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سرخط خبرها

«سکان مذاکره با

آمریکا» به دست چه

کسی سپرده می شود؟
2
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه :تأمین مایحتاج مردم امکان پذیر نیست

تامین معیشت دلیل ترک قرنطینه
اگرچه در روزهاى ابتدایى شیوع کرونا نسبت به روزهای اخیر  ،اوضاع تا اندازهای تحت کنترل بود اما رفته رفته افزایش تعداد مبتالیان این روند را دشوارتر کرد و
عدم رعایت پروتکلها از سوی برخی افراد به دالیل متفاوت مانند معیشت و...باعث شد این بیماری شدت بیشتری بگیرد.

پردهبرداری از پروژهای

"کشتی" سوراخ میکنند!
این جماعت ِ

که فقط بیماران ایرانی

در آن مشارکت داشتند!
5

صفحه 5

سرقت کابل های برق

از دامداران کاهشــی بوده و گرانی به رغم تولید
مناســب به دلیــل عدم نظــارت کافی توســط
دستگاه های ناظر است
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رزمندهای که
پس از شهادت زنده شد!

صورتم کامال متالشــی شده و چشــمانم بیرون

افتــاده بــود و وقتی دســتم را به طــرف صورتم
میبــردم دســتم پر از گوشــت و پوســت آویزان

مسیر بیتوقف
محسن چاوشی

محســن چاوشــی هم یکی از ایــن افراد اســت .خواننده

افشای پشت پرده

عرصه پاپ که هرچند در سالهای گذشته گهگاه به خاطر

کیفیت ترانههایی که خوانده و کارهایی که ساخته مورد

عکس :مهر

انتقاد قــرار گرفته اما بدون توقــف در کارهای خیر پیش

رفته و این روزها دعای خیر زیادی پشت سرش است
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اکثریت معمولی یا اقلیت ایثارگر

حر ف اول

ماجراجویی
علیــه برجـام

کدامیک حریف کرونا هستند؟!

جالل خوشچهره

همــه تــاش مثلــث «ترامــپ ،نتانیاهــو و
ســلمان» مســدود کردن راههای بازگشت به
برجام اســت .آنان در تالشــند تــا آخرین لگد
خود را برامکان بازگشــت به برجام در صورت
استقرار دولت «جوبایدن» بزنند.
ایــن لگدپرانــی میتوانــد تا خطر بــروز یک
درگیری نظامی در منطقــه بینجامد .از این
ســه ماجراجــو احتمــال هر اقدامــی ممکن
اســت .ســفر «مایکپمپئو» وزیرامورخارجه
دولتمســتعجل «دونالدترامــپ» و
«الیوث ابرامز» نماینــده ویژه دولتآمریکا
در امــور ایــرانو ونزوئــا بــه اســرائیل و
بر خیکشو ر ها یخلیجفا ر س  ،ا ســتقر ا ر
بمبافکنهــای بــی 52در امــارات عربــی
متحــده و دیــدار «بنیامیــن نتانیاهــو» به
همــراه «یوســیکوهن» رئیــس ســازمان
موساد با «بن ســلمان» ولیعهد عربستان
در ســاحل خلیــج «نیــوم» در آخریــن
هفتههای پایانی دولــت ترامپ ،نمیتواند
تنهــا همــان چیزی باشــد کــه کــه در اخبار
رســمی گفتــه میشــود .باالبــردن تنش در
منطقــه و تخریب همــه احتمــاالت مربوط
به توافق برســر بازگشــت بهبرجام از ســوی
دولــت بایــدن ونیــز اقــدام ایران بــه عقب
نشســتن از گامهای پنجگانه اعتراضی خود
در تعهداتــش به برجــام ،اصلیترین هدف
راهبردی اســت که اکنون به شــکل فعال در
دســتور کار مشــترک واشــنگتن ،تلآویــو و
ریاض قــرار دارد .در ایــن ماجراجویی ،تیم
ترامــپ عالوهبــر اهداف داخلی کــه مربوط
به نتیجهگیــری از انتخابات ســوم نوامبر در
ایــاالت متحده اســت ،میکوشــد بــه کمک
متحــدان منطقــهای خود وضعی برگشــت
ناپذیر را در منطقه خلیج فارس و به تبع آن

کــه ارثیه یک میلیاردی اش را برای تبلت بچه های

ادامه در صفحه دو

نهایت مسئولیت پذیری تدریس می کنند و پول
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هستیم افزود :در روزهای اخیر قیمت خرید دام
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تالش برای

روزنامه سرخاب از استانهای
سراسر کشور نماینده فعال میپذیرد

در بهترین حالت تولید گوشــت قرمز در کشور

میافتاد و جلوی نفسم را میگرفت و ...

3

خاورمیانه ایجاد کند ...

رئیس شورای تامین دام کشور با تاکید بر اینکه

میخواستم نفس بکشم گوشتهای در گلویم

خاموشی ها

7

گرانفروشی
در سایه ضعف نظارت

میشــد و داد مــیزدم کــه این چیســت ،وقتی

تبریز دلیل عمده

فوتبال در تلویزیون

صفحه 3

تیتر وار

مهدی نورمحمدزاده

اضافی هم برای اهدا کردن تبلت ندارند.
ما شــب و روز دنبال ّ
خیری هســتیم که به ســوپر

دو جامعــه متفــاوت را تصــور کنیــد کــه در یکی

مارکت محل می رود و حسابهای نسیه بدهکاران

عمومی هســتند و چارچوب های عمومی اخالق

کاســب و کارمندی که عمــری با نهایــت امانت و

اکثریــت مردمــان و حاکمانــش پایبنــد اخــاق
از قبیل احتــرام به حقوق دیگــران ،حفظ محیط

زیســت ،التزام بــه قانــون ،مســئولیت پذیری و

رفتــار صادقانــه را رعایت مــی کننــد و در جامعه
دیگر بــه جای التــزام اکثریت به اخــاق عمومی،

محل را تســویه می کند ،اما هرگز نمی رویم سراغ
دقــت به مردم خدمــت کرده اســت و هیچ وقت

هم پرداخت بدهی اش به تاخیر نیفتاده اســت.
در ایــن روزهــای تلخ کرونایی ،پزشــک و پرســتار

و بهیــار قربانی بــی تدبیری جامعه را به درســتی

اقلیتــی از مردم و حاکمان پایبنــد اخالق عروجی

شــهید می نامیم ،اما اصال حواســمان به مطالبه

وظیفه خود نشــان می دهند و در مسیر خدمت

خطا»گونه مسئوالن عالی مبارزه با کرونا نیست!

یا متعالی هســتند و رفتارهای ایثارگرانه و فراتر از
بــه جامعه ،حاضر به بذل جان و مال خویش نیز
هستند.

مسئولیت پذیری جمعی و اصالح تدابیر «سعی و

ایــن درســت که جامعــه به قهرمــان نیــاز دارد و
رســیدن به قلــه هــای ایثــار فضیلتی ارزشــمند

جامعه ما بــه کدام یــک از این دو الگــو نزدیک تر

اســت که نصیب همه کس نمی شــود ،اما تجربه

کدام اســت و تربیت خانوادگی و آموزشی کودکان

کــه پایبنــدی اکثریت بــه اخالق عمومی بیشــتر

اســت؟! اصال ایده آل ما برای ساختن جامعه مان
ما با کدام مســیر تطابق بیشــتری دارد؟! طبیعی

اســت که با منطق صفر و یکی نمی توان قضاوت

کرد ،اما نشــانه های زیادی وجود دارد که آموزش
و فرهنگ جامعه ما به سمت جامعه دوم متمایل

است .قهرمان رسانه های ما ،کوهنوردی است که
زباله های مردم را از کوهها و جنگلها جمع می کند،
نه آنهایــی که اصال اهل زبالــه ریختن در طبیعت
نیستند .الگوسازی ما متوجه معلم ایثارگری است

فقیر خــرج می کنــد ،نه معلمــان بســیاری که در

اجتماعی و سیاســی دوره معاصر نشان می دهد

ضامن توســعه و پیشــرفت اســت تا دلبســتگی
گروهــی از اقلیت بــه اخالق متعالــی و ایثارگرانه.
دســت و پای همــه ایثارگــران را باید بوســید ،اما

پیــش از آن باید در ترویــج و ثبات اخالق عمومی
در همــه ارکان جامعه کوشــید و هزینه کــرد ،و اال
فرسودگی و خستگی اقلیت ایثارگران جامعه دیر

یا زود فرا می رسد و می شود داستان همین روزها
که برای پر کردن جالی خالی کادر درمانی کشــور،

باید فراخوان بدهیم و دنبال جذب پرســتاران از

جان گذشته و افتخاری باشیم.

سازمان جذب آگهیها

شماره تماس041-35553538 :
0939 304 3510

الف
پایگاه خبری-تحلیلی

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

هاشمیطبا:
مذاکره یک بده بستان است و باید به تفاهم رسید

فرقی ندارد مذاکره کننده

اصولگرا باشد یا اصالحطلب

نامه نیوز -هاشمی طبا گفت :هیچ فرقی ندارد که چه کسی مذاکره
میکند .اصولگراها فعال از شــرط و شروط حرف میزنند ،اما متوجه
نیستند که مذاکره یعنی چه .مذاکره یک بده بستان است.
بــه گــزارش  ،اگرچه برخی از فعاالن سیاســی به خصــوص در جبهه
اصولگرایــی از ماههــا قبل بــر این گــزاره تاکید داشــتند که نتیجه
انتخابــات در ایاالت متحده آمریکا هیچ تاثیری در فضای سیاســی
و انتخابــات ایــران ندارد ،شــاهدیم کــه پیــروزی بایــدن و روی کار
آمــدن دموکراتها چطــور در حال و هوای سیاســت ورزی در ایران
اثرگذاشــته است .این طور که به نظر میرسد این بار هم «مذاکره»
البتــه در چارچوب و برای احیای برجام بــه محور اصلی و یا حداقل
یکــی از محورهــای اصلــی در انتخابات ریاســت جمهــوری تبدیل
خواهد شد.
وجــه تمایز این نقــش محوری با آنچــه در انتخاباتهــای  ۹۶و ۹۲
دیدیم ،اما آن اســت کــه قرار نیســت دوقطبی ســازش و مقاومت
تشکیل شود و این بار رقابت بر سر این است که کدام جریان مذاکره
کننده بهتری اســت .شــاهد این مدعا اظهارات برخی اصولگرایان
در روزهای اخیر اســت .مثال ســخنان حمیدرضا ترقی ،عضو شورای
مرکزی حزب موئتلفه که پیش از همه به اهمیت ویژگیهای مذاکره
کننده اشاره کرد .مثال دیگر نیز حرفهای دیروز مجتبی ذوالنوری
نماینده نزدیک به پایداری است که قسم حضرت عباس میخورد
کســی مخالف رفع تحریم نیســت .بیان ســخنانی از این دست در
روزهای گذشــته کم نبوده و حاکی از آن است جریان اصولگرا نیز در
شرایط کنونی اصل مذاکره برجامی و اهمیت احیای این توافق بین
المللی را منکر نیست.
حــال باید منتظر ماند و دید کــه کدام یــک از دو جریان میتوانند
مــردم را متقاعــد کنند کــه مذاکره کننــده بهتری هســتند .رقابت
در این خصــوص قطعــا دیدنی و جالب اســت ،زیــرا اصولگرایان
با اشــاره به سرنوشــت برجام بعد از روی کار آمــدن ترامپ ،جریان
رقیب را ناکام در این عرصه و وضعیت کنونی را ناشــی از بیتدبیری
آنــان در امر مذاکره میداننــد .جریان اصالحطلب نیز با اشــاره به
پیششرطهای اصولگرایان و البته پیششرطهای طرف آمریکایی
معتقد هســتند که اصولگرایان حتی اگــر از مذاکره دم بزنند هم در
عمل گامی برنخواهند داشت.
ایــن در حالی اســت که بســیاری از کارشناســان و فعاالن سیاســی
نظر دیگری دارند .مثال ســید مصطفی هاشــمی طبا فعال سیاسی
اصالحطلــب بر این باور اســت که هیچ کــدام از دو جریــان در این
زمینه موفق نخواهند بود.
وی در گفتوگویی با «نامه نیوز» گفت« :فکر نمیکنم هیچ جریانی
به صورت صریح مذاکره مســتقیم با امریــکا را مطرح کند ،چون هر
دو در قالب برجام بحث میکنند .دربــاره انجام مذاکرات برجامی،
اما هــر دو جریان اصالحطلــب و اصولگرا مدعی هســتند .دیدیم
که آقای ترقی گفــت آنها بد مذاکره میکنند ،امــا ما خوب مذاکره
میکنیم».
هاشــمیطبا درباره اثرگذاری ســخنان مبتنی بر مذاکره هر کدام از
جریانها در دیدگاه افکار عمومی نیز گفت« :به نظر من هیچکدام
موفق نخواهند بود و مردم متقاعد نمیشوند .گوش مردم به این
حرفها بدهکار نیســت .اینهــا حرفهای خودشــان را میزنند و
میروند .تکلیف انتخابات نیز روشــن اســت ،اگر همه شرکت کنند
کاندیــدای اصالحطلبــان پیروز میشــود ،امــا اگر مثــل انتخابات
مجلسی یازدهم مشارکت کم باشد ،اصولگرها پیروز میشوند».
هاشمیطبا درباره اینکه به عهده گرفتن مذاکرات برجامی احتمالی
توسط اصالحطلبان یا اصولگرایان چه تاثیری در سرنوشت مذاکره
دارد ،نیــز گفت« :هیچ تاثیــری ندارد که چه کســی مذاکره میکند.
اصولگراها فعال از شــرط و شــروط حرف میزنند ،اما کسانی که این
حرفهــا را میزنند متوجه نیســتند که مذاکره یعنی چــه .مذاکره
یک بده بســتان اســت .یعنی همین که وارد شده باید آمادگی بده
بستان داشته باشی».
وی با اشــاره بــه اینکه «هر تیم مذاکــره کنندهای کــه وارد مذاکرات
برجامی شــود میخواهد که غائله را به نحوی ختم به خیر کند و به
توافق برســد» گفت« :بنابراین االن میگویند که این شرط را داریم
و چنان میکنیم و  ،...اما وقتی وارد فضای مذاکره شــوند ،وضعیت
فرق میکند و هر کســی که مسئول مذاکره باشد دنبال آن است به
نتیجه برســد .االن همه به آمریکاییها فحــش میدهند ،اما وقتی
روبهروی چهارتا نماینده آمریکا بنشینند حرفهای دیگری میزنند،
چــون میدانند که حرفهای فعلی خریدار ندارد و آنان را به نتیجه
نمیرساند».
این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه «خیلی از حرفهای
فعلــی در صورتــی که سیاســتهای کلی کشــور مبتنی بــر مذاکره
برجامی باشــد ،کنار خواهد رفت» گفت« :این طور نیست که طرف
مقابل چوب خشک باشد و هرچه ما گفتیم عمل کنند .مذاکره یک
بده بستان است و باید به تفاهم رسید».
وی در پاســخ به پرســش دیگــری مبنی بــر اینکه «اگــر مذاکره هم
نمیتواند موجب افزایش مشارکت شده به انتخابات پیش رو شور
بدهد ،چه چیزی میتواند؟» گفت« :به نظر من هیچی .اصولگراها
یک ســری حرفها میزنند و یک ســری طرفدار هم دارند .االن هم،
چون مشــکالتی وجود دارد و آنها از موضع انتقاد وارد میشــوند،
دســت باال را دارند و گروه طرفــداران آنان به هرحــال در انتخابات
مشــارکت میکنند .یعنی اگر هیچ حرفی هــم نزنند و برنامهای هم
نداشته باشند با همین انتقادات از وضع موجود طرفداران خود را
پای صندوق خواهند آورد .اصالحطلبان ،اما هیچ جوری نمیتواند
نظــر مــردم را جلــب کنند .مگــر آنکه یک برنامه درســت حســابی
تهیــه کرده و صادقانــه با مردم در میان بگذارنــد و تبعات آن را هم
بگویند».
هاشمی طبا تاکید کرد« :معرفی یک کاندیدای خاص و راهکارهایی
مثل مانــور دادن بر مذاکره و معرفــی چهرههایی مثل ظریف هم
کاربرد ندارد».

