باشگاه ها هزینه 
VAR را متقبل شــدند. در ایران نه فدراســیون قبول کرده 
و نه باشــگاه ها می توانند هزینه هایش را تامین کنند. اگر 
هم تصمیم به استفاده از VAR گرفته شود، هفت، هشت 
ماه طول می کشد. برای پرهیز از اشتباهات باید در داوری 
ســرمایه گذاری کنیــم و VAR را به خدمــت بگیریم. چقدر 

می توانیم داوران را محروم کنیم؟
گل سپاهان آفساید واضح بود

مرادی افزود: با احترام به داوران باید بگویم پشتوانه سازی 
خوبی در این بخش نکرده ایم. دو هفته از لیگ گذشته ولی 
در سه بازی این هفته ها اشتباهات تاثیرگذار داوری صورت 
گرفته اســت. مثاًل گل سپاهان واضح آفساید بود. اگر یک 
هفته دیگر این اشــتباهات ادامه داشته باشد، درخواست 
جلسه فوری می کنم. تیم ها که گناهی نکرده اند. االن کرونا 
است و تماشاگران در ورزشگاه نیستند. انتظار دارم داوران 

راحت تر قضاوت کنند.
داوران حق خواهی کنند نه سهم خواهی

عضو کمیتــه داوران فدراســیون فوتبــال در پایان گفت: 
داوران حقشان اســت به آنچه که می خواهند برسند ولی 
نباید ســهم خواهی شــود بلکه حق خواهی کنند. ما حق 
داوران را می دهیم. حق فغانی است در جام جهانی باشد. 
این را می فهمم. نمی خواهم برای عرب براقی »یک طرفه 
به قاضی بروم«. تمام جوانــب را در نظر گرفته ایم. نمونه 
اش کامرانی فر بود که چند سال پیش به اشتباه از لیست 
داوران ایران خارج شــد ولی برگشــت و به جام جهانی هم 

رفت. فرصت برای داوران ما تمام نشده است.

آناتفاقیکفاجعهبود
شفاف سازی مسعود مرادی از پشت پرده خط خوردن نام علیرضا فغانی
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ُسرخاب کهن محله ای است در تبریز که خزینه ادب، عرفان و هنر ایرانی است

هم صبح اریان روزان

ایســنا- دبیر محفل ادبی شــمس عطار اســتان اردبیل 
معتقد اســت: جامعه کتابخوان کمتر خطــا می کند و اگر 
هم خطایی از آن ســر بزند قابلیــت جبران آنرا با کمترین 

آسیب پذیری خواهد داشت.
مهــدی میرزارســول زاده دبیر محفل ادبی شــمس عطار 
اســتان اردبیل با بیان اینکه ادبیات، فضای ســبز جامعه 
خشن انســانی اســت و بدون آن تحمل فضای خشک و 
بی روح زندگی فیزیکی انســان قابل تحمل نخواهد بود، 
گفــت: ســایر هنرهای بشــری نیز ماننــد ســینما، تئاتر و 

موسیقی در بستر ادبیات رشد و نمو یافته اند.
وی افــزود: انســانی که بــا کتاب مأنوس اســت، انســان 
صالحــی خواهــد بــود و جهانی بهتــر خواهد ســاخت و 

فرزندان خوبی برای آینده تربیت خواهد کرد.
این شاعر اردبیلی با اشاره به فواید کتابخوانی و تاثیر آن 
بــر وی، افزود:  این ســئوال را دیگران بایــد در مورد بنده 
نظر دهنــد، اما تا جایی کــه خودم حــس می کنم همان 
انســان ســال ها پیش نیســتم. البته بنــده کتابخوانی را 
از دوران نوجوانــی آغــاز کــرده ام امــا هیچ چیز بــه اندازه 

شاهنامه بنده را متحول نکرده است.
 میرزارســول زاده با اشاره به آثار تالیفی خود، گفت: شش 
کتاب دارم. دو کتاب با نام های بانگینه در ســرود و حرف 
نخستین علمی- ادبی هســتند. کتاب میله ها و سایه ها 
ترجمه اشعار یک شاعر آمریکایی است. سه مجموعه شعر 
هم دارم که یکی از آنها به زبان ترکی آذربایجانی است. یک 