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

مأموریت مهم رئیس جمهور بعدی ایران

«سکان مذاکره با آمریکا»
به دست چه کسی سپرده می شود؟
جعفر محمدی
پیــروزی "جــو بایــدن" در انتخابات ریاســت
جمهــوری آمریکا ،عده ای را در ایران "نگران" و
جمعی را "ذوق زده" کرده است.
گروهــی از اصولگرایان تنــدرو ،منتظر پیروزی
ترامــپ بودند زیرا تحلیل شــان بــر آن بود که
با ادامــه دولــت ترامــپ ،در ایران نیــز رئیس
جمهوری بــا مواضع رادیــکال روی کار خواهد
آمــد و قــدرت بــه دســت اصولگرایــان تندرو
خواهد افتاد.
آنها نگران اند که با ریاست جمهوری "بایدن"،
برجام در همان  2 - 3ماه اول روی کار آمدن وی
احیا ،پول های بلوکه شده ایران در کشورهای
مختلف -کــه تا  40میلیارد دالر هــم برآورد می
شــود -آزاد و مــاه هــای آخر ریاســت جمهوری
روحانی ،گشایشــی ملموس (و نه شعاری) در
زندگی مردم ایجاد شود.
اگــر این اتفاق بیفتد ،ممکن اســت مردم برای
ادامه "وضعیت رو به بهبود" ،تصمیم بگیرند
که فردی را از جناح اصالح طلب یا اصولگرایان
میانــه رو بــه پاســتور بفرســتند کــه در هر دو
حالت ،تندروها کنار گود خواهند ماند.
البته مقدمــه ضروری این تحول ،آن اســت که
اکثریت مردم متقاعد شــوند که انتخابات می
تواند به نفع کشــور و معیشــت شــان باشد و
ّال اگــر مشــارکت در حد انتخابــات مجلس در
اســفند گذشــته باشــد ،باید از همیــن االن به
کاندیــدای اصولگرایان تنــدرو تبریک گفت و
بیش از پیش نگران آینده کشور بود.
از ســوی دیگــر ،برخــی اصــاح طلبــان نیز با
خــوش خیالــی تصور مــی کنند که بــا روی کار

آمدن "بایــدن" ،می توان به مذاکــره فوری با
آمریکا و حل و فصل همه مشــکالت فیمابین
در کوتــاه مدت رســید .این در حالی اســت که
حتــی اگــر سیاســت نظــام ،مذاکره بــا دولت
بایدن باشــد ،به نظر نمی رســد این امکان به
دولت مستعجل روحانی داده شود مگر آن که
مصلحتــی فوری و حیاتی در میان باشــد تا به
دولتی که کمتر از  9مــاه دیگر می رود ،فرصت
مذاکره داده شود .حتی در صورت آغاز مذاکره
نیز ،معلوم نیســت گفت و گوها چــه زمانی به
ثمر می رسد و توافقات اجرایی می شود؟
در همیــن حال ،به نظر می رســد عقالی نظام
بر آنند کــه از فرصت بایدن بایــد نهایت بهره
برداری را به نفع جمهوری اسالمی ایران داشته
باشند .تقابل ایران و آمریکا به نقطه حداکثری
خود رســیده اســت؛ از یک ســو آمریکا حداکثر
فشــار اقتصادی و سیاســی که می توان بر یک
کشور وارد کرد را در قبال ایران انجام داده و به
هدف خود یعنی ســرنگونی جمهوری اسالمی
نرســیده است و از این ســو ،ایران نیز به منافع
منطقــه ای آمریــکا ضربــه زده و در عین حال،
متحمل ســنگین ترین آســیب های اقتصادی
ناشی از تحریم ها شده است.
ادامه این وضعیت برای طرفین نه میسر است
و نه مطلوب ،خاصــه آن که به دالیل متعدد و
واقعی فراوانی ،دو کشور تمایلی هم به "جنگ
نظامی" ندارند .لذا باید به سمت حل مسأله
رفت کــه صد البته پروســه بســیار پیچیده ای
اســت که در آن ،ایــران و آمریکا تنها بخشــی از
بازیگران ماجرا هستند.
تحلیل عمده این اســت که فراینــد مذاکره با
آمریکا به دو گروه واگذار نشــود« :اصولگرایان

تنــدرو» و «اصــاح طلبــان ،اعم از میانــه رو و
تندرو».
بنابرایــن ،آنچه در زمین بــازی باقی می ماند،
طیــف «اصولگرایــان میانــه رو» اســت .لــذا
احتمــاال برنامه ریزی کالن سیاســی کشــور به
ً
این ســمت برود که مردم در انتخابات ریاست
جمهوری ســال آتی ،به کاندیدایــی میانه رو از
جریان اصولگــرا رأی دهند .چنین کاندیدایی
هم مــی تواند اکثریــت اصولگرایــان را با خود
همراه کنــد (مگر بخش فوق افراطــی را) و نیز
قادر اســت همراهی بخش عمده ای از اصالح
طلبــان به ویــژه اعتدالیــون را با خود داشــته
باشــد و در رأس این ها ،ســاختارهای اساسی
نظــام هم حامــی چنیــن دولتی در سیاســت
خارجی خواهند بود.
چنــدی پیــش "حمیدرضــا ترقــی"  -چهــره
معــروف اصولگرایان  -گفته بــود که مذاکره با
آمریکا را باید یک اصولگرا بر عهده بگیرد؛ این
دقیقا ناظر به تحلیل حاضر است که هر چند
ً
عمده اصولگرایان به صالح نمی دانند بر زبان
بیاورنــد ولی "ترقــی" صادقانه بیان داشــته
احتمــاال او نیز بر این باور اســت
اســت چرا که
ً
که زمان حل مســأله ایران و آمریکا فرا رســیده
و ادامــه وضع موجود ،جــز افزایش هزینه ها،
اثری ندارد.
لــذا هیــچ بعیــد نیســت در انتخابــات آینده
ریاســت جمهــوری ،برغم حضور چهــره هایی
از اصالح طلبــان و اصولگرایان تنــدرو ،تمرکز
اصلی بــر یک کاندیــدای اصولگــرای میانه رو
باشــد تا نظــام بتواند به او برای دادن ســکان
مذاکره با آمریکا اعتماد کند.
عصر ایران

محمود احمدی نژاد جنجال به پا کرد

رویــداد - ۲۴ادعــای محمــود احمدینــژاد
دربــاره آزمایــش دارو بــر روی  ۳۵۰۰ایرانی با
پس لرزههایی همراه شد.
«متاســفانه مقاماتــی بودند که دارویــی را از
سوی بهداشــت جهانی بر روی مردم امتحان
میکردند و پول میگرفتند» این ادعایی بود
که محمــود احمدینــژاد رئیــس دولت نهم
و دهــم در گفت و گویی با وب ســایت دولت
بهــار کــه پایــگاه اطــاع رســانی احمدینژاد
محسوب میشود مطرح کرد .او در این گفتگو
مطرح میکنــد« :متاســفانه مقاماتی بودند
که در یک پروژه تحقیقاتی بهداشــت جهانی،
یکسری داروها را میخواستند آزمایش کنند،
آن مقــدار که من اطالعــات گرفتم در کل دنیا
ادامه از صفحه یک
رســانههای اســرائیلی در روزهــای اخیــر پــر از
گزارشهــای مربــوط بــه گســترش هماهنگی
دولتهای نتانیاهــو و ترامپ با حمایت برخی
دولتهــای عــرب جنــوب خلیج فــارس برای
تشــدید فشــار و ایجــاد «واقعیــات میدانــی
تــازه» علیه ایــران در منطقه تا پیــش از آغاز به
کار دولــت بایــدن اســت .شــبکه  ۱۳تلویزیون
اســرائیل گــزارش داده که تلآویو و واشــنگتن
برای یکرشــته «عملیات پنهانــی» علیه ایران
در هفتههــای باقیمانــده از دولــت ترامــپ
برنامهریزی کردهاند .بازتاب عجله اسرائیلیها
در به هم زدن برخی معادالت احتماالتی تنظیم
شــده از پیش را میتوان در اظهارات «عاموس
هوخشتاین»دریافت.
مشــاور پیشــین بایــدن و مقــام ارشــد وزارت
امور خارجــه دولت «باراک اوباما» به شــبکه ۱۲
تلویزیون اســرائیل گفتهاست :بازگشت آمریکا
به برجــام در اولویتهــای بایدن اســت و این
امــر «زمان کوتاهی» پس از اســتقرار تیــم او در
کاخ ســفید رخ میدهد .رســانههای اســرائیل

 ۱۱هزار نمونه حاضر شــدند بر روی مردمشان
آزمایش کننــد که  ۳۵۰۰تای آن بــر روی مردم
ایــران آزمایــش شــد و مــن شــنیدم آن مقام
مســئولی که ایــن کار را کرده ،قرارداد بســته
و پــول گرفته اســت .ایــن را چگونــه میتوان
هضــم کرد؟! چیــزی که خودشــان میگویند
اثــری ندارد ،و تازه قرار اســت آزمایش شــود،
باید بیاینــد روی مردم ما آزمایش کنند و بعد
بــه عنوان یک کار تحقیقاتی قرارداد ببندند و
اطالعات مردم ما را به دیگران بدهند ،دارویی
را تجویز کنند و بابتش پول دریافت کنند؟!»
ایــن اظهــارات واکنشهــای محتلفــی بــه
دنبال داشــت از جملــه مصطفــی کواکبیان
کــه در ایــن رابطــه بــه خبرآنالیــن میگوید:

ماجراجویی
علیــه برجـام

همچنیــن از تشــکیل تیمــی خبــر دادهاند که
وظیفه آن «طراحی راهبــردی» برای آگاه بودن
مقامهایاسرائیلیاز جزئیاتبرنامههایدولت
بایدن درباره ایران است .این تیم به ابتکار ژنرال
«گابــی اشــکنازی» وزیر امــور خارجه اســرائیل
تشکیل شــده است .رســانهها گزارش دادهاند
که اشــکنازی همچنین در نشســت کمیسیون
سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس اسرائیل
گفتهاســت؛ اســرائیل نمیخواهد اشــتباهات
گذشــته را در قبال دولــت اوباما تکــرار کند که
منجر به دســتیابی آمریکا و ایران به برجام شد.
طرفه اینکــه رســانههای غربی پیــش از این با
استناد به مقامهای اطالعاتی اسرائیلی گزارش
داده بودنــد؛ تلآویــو میکوشــید تــا پیــش از
انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا در  ۱۳آبان
امســال ،اقداماتی انجــام دهد که بــه تحریک
عامدانه ایران منجر شــده و کار را به یک «جنگ

«آقــای احمدینــژاد نمونــه کمنظیــری در
اقدامات پوپولیســتی بود حتی اخیرا بعضی
طرفدارانش به دلیل همین روحیه به شدت
از شکست ترامپ در انتخابات آمریکا ناراحت
بودنــد .البته اقدامات پوپولیســتی ایشــان
همچنان ادامه دارد مثال همین موضوعی که
اخیرا ایشان ادعا کرده ما از سازمان بهداشت
جهانی پــول گرفتیم تــا روی ایرانیــان داروی
آنهــا را آزمایش کنیم که هیچ ســند و مدرکی
هم برای این ادعا ارائه نمیکند».
حال رئیس ســازمان بازرسی کل کشور درباره
این ادعا واکنش نشان داد و از بررسی «ادعای
آزمایش برخــی داروهــای وارداتی بــر روی ۳
هزار نفــر از مبتالیان به کرونا در کشــور» خبر
داد .او گفــت :بر اســاس بررســیهای صورت
گرفته از ســوی ســازمان بازرســی در یک طرح
تحقیقاتی با نظارت سازمان بهداشت جهانی
 ۳۰کشور با بیش از  ۱۱هزار بیمار کرونایی مورد
مطالعــه قــرار گرفته اند کــه تحقیــق درباره
حضور ایران در بین این کشــورها ،نحوه عقد
قرارداد احتمالی با ســازمان بهداشت جهانی
و رعایت یا عدم رعایت اصول اخالق پزشــکی
از جملــه اطــاع بیمــار در هنــگام تحقیقات،
نحوه دریافت و هزینهکرد اعتبارات احتمالی
مربوط به طرح و شــفافیت آن در دســتور کار
قرار دارد.
محدود»بکشاند.
گســتاخی دولت ریاض در قبول انتشــار اخبار
مربــوط به دیــدار بنســلمان با نخســتوزیر
و رئیس موســاد در خــاک عربســتان ،اقدامی
تحریــک آمیز اســت کــه در نوع خــود میتواند
بسترساز هرگونه اقدام ماجراجویانه احتمالی
باشــد که مثلث «ترامپ ،نتانیاهو و ســلمان»
در پــی انجــام آن در هفتههای پیشرو اســت.
اگرچــه مخالفت بــا برجام ،نمــادی از مخالفت
با عادی شــدن روابــط ایران بــا جامعه جهانی
اســت اما مهمتر ،پیامدهــای ماجراجوییهای
احتمالی است که منطقه را تا مدتهای مدید
دچار بیثباتی خواهد کرد .کنترل دامنه بحران
و محدود کــردن بازیگران داوطلــب احتمالی
آینده در این معرکه از دیگر مشکالت پیچیدهای
خواهد بود که نه تنها دامن ســاکنان منطقه را
میگیرد بلکه کنترل آن را از سوی هرقدرت بزرگ
نیز در کوتاه مدت ناممکن میکند.
جامعه جهانی مسئولیتی بزرگ به عهده دارد تا
مانع هرآن چیزی شود که مثلث ماجراجو در پی
وقوع آن است.
خبرآنالین

اخبار

ش

افشاگرییکتحلیلگر اسرائیلیاز
سفرنتانیاهوبهعربستان
رویــداد - ۲۴به دنبــال اعالم ســفر محرمانه اخیر بنیامیــن نتانیاهو به
عربســتان و دیدار با ولیعهد این کشور ،یک تحلیلگر اسرائیلی فاش کرد،
روابط عربســتان و رژیم صهیونیســتی از دهههای هشــتاد قرن گذشــته
مستحکمشدهاست.
ایهود یعاری ،تحلیلگر امور خاورمیانه رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه
 ۱۲تلویزیون این رژیم گفت :روابط میان اســرائیل و عربستان از دهههای
هشــتاد قرن گذشته مســتحکم شــده اســت .روابط ما در گذشته شامل
طرحهایــی برای ایجاد خط لوله نفت از میادیــن خلیج (فارس) از طریق
اسرائیل به دریای مدیترانه بود اما به دالیل سیاسی این طرحها اجرا نشد.
وی افــزود :در زمینــه اطالعات و امنیت نتایج بهتر بود هرچند که ســطح
نزدیکی و همکاری که با امارات داشتیم با عربستان نداشتیم.
این تحلیلگر اسرائیلی ادامه داد :برای عربستانیها جای خرسندی داشت
که امارات مســیر را برای عادیســازی هموار کرد و بعد به بحرین و سودان
اجازه داد در این مســیر حرکت کنند .عربســتانیها امید زیادی دارند که
عمان و مراکش نیز به آنها بپیوندند .تعدادی از شــاهزادگان ســعودی
کاخهایی در شهرهای مراکش دارند.

صدور دستور آغاز روند انتقال
قدرت به دولت بایدن
ایســنا -رئیس اداره کل خدمات عمومی آمریکا (جــیاسای) ،در نامهای
رســما جو بایدن را به عنوان پیروز انتخابات شناخته و خبر داده که آماده
آغاز روند رسمی انتقال قدرت است .ترامپ هم در رشته توئیتی با تایید این
مطلب گفت که دستور داده تا مقدمات مرسوم و الزم آغاز شود.
شبکه خبری ســیانان آمریکا گزارش داد به نامهای دست یافته که نشان
میدهــد اداره کل خدمات عمومی آمریــکا ،به تیم انتقالی جو بایدن خبر
داده است که آماده آغاز رسمی روند انتقال قدرت به دولت جدید است.
ســاعتی بعد ،دونالد ترامپ که هنوز شکست در انتخابات را نپذیرفته  ،در
رشته توییتی با تایید این موضوع گفت که دستور داده مراحل اولیه برای
انتقال قدرت به بایدن آغاز شود.
این نخســتین گام در دولت آمریکا برای شروع روند انتقال قدرت است که
طی دو هفته گذشــته جنجال آمیز شده بود چرا که دولت ترامپ با وجود
گذشــت دو هفته از مشــخص شــدن پیروزی جو بایدن در رایگیری سوم
نوامبر ،از ارســال چنین نامهای از ســوی اداره کل خدمات جلوگیری کرده
بود.
ایــن اختالف بــه آنجا رســیده بود کــه روز دوشــنبه ۲۳ ،نوامبــر ،مجلس
نمایندگان کنگره آمریکا در هشــداری به رئیس این اداره ،از او خواستند از
فوت وقت اجتناب کرده و برای ارایه دالیل خود فورا برابر نمایندگان کنگره
حاضر شود.
رســانههای آمریکا از این موضوع به عنوان نخســتین نشانه رسمی قبول
شکســت از ســوی ترامپ یاد کردنــد .هر چنــد برخالف رســم معمول در
آمریکا ،دونالد ترامپ تاکنون به جو بایدن تبریک نگفته و شکست خود در
انتخابات را علنا بر زبان نیاورده است.