مجموعه شعر فارسی را هم در دست چاپ دارم.
وی ادامه داد: در مورد میله ها و سایه ها حرف برای گفتن 
بسیار زیاد است. رالف هوسا چاپلین یک شاعر آمریکایی 
بوده که بیشــتر اهل سیاســت بوده تا ادبیــات. چاپلین 
را اولیــن بــار در ایــران بنده کشــف کرده ام. رالف هوســا 
چاپلین شاعر، نویسنده و هنرمند آمریکایی متولد سال 
۱887 در ایمز ایالت کانزاس است که سال هایی از عمرش 

را به عنوان یک فعال کارگری، درگیر مسائل سیاسی بوده 
است. وی به همراه خانواده اش در سال ۱89۳ به شیکاگو 
نقــل مکان نمــود و در اعتصاب سراســری راه آهن ایاالت 
متحــده در تابســتان ســال ۱89۴ در حالی کــه تنها هفت 
ســال داشت، شــاهد کشته شــدن یک کارگر شــد و شاید 
همین اتفاق، باعث شــد تا وی به سمت و سوی فعالیت 

در عرصه های سیاسی گرایش یابد.
رســوال زاده ادامــه داد: وی در ۱9۱۳ بــه اتحادیــه کارگران 
صنعتی جهان I.w.w پیوســت و به یکی از محبوب ترین 
نویســندگان این اتحادیه تبدیل شد. مدتی هم سردبیر 
صنعتــی  کارگــران  Solidarityو  همبســتگی  نشــریات 
Industrial workers بود. ســپس بــه دلیل مخالفت 
با جنگ جهانی اول، به 2۰ ســال زندان محکوم شد، اما در 
ســال ۱92۳، با عفو عمومی رئیس جمهور وقت آمریکا، از 

زندان آزاد شد.
وی اضافه کرد: رالف در ســال ۱95۰ به کلیسای کاتولیک 
پیوست و ســال ۱96۱ درگذشــت. کتاب میله ها و سایه ها 
Bars And Shadows The، حبسیه های چاپلین است 
و طی سال هایی که در زندان بوده، سروده شده است. به 
گمانم این اولین باری اســت که در ایران، با شناختی که از 
نوع ادبی حبســیه، نظیر آنچه از مسعود سعد سلمان تا 
فرخی یزدی و بهار بوده، از چنین چشــم اندازی به بررسی 

اثر یک شاعر غربی پرداخته می شود.

آذربایجــان  فرهنگــی  پژوهش هــای  مرکــز  پژوهشــگر 
دانشــگاه محقق اردبیلی در پاســخ به این ســئوال که به 
عنوان یک شــاعر و نویســنده شــخصا برای ترویج کتاب 
و کتاب خوانــی در جامعه چه فعالیت هایــی انجام داده 
اســت، گفت: قبل از کرونا با همت دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی گروهی را با نام »نذر سپید« راه انداختیم 
که کارش تولید کتاب صوتی بود. منتهی با شــیوع کووید 
۱9 کار ناتمام ماند که اگر به امید خدا این بال برچیده شود، 

کار را ادامه خواهیم داد.
این نویســنده اردبیلی، زمینه مطالعاتــی خود را ادبیات 
حماســی معرفی کرد و گفت: ســاالنه حــدود 5۰ کتاب و 

کمی بیشتر و کمتر مطالعه دارم.
میرزارسول زاده با بیان اینکه استفاده از کتاب های صوتی 
هنگام مســافرت به خصــوص در مســافت های طوالنی 
به شــرطی که از دقت راننده نکاهد، بســیار مفید اســت، 
تصریــح کرد: بــرای انتخاب یــک کتاب خوب نیــز باید با 
توجــه به حوزه مطالعاتی از اســتادان همــان حوزه بهره 

ببریم و کمک بخواهیم.
این شــاعر اردبیلی در خصوص میزان مطالعه در دوران 
کرونــا و قرنطینــه نیــز گفــت: بــرای بنــده و کتابخوانان 
حرفه ای تغییر چندانی نداشته ولی برخی را با کتاب آشتی 

داده است.
دبیر سابق انجمن شعر و ادب استان اردبیل در خصوص 
نحوه خرید کتاب نیــز گفت: بنده معموال خرید اینترنتی 
دارم. هــم قبــل و هم بعــد از کرونــا، مگر اینکــه کتاب در 
اردبیل موجود باشــد. حســن خرید حضوری، حضور در 
کتابفروشــی و تورق ســایر کتب اســت که صفــای دیگری 
دارد. مثل بو کردن یک شاخه گل یا حضور در گلزار است.