ابراز امیدواری برای بازگشت دولت
بایدن به برجام
فارس -یک دیپلمات آلمانی پس از مذاکرات وزرای امور خارجه کشورهای
آلمان ،فرانسه و انگلیس درباره توافق هستهای ایران ،نسبت به تاثیر روی
کار آمدن دولت جو بایدن در روند اجرای توافق هســته ای ابراز امیدواری
کرد.
یــک مقام آلمانی گفت که آلمان با روی کار آمدن دولت جو بایدن ،رئیس
جمهور منتخب آمریکا ،فرصت جدیدی برای بازگشــت بــه آنچه رویکرد
فرااقیانوسی متوقف کردن برنامه هسته ای ایران میخواند ،می بیند.
یک دیپلمات آلمانی که می خواست نامش فاش نشود ،گفت :با روی کار
آمــدن دولت جدید آمریکا ما فرصت این را پیــدا خواهیم کرد که از برجام
برای همان چیزی استفاده کنیم که در اصل برای همان ایجاد شده است،
یعنی محدود کردن برنامه هسته ای ایران.
در حالی که ایران پس از خروج آمریکا از برجام و عمل نکردن اروپایی ها به
تعهداتشــان گامهایی را برای کاهش تعهدات برجامیاش برداشت ،این
دیپلمات پس از دیدار وزرای امور خارجه آلمان ،انگلیس و فرانسه درباره
ایران در روز گذشته ،مدعی شد :با وجود این که ایران تا حد زیادی در حال
تخطی از تعهدات هسته ای اش می باشد ،نیاز فوری به آن وجود دارد.
او همچنیــن اظهار کرد که ســه کشــور اروپایی یادشــده با دانســتن این
که مذاکرات ســختی در پیــش خواهند داشــت ،برای دوران دیپلماســی
سرسختانه ای آماده می شوند.
عالوه بر این ،یک ســخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پس از دیدار وزرای
خارجه ســه کشور گفت که فرانسه مصمم است اطمینان حاصل شود که
ایران هیچ گاه به تسلیحات هسته ای دست پیدا نمی کند و تالش ها برای
حفظ توافق هسته ای را ادامه خواهد داد که نقش مهمی در این باره دارد.
بر اســاس این گــزارش ،اظهارات ایــن دیپلمات های اروپایــی در پی این
مطرح می شود که آمریکا در سال  ۲۰۱۸با ناقص تلقی کردن توافق هسته
ای از آن خارج شده و تحریم های متعددی بر ایران اعمال کرد.
ایران با گذشــت یک ســال پس از خروج آمریکا از توافق هســته ای و تعلل
کشــورهای اروپایی عضو توافق در عمل به تعهداتشــان در زمینه کاهش
تاثیر تحریم های آمریکا و عادی ســازی روابط اقتصادی با ایران ،اعالم کرد
که در چند گام تعیین شده تعهدات داوطلبانه هستهای اش را کاهش می
دهد .مقامات ایران گفته اند که این اقدامات بازگشــت پذیر هســتند و به
محض عملی شدن تعهدات طرف های برجام به حالت قبل باز می گردند.
جو بایدن وعده داده اســت در صورت بازگشت ایران به پایبندی کامل به
تعهدات هسته ای اش ،به توافق هسته ای باز می گردد.
تالش ایران برای دســتیابی به سالح هســتهای در حالی از سوی دیپلمات
های اروپایی ادعا میشود که مقامات کشورمان همواره تاکید دارند سالح
هستهای در دکترین دفاعی ایران هیچ جایی نداشته و نخواهد داشت.
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه :تأمین مایحتاج مردم امکان پذیر نیست

تامین معیشت دلیل ترک قرنطینه

ایلنا -اگرچــه در روزهاى ابتدایى شــیوع کرونا نســبت به
روزهــای اخیــر  ،اوضاع تــا انــدازهای تحت کنترل بــود اما
رفتــه رفته افزایــش تعداد مبتالیــان این روند را دشــوارتر
کرد و عدم رعایت پروتکلها از ســوی برخی افراد به دالیل
متفاوت مانند معیشــت و...باعث شد این بیماری شدت
بیشتری بگیرد.
روند مبتالیان در ماههای گذشته نشــان داده که بســیارى
از افراد مبتال  ،شــرایط قرنطینه خانگــى را رعایت نمىکنند
و پس از چند روز به دالیل متفاوت از جمله ترس از دســت
دادن شــغل ،خرج و مخارج زندگی  ،خسته شدن از ماندن
در خانه و تنهایی و ...از منزل خارج مى شوند.
هرچنــد که از شــروع هفتــه جــاری قوانین جدیــدی برای
کنتــرل بیمــاری کرونــا وضع شــده اما بــه باور بســیاری از
کارشناســان ســامت به دلیل تأخیر در اجــرای آن چندان
تاثیری در کنترل این بیماری ندارد به طوری که کنترل این
بیمــاری نیازمند قرنطینه تمام کشــور و اســتان به صورت
کامل است.
عبدالرســول همتــى ،معــاون بهداشــت دانشــگاه علوم
پزشکى شیراز درباره شرایط کنترل قرنطینه بیمــاران مبتال
به کرونا مى گوید :شناســــایى و کنترل بیمــاران مبتال بــه
کرونــــا در روزهاى ابتدایی شــــیوع این بیماری و در زمانى
که تعداد بیمار کمتر بود اجرا شــــد اما افزایـــش مبتالیان
به کرونا شـــرایط را براى کنترل قرنطینه خانگى ســخت تر
کرده است.
او مــىگوید :مثبت شدن تست  150نفر در روزهای نخست
شــیوع کرونا باعث شــده بود کــه کنترل این تعــداد امری
امکان پذیر شود اما افزایش موارد مثبــــت به  2500نفر در
روزهای گذشــته شرایط را برای کنترل سخت و دشوار کرده
است.
او عنوان مى کند :در این شــرایط و برای کنترل این بیماری
تغییر رویکرد دادهایم ،بــه نحــوى که با افــراد مبتال تماس
تلفنــــى برقــرار کردیــــم و نیروهــا از طریــق آدرس هــاى
بیمــــاران و شــــماره تلفن آنها با مبتالیــان تماس تلفنى
برقرار مى کنند.
به گفته همتــــى روزانــه 100خط تماس تلفنــى در مرکز

بهداشــــت شــهداى والفجــر و شــــهداى انقــــاب بــا
بیماران در ارتباطاند.
معاون بهداشــــت دانشــــگاه علوم پزشکى شیراز با بیان
اینکــه تغییر رویکــرد دیگرى در کنترل افــراد مبتال به کرونا
از طریق آموزش ها انجام مى شــود ،خاطرنشــان مى کند:
از همان زمانى که افراد مشکوک به مراکز  16ســــاعته براى
انجام تست مراجعه مى کنند ،آموزش ها آغاز مى شود.
تقسیم بندى شیراز به  160بلوک
همتــى با اشــــاره بــه اینکه در ســــه روز گذشــــته با هدف
کنترل بیماری کرونا طرحى مشترک از طرف دانشگاه علوم
پزشــکى با بسیج آغاز کردیم ،تصریح مى کند :در این طرح
موارد مثبت را شناسایى مى کنیــم و روزانه در اختیار بســیج
قرار مى دهیم و از ایــن طریق بســیج محــالت افراد مبتــال
را کنترل مى کنند تا قرنطینه خانگى را ترک نکنند.
او ادامــــه مــــى دهــد :همچنیــــن در ایــــن طرح شماره
تماس ثابت مبتالیان در اختیار نیروها گذاشته مى شود و
از این طریق آنها کنترل مى شوند.
معیشت عامل مهم ترک قرنطینه
معاون بهداشــت دانشــــگاه علوم پزشــکى شیراز با بیان

اینکه این طرح مشــــترک بــــه صورت حضــورى و در تمام
ســــطح شهر شــیراز اجرا مى شــود ،عنوان مىکند :در این
طرح مناطق مختلف شیراز بلوک بندى شــده اســت و هر
بلوک یک فرمانده عملیات دارد که بــا همکارى یک نیروى
پزشــک ،چهار پرســتار و  10نیروى بســیجى است که کنترل
ها و نظارت ها را دنبال مى کنند.
به گفته همتى در این طرح شــهر شیراز به  160پهنه و بلوک
تقســــیم بندى شده است تا از این طریق بیماران مبتال به
کرونا را کنترل کنند.
او بــا بیان اینکه مســائل اقتصادى و معیشــتى باعث مى
شــــود که برخــى از افــــراد از قرنطینه بیرون بیاینــد ،ابراز
مى کنــد :این موضوع باید حل شــود و همچنین در طرح
مشــترک با بســیج اگــر فرد مبتال نیازمند باشــد مایحتاج
آن تامین مى شود .
منابع کشــور پاســخگوى جبران خسارت های
کرونا نیست
قادرى عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلــس هم در
ادامه مــى گوید :تعطیلى یــک ماهه تمام کشــور ضرورت
نــدارد و تامین منابع تمام هزینه هــاى مردم براى یک ماه

به دلیل وضــع اقتصادى دولت امرى ناممکن اســت.
جعفــــر قــــادرى با اشاره به اینکه بخشى از خسارت هایى
که کرونا بر اقتصاد و اصناف وارد کرد قابل جبران اســــت،
مى افزایــد :اما نبایــد فراموش کرد که امکان جبــران براى
بخش دیگــرى از اقتصاد بــه هیچ وجه وجود نــدارد و بى
شک با توجه به وضع موجود نمى توان منبعى براى جبران
و تامین خسارت ها تعریف کنیم.
نماینده شــیراز و زرقان با اشــاره به اینکه دولت و مجلس
در تالشــند تا بتوانند خسارت هاى ناشى از بیمارى کرونــا
را جبــران کنند ،ادامه مى دهد :اما متاســــفانه بخشــــى از
خســارت هایى کــه کرونا به اقتصاد وارد کرده اســت قابل
جبران نیست.
عضو کمیســــیون برنامــــه و بودجه مجلس با اشــاره به
اینکه طبیعى اســــت که دولــــت و مجلس تالش شــان را
براى حمایــت از افــــرادى که بــه واســطه کرونا به شــدت
متضرر شــدند و راه بــه جایــى ندارند را بــه کار گیرند ،مــى
افزاید :اما نبایــد فراموش کرد که منابع کشــور پاســخگوى
جبران بســیارى از خســارت ها نخواهد بود.
تأمین هزینــه هاى مردم براى یــک ماه امکان پذیر نیست
نماینــده شــــیراز و زرقان با اشــــاره به اینکه شــیوع کرونا
باعث شد تا تمام افراد به نوعى متضرر شــوند ،مى افزاید:
بى شــــک کرونا تنها به کشور ایران خســــارت وارد نکرد و
این بیمارى باعث شــــد تا کشــورهاى پر توان آمریکایى و
اروپایى و کشور چین هم متضرر شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشــاره
به تامین هزینه هاى مــردم در یک مقطع زمانى یک ماهه
براى ریشه کردن بیمارى کرونا در کشــــور مى افزاید :شاید
تعطیلى یک ماهه تمام کشور ضــــرورت ندارد امــا تامین
منابع تمام هزینــه هاى مردم براى یــک ماه به دلیل وضع
اقتصادى دولت امرى اســت که امکان پذیر نیست.
امکان یــک ماهه تعطیلى کشور وجود ندارد
وى با بیان اینکه باال بودن حجم خســــارت هاى ناشــــى از
کرونــــا از دیگر دالیل عــدم تعطیلى کشــــور به مدت یک
ماه اســــت ،مى افزاید :در شــرایط فعلى امکان یــک ماهه
تعطیلى کشور وجود ندارد.

اخبار

راه اندازی  ۹۰۰صندوق

قرض الحسنه اشتغالزا و

مردمیاردرآذربایجانشرقی
ایسنا -مسئول ســازمان بسیج ســازندگی سپاه
عاشورا از راه اندازی و فعالیت  ۹۰۰صندوق قرض

الحسنه اشتغال زا و مردم یار در سطح استان خبر
داد.

ســرهنگ پاســدار محمــد اســکندری با اشــاره به
فعالیت های قرارگاه جهش تولید در استان اظهار

کرد :دبیری قــرارگاه جهش تولیــد در آذربایجان

شــرقی بر عهدهی ما اســت و این قرارگاه از جمله
قرارگاه های فعالی اســت که در هرجلســه تقریبا

ســه نفــر از مدیــران کل اســتان را دعوت کــرده و
ضمن کســب اطالع از دالیل مشــکالت واحدهای

مختلف ،تاکید میکنیم که بســیج و ســپاه در کنار
آنهاســت و آمادهی هرگونــه کمک بــه ادارات کل
استان هستیم.

وی به اهمیــت صنعت کیف ،کفــش و چرم تبریز
اشــاره کــرد و افزود :یکــی از موضوعاتــی که برای

حل مشکالت و تسهیل روند کار به قرارگاه جهش

تولید تهران فرستاده ایم ،بحث حمایت از صنعت

کیف ،کفش و چرم تبریز است.

وی با بیان اینکه این صنعت شهرت جهانی داشته
و یک برند محســوب میشــود ادامــه داد :بالغ بر

 ۲۰۰هزار نفر از مردم تبریز در این صنف مشــغول

به کار هســتند و در واقع قطب بزرگ اشتغال زایی

محســوب میشــود که جامعــهی آمــاری بزرگی از

خانواده های تبریز که اکثرا از ســطوح متوسط به
پایین هســتند ،از این صنف ارتــزاق میکنند و اگر

این صنعت آســیب ببیند ،خانواده ها نیز آســیب

خواهند دید.

مسئول سازمان بسیج ســازندگی سپاه عاشورا با

تاکید بر اینکه از دســت دادن این صنعت به هیچ
عنوان قابل بخشش نیست ،خاطرنشان کرد :هر
مســئولی را که به تبریز آمده است ،برای بازدید به

چرمشــهر تبریز برده و تمامی مســئولین استانی

و شــهری را نیز نســبت بــه این موضوع حســاس

فاطمه قلی پور گنجه لو
در روزهای اخیر ،شــهروندان تبریزی از ســرقت کابل های
برق این شهر ،از گوشه و کنار آن گزارش می دهند.
همواره ســرقت کابل های برق و دیگر تاسیســات شهری،
یکی از مهم ترین معضالت مســئولین و مردم بوده است؛
که افزایش این ســرقت ها در برخی مناطق تبریز ،موجب
اذیــت و آزار و گالیــه مندی شــهروندان آن مناطق گشــته
است.
اما در روزهای اخیر گزارش های پی در پی مردمی از سرقت
کابــل های بــرق در مناطق مختلف تبریــز ،حکایت از این
دارد که این ســرقت ها به مزاج سارقان بسیار خوش آمده
است؛ ولی ســرقت های مذکور به همان اندازه که به مزاج
ســارقان خوش آمده است ،به همان اندازه هم ،کام مردم
و شهروندان را تلخ کرده اســت؛ به طوری که شهروندان از
قطعی برق و دیگر مشکالت ناشــی از این سرقت ها گالیه
مند هستند.
نصف شب ،کابل ها را بردند
یکی از اصناف منطقه ای که کابل در آن به سرقت رفته بود،
در گفتگو با خبرنگار نصر گفت :طبق آن چیزی که دوربین
مداربســته موجود در محل نشــان می دهد ،ســاعت سه
بامداد روز یکشــنبه( ۲۶آبان) ،در منطقه ولیعصر خیابان
کریم خان ،سه نفر از سمند سفید رنگ پیاده می شوند.
وی افزود :یکی از این ســه نفر ،با باال رفتن از تیر برق ،اقدام
بــه قطع کابل برق مــی نماید و دو نفر بعــدی ،کابل ها را
جمع می کنند و داخل ماشین قرار می دهند.
این مغازه دار با بیان اینکه ســارقان دوتــا کابل پایینی که
دوتا تیر برق را به هم وصل می نماید و فاقد برق هستند،
را به سرقت برده اند ،خاطرنشان کرد :فاصله دوتا تیر برق
تقریبا  ۵۰متر اســت و بنابراین طول کابلی که سارقان ،به
سرقت برده اند  ۱۰۰متر است.
وی ادامــه داد :صبح که طبق معمول به مغازه رســیدیم،
متوجه شدیم که کال برق مغازه قطع می باشد؛ بعد از پرس
و جو از همســایه ها و پیگیری های ماجرا از راننده ماشین
اداره برق که در منطقه حضور داشــت ،پی به سرقت کابل
ها بردیم.
این کســبه منطقه ولیعصر تبریز افــزود :تقریبا یک هفته
قبل هم در این محل حوالی ســاعت پنج عصر پرایدی را از
جلوی کافی شاپ به ســرقت برده بودند ،در همین راستا

سرخاب -رئیس شورای تامین دام کشور با تاکید
بر اینکــه در بهتریــن حالت تولید گوشــت قرمز
در کشــور هســتیم افزود :در روزهای اخیر قیمت
خرید دام از دامداران کاهشی بوده و گرانی به رغم
تولید مناسب به دلیل عدم نظارت کافی توسط
دستگاه های ناظر است.
منصــور پوریان بــا تاکید بــر اینکه میــزان تولید
گوشت قرمز روند در کشــور بسیار مناسبی دارد،
اظهار کــرد :میزان تولید گوشــت قرمــز تا جایی
افزایــش یافته که ما نگران مانــدن تولید بر روی

سرقت کابل های برق تبریز دلیل عمده خاموشی ها
اقدامات پیشگیرانه شرکت توزیع برق تبریز

تصمیم گرفتیم با پلیس تماس گرفته و ماجراهای سرقت
را اطالع دهیم که متاسفانه جواب ندادند.
وی بــا ابراز نگرانی از عدم وجود امنیت کافی ،تصریح کرد:
پس کالنتری ولیعصر کجاســت که این اتفاقات در منطقه
رخ می دهد ،در این محل خانم ها در داروخانه ها ،عکاسی
ها ،فروشــگاه ها و  ...تا دیروقت کار می کنند؛ کســانی که
به کابل ها رحم نکنند ،به مســائل دیگر هم رحم نخواهند
کرد.
سرقت همزمان کابل در ویالشهر
این شهروند در پایان از سرقت هم زمان کابل های برق در
منطقه ویالشهر تبریز خبر داد و اذعان داشت :طبق اظهار
نظر برخی آشنایان و همســایگان ،همزمان با این سرقت
در منطقه ویالشهر نیز مقداری کابل به سرقت رفته است.
علت خاموشی های اخیر ،افزایش سرقت کابل ها
"عادل کاظمی" ،مدیرعامل شــرکت برق تبریز ،در گفتگو
با خبرنگار نصر با بیان اینکه سرقت از کابل ها و تجهیزات
شبکه های برقی تبریز نسبت به مدت مشابه سال گذشته
افزایش داشــته اســت ،تصریح کرد :مردم تصور می کنند
علت افزایش خاموشــی های اخیر در برخی مناطق تبریز،
کمبود برق در شبکه توزیع نیروی برق این شهر است.
وی با بیان اینکه اخیرا در مناطق ســتارخان ،ولیعصر ،ائل
گولی و چند منطقه دیگر تبریز ،کابل های شبکه به سرقت
رفته بــود که اهالی منطقــه تصور می کردند خاموشــی از
طرف شرکت توزیع برق تبریز بوده است ،تصریح کرد :اما
ریشه برخی خاموشــی ها و نارضایتی های مردم ،افزایش
سرقت ها از تجهیزات شبکه برق می باشد.
کاظمی به تمهیدات شــرکت توزیع نیروی برق تبریز برای
جلوگیری از سرقت تجهیزات این شرکت اشاره کرد و اذعان
داشــت :با هماهنگی و همکاری دســتگاه هــای انتظامی،
بسیج و همچنین دستگاه های سیاســی و امنیتی استان،
سعی داریم تا جلوی معضالت مذکور را بگیریم.
وی ادامه داد :اما شبکه توزیع برق ،آنقدر گسترده است که

کنترل دقیق تمام شبکه را مشکل کرده است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع برق تبریز با بیــان اینکه حدود
 ۱۰هــزار کیلومتر شــبکه توزیع بــرق در تبریز وجــود دارد،
خاطرنشــان کــرد :از این مقدار ،حدود شــش هــزار و ۳۰۰
کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف و تقریبا ســه هــزار و ۸۰۰
کیلومتر دارای فشــار متوســط هستند ،که بخشــی از این
شبکه زمینی و بخشی نیز هوایی هستند.
استفاده از آلومینیوم به جای مس در
کابل های برقی
کاظمــی از دیگــر تمهیــدات بــرای جلوگیــری از ســرقت
تجهیــزات شــرکت توزیــع بــرق را اســتفاده از کابــل های
آلومینیومی روکش دار خواند و خاطرنشــان کرد :از شش
هزار کیلومتر شــبکه فشــار ضعیف این شرکت ،تقریبا یک
هزار و ده کیلومتر آن به کابل های خودمختار آلومینیومی
تبدیل شده اند و قصد داریم تا پایان امسال نیز این عدد
را افزایش دهیم.
وی ادامه داد :همچنین در مانوری ،قصد داریم شبکه های
مســی را با تجهیزات عایقــی به هم متصل کنیــم تا امکان
سرقت پایین بیاید.
کاظمــی در پایــان ضمــن درخواســت از مردم بــرای اطالع
دادن هرگونه خاموشی برق به سامانه  ،۱۲۱خاطرنشان کرد:
مردم در هرجا مورد مشــکوکی مشــاهده کردند ،بالفاصله
با ســامانه  ۱۲۱شــرکت توزیع نیــروی برق تمــاس بگیرند تا

قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله حداکثر  ۹۵هزار تومان و گوسفندی  ۱۰۰هزار تومان
دست دامداران و زیان آنها هستیم.
وی ادامــه داد :بــرای جلوگیری از زیــان احتمالی
دامــداران به دلیل مازاد تولید حتی درخواســت
خریــد مســتقیم از آنهــا و ذخیــره ســازی برای
روزهای که تولید کاهش مییابد ،دادهایم.

بــه گفته پوریــان؛ در حــال حاضر  180هــزار راس
گوســاله پــرواری آمــاده عرضــه در دامداریهــا
نگهداری میشوند که وزن آنها در حال گذشتن
از سطح مطلوب و رسیدن به  800کیلوگرم است.
وی از ادامــه کاهــش قیمــت خریــد دام زنــده از

دامداران خبر داد و افزود :متوسط قیمت کشوری
برای خرید هر کیلوگرم گوساله از دامدار به  34تا
 35هزار تومان و هر کیلوگرم گوسفند به  40تا 42
هزار تومان رسیده است.
پوریان با توجه به نرخ خرید دام از دامداران قیمت

صنعت احصا و تا حدودی حل شده است.

وی بــا بیــان اینکــه علــت اصلی انباشــته شــدن
مشکالت ،عدم پیگیری است ،متذکر شد :بسیاری

از مشــکالت با انجــام کمترین پیگیــری قابل حل
اســت و اگــر مســئولی اراده کــرده و بطــور جدی

مشــکالت مــردم را پیگیری کند ،بخــش اعظمی از

همکاران ما سریعا نسبت به موضوع رسیدگی کنند.
سرنوشت کابل های به سرقت رفته؟
"رسول مالیی" ،مغازه دار و سیم کش ،در گفتگو با خبرنگار
نصر از سرنوشــت کابل های به ســرقت رفته گفت و ادامه
داد :اکثــر کابــل هایــی که به ســرقت می روند ،بــه عنوان
ضایعات تلقی می شوند ،مگر آنکه به صورت توپ و دست
نخورده باشند.
وی افزود :به عنوان مثال کابل هایی که دو تا تیر برق را به
هم وصل می کنند ،چون مدت زیادی در مقابل تابش نور
آفتاب قرار می گیرند ،کیفیت اصلی خود را از دست داده و
به عنوان ضایعات تلقی می شوند.
مالیی ادامه داد :این مدل کابل هــا را ،چون ارزش فروش
یکجا ندارند ،در داخل کــوره یا جاهای دیگر ،تحت حرارت
باال می سوزانند و بعد از آب شدن پالستیک های اطرافش،
سیم داخلی اش را برمی دارند و به فروش می رسانند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا خریدار شک نمی کند که
این کابل ها ممکن است سرقتی باشند ،خاطرنشان کرد:
خریدار خــودش متوجه ســرقتی بودن ایــن کابل ها می
شــود و به همین دلیل هم اســت که اکثرا ارزان می خرند،
ولی بیشتر مغازه دار ها نیز از خرید این چنین کابل هایی
خودداری می کنند.
گزارش نصر حاکی از آن اســت ،به نظر می رسد اندیشیدن
تدابیر حفاظتی مناســب بــرای جلوگیری از ســرقت کابل
های برق امری ضروری باشد؛ چرا که سرقت سریالی کابل
های برق تبریز ،نشــان از آســان بودن این سرقت ها برای
سارقان دارد.
البته شــاید طبق اظهار نظر مدیرعامل شرکت توزیع برق
تبریز ،تمهیدات در نظر گرفته شده توسط این شرکت ،اعم
از استفاده از آلومینیوم به جای مس در کابل های برق و یا
متصل نمودن کابل های مسی توسط تجهیزات عایق دار
به هم ،تا حدودی جلوی این سرقت ها را بگیرد.
نصر

گرانفروشی در سایه ضعف نظارت بر خرده فروشیها

کرده ایم که خوشــبختانه بسیاری از مشکالت این

مشــکالت در همان جلسات کاری قابل حل است

و اینطور نیست که مشکالت قابل حل نباشد.

وی در خصــوص صندوق های قرض الحســنهی

اشــتغال زا و مــردم یار نیز گفت :اعتقــاد ما بر این
اســت تا زمانــی که مــردم را وارد اقتصــاد نکرده و
میدان را برای حضور آنها فراهم نســازیم ،اقتصاد

ما درســت نخواهد شــد و قطعــا راه انــدازی این
صنــدوق هــای قــرض الحســنه یکــی از کارهای

شگفت انگیز سازمان اســت بطوریکه نزدیک ۹۰۰
صنــدوق قــرض الحســنه در روســتاها ،مناطــق
محروم و حاشــیه ای تبریز راه اندازی شــده اســت

و تمامی کارهــای این صندوق ها اعم از تشــکیل

هیــأت امنــا ،حســابداری ،تدوین آئین نامــه و ...

توسط مردم انجام میگیرد.

اســکندری ادامــه داد :از طریــق تســهیالت ایــن
صندوق های قرض الحســنه در یکی از روســتاها
بــرای نزدیــک بــه  ۱۰۰نفر از روســتاییان مشــاغل
خانگی ایجاد کرده اند و یا یک پیرزن با  ۳میلیون

تومان وام قرض الحسنه برای  ۷نفر از زنان روستا

از طریق دستگاه تهیه رشــته اشتغال ایجاد کرده

بود لذا مدل اشتغال زایی ما به این شکل است.

وی در پایــان با بیان اینکه خوشــبختانه در برخی

شهرســتان ها خروجی این صنــدوق ها منجر به
ایجاد تعاونی در حوزه های مختلف شــده است،

گفــت :در بحث کشــاورزی نیــز با طــرح «همگام
بــا کشــاورز» اوال میــزان تولیــد در واحد ســطح را
ارتقــا داده ایــم که بــا تأکید بر روی ســه محصول

اســتراتژیک گنــدم ،ذرت و جــو ،نتایــج خوبی در
شــهرهای مختلف اســتان کســب کرده ایــم و در
بحث صنعت نیز با طرح «عارضه یابی واحد های

صنعتی» بسیاری از مشکالت واحد های صنعتی را

حل و موانع تولید را رفع کرده ایم.

منطقی هر کیلوگرم گوشت گوساله برای مصرف
کننده را  90تا حداکثر  95هزار تومان و هر کیلوگرم
گوشت گوسفندی را حداکثر  100هزار تومان عنوان
کــرد وی قیمتهــای که اکنــون گوشــت قرمز به
دست مردم میرسد را گران فروشی دانست.
بــه اعتقــاد پوریــان؛ مقصــر گــران فروشــی
دســتگاههای نظارتی هســتند که با ضعف خود
زمینه را برای سوء استفاده فرصت طلبان آماده
کردهاند .رئیس شــورای تامین دام کشــور یادآور
شــد :دامداران در شــرایط ســخت در حال تولید

در ســطح مناســب و فــروش دســترنج خــود با
کمترین سود هستند ،اما به دلیل کم کاری برخی
دستگاهها شاهد آن هستیم که گوشت قرمز گران
به دست مردم میرسد و بسیاری دیگر توان خرید
آن را ندارند.
پوریان اظهار کــرد :تولیدکننده به دلیل کاهش
مصــرف و مصرف کننــده به دلیل خارج شــدن
گوشــت قرمز از تــوان خریدشــان ،زیاندیدگان
اصلــی گرانفروشــی هســتند کــه نتیجه ســوء
مدیریت و ضعف نظارت است.
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فــارس -صورتم کامال متالشــی شــده و چشــمانم بیرون
پر از گوشــت و پوســت آویزان میشــد و داد میزدم که این
گلویم میافتاد و جلوی نفسم را میگرفت و ...

«هاشــم علی بختیــاری» از رزمنــدگان پــای کار زنجانی در

هشــت ســال دفاع مقدس اســت ،برای مصاحبــه تماس
میگیرم ،راضی نیســت ولی پس از چنــد بار تماس و اصرار
راضی میشود و مصاحبه ما شکل میگیرد.

جنــوب بودیــم و در حــال آموش بــرای انجــام عملیاتها

دیگر میدیدیم.

عملیاتهــای کربــای  4و  5و عاشــورای  2و تعــدادی از
عملیاتهای مختلف حضور داشته اســت ،در گردان امام

مجروح شده و هم اکنون با  70درصد جانبازی به زندگی روز
مره خود ادامه میدهد.

هــم کار میکردم و به اصطالح شــاگرد خیاط بــودم ،وقتی

دیــدم همه جوانان و مردم با شــور و شــوق برای حضور در
جبههها داوطلب میشــوند من هم عالقهمند شدم ،ولی

چون سنم کم بود نمیتوانستم به جبهه بروم من قبل از آن
در ســالهای  58تا  59بســیج بودم و در پایگاههای بسیج

ولــی بــه دلیل همیــن شــجاعت ،دالوری و جنــگآوری که

داشتند در بیشتر عملیاتها به عنوان غواص و خط شکن
حضور داشتند.

رزمنده که هیچ کدامشــان را نمیشــناختم و از گردانهای
دیگر بودند در آب شــنا میکنند من هم هوس شنا به سرم

در ســال  60بود که برای آموزش  45روزه داوطلبان بســیج

و ما هفت نفر بودیم که از آن پادگان خارج نشدیم و گفتیم
ما برگشــتنی نیســتیم و به هیچ وجه بــر نمیگردیم ،وقتی
مسؤوالن سماجت و مقاومت ما را دیدند راضی شدند و به

ما هم لباس دادند تا در آموزشها شرکت کنیم.

در ابتدا در پشــت خط بودم و کمــک کار رزمندگان تا اینکه

کم کم اجازه یافتم جلو هم بروم ،ســال  65عملیات کربالی
 5بود ،بعدها شــدم معاون دسته ،البته در آن زمان سمت

و درجــه زیاد مهم نبود بلکه همه باهم بــرای دفاع از خاک

کشــور عازم جبهه شــده بودیم و چیزی که مهم بود دفاع از
آب و خاک ایران اسالمی بود.

رزمنــدگان زنجانــی دو گردان داشــتند که یکــی از آنها ولی
عصر(عج) که غواص بودند و دیگری گردان امام سجاد(ع)

که نیــروی عملیاتــی بودنــد ،همــه فرماندهان دوســت
داشــتند به دلیل سر نترس و دالوری که زنجانیها داشتند
با آنها همرزم شوند.

چرا زنجانیها در عملیاتها غواص بودند؟

البتــه بچههــای زنجانی در بحث غواصی خبــره بودند هر

چنــد در زنجان دریا و یــا جای خاصی بــرای غواصی نبود،

میکردم هیچ کس صدای مرا نمیشــنید ،هر از گاهی روی

بودیم کنار یک جاده خاکی که لب دریا بود ،دیدم چندین

به یاد دارم یک روز که برای عملیات به جزیره مجنون رفته

خودم گفتم همیــن جا کنار جاده خودم را بــه آب میزنم و

علت سن کم برگرداندند ،همه این افراد یکی یکی برگشتند

صــدا کنم و کمک بخواهم در هر صورت اگر ســر و صدا هم

میگوید یادم هســت من هم اصال شــنا بلد نبودم ،خوب

دوره آموزشــی را ســپری کرده بودم و آمادگی اولیه برای رزم

اعزام شــدم به پادگان امام حسن(ع) که حدود  100نفر را به

از آنجــا کــه آدم کــم رویی بودم خجالت میکشــیدم ســر و

آب برمیگشــتم اســتراحت میکردم ،آســمان را میدیدم و

زد ،من میدانســتم که زیاد شــنا کردن به ویــژه در جاهای

را داشتم.

صورتم در آتش ســوخت و به استخوان رسید و چند لحظه
عقلم کار میکند و گوشم میشنود.

را نداشــتم و شــبها اذیت میشــدم و نمیتوانستم بخوابم

وقتی یکی از نیروهای خودی من را بلند کرد ،صورتم کامال

دســته و  ...خدمت کرده اســت و در کربــای  4و کربالی 5

عمیــق را بلد نبودم و فقط در رودخانه شــنا کــرده بودم با

دور نمیشوم.