میرزارســول زاده اظهارامیدواری کرد، به زودی مشــکالت 
اقتصادی و معیشــتی ایــران عزیزمان بر طرف شــوند و 

کتاب وارد سبد خرید خانواده ها شود.
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سخن روزسخن روز
بپرهیز از آنکه مرکب طمع ورزى تو را به سوى هالکت به پیش راند، و اگر توانستى که بین تو و خدا صاحب نعمتى قرار نگیرد

چنین باش، زیرا تو، روزى خود را دریافت مى کنى، و سهم خود برمى دارى، و مقدار اندکى که از طرف خداى سبحان به دست مى آورى
 بزرگ و گرامى تر از فراوانى است که از دست بندگان دریافت مى دارى

گرچه همه از طرف خداست
امام علی )ع(  – نهج البالغه

ایسنا- اســماعیل آذر غفلت از کتاب را غفلت از 
زندگی می داند و با اشاره به افرادی که در روزهای 
کرونایی بــرای تخفیف به یک فروشــگاه هجوم 
بردنــد، می گوید: اگر افرادی کــه به آن جا هجوم 
بردند، اهل اندیشــه و کتاب خواندن بودند به 
این که نباید در این شرایط برای تخفیف به آن جا 

بروند، فکر می کردند.
ایــن پژوهشــگر و مدرس دانشــگاه دربــاره نگاه 
مناسبتی به کتاب، افراط در پرداختن به آن در ایام 
خاصی مثل »هفته کتاب« برخالف دیگر روزهای 
ســال و همچنین جایگاه کتاب در رسانه ها اظهار 
کرد: کســی به کــوه مــی رود و با تابلویــی مواجه 
می شود که روی آن نوشته در این جا سنگ خوردن 
ممنوع اســت، تعجب می کند که مگر کسی سنگ 
می خورد؟! این مسئله واضح است و کسی سراغ 
خوردن سنگ نمی رود. کتاب خواندن هم باید به 
جایی برسد که اصال نیاز نباشد که برای آن تعریف 
یا تشــویق کنیــم، مثل این اســت که دربــاره یک 
مسئله واضح و روشــن بحث کنیم. معلوم است 
که همه باید کتــاب بخوانند. اما چــرا باید کتاب 

بخوانیم؟
او ســپس با اشــاره به ضرورت کتابخوانی گفت: 
مهم ترین مســئله ای کــه در این روزگار دســتگیر 
ماســت، این اســت که ما باید بیندیشــیم اما ما 
نمی اندیشیم. و این مشــکل ما نیست؛ مشکل 
همه عالم اســت. تمــام مصیبت هایــی که برای 
انســان پیــش می آیــد، به دلیــل نیندیشــیدن 
اســت. امروز تمام ذهن جوانان ما این شــده که 
پول دربیاورنــد. این مصرف جهــان که به همه 
انسان ها تحمیل شده و انسان امروز را مصرفی 
بــار آورده ، در مکتــب اومانیســم ریشــه دارد، ما 
کمتر فکــر می کنیم و این به ضرر ماســت. وقتی 
انســان ها کتــاب می خوانند اندیشه شــان بارور 

می شود و نمی توانند فکر نکنند.
آذر در ادامه به ماجرای صف کشــیدن جمعیت 
زیــادی پشــت در فروشــگاهی در یکــی از مراکــز 
خرید تهران که ویدئو آن در روزهای اخیر دســت 

به دست می شد اشــاره و بیان کرد:  فروشگاهی 
تخفیف قائل شــده اســت و در ایــن بیماری که 
مــرگ و زندگــی را در کنــار هــم قــرار داده، ما به 
مرگ مــان راضی شــده ایم تــا برویــم و کاالیی را 
چندهزار تومــان ارزان تر بخریم. اگــر افرادی که 
بــه آن جا هجــوم بردند، اهــل اندیشــه و کتاب 
خوانــدن بودند، به این که نباید در این شــرایط 
برای تخفیــف به آن جــا بروند، فکــر می کردند. 
این را گفتم تا به اهمیت کتاب برسم. بزرگ ترین 
اهمیت کتاب، تربیت اندیشه های انسانی است. 
در کالس درس بــه بچه ها می گفتــم مادامی که 
کتــاب می خوانیــد، زندگــی می کنید. هــرگاه که 