دوبــاره تــاش میکردم ولی دیگــر امیدم را از دســت داده

و بــه دکترهای زیــادی در تهران مراجعه کردم ،ولی کســی
نمیتوانســت کاری انجام دهد که سه سال پیش یک گروه

جراحــی از آلمان به تهــران آمده بودند که مــن را نیز عمل

متالشــی شــده بود و چشــمانم بیرون افتاده بود و وقتی

کردند که خدا رو شــکر جواب گرفتــم و عمل موفقیت آمیز

پوســت آویزان میشــد و داد میزدم که این چیست ،وقتی

من در  20سالگی مجروح شدم و آن زمان به خاطر وضعیت

دســتم را به طــرف صورتم میبردم دســتم پر از گوشــت و

بود.

میخواستم نفس بکشم گوشت در گلویم میافتاد و جلوی

ایجــاد شــده خیلــی اذیــت میشــدم کــه چهــرهای واقعا

به عقب برگرداننــد چندین بار بیهوششــدم و دوباره به

که چه میگویم ولی با عملهای جراحی و تالشــی که کردم

نفســم را میگرفت و زمانی که مرا روی ماشــین گذاشتند تا

نامتعارف داشــتم و هیچ کــس حتی حرفــم را نمیفهمید

هوشآمدم درســت به خاطر ندارم که چه شــد و چه مدت

امروز خدا را شکر میکنم.

گذشت.

ایــن گونه بمیرم من بــرای جنگ آمده بــودم و آدم جا زدن

دردی نداشتم و میدانستم که زنده هستم و با چند شهید

بختیــاری :چنــد ســال پیش یــک شــرکت پیمانــکاری راه

دیگر چیزی نفهمیدم تا صبح کــه برای جمع کردن و کمک

ایجاد کنیم ،ولی دیدم کــه روند کار با روحیات و اخالق من

من به هوش میآمــدم و دوباره از هوش میرفتم گاهی که

شــرکت مــا یــک شــرکت پیمانــکاری بــود کــه از ادارات کار

گاهی احســاس میکردم ســردم شــده و میلــرزم و گاهی

کار بعضــی مســؤوالن مربوطــه از مــا طلب پول و رشــوه

کجا هستم و چه کاری روی من انجام میشود.

بدهم و پول آن را بعدا از جیب کارگران و کارمندان شــرکت

بــا خدا راز و نیاز کردم و در دلم گفتم خدایا من نمیخواهم
نیســتم و باید در عملیات شــرکت کنم.باد هر لحظه پل را

از جــاده دور و دورتر میکرد ،بایــد کاری میکردم و با توکل
به خدا به آب پریدم ،دســت و پا زدم ولی احساس میکردم

وقتــی یک متر جلو میروم باد مــرا دو متر به عقب میراند

پایم گود اســت ،ابتدا ترســیدم ولی وقتی به خودم مسلط

برای شنا کردن نداشتم.

نداشــتم ،به ائمه معصومین متوسل شدم وقتی به طرف

آب برگشتم و برای غرق شدن آماده شده بودم ،اما معجزه

روی آب یک پل چوبی شناور بود که رزمندگان روی آن سوار

شده بود نمیدانم چگونه ولی حدود دو متر مانده بود که

شــدم و چون با هیچ کدامشان آشنا نبودم و خودم هم یک

را از آب بیــرون کشــیدم و دیگر به هیچ کــس نگفتم که چه

میشــدند و به آب میپریدنــد من هم با آنها ســوار آن پل

ولی من تا ســه سال پیش توان نفس کشــیدن از راه بینی

بودم و بار آخر نیز به طرف آســمان روی آب دراز کشــیدم و

واقعــا خســته شــده بــودم و توانی برای دســت و پــا زدن

شدم و اعتماد به نفسم باال رفت.

نفس بکشید ،تشریح میکنید؟

بین شــهدا افتاده بودم با اینکه صورتم متالشــی شده بود

بــا همین فکر من هــم ،هم پای دیگران وارد آب شــدم اول

شدم و دســت و پا زدم دیدم میتوانم شنا کنم و خوشحال

نداشتند ماجرا را نمیگفتم و میگفتم ،تصادف کردهام.

فارس :بعد از جنگ چه کردید و االن به چه کاری

خســته شــده بودم و آنقدر آب خورده بودم کــه دیگر نایی

کنار دریا شــنا میکردم ،کمی که گذشت احساس کردم زیر

مراعات حــال من را بکنند ،ولی من زیــاد در جامعه و بین

عملهای مختلف و زیادی بر روی من انجام شــده اســت،

کدام ناحیه بدنتان مجروح شده بود؟

سجاد لشــکر  8نجف اشــرف به عنوان خط شکن ،معاون

نشــانی دکتــر و بیمارســتان میدادند و ســعی میکردند

ظاهرا تا چند سال پیش نمیتوانستید از راه دماغ

بعد که به خودم آمدم احســاس کردم که نه زنده هســتم و

هاشــم علــی بختیــاری  36مــاه در منطقــه بــوده و در

گاهی میپرســیدند که چرا این گونه شــده افــرادی به من

زمان اصابت ترکشهای خمپاره به صورتم ،با خودم گفتم
که کارم تمام اســت ،چون احســاس کردم که تمام گوشــت

بعضی مواقع عملیات لو میرفت و ما دوباره آموزشهای

بود.

عکسالعملهــای مردم از چهر ه کنونــی من مختلف بود،

مــردم حاضــر نمیشــوم و به افــرادی کــه از موضــوع خبر

و تمام ترکش آن سر و صورت مرا در برگرفت.

شــدم ،گردان ما خط شــکن بود و اکثــرا در مناطق غرب و

برمیگردم که جنگ تمام شــد و قســمت مــن نیز جانبازی

عملیــات کربــای  5بود کــه مــن در آن عملیــات از ناحیه
صورت مجروح شــدم ،خمپارهای در جلوی من زمین خورد

 16ســالم بوده که با دســتکاری شناســنامه بــه جبهه اعزام

میخواندم سال  60بود که حین درس خواندن در خیاطی

مختلف بودم ،با خودم میگفتم که بعد از عملها به جبهه

رزمندهای که پس از شهادت زنده شد!

چیســت ،وقتی میخواســتم نفس بکشم گوشــتهای در

کی به جبهه اعزام شدید و قبل از آن چه میکردید؟

تا  5ســال من برای عملهای جراحی در بیمارســتانهای

توگو با «هاشم» ،بابا رجب کربالی 5
گف 

افتاده بود و وقتی دستم را به طرف صورتم میبردم دستم

قبــل از اعــزام بــه جبهــه مــن در دوره راهنمایــی درس

جامعهفرهنگ هنر  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

کنار جاده برســم خوشحال شدم و با دست و پا زدن خودم

و چشمانم نمیدید و دســتانم نیز شکسته بود ،ولی هیچ

مشغول هستید؟

روی هــم افتاده بودیم ،خــودم را به زحمت کنار کشــیدم و

انداختیم تــا از ادارات کار بگیریم تا برای عدهای زمینه کار را

به مجروحان آمدند و مرا عقب بردند.

سازگار نیست ،دیگر دنبالش را نگرفتم.

احساس میکردم گرم شــدم و دوباره چیزی نمیفهمیدم،

میگرفتیم و انجام میدادیم ولی دیدم که باید برای گرفتن

احساس میکردم ،مرا حرکت میدهند ،ولی نمیفهمیدم

میکنند و من باید در قبال دریافت مجوز کار به آنها رشــوه

ماجرای انتقالتان به سردخانه را تشریح میکنید؟

در مرحلهای که مرا به بیمارســتانی در تهران منتقل شدم،

کســر کنم ،وقتی با خودم حســاب و کتاب کــردم دیدم من

آدم شیرینی ،رشــوه و زیر میزی بده نیستم دیگر دنبال کار
را نگرفتم و به وضعیت کنونی راضی شدم.

ایــن گونه شــنیدهام که میگفتند تــو ابتدا در میان شــهدا

با اینکه دعا میکنم خداوند جنگ را از دنیا دور کند ،ولی آن

کامال از بین رفته بود هیچ کس فکر نمیکرد که زنده باشی

فرمانده با یک بسیجی کم سن و سال هیچ فرقی نداشتند

مــن فکر میکردم که در آخر این پل را کنار جاده برگردانند،

میگوید خدا مرا خیلی دوست داشته است در چند مرحله

عملهای جراحی به بیمارستان انتقال داده شدی.

و میجنگیدند.

دیدم کــه همه آنها بــه آب پریدند و شــناکنان کنــار جاده

خداوند را شاکر هستم.

بعد که دیدم در بیمارســتان در گچ انداختهاند میگفتم که

میخواست برای طراحی یک عملیات برود کنار بسیجیان

دستهایت شکسته بود.

میکرد و به رزمندگان روحیه میداد.

آدم کم رو بــودم و زیاد حرف نمیزدم ،آنهــا پل را به حرکت
در آوردنــد و هر از چند گاهی یکی دو نفر از رزمندگان به آب
میافتادند و به طرف جاده لب دریا برمیگشتند.

بنابراین همانجا نشســته بودم تا پــل را برگرداندند ،ولی
برگشــتند ،پل معلق از جاده دور شــده بــود و وقتی جاده

را نــگاه میکــردم افراد کنــار جــاده را به انــدازه یک بطری
نوشابه یا شاید کوچکتر از آن میدیدم باید به آب میزدم و

اتفاقی افتاد و بی سر و صدا برگشتم به گردان خودمان و از

آن موقع هنوز هم فکرم درگیر این اتفاق است و فکر میکنم
چگونه من کنار جاده رسیدم.

به طور معجزه آســا جان ســالم به در بردهام و برای همین

نحوه مجروحیت خود را تشریح میکنید؟

میگوید در یکی از عملیاتها از  80نفر گروهان امام سجاد

بودی و مشمپا(نایلون) پیچت کرده بودند و چون صورتت

ولی بعدا فهمیدیم که زنده هســتی و برای کمکرســانی و

و در عملیاتها فرماندهان در کنار رزمندگان حاضر بودند

من اصال نمیدانســتم که دســتهایم نیز شکســته است،

در آن زمــان فرماندهــی ماننــد مهــدی زینالدیــن وقتی

دستان من که سالم بود ،چرا گچ گرفتهاید که گفتند از ابتدا

در پشــت ماشین تویوتا مینشســت و با همه هم صحبت

برمیگشــتم چون آن طرف دریا خط مقدم بود و من نباید

فقط دو نفر زنده و ســالم بودند و به عقب برگشتند و من

چه مدت در بیمارستان بستری بودید؟

نمیتوانستم برگردم.

در مــورد نحــوه مجروحیــت خــود میگویــد ،مرحلــه آخر

عمــل جراحی بــر روی من انجام شــد ،پــس از آن حدود 4

وارد آنجا میشدم ،ولی من که به این حد شنا بلد نبودم و

نیز یکی از آنها بودم البته مجروح هم شده بودم.

روزها را مــن دوران را رویایی میدیدم چرا کــه در آن دوران

حــدود یک ســال مــن در بیمارســتان بســتری بــودم و 11

بازگویی خاطرات «لشــکر ســلیمانیها» در طول هشــت
ســال دفاع مقدس نشــان میدهد که بسیجیان در دوران

دفاع از خاک پاک کشــورمان از همه چیز خود گذشــتند تا

خاک مقدس اسران اسالمی در دستان دشمنان نماند.

اول آذر سالروز تولد جاویداالثر شهید حمید باکری

رضا رضایی مجد
اول آذرماه سالروز تولد سردار جاویداالثر شهید حمید باکری
فرماندهی است که از روزی که لباس سپاه را تحویل گرفت با

ذوق آن را پوشــید ،همیشه در جبهه بود و هیچگاه آرامش و
استراحتی نداشت تا به معبود شتافت.
به گــزارش حوزه ایثار وشــهادت ایرنا ،شــهید حمیــد باکری
در اول آذرماه ســال  ۱۳۳۴در شهرســتان ارومیه به دنیا آمد.
پــدرش حاج آقا فیض هللا کارمند کارخانــه قند ارومیه بود و
مادرش خانم اقدس زنوزی بانویی خانه دار ،مؤمن و با تقوی
بود .حمید ششمین فرزند خانواده باکری به شمار می رفت.
حمید ،تحصیالت ابتدائی تا ســیکل را مدرسه کارخانه قند به

پایــان برد و برای ادامه تحصیل نزد عمه اش به ارومیه رفت و
به همراه شــهید مهدی باکری ،برادر بزرگترش ،در دبیرستان

فردوسی موفق به اخذ مدرک دیپلم ریاضی شد.
حمیــد با تشــکیل ســپاه ارومیه بــه عضویــت آن درآمد و از
اعضای شــورای مرکزی سپاه و از نیروهای واحد عملیات آن
بود .مدتی از پیروزی انقالب نگذشته بود که در ادامه غائله
کردستان ،پادگان مهاباد توســط عناصر مسلح وابسته به

گروهکها تصرف شــد و مهمات ،اســلحه ها و ماشــین آالت
جنگــی آن به غارت رفت .در بحبوحه ایــن وقایع پدر حمید
در ســال  ۱۳۵۸در تصادف با اتومبیل کشته شد .مدتی پس
از این ماجــرا حمید که در شــورای فرماندهی ســپاه ارومیه
بود تصمیم بــه ازدواج گرفت .او با هزینه ای معادل پانصد

تومان با خانم فاطمه امیرانی ،پیوند زناشــویی بســت و با
همسرش قرار گذاشت از هیچکس هدیه قبول نکنند.
جهاد سازندگی ،میدان دیگری بود
جهاد ســازندگی ،میــدان دیگری بود که همــگام با عضویت

در ســپاه پاســداران ،حمید در آن حضور داشــت و در جهت
بازســازی روســتاها و محرومیت زدایی از آنها تالش می کرد.
در پی تشــکیل بســیج ،مسئولیت بسیج اســتان آذربایجان
غربی را بــه عهده گرفت و همســرش به فرماندهی بســیج
خواهران استان منصوب گردید تا آسانتر بتواند امور مربوط
به آموزش نظامی خواهران را پیگیری کند .با شــدت گرفتن
درگیریهــای کردســتان ،حمید با هواپیمــای  C ۱۳۰به همراه
 ۱۵۰نفر از پاســداران به ســنندج رفت و در مدت  ۲۲روز جنگ

ســخت و سنگین ،ضد انقالب داخلی را شکست داد و شهر را
از تصرف آنها خارج کرد.
در تیرماه  ۱۳۵۹ضدانقالب ،مهاباد را به آشوب کشید .حمید
به همراه نیروهای خود عازم مناطق آشوب زده شد در حالی
که غالمعلی رشید از بسیج و سپاه دزفول به کمک آنها آمده
بــود .پس از آزاد ســازی مهاباد حمید به همــراه نیروهایش
در کنــار نیروهــای تحت امــر عبدالمحمد رئوفی نــژاد برای

پاکسازی مهاباد در این شــهر باقی ماندند .بعد از پاکسازی
نوبت بازسازی رســید و او مسئول بازسازی مناطق آزاد شده
در کردســتان شــد .در حالی که در این ایام مسئولیت کمیته

برنامه ریزی جهاد را بر عهده داشت.

در شهرداری ارومیه به عنوان مسئول اداره بازرسی
شهرداری ،یار مهدی بود
بــا آغاز جنگ تحمیلی ،ماندن در پشــت جبهه را تاب نیاورد

و با وجود مســئولیتهای سنگین از جمله بازسازی کردستان
و ســر و ســامان دادن بــه شــهرداری ارومیــه ،عــازم مناطق

عملیاتی شــد .او در اوایل سال  ۱۳۵۹به علل خاصی از سپاه
پاسداران خارج شد و تا اواخر سال  ۱۳۵۹در شهرداری ارومیه
به عنوان مســئول اداره بازرسی شهرداری ،یار مهدی بود .در
اوایل ســال  ۱۳۶۰اولین فرزندش (احســان) به دنیا آمد .در
این ایام ،مســئول بازرســی شــهرداری بود اما دستشویی ها
را تمیــز می کرد و آنچنان برق می انداخت که مورد تمســخر

قرار می گرفت .در شــب قدر ســال  ،۱۳۶۰حمید بســیجیانی
را گــرد خود جمع آورد و دوباره به آبــادان رفت .در آنجا خط

پدافندی را در ســاحل اروند ،از ذوالفقاریه تا پل بهمنشــیر،
طراحــی کرد و ســاحهای موجــود از جمله خمپــاره  ۸۰را در
خط تماس سامان داد .در همین زمان ،بسیج عشایر آبادان
را تشــکیل داد .میزان کار و فعالیت او در جبهه به حدی بود
که حتی اگر زخمی می شــد باز جبهــه را ترک نمی کرد .حمید
در قســمت فرماندهی یکــی از گردانهای تیپ نجف اشــرف
در عملیاتهــای فتــح المین و بیت المقدس در گشــودن دژ
مستحکم عراقی ها در خرمشهر نقش مهمی ایفا کرد.

روایت همسر شهید از ایثارگری های حمید باکری
خانم فاطمه امیرانی در باره همسرش گفت  :روزی که لباس
ســپاه را تحویل گرفت مثل بچــه ها آن را با ذوق پوشــید .از
آن بــه بعد دیگر همیشــه در جبهه بود و هیچــگاه آرامش و
اســتراحتی نداشــت .همه خانواده دوســتان و همرزمان به

چشــمهای قرمز و خســته و کم خــواب حمید عــادت کرده
بودند.
وی افــزود :پــس از مدتــی حمید ما (خانــواده خــود) را به
دزفــول بــرد .بعــد از عملیات رمضــان فرماندهــی تیپ ۳۱
عاشــورا به مهدی باکری سپرده شد و حمید ،قائم مقام تیپ

بــود .بعد از اینکه تیپ عاشــورا به لشــکر  ۳۱عاشــورا تبدیل
شــد ،حمید ،قائم مقامی لشکر  ۳۱عاشورا را به عهده گرفت.
حمید در عملیات مســلم ابن عقیــل و چندین بار در جنگ
تن به تن با عراق ها درگیر و از ناحیه دســت زخمی شــد ،اما
جبهه را رها نکرد .بعد از عملیات ،حمید از سوی فرماندهی

ســپاه به فرماندهی تیپ حضرت ابوالفضل منصوب شــد.
در عملیــات محرم و والفجر  ۱شــرکت کــرد .در این عملیات
از ناحیه زانو به شــدت زخمی شــد و به اجبــار او را برای عمل

جراحی به تهران منتقل کردند.

حکم تخلیه منزل ،خبر شهادت مرد خانه بود
همســر شــهید ادامه داد  :در این ایام خانــواده فرماندهان

جنــگ در ســاختمان افســران مجــرد که قبــل از انقــاب در
پادگان هللا اکبر اســام آباد ساخته شده بود ،ساکن بودند.

قابــل نفــوذ از حمید پرســید
 :چطــور خودتــان را بــه اینجا
رساندید؟ حمید خیلی جدی
پاسخ داد :ما شما را دور زده از
اطراف بصره خــود را به اینجا
رسانده ایم .افسر ارشد عراقی
بــاز هم پرســید :آن نیروهایی
کــه از روبرو مــی آینــد چه؟ و
مهــدی جــواب داد « :آنهــا از
زیــر زمیــن روییــده انــد » .با
اســتقرار نیروهــای رزمنده در

فرماندهانی مثل شــهیدان ابراهیم همــت ،عباس کریمی،

دســتواره ،ورامینــی ،عبادیــان ،حجت فتوره چــی ،مهدی و
حمیــد باکری و چنــد تن دیگــر .گاه صاحب خانــه ای حکم
تخلیــه دریافت می کــرد و حکــم تخلیه ،خبر شــهادت مرد
خانه بود.
وی درباره چگونگی شــهادت همســرش از بــان همرزمانش

گفت  :قبل از عملیات خیبر ،مهدی در جمع فرماندهان گفت
که مــا باید در این عملیات ابوالفضــل وار بجنگیم و هرکس
آماده شــهادت نیســت پــا پیش نگــذارد و حمیــد آرام گفت
برادران دعا کنید من هم شهید بشوم این جمله حمید همه
را بــه گریه انداخت .عملیات خیبر شــروع شــد .هنگام رفتن

حمید ،مهدی کوله پشتی را باز کرد و قصد داشت چند قوطی
کمپوت در آن بگذارد که حمید قبول نکرد و هرچه اصرار کرد
حمیــد نپذیرفت .بعد از رفتن حمید ،مهدی نشســت و نیم

ســاعت با صدای بلند گریه کرد .حمید نیروهای تحت امر را
توجیه کرد و به راه افتادند .او در اولین قایق نشست و قایق
در سکوت و تاریکی مطلق شب به راه افتاد.
اولیــن کســی بــود کــه از قایق پیــاده شــد و پای بــر جزیره
مجنون گذارد .اولین نگهبان پل به هالکت رســید و چند تن

به اســارت درآمدند .یکی از اســرا که یک ســرتیپ عراقی بود
متعجــب و گیج از حضــور نیروهای ایرانــی در این جزایر غیر

جزایر مجنون ،دشــمن پاتک
هــا را شــروع کــرد .مهمترین
موضع اســتراتژیک منطقه ،پلی بود که در اختیار رزمندگان

قرار داشت و حفظ آن بسیار حیاتی و ضروری بود .حمید در
حال سرکشــی به نیروها بود که آنها فریاد می زدند «عراقی

ها روی پل هســتند» حمید اســلحه ای برداشت و به طرف
پل دوید .که دســته بیســت نفری از عراقی ها به ســوی آنها
می آمدند.
حمید با بی سیم ،خبر تصرف پل مجنون را اطالع

داد و جاویداالثر شد
به دســتور حمید ،تیراندازی شروع شد که در نتیجه آن ،چند

تــن به هالکت رســیدند و عــده ای هم به اســارت در آمدند.
ضد حمله شــدیدتر شد و اطراف پل زیر آتش هزاران گلوله
توپ و خمپاره می لرزید .با تداوم عملیات در ساعت  ۱۱شب
چهارشنبه سوم اســفند  ۱۳۶۲حمید با بی سیم ،خبر تصرف
پــل مجنون را کــه در عمــق  ۶۰کیلومتری عراق واقع اســت،

اطالع داد.
حمید باکری و یارانش در حفظ این پل مهم می جنگیدند و
در همانجا به لقاءهللا شتافته و به خیل شهدای جاوید االثر
(مفقود الجسد) پیوستند.
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پردهبرداری از پروژهای که فقط بیماران ایرانی
در آن مشارکت داشتند!

کرونا پالساندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

انجام شده اشاره نکردند.

هاشــمیان افزود :آقــای دکتر ملکزاده هیــچ جوابی در
مورد ایــن موضوع ندادند کــه تمامی مســائل کرونا در

قاعدتا
کشور کامال با رهبری خود ایشان انجام میشده و
ً
خود ایشــان بهعنوان راهبر پژوهش کشــور سکانهای
پژوهشی را در دست داشــتند ،ایشان در این مدت هیچ

گونه فعالیتــی نه از جهت پژوهشــی و اطالع رســانی در

رابطه با واکســن نداشــتند و در واقع ایشــان واکســن را

به عنوان یک بحث اصلی قبول نداشــتند و فقط ایمنی

ایلنــا -فــوق تخصــص آیســییو بیمارســتان مســیح

گلهای را به عنوان یک رویکرد مناسب برای کشور در نظر

دانشــوری بــا انتقــاد عملکرد معــاون مســتعفی وزارت

داشتند.

بهداشــت ،گفت :ایشــان واکســن کرونا را به عنوان یک

ملک زاده و نوبخت مستندات خود را دوستانه

بحث اصلــی قبول نداشــتند و فقط ایمنی گلــهای را به

ارائه دهند

عنوان یک رویکرد مناسب برای کشور در نظر داشتند.

«ســید محمد رضا هاشــمیان» فوق تخصص آیسییو

«حســینعلی شــهریاری» رئیس کمیســیون بهداشت و

بد حال مبتــا به کرونا ،بیــان کرد :بیمــاران کرونایی که

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت و علــی

درمان مجلس نیز با اشــاره به اســتعفای رضا ملکزاده

بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به وضعیت بیماران

نوبخــت حقیقی نایــب رئیس و دبیر شــورای مشــورتی

بــا کاهش اکســیژن رســانی و تنگــی نفــس و همچنین

بیمــاری کرونــا ،بیان کــرد :متاســفانه این روزها شــاهد

درگیریهــای ریوی و کلیوی و کاهش ســطح هوشــیاری

مسائلی هستیم که به رســانهها هم کشیده شده است،

مواجه هســتند ،بــه بخــش مراقبتهای ویــژه مربوط

االن در این شرایط مملکت هر کسی که راجع به مسئلهای

خواهد شــد ،همه جای دنیــا این بیماری ابتــدا در حکم

نقطــه نظر و نقدی دارد باید آن را برای فرصت مناســب

ویروس تهاجمی است و بعد به مرحلهی التهاب میرسد،

دیگری بگذارند.

ارگانهای حیاتی بــدن را تحت تعرض قرار میدهد و در

وی ادامه داد :االن در این شــرایط تضعیف مسئولین به

نهایت با توجه به ضعف سیستم ایمنی بیمار امکان دارد
در هر قسمتی از بدن مشکالتی را ایجاد کند.

صالح مملکت نیست ،در این فرصت به هیچ وجه نباید

بخشی از مرگ و میرها به این دلیل است که درمان کشور

اصال در آن شــکی
دکتــر ملک زاده فرد حرفهای هســتند ً

با ایمنی گلهای و عدم تاثیر واکسن و قرنطیه جای بحث

ما وزیر بهداشت را زیر سوال ببریم و نقد بکنیم اگر نقدی

وی ادامه داد :لذا در واقع اکسیژن رسانی مناسب جنبهی

از کشــور نامدار هســتند ،اما ایشان بیشــتر در وزارتخانه

بــود در گرما ویــروس منجر به ناپدید شــدن میشــود،

شود .االن شرایط مانند جنگ و حتی بدتر از جنگ است.

اســتفاده کند ،اما از اکســیژن رســانی مناســب برخوردار

کار کردنــد ،اما در حوزهی بیماران ویژه ،مطالعه در مورد

ما آیسییو محور نبوده است

حیاتی برای بیمار دارد ،چه بســا بهتریــن داروها را بیمار

نباشــند ،همــهی تالشها بیفایــده اســت و همانطور
که مســتحضر هستید مرگ و میر در کشــور ما بسیار باال

نداریــم و در تخصص خود چه در داخــل و چه در خارج

تشریف داشتند و مســئول پژوهش بودند و در این تیم
کامال به بخش آیسییو
طرح سازمان جهانی بهداشــت
ً

اســت ،همچنین در رابطــه افزایش گرما که گفته شــده
در صورتــی که اســفند و فروردین در بندرعبــاس و اهواز

دیدیــم چه اتفاقی افتاد و متاســفانه مــرگ و میر زیادی
در آن شــهرها بــه وجــود آمد و ایــن اطالعــات از طریق

مربوط بود ،در صورتی که رشــتهی ایشان گوارش است،

تلویزیون و مجامع خبری صورت گرفته بود.

و مطالعه مشکل اخالقی داشته است.

بودند داروی فاویپیراویر داروی نیست که به درد بخورد

هم داریم بهتر است دو نفره و به صورت دوستانه مطرح

رئیس کمیســیون بهداشــت مجلــس افزود :مــن هم از
این دوســتان بزرگوار که همکاران قدیمی من هستند ،از
جنــاب دکتر ملک زاده و دکتــر نوبخت خواهش میکنم

مثل همیشــه در جهت کمک بشــتابند و واقعا در پایان

وی ادامــه داد :موضــوع دیگر ایــن بود که ایشــان گفته

این دولت ،وقت این دعواها نیست و به مصلحت کشور

هاشــمیان افــزود :طبــق مقــررات در خصــوص درمان

وی ادامه داد :درســت است که ایشان در زمینهی گوارش

ولــی بعد ایران آن داروها را خریــداری کرد ،در صورتی که

نظام هــم به وجــود میآید و ذهنیتــی را بــرای مردم به

بسیار مهم است ،خیلی وقتها در این موضوع عملکرد

که در این پژوهش اســتفاده شــده ارتباطــی با داروهای

در بیسهای گسترده پژوهش کنند که این اتفاق نیفتاد

اســت و علت آن این است که درمان در کشــور ما از ابتدا
ایسییو محور نبوده است.

بیماران بدحال شــدت و ســرعت عمل در برابر ویروس
خوبی داشــتیم اما خیلی وقت ها بــا اینکه تالش کردیم

تا کارایی بیشــتری داشــته باشــیم ،اما با توجه به ضعف
سیستم ایمنی بدن بیمار و مشکالت زمینهای مثل چاقی،
دیابــت و بیماریهــای مســتعد کننــده همچــون انواع

ســرطان باعث افزایش مرگ و میر در جامعهی بیماران
کرونایی شده است.

ایمنی گلهای منجر به افزایش بیماران بدحال شد

یعنی رشــتهی مرتبط نبوده که در این صورت ،این طرح

متخصص هستند اما داروی رمدسیویر و داروهای دیگر
گــوارش نــدارد ،بنابراین میتــوان گفت ایــن مطالعه از

نظر اخالقی مورد بحث اســت ،در هر حال وقتی یک نفر
در حوزه مطالعاتی خودش فعالیت نکند مشــکالتی به
وجود میآید.

وجود داشت ،بنابراین تعداد بیماران بد حال زیاد شد و
تختهای آیسییو پاسخگوی این نیاز نبود.

مثال اگر طبق گفتهی خودشــان که گفتند بعضی داروها
ً

آمریــکا و اروپا هم شــرکت میکردند ،اما بدون شــراکت

میلیون تومان فروخته میشد

اســتفاده قرار بگیــرد و یا وقتی کــه دیدن تاثیــرات این

داروها فایدهای ندارد چرا باید مطالعه را ادامه میدادند،

ضمــن اینکه در همان موقع در بیمارســتانهای دیگری

غیر از این بیمارســتانهایی که مطالعات انجام میشد،
دارویی رمدســیویر  ۵۰میلیــون تومان خریــد و فروش

تختهای بســتری غیر ویژه حضور داشــتند و بنابراین

وزارت بهداشت اعالم نکرد تا از جلوی خرید آن جلوگیری

مراجعه میکردند که درگیر مشکالت بسیار شدید ریوی

به صورت خصوصی مطــرح کنند و اگر قابل اجرا بود آن

رئیس بخش آیســییو بیمارســتان مســیح دانشــوری

وی ادامــه داد :بیشــتر بیمارانــی کــه به بخــش مراقبت

با شــدت بیماری به ما مراجعه میکردند ،در واقع زمانی

وی ادامه داد :تاکید میکنم که عزیزان پیشــنهاد خود را

از کشــور و همکاری با کشــورهای مختلف انجام شد ،که

میشد و بعضی پزشکان از آن استفاده میکردند.

ویژه منتقل میشدند ،کســانی بودند که یا در منزل و یا

آن مشارکت داشتند

موقعیت انجام داده.

ملکزاده در نامه شتابزدگی در مورد واکسن کرونا وجود

درمانها در کشــور ما مطابق با ســایر نقــاط دنیا انجام

ایــن بیماری بود کــه از ابتدا تفکر ایمنی گلهای در کشــور

پروژهای صورت گرفت که فقط بیماران ایرانی در

رســیدند و هرکس هر کاری که از دستش بر آمده در این

رمدسیویر وقتی در مرحلهی مطالعات بود ۵۰

تاثیــری ندارد ،چــرا اجازه دادنــد در ایــن مطالعه مورد

مختلف بیشــتر شده اســت ،اما مشکل ما شــدت واگیر

گرفته است.

که مدافعین ســامت زیادی در این مســیر به شــهادت

هاشمیان مدعی شــد :پروژه بعدی مربوط به دارویی در

رئیس بخش آیســییو بیمارســتان مســیح دانشــوری،

میشــود و تنــوع پروتکلهــای درمانــی در کشــورهای

و حتی االن هم در بیم ه و در پروتکل خیلی کشــورها قرار

وجود میآورد که شــاید کم کاری وجود داشــته در حالی

را اجرا کنند.

افزود :این موضوع ســواالتی بر جای گذاشته ،مثل اینکه

در رابطــه با درمانهــای جدیــد در حوزه کرونــا ،افزود:

میشد به جمعی از پژوهشگران اجازه دهند تا این دارو را

و ســامت مردم هم نیســت ،چون فرصت برای دشمن

یکی از بیمارستانها بود ولی در گزارش با پزشکان خارج

مثال از بیماران
بهتر بود در این پروژه ،بیمارهای مختلف ً
بیمــاران کشــورهای دیگر و فقــط از ایران ،قبــل از اینکه
مطالعــهی حیوانی به صورت کامل صورت بگیرد ،اتفاق

افتاد!

داشــته است یا نه؟ بیان کرد :بهتر است من دیگر به این
قطعا ما هم پیگیر هســتیم و با
نقطه نظرها دامن نزنم،
ً

افرادی که این واکســن را تهیه میکنند نشست داشتیم
و آنها میگویند که میخواهند مراحل انســانی را شــروع
قبال هم گفته شده هر واکسنی که بخواهد درست
کنند و ً

وی در ادامــه ادعــای خود افــزود :در حالی کــه این دارو

شود و به دست مردم برسد زمان میبرد.