کتاب نخوانید، از زندگی غفلت کرده اید.
او ســپس بــه کتــاب »بهشــت گمشــده« جان 
میلتون اشاره کرد و در حالی که مفهوم این کتاب 
را غفلــت از خدا دانســت گفت: غفلــت از کتاب 
یعنی غفلت از زندگی، هستی، اندیشه ورزی و ... .
اســماعیل آذر در ادامه یادآور شد: سال ها پیش به 
وزارت ارشاد پیشنهادی دادم که پذیرفته نشد، البته 
شاید حق بوده که نشود. من پیشنهاد کردم شماره 

تلفنی را مثل ۱۱8 به کســانی که می خواهند درباره 
کتاب بپرسند اختصاص دهند و کارشناسانی را در 
حوزه های مختلف از استادان تراز اول انتخاب کنند 
تا در روز و ســاعاتی مشخص به سواالت کسانی که 
می خواهند در آن حوزه کتاب بخوانند و نمی دانند 
چه بخوانند، پاسخ دهند و به آن ها کتاب مناسب 
در آن زمینــه معرفی کمــک کنند. خیلی هــا از من 
می پرســند که مثــال می خواهنــد ادبیــات، تاریخ، 
روانشناســی و ... بخوانند، از کجا شروع کنند. حتی 
من پیشنهاد کردم حداقل این اتفاق در نمایشگاه 

کتاب بیفتد چون این از ضروریات است.
این مدرس دانشــگاه ســپس با بیان این که هر 
خانه ای باید یک کتابخانه کوچک داشــته باشد 
گفت: من احســاس می کنــم حرفی کــه می زنم 
برای خانواده ها مهم باشــد. مــا با چه مصیبتی 
بچه های مــان را به مدرســه می فرســتیم، چون 
همه دل شــان می خواهــد که فرزندان شــان به 
دنبال علم برونــد. در زمان کنکــور برای بچه ها 
تالش می کنیــم چون می خواهیــم فرزندان مان 
به دانشگاه بروند و علم شان ارتقا پیدا کند. پس 

هر انســانی دانش را دوســت دارد و می داند که 
کلید قفل مهمات کارها دانش است. کلیدی که 
در دانش را به روی ما باز می کند کتاب اســت و با 
آن می توانیم درهای قفل شده را به روی خود باز 

کنیم.
او افــزود: اگر یــک کتــاب بخوانید، دیگــر کتاب 
خوانــدن را رهــا نمی کنید. مهم این اســت که ما 
خودمان را در این اســتخر بیندازیــم، دیگر دائم 
می خواهیم شنا کنیم. باید یک بار کتاب بخریم و 
آن را بخوانیم، اگر بخوانیم محال است رها کنیم؛ 
چون محال اســت کســی لذت نیکی را بچشد و 
بدی کند. باید مــزه کتاب را حس کنیم، آن وقت 
دیگر آن را رها نمی کنیم. من می دیدم پیرمردها 
و پیرزن هــا در شــهرمان، اصفهــان کنــار کوچــه 
فرش پهن می کردند و می نشستند و فقط نگاه 
می کردند تا وقت شــان کشــته شــود. کســی که 
کتاب نخواند و در پی آن نباشــد، عمرش را تلف 

می کند تا بمیرد.
این پژوهشــگر با خوانش شــعر »کتــاب را که باز 
می کنی/ دو بال یک پرنده را گشوده ای/ پرنده ای 
که از زمین/ تو را به شهرهای دور/ تو را به باغ های 
نور می برد« از فریدون مشــیری گفت: کتاب ما را 

به باغ های نور می برد و تفکر ما را فربه می کند
روزگار  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  آذر  اســماعیل 
کرونایی فعلی بیان کرد: در این روزگاری که همه 
خانه نشــین شــده ایم، هیچ راهی بــرای ما بهتر 
از این نیســت که کتاب بخوانیم. شــاید هم این 
مصاحبه ما دلیلی شــود تا من برنامــه ای برای 
معرفی کتاب را برای یکی از شبکه های تلویزیونی 
طراحی کنم تا کتاب های خوبی را که می توانیم در 
زمینه های خاص معرفی کنیم و شخصیت هایی 
که در ایــن زمینه ها تخصصی دارند درباره آن ها 

به مردم توضیح دهند.