بیمــاران خــارج از بیمارســتان مطرح شــد و متاســفانه

به ساخت واکســن کردیم و سه مورد از این واکسنها در

در مراحل مطالعه بود به صورت بســیار گســترده برای
معاونت درمان هیچگونه جلوگیری از این کار نکرد ،یعنی

وی ادامه داد :ســوال دیگر این اســت که چرا در آن زمان

یک کار به صورت پژوهشــی شروع میشــود و به صورت

شود ،اما بعد از تمام شدن مطالعات آمریکا رمدسیویر را

پژوهشی خارج شده باشد و وارد پروتکلهای بهداشتی

به عنوان اولین داروی درمانی اعالم کرد.

شهریاری در جواب این سوال که آیا طبق گفتههای دکتر

گســترده در کشــور توزیع میشــود بدون اینکه از حالت
قرار بگیرد.

وی ادامــه داد :باالخــره ما هم مانند بقیه در دنیا شــروع

ســازمان جهانی بهداشت هم پذیرفته شــده که مراحل
انسانی آن را انجام دهیم ،شاید اگر همه چیز خوب پیش

برود اردیبهشــت ماه واکســن کرونا را در دســترس قرار
دهیم.

شــهریاری افــزود :بنابراین نبایــد به هیچ وجــه در این

گفتنــد داروی فاویپیراویــر به درد نمیخــورد اما همین

رئیس متخصص آیســییو بیمارستان مسیح دانشوری

وضعیت بحرانی که روزی بیش از  ۴۰۰نفر از هموطنانمان

پژوهش دکتر ملکزاده با تخصص ایشان

هاشــمیان با اشــاره به واکســن کرونــا ،بیان کــرد :آقای

دهند مراحل قانونی خود را طی کند ،این مســائله هنوز

دلســردی افرادی شــود که در این حــوزه کار میکنند ،از

هاشــمیان با اشــاره بــه صحبتهــای انتقــادی معاون

نخواهد داشــت و حدود  ۵۰درصد تاثیر دارد که دیدیم

این موضوع ندادند و در نامهای که برای وزیر نوشتند به

و کلیــوی شــده بودنــد ،همین موضــوع میزان مــرگ را
افزایش میداد.

ارتباطی نداشت

ســابق تحقیقات وزارت بهداشــت ،گفــت :از این نظر که

باعث شد فرصت پژوهش از ما گرفته شود

دکتر در رابطه با واکســن هم قبال میگفتند تاثیر زیادی
 ۹۵درصد تاثیر دارد ،بنابراین نوع تفکر ایشان در رابطه

گفت :در هر صورت اگر پژوهش موثری بوده ،باید اجازه

پابرجاست و آقای دکتر ملکزاده هیچ جوابی در رابطه با
هیچ وجه به متفاوت بودن تخصصشان و پژوهشهای

جانشــان را از دســت میدهنــد ،حاشــیههایی باعــث
دکتر ملکزاده و نوبخت درخواســت دارم اگر مستنداتی
دارند به صورت دوستانه ارائه دهند تا این ماجرا حاشیه
بیشتری برای حوزه سالمت نداشته باشد.

گزارش

توصیههای روانشناختی یک استاد دانشگاه؛

این روزها چه کنیم

حالمان بهتر شود؟

ایرناپــاس -در کنــار مشــکالت اقتصــادی ناشــی از تحریمهــای

ظالمانه ،کرونا نیز بر ابعاد تنگنای معیشتی افزوده و با سیل اخبار

و حوادث ناگوار بیماری و فوت ،ســیلی از حال بــد را روانه زندگیها
کرده است.

به گزارش ایرناپالس ،حدود  ۹ماه اســت که کشــور ما و جهان درگیر

مهمانــی بدشــگون به نام کروناســت و متاســفانه هــر روز بر ابعاد
همهگیری آن افزوده میشود.

یکــی از پیامدهــای ایــن وضعیت ،گســترش روزافزون افســردگی،

وســواس و دلمردگی اســت که الزم اســت در کنــار محدودیتها و

شیوهنامههای بهداشــتی ،پروتکلهایی اجرایی برای موضوع مهم
«بهداشت روان» مردم تدوین و در رسانهها منتشر شود.

با توجه به اهمیت موضوع ،ایرناپالس با دکتر علیاصغر اصغرنژاد

روانشــناس و دانشــیار دانشــگاه علوم پزشــکی ایران ،عضو هیات

علمی انستیتو روانپزشکی تهران و مدیر سابق گروه بهداشت روان
دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان به گفتوگو پرداخت.

اصغرنــژاد دربــاره ارزیابــی و بــرآورد خــود از وضعیت بهداشــت و
سالمت روان جامعه در این روزها گفت« :واقعیت اینکه اوضاع روان
مردم هر جامعهای ارتباط مســتقیمی با مفهــوم درماندگی دارد؛ با

افزایش شمار و گســتره درماندگی و ناکامی ،به میزان غم و غصه و

فرســایش اعصاب مردم افزوده شــده و در رفتارهای افسردهوار و
پرخاشگرانه نمود مییابد».

وی اضافه کرد :وقتی انســانها کنترل زندگی و سرنوشــت به معنای

آینده دور یا نزدیک خود را از دست میدهند ،هم اوضاع جسمانی و
ظاهری زندگیشان به هم میریزد و هم زمینه برای ایجاد یا افزایش

بیماری روانی افزایش مییابد.

وی ادامــه داد :فرض کنید پــدر خانوادهای با پسانــداز زیاد ،برای

خریــد خودرویی ارزان برنامهریزی کرده اســت ،ناگهــان با افزایش
قیمت مواجه میشــود ،این فرد دچار ناکامی و ســپس درماندگی

شــده و به مرور مخاطرات روانــی در قالبهای غــم ،اندوه ،تنش،

اســترس ،افسردگی و ...نمایان میشود؛ این همان وضعیتی است

که این روزها در جامعه شاهدیم.

این متخصص روانشناســی بالینی یکی از پیامدهای این وضعیت
را باال رفتن آمار خشــونتها و درخواســتهای طــاق میداند :اگر

چه آمار دقیق درگیریها و طالق را باید دســتگاههای مسئول اعالم

کنند ،اما در چندماه اخیر عوامل زمینهســاز این مشــکالت بیشــتر
شــدهاند و با ماندن در خانه ،مشــکالت معیشــتی ،قطع یا کاهش

تمــاس و رابطــه فیزیکــی و عاطفی ،تــرس از بیمار شــدن و مرگ و

ُ ...خلــق افراد پاییــن آمده و در شــکل عدم ســازگاری و پرخاش یا
درخواست جدایی بروز میکند.

اصغرنژاد درباره راهکارهای عملی کاستن از رنج روحی روانی مردم
و بهبود بهداشــت روانی جامعه معتقد اســت :هــر کاری که خلق را

شــاد کند منجر به تقویت سیســتم ایمنی بدن شــده و از حال بد و

رنج روانی خواهد کاســت ،از رفتارهای ساده مانند خرید یا پرورش

گل گرفته تا فعالیت بدنی مناســب ،تهیه غذای مورد عالقه ،ارتباط

عاطفی مفید ،طنز و شوخی و ســرگرمی همه اموری جزئی ،ساده و
کم هزینه هســتند که باعث بهبود حال بد افراد شده و از رنج و آالم
روانی انها خواهد کاست.

او اضافه کرد :استفاده حداکثری از فرصتهای کوچک و جزئی برای
شــاد شــدن و شــادکردن ،کمک و یاری و خیرخواهی برای دیگران،

یادگرفتن مهارتی جدید ،دانســتن موضوع یا دانشــی تازه ،کشف

کردن ناشناختههای ســاده و زندگی و گذراندن وقت در فضای باز

و آزاد متناسب با ویژگیهای فصلهای مختلف ،همگی باعث بهتر
شدن حال افراد میشود.

«هر فردی میتواند فهرســتی از فعالیتهــای لذتبخش و اهداف

شــیرین و هیجانآمیز برای خود تهیه و به مرور به شــادی و نشــاط

"کشتی" سوراخ میکنند!
این جماعت ِ

ایسنا -چارهای نیســت ،همه در یک کشتی

نشســتهایم ،حاال همه مجبوریــم با هم این

بال را تحمل کنیم .بالیی که یک ســال اســت

جان جهــان افتاده و حــاال حاالها پایانی
به ِ

ندارد.

به امید اینکه شــاید طغیان کرونا در جامعه

مــی دهند که این امر می تواند قطع زنجیره

همکاری ایــن معدود اصناف هــم با تذکر و

مدارا را با اصناف داشــته و از فشار مضاعف

مبتالیان کرونا کم شــود .این محدودیتها

ها را با مشکل مواجه کند.

به برخوردهای قانونی خواهیم شــد ،چرا که

بازونــد به اوج گیری کرونــا و افزایش تلفات

خیلی هامان باید از دیدار عزیزانمان دست

کمــی فروکــش کنــد و کمــی از فوتــی هــا و

و خیلی ها باید کرکره ها را پایین بکشــیم تا

عمدتــا فعالیت اصنــاف را تحــت تاثیر قرار

بکشــیم ،خیلی ها باید از دخل و خرج بزنیم
شــده حتی یک نفر کمتر تلفــات بدهیم .تا

شده حتی یک خانواده کمتر داغدار شود.

میدهــد و در شــهرهای قرمــز بســیاری از

اصنــاف مجبورند کرکره هاشــان را دو هفته

کرونا فقط برای همسایه نیست! این هیوالی

ای پایین بکشند.

خــود ما هم ظاهر می شــود و بالی جانمان

اینجــای کار بــه اذعــان بســیاری مســئوالن

کوچــک بخواهیم یــا نخواهیم روزی ســر راه
می شــود دســت نجنبانیم دیر یا زود زمانی

می رســد که این ویروس منحوس رخت عزا

تنمان کند ،زمانی می رســد که حســرت یک
نفس راحــت را روی دلمان مــی گذارد ،پس

چاره ای نیســت ،همــه بایــد کنارهم تالش

کنیم تا زنجیره حرکت این هیوال را در جامعه
قطع کنیم و تنهــا راه کنار هــم بودنمان "با

فاصله" اســت! تنها راه کمتر حضور داشتن
در ســطح جامعــه اســت ،تنهــا راه رعایــت

پروتکل های بهداشتی است.

به هم کمک کنیم و این انتظار هست که این

خوب بوده ،اما هستند اصنافی که چشم بر
روی درد مردمان جامعه بســته اند و حاضر

نیستند برای دو هفته کسب و کار را تعطیل
کنند .جماعتی که حاال دارند کشتی که همه

بر آن سواریم را سوراخ می کنند!

خود و به احترام آنها کسب و کار را در این دو

ما این اســت که در وهله اول جان و سالمت
مردم جامعه حفظ شود و اعمال محدودیت

های هوشــمند هم برای این اســت .البته در
کنار حفظ ســامت ،معیشت مردم هم مورد

...این تعطیلی ها قطعا فشــار به اصناف را
که در این شرایط مسئولین هم کنار اصناف

نشــود ،قطعا هزینه های بســیاری متحمل

بــوده و بــا افزایش حمایــت خود ،بــار روی
دوش اصناف را کم کنند ،موردی که استاندار

کرمانشاه هم بر آن تاکید دارد.

رســان در اجــرای طــرح جدیــد محدودیت
هــای گســترده کرونایی ،بــا تاکید بــر لزوم

حمایت هرچه بیشتر دستگاه های خدمات

بــا ایســنا ،با تقدیــر از همــکاری اصنــاف در

فعالیت آنها ممنوع می باشــد اما همچنان

و این شرایط می طلبد که مسئوالن هم کنار

اجــرای طــرح محدودیت هــای دو هفته ای

کرونــا گفت :بــا شــروع ایــن محدودیت ها
هســتیم و عمــده اصنــاف در اجــرای طرح

فعالیــت دارند درخواســت داریم تــا در این

زمینــه همکاری الزم را داشــته باشــند و برای
حفظ جان خودشان و مردم جامعه و احترام

وی افــزود :متاســفانه در این بین هســتند

بــه هم صنفی هــا خود ،فعالیت و کســب و

تعطیلــی ،همچنان به فعالیــت خود ادامه

وی افــزود :تمــام تــاش مــا ایــن اســت که

معــدود اصنافــی کــه علــی رغــم ضــرورت

کارشان را تعطیل کنند.

این طرح همکاری کنند ،گفت :هم مسئولین

عبور کنیم.

هماهنگــی دســتگاه های اجرایــی خدمات

بهــرام نــژاد ادامــه داد :از معــدود صنوفی

که بــر اســاس محدودیت های اعالم شــده

میشویم.

بازوند با تاکید بر اینکــه همه باید در اجرای

هوشــنگ بازونــد در جلســه نشســت

ســخت اقتصــادی همــکاری اصنــاف برای

کرونــای اســتان کرمانشــاه در گفــت و گــو

گفت :اگــر محدودیت های اینچنینی اعمال

و هــم مردم باید با انســجام درکنــار یکدیگر

مسعود بهرام نژاد سخنگوی ستاد مدیریت

تعریف شده است.

این بیماری در پاییز امســال اشاره و با تاکید
بر لــزوم اجــرای محدودیت هــای کرونایی

توجه اســت و به همین منظور برنامه هایی

ســنگینتر می شــود و تنها راه این اســت که

کرونایی از اول آذرماه امســال شــروع شــد،

اقتصــادی خبــر داریم ،اما بــرای حفظ جان

هفتــه تعطیل کنند .وی افــزود :تمام تالش

همکاری دارند.

به گــزارش ایســنا ،طــرح محدودیــت های

عزیزانمان همــه باید کنار هم قــرار گرفته و

مضاعف می کنــد و برای همیــن می طلبد

همــکاری اصنــاف در اجــرای ایــن طــرح تا

هرچــه مانــدگاری ایــن هیــوالی کوچــک

همه به خاطر هم فداکاری کنیم.

بهــرام نــژاد تصریح کــرد :همه از مشــکالت

حفظ جان مردم در اولویت است.

معدود صنوف هم مانند دیگر هم صنفیان

خوشبختانه شــاهد همکاری خوب اصناف

در جامعــه بیشــتر شــود خســارت هامــان

کرونا و رســیدن به اهداف طرح محدودیت

ارشــاد صورت گیرد ،در غیراینصورت مجبور

بر آنها خودداری کنند.

رســان و بانک ها از اصناف گفت :در شرایط
تعطیلی کســب و کارشان قابل تقدیر است
اصناف قــرار گرفتــه و در این شــرایط از آنها

حمایت کنند.

بوده تــا از این بحــران با کمترین خســارت
...مشــکالت اقتصادی برای همه ما هســت

و شرایط هم ســخت است ،این را همه قبول
داریم ،همه قبول داریم باید جان و نان کنار

هم حفظ شــود ،اما اگــر جانی نباشــد نانی

هم خورده نمی شــود ،پس برای حفظ جان

خودمان و عزیزانمان می ارزد دو هفته پا به

پای تمام مردم تالش کرده و زنجیره ویروس

کرونا را قطع کنیم .می ارزد دو هفته ای کرکره

استاندار کرمانشاه با تاکید بر شرایط سخت

مغازه را پایین بکشیم ،می ارزد دو هفته بازار

از دستگاه های خدمات رسان ،بانک ها و...

برای کمک به هم بیایید کرکره ها را دو هفته

اصنــاف در دوره اجرای ایــن محدودیت ها،

خواســت تا در این مدت نهایــت همکاری و

کاالهــای غیرضــروری را تعطیــل کنیم ،پس
پایینبکشیم.

خود اضافه کند».

اســتاد روانشناســی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران در ادامــه به دو

موضوع مهم «رابطــه» و «فداکاریهای مضر» اشــاره کرد و افزود:
آدمها به رابطه زندهاند ،هرچه بتوان روابط بیشــتر و با کیفیتتری

داشت و بیدریغ و عاشقانه دیگران را دوست داشت و از سادهترین

چیزها مانند خرید یک کارت تبریک برای خوب کردن حال اطرافیان
استفاده کرد ،حال خود افراد نیز بهتر میشود.

«موضوع مهم دیگر ،توجه به خود و ســامتی جسم و جان است که
باعث کمک و تاثیر بیشتر بر دیگران میشود؛ افراد هرچقدر بیشتر

حواسششان به سالمتی بدنی و روانی خود باشد و از فداکاریهای

نادرســت کم کنند ،بیشــتر میتوانند به شــادی و آرامش اطرافیان
کمک کنند».

.اصغرنژاد درباره انتقاد برخی به روانشناسی و ایراد «تقلیلگرایی»

گفت :هیچ روانشناسی منکر عوامل اجتماعی و سیاسی تولید غم و
ناراحتی و مضیقه نیست.

درست اســت که مشــکالت بهداشــت روان مردم ،فقط منحصر به

مشــکالت فردی یا بین فردی نیســت و معضــات جامعه ،جهان،

نظام ظالمانه جهانی و محیطهای ناسالم ارتباطی هم بسیار موثر

هســتند؛ به طور نمونه کارمندی که یک رئیس بد و نامتعادل دارد
نمیتواند نقش محیط را که خارج از کنترل اوســت ،انکار کند؛ اتفاقا

یکی از رســالتهای روانشناسی ،اصالح و بررســی عوامل اجتماعی
آســیبزا مانند رســانه ،فیلم  ،اخبار منفی ،وقایع وحشــتبار ،جنگ

و کشــتار و  ...اســت و همواره بــه نقش پررنگ اخبــار خوب ،وقایع
انساندوستانه و مثبت تاکید دارد.