سینما    فرهنگ

غفلتیکهمردمرابهحراجمرگمیکشاند

عکس: مهر- مجید دهقانی زاده

منظر

پرسه در خیابان روایتی تصویری است از خیابان های شهر، با رنگ و زمینه ای تازه از آنچه پرسهدرخیابان-۳۹
در پیرامون ماست، اما نمی بینیم. این مجموعه، روایت » قرمزها « است .

کتابیکهزندگینویسندهششکتابدراردبیلراتغییرداد
کتاب

مهر- مدیر ســینما »بهمن« با اشــاره به بازدید 
رعایــت  رونــد  از  بهداشــت  وزارت  کل  معــاون 
اعــالم  بازه هــای  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 
فعالیت ســینماها، تأکیــد کرد حتــی یک مورد 

تخلف در این زمینه ثبت نشده است.
امیرهوشــنگ پاســبانیان مدیــر ســینما بهمن 
درباره وضعیت این ســینما گفت: در هفته های 
اخیــر شــرایط اصــاًل مطلــوب نبــود، هرچند تا 
ســاعت ۱8 مخاطبانی داشــتیم اما بعــد از آن به 
اجبار ســینماها تعطیل می شــد. با این شرایط 
اتفاقــی در بهبــود ســینماها رخ نمی دهــد امــا 
از آنجایــی کــه ما یک ســینمای دولتی هســتیم 

مجبوریم که سینما را باز بگذاریم.
وی افــزود: در ایــن مــدت ســینماها به شــدت 
آســیب دیدند البته قبــل از ایــن تعطیلی های 
اخیــر، مخاطبان مــا به روزی ۱5۰ تــا 2۰۰ نفر هم 
رســیده بود و داشت شرایط خوب می شد که باز 
اعالم تعطیلــی کردند، حتی این اواخر هم هنوز 
کســی باورش نمی شد که ســینما باز است! اکثر 
مخاطبانی که به ســینما بهمن می آمدند هم به 
دلیل موقعیــت جغرافیایی این ســینما بود. از 
آنجایی که ســینما بهمن واقع در میدان انقالب 
اســت، افرادی که در این منطقه تردد داشــتند 
وقتــی می دیدند ســینما باز اســت، بــه صورت 
گــذری بــه داخل ســینما می آمدند چــون نه در 
ســایت ها مشــخص بود که ســینماها فعالیت 
دارند و نه اطالع رســانی ای در این حوزه می شد. 
یکــی از دالیلــی هم که باعث شــد از بازگشــایی 

سینماها استقبالی نشود دقیقًا همین بود.
پاسبانیان اظهار کرد: از شنبه )فردا( سینماها به 
طور کامل تعطیل می شــوند و باید ببینیم بعد 
از آنچه اتفاقی می افتــد. قبل از این تعطیلی ها 
چند فیلــم اکران شــده بودند که حــاال در حال 
نمایــش در پلت فرم ها هســتند تنها فیلمی که 
در ســینماها باقی مانده »آقای سانسور« است 
و فیلــم جدید دیگری نداریم. بــا توجه به اینکه 
ســینماها شــرایط تعطیلــی دارنــد چنــد فیلم 
دیگری که گزینه ای برای اکران بودند متاســفانه 
بــه همین دلیــل از اکران انصــراف دادند یعنی 
در حــوزه اکــران یــک بالتکلیفی وجــود دارد. با 
توجه بــه اینکه این دو هفته تعطیلی برای همه 
جاســت امید داریم آمار کرونا کاهش پیدا کند، 

ســینماها بازگشــایی شــوند و بتوانیم شــرایط 
عادی تری را تجربه کنیم.

همیــن  داد:  توضیــح  بهمــن  ســینما  مدیــر 
دوســتانی کــه بالفاصلــه ســینماها را تعطیــل 
می کنند بدون بررسی دست به این امر می زنند 
البتــه چند روز پیش آقــای حریرچی معاون کل 
وزارت بهداشت از سینمای ما بازدید و به خاطر 
رعایت پروتکل ها از ما تشــکر کــرد اما نمی دانم 
چــرا همچنــان بالفاصلــه ســینماها را تعطیل 
می کنند! این در حالی اســت کــه حتی یک مورد 
تخلف هم در سینماها گزارش نشده است ولی 
گویــا دیواری کوتاه تر از ســینما پیدا نمی شــود. 
نمی دانــم چه دســت هایی در کار اســت، اما به 
نظر می رســد این کارها جنبــه تبلیغاتی دارد تا 
بگویند ما برای کنترل اوضاع چند جا را تعطیل 
کردیــم. در پیــک اول و تعطیلی هــای بعدش، 
ارشــاد از ســینماها حمایت کرد حتی چندباری 
که استانداری خواست سینماها را تعطیل کند، 
ارشــاد مخالفت کرد نتیجه این امر این شــد که 
ســینماها نســبت به قبل شــرایط بهتری را پیدا 
کردنــد امــا در ایــن دوره نمی دانیم چرا ارشــاد 

پشتیبانی ای نکرد.
پاســبانیان مطرح کرد: ما از اول امســال حدود 
صد میلیون تومان فروش داشــته ایم اما ســال 
گذشــته وضعیــت بســیار بهتــری داشــتیم. به 
طــوری که مــا ســال گذشــته در حال بازســازی 
ســالن ها بودیم ولی یا یک ســالن بیــش از دو 
میلیارد فروش داشــتیم، فروش هــای خوب ما 
هــم در همان پنج شــش مــاه اول ســال 98 رخ 
داد ولی امسال با گذشت 9 ماه فروش چندانی 
نداشــته ایم. ضمن اینکه اگر بخواهیم محاسبه 
درســتی داشــته باشــیم می توانیــم بگوییــم که 
ســینماها امســال به طــور کلــی تنها 2 مــاه به 

صورت مفید فعال بوده است.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه وضعیــت کارکنــان 
ســینما اظهار کرد: ما تعدیل نیرو داشــتیم ولی 
تعدادشان زیاد نبود یعنی تنها دو نفر را تعدیل 
کردیم کــه آنها هم از نیروهای تــازه کار بودند با 
توجه به اینکه سوابقشــان کم بــود و قراردادی 
بودنــد، دیگــر قــرارداد آن ها تمدید نشــد ولی 
به آنها اعالم کردیم که اگر شــرایط خوب شــود، 

دوباره از آن ها دعوت به کار می کنیم.

مدیر سینما بهمن:

حتییکموردتخلفدررعایت
پروتکلهایبهداشتیدرسینماها

ایبنــا- زندگی نامه حاج محمد و حاج حســین  آقا 
نخجوانــی، مشــاهیر معاصــر آذربایجــان با قلم 
صــادق حجتی در قالب »شــخصیت  هــای مانا« 

منتشر شد.
مجموعه پژوهشی »شخصیت های مانا« با هدف 
ارائــه الگوهای موفــق، به زندگی شــخصیت های 
نیک نامی می پردازد که در عرصه دانش، فرهنگ، 
سیاســت و اجتمــاع در ایــران معاصــر زیســته و 

درگذشته اند.
این مجموعه که بــرای عموم مخاطبان بویژه 

جوانــان و دانشــگاهیان تهیــه شــده برآیند 
احســاس ضرورتی اســت که در پهنه ارائه آثار 
دقیــق و مســتند از زندگانــی افــراد تأثیرگذار 
پدیــد آمده اســت. از اینرو پژوهشــگران دفتر 
ادبیــات انقــالب اســالمی حــوزه هنــری کــه 
داشــتند،  حال نویســی  شــرح  در  تجربــه ای 

گروهی را با عنوان شخصیت های مانا تشکیل 
دادند.

این گــروه یکصــد تن از شــخصیت های مشــهور 
یــا کــم آوازه معاصــر را برگزیــد تــا در مجموعه ای 
به شــرح احوال، فعالیت هــا، آرا و اندیشــه ها، آثار 
و دیگــر تکاپوهــای زندگــی شــخصیت های مورد 

نظــر پرداخته، آنان را به شــیوه محققانه، علمی و 
مســتند، در حــدود یکصد صفحه، بــه مخاطبان 

معرفی کنند.
دو شــخصیت برجســته فرهنگــی، حــاج محمــد 
و حــاج حســین آقا نخجوانــی در طــول حیــات 
پربرکــت خود منشــأ و مصدر بســیاری خدمات و 
آثار علمی ارزشــمند بوده اند. برادران نخجوانی از 
کتاب شناســان فاضل، ادیبان و نویسندگان توانا 
و مترجمــان خوش ذوق و قریحه انــد و آثار قلمی 

ارزنده ای از خود به یادگار گذاشته اند.

     نشر

انتشارزندگینامهبرادراننخجوانی