وی افــزود :مجموعهای از عوامل مانند رســانه ،حاکمیت ،مدیران،

برنامهریزان کالن در ســامت جسم و جان مردم موثرند ،اما مساله

مهــم اینکه افراد بعضی ناگواریها را نــه میتوانند اصالح کنند و نه

چــارهای برای رفع آنها دارند ،در این شــرایط اســت که روانشناســی

ظاهر میشــود و قــدرت تــابآوری ،افزایش ظرفیت و شــیوههای

مناسب انعطافپذیری را آموزش میدهد.
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 اندیشه جامعه آگهیشهرورزش نقدتحلیل

آیا ماموران پلیس راهور ،ضابط دادگستری هستند؟
سرخاب -اداره کل حقوقــی قوه قضاییه،
در پاســخ به این پرســش که آیــا مأموران
پلیــس راهــور و پلیــس راه ،ضابــط
دادگســتری محســوب میشــوند ،یــک
نظریه مشورتی صادر کرد.
به نقــل از پایــگاه اطالع رســانی معاونت
حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ،متن
پرســش مطــرح شــده از مرجــع مربوط و
نظریه مشــورتی صادر شــده به شرح زیر
است:
ســوال -در رابطــه بــا نظامــی محســوب
شــدن ماموران پلیس راهــور و پلیس راه
این مرجع را ارشــاد و راهنمایــی فرمایید.
آیــا ماموران ذکــر شــده در صــورت احراز
شرایط مربوط میتوانند به عنوان ضابط
دادگســتری محســوب شــوند یــا خیــر؟
زیــرا بنا بــر تصمیم هیــات رئیســه نیروی
انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه
قضاییه محسوب نمیشــوند .مبانی این
تصمیم از این قرار است:
 -۱بر اســاس بنــد  ۸ماده  ۴قانــون نیروی
انتظامــی وظایفــی کــه طبــق قانــون به
عنــوان ضابــط قــوه قضاییــه بــه نیروی
انتظامــی محول شــده را مشــخص کرده
اســت ،این وظایف ســنخیتی بــا وظایف
پلیس راهــور ندارد زیرا برابــر بند  ۱۲ماده
 ۴قانــون قبلــی تکالیــف قانونــی پلیس
راهــور اجرای قوانین و مقــررات راهنمایی
و رانندگــی و امــور توزیــع و حفــظ حریــم
راههای کشور است.
 -۲بر اساس آییننامه اجرایی احراز ضابط
دادگســتری مصوب  ۱/۶/۱۳۹۸رئیس قوه
قضاییــه تصریــح شــده کــه فرماندهان

نیــروی انتظامــی حــوزه قضایــی بخش
شهرســتان و اســتانها و کلیه افســران و
درجــه داران کــه وظیفــه ســازمانی آنها
مبــارزه بــا انــواع جرایــم و پیشــگیری از
وقــوع جــرم میباشــند مکلفند بــا اعالم
دادســتان دورههــای آمــوزش الزم را زیــر
نظــر مرجع قضایی مربــوط طی نموده و
کارت ویــژه ضابط دادگســتری را دریافت
کننــد بنابراین وظیفه ســازمانی ماموران
پلیــس راهور کــه از طریق سلســه مراتب
فرماندهــی ابــاغ میگــردد بــا وظایــف

ضابطان تفاوتی معنادار دارد.
 -۳در مواجهــه با جرایم مشــهود ،پلیس
راهــور صرفا به عنــوان اعــام کننده جرم
خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به
اعالم آن به مرجع قضایی اســت و این امر
مالزمهای با ضابط بودن آنان ندارد.
 -۴اعمال قانون در رســیدگی به تخلفات
رانندگــی کامــا از موضــوع رســیدگی بــه
جرم به جهــت ماهیت متفــاوت تخلف و
جرم مجــزا بوده و به همیــن علت درباره
تخلفــات ضرورتی به ضابــط بودن مامور

ایســنا -در شــهر پــر حادثــه مــا ،تماشــاچیان

روانشناســان ریشــه حضــور افــراد در محل وقوع

حــوادث را هیجــان های تخلیه نشــده مــی دانند

اما از نقش وظیفه شــهروندی و انســانی هم نمی
در محــل وقوع حوادث یا نــوع اختاللی که این کار

در امدادرسانی به افراد ایجاد می کند شاید باعث
شود تا از تعداد تماشاچیان و خسارت های جانی
حوادث کاسته شود.

بهترین کمک باشد.این کارشــناس ایمنی با بیان

اینکــه اطالعــات مــردم در ایــن زمینه کم اســت یا

درباره آن بی تفاوت هستند گفت :بخشی از انرژی
ما صرف این می شــود کــه مــردم را از محل وقوع
حادثــه پراکنده کنیــم ،همین موضــوع باعث می
شود که سرعت عملیات هم کم شود .همچنین بر

تصمیمگیــری فرمانده عملیات که هم مردم و هم
نیرویش درگیر هستند تاثیر می گذارد.

صحبت درباره این موضــوع باید بدانیم که اقدام
زمانــی که فردی اقدام مــورد نظرش را انجام داده

ســاختمان هم واقعا با مشــکل رو به رو بودیم ،آن

خودکشــی محســوب می شــود اما گاهی افراد به

زمــان افراد می آمدنــد در آن لحظه هــای بحرانی

دالیل مختلف تهدید به خودکشی می کنند.

جنس خالی می کردند ،دوســتان دقیقا بین بد و

وی ادامــه داد :مثال دختری یا پســری نوجوانی که

بدتر ،بدتر را انتخاب کردند .اگر ساختمان پالسکو

به دالیل شــخصی بــاالی ســاختمانی ایســتاده و

اینگونه نمی ریخت و اگر در خیابان می ریخت ،آیا

تهدید می کند که خودش را به پایین پرت می کند

آدم هــای حاضر در محــل فرصت فرار داشــتند؟

در این شــرایط یکی از آســیب زننده ترین مسائل

قطعــا تماشــاچیان جزو افــرادی بودنــد که جان

حضور افراد تماشــاچی اســت چرا که فــرد اگر هم

خود را از دست می دادند.

قصد برگشت داشــته باشد گاهی به خاطر حضور

به گفته ایــن کارشــناس ایمنی  ،متاســفانه برخی

افــرادی که او را نگاه می کنند خود را پرت می کند.

درســت و چه کاری غلط اســت .بعضا شهروندان

اینکــه فــرد منصــرف شــود بســیار باالســت ،امــا

مردم نمی دانند که در شــرایط اضطراری چه کاری

امدادگران ایجــاد میکند ،حادثه پالســکو را مثال

داشــتیم متوجه شدم مردم نسبت به ایمنی چقدر

دارد یــک مثال اســت که نشــان می دهــد حضور

ترافیــک مانده بودنــد و آژیر می کشــیدند باز هم

باشد که واکنش غلط نشان بدهیم.

در همــان لحظــه هایی کــه در ســاختمان حضور

تماشــاچیان در محلی که فردی قصد خودکشــی

به خودکشــی با انجام خودکشــی متفاوت اســت.

وی بااشاره به تجمع افراد در اطراف محل حوادث

زد که خــود در عملیات آن حضور داشــت و گفت:

آتش ســوزی و  ..موجب اختالل نمی شود .حضور

چه ساختمان ترسناکی رو به رو بودند.

ما کار غلط را به جای کار درســت انجام می دهند.

از جمله تصادف و آتشسوزی و مشکالتی که برای

شــاید در بعضی لحظــات بی تفاوتــی بهتر از این

وی با اشــاره به تعیین محــدوده خطر در حوادث

ادامــه داد :زمانی که نوار خطــر می بندیم ورود به
نوار خطر یعنی ورود به محلی که خطرناک است،

در بســیاری از موارد اقدام به خودکشــی ،احتمال
متاســفانه با حضــور مردم تصــور می کنــد که اگر

تا جایــی که می دانــم اگر فردی کــه بیمه حوادث

اســت تحت عنوان یک فــرد غیــر عملیاتی داخل

نــوار بیاید و جانش را از دســت بدهد بیمه هزینه

کمتری برای او پرداخت می کند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی مرکز
اموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی مراغه در سال 1399

روزنامهسرخاب
تاریخانتشار1399/9/5:

دانشــکده علوم پزشــکی مراغه در نظر دارد مناقصه واگذاری خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی سینا به شماره  2099000239000011را از طریق سامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولت برگــزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها

از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم
عضویــت قبلی  ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند تاریخ انتشــار مناقصه

درسامانه از ساعت  8صبح روز چهارشنبه از تاریخ  99/09/05می باشد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه1.310.000.000 :ریال به صورت ضمانت نامه بانكي( با اعتبار حداقل سه ماه) يا واریز به شماره حساب 4001111507379531
و شــماره شــبای  IR660100004001111507379531نزد بانک مرکزی بنام حساب تمرکز وجوه سپرده دانشکده پرســتاری و مامایی دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی مراغه
.1برآورد مبلغ معامله26.204.840.064 :ریال می باشد.
(شناسه ملی / 14006665180 :کد اقتصادی) 411417364564 :

.3مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت09:00روز چهارشنبه مورخه 99/09/12
.4مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  :ساعت  09:00روز شنبه مورخه 99/09/22

.5زمان و محل بازگشایی پاکت ها :ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  99/09/22در محل سالن کنفرانس ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه
.6مهلت اعتبار پیشنهادات :ساعت  13روز یکشنبه 99/09/30

.7هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
.8اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس  :مراغه –خیابان معلم
شمالی جنب اداره راهنمایی رانندگی ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه و تلفن041-37256913 :کد پستی 55167-73111
.9اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  - :مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768

بگیریم که حضور تماشگران فقط در حوادثی مثل

وی افــزود :از آن باال هم که نــگاه می کردیم همین

کمــک کردن در حادثه ها یعنــی انجام کاری خارق

امــدادی عمل کنند؛ در حالی که شــاید ترک محل

حــوادث پرداخت و اظهار کــرد :این را باید در نظر

افراد تماشــاچی چقدر آســیب زننده اســت .برای

بــه این فکــر میکردیم .ما بــرای تخلیــه اضطراری

به همنوعان این اســت که ماننــد اعضای یک تیم

بیان مثال دیگری درباره حضور مرگبار تماشاگران

هایــی که اینجا کار می کردند یا خرید می کردند با

محمدرضــا مرشــد دوست-کارشــناس حــوزه

العاده ،فکر می کنند اطالعات داشــتن برای کمک

نیست.

وی در بخــش دیگری از مصاحبه خود با ایســنا به

ناآگاه هســتند .بــا خودم فکــر میکــردم حتی آدم

احســاس را داشــتیم ،زمانی که نیروهای ما پشت

ایمنی -در این بــاره اظهار کرد :مردم فکر می کنند

انجام شــود و گاهی نیاز به نیروهای داوطلب هم

تماشاگران مرگ

مــرگ هم کــم نیســتند ،بــا وجــود اینکــه برخی از

توان صرف نظر کرد .دانســتن اسیب های حضور

مجری قانون ندارد این مســئله در ســایر
قوانیــن از جملــه رســیدگی بــه تخلفات
اداری کارکنان دولت نیز صادق است.
 -۵ترســیم کروکــی و اظهارنظــر در مــورد
تصادفــات مــاده  ۱۷قانــون رســیدگی به
تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی
مامــوران پلیس راهور اســت و ارتباطی با
وظایف ضابطیت آنان ندارد -۶ .سالح به
دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهور
ناجا در رابطه بــا وظایف خاص نظامی و
انتظامی مطابق قانون به کارگیری ســاح

محسوب میشــود و ارتباطی با ضابطیت
آنان ندارد.
ایــن در حالــی اســت کــه -۱ :بــر اســاس
مــاده  ۲۹قانــون آییــن دادرســی کیفــری
ضابطــان دادگســتری بــر اســاس قانون
تعیین شــدهاند طبق بنــد «الف» همین
مــاده ضابطان عــام شــامل فرماندهان،
افســران و درجــه داران نیــروی انتظامــی
جمهوری اسالمی ایران که آموزش مربوط
را دیدهاند میباشــد ،بنابراین اطالق این
بند شــامل ماموران پلیس راهور و پلیس
راه کــه جزئی از نیــروی انتظامی هســتند
میشود.
 -۲یکــی از وظایــف نیروهــای انتظامــی
طبــق قســمت د،ه ،و ،ز بنــد  ۸مــاده ۴
قانون نیروی انتظامی پیشــگیری از وقوع
جرائم کشــف جرایم و حفظ آثــار و دالیل
جرم اســت یکــی از جرایم شــایع در حوزه
وظایــف مامــوران پلیس راهــور و پلیس
راه تصادفــات منجــر بــه ضــرب و جرح و
فوت اســت ضــرورت انجــام وظایف ذکر
شده ایجاب میکند که در صورت حصول
شــرایط مقــرر در مــاده  ۳۰قانــون آییــن
دادرســی کیفری ایــن ماموران بــه عنوان
ضابط محسوب شوند.
-۳در بنــد «الــف» مــاده یــک آییننامــه
اجرایــی احراز عنــوان ضابط دادگســتری
مصــوب ۱/۶/۱۳۹۸رئیــس قــوه قضاییــه
ضابطــان دادگســتری شــامل کلیــه
فرماندهان ،افســران درجــه داران نیروی
انتظامــی آمــوزش دیــده مقامــات و
مامورانــی کــه بــه موجب قوانیــن خاص
در مــورد وظایــف محــول شــده ضابــط

محسوب میشوند.
 -۴در مــاده  ۴آییننامــه ذکــر شــده بــه
صراحــت نیــروی انتظامــی جمهــوری
اســامی ایران ضابط محسوب شده است
و نصــی بر خروج مامــوران پلیس راهور و
پلیس راه از اطالق ذکر شده وجود ندارد،
مصادیق ذکر شــده در ماده  ۳آیین نامه
باال به نوعی تایید کننده این امر است.
 -۵اســتناد به قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگــی برای احراز عنــوان ضابط نبودن
مامــوران پلیــس راهــور و پلیــس راه نیــز
موجه نیســت زیرا این قانــون صرفا راجع
بــه تخلفــات مربــوط بــه حمــل و نقل و
عبور و مرور اســت و ارتباطی به رفتارهای
مجرمانــه و وظایف ضابطــان در آن باره
نــدارد هر چنــد برخــی از مقــررات همین
قانــون و از جمله ذیل بنــد «ب» ماده ۱۰
مفهوم ضابط بــودن مامــوران راهنمایی
و رانندگــی اســت .بنابر مبانی ذکر شــده
بــه نظر میرســد در صورت احراز شــرایط
مــاده  ۳۰قانــون آییــن دادرســی کیفــری
ماموران پلیس راهــور و پلیس راه ضابط
دادگستری محسوب میشوند.
پاسخ -مستفاد از مواد  ۲۸و  ۲۹قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲و بند  ۸ماده
 ۴قانــون نیروی انتظامــی مصوب  ۱۳۶۹و
مــواد  ۱۰و  ۱۴قانون رســیدگی به تخلفات
رانندگی مصوب  ،۱۳۸۹آن دسته از مأموران
راهــور ناجا کــه انجــام وظایف ســازمانی
آنهــا مالزمه با اجــرای وظایف ضابطیت
دارد مانند اقدام در موارد جرایم مشــهود
در حوزه جرایم رانندگــی به عنوان ضابط
دادگستری شناخته میشوند.

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

نپــرد به عنــوان یک ترســوی بــزدل شــناخته می

مرشــد دوســت اظهار کرد :در مجموع آدم ها باید

شود .بعضا دیده می شــود که تماشاچیان فرد را

کنند ،مگر اینکه نیروی داوطلب کاربلدی باشــند

را به انجام کار تشــویق می کنند و در مرگ این فرد

به محــض حضور نیرو های امــدادی محل را ترک

«هــو» میکنند به عبارتی این افراد با نگاه کردن او

کــه آن هــم باید بــا تشــخیص فرمانــده عملیات

شریک خواهند بود.

م.الف415 :

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

م.الف416 :

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  139960304009000741مورخــه  1399/07/20هیئت برابر رای شــماره  139960304009000747مورخه  1399/07/20هیئت
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمانهای اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبــت ملک هریس فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبــت ملک هریس
وتصرفــات مالکانه و بالمعارض آقای اکبر رضائی ســرای به شــماره وتصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمدحسین مهدی زاده اصل

ملی  1738688798در شش دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت قراجه به شــماره ملی  1738773949در شــش دانــگ یکقطعه زمین

 66387/97مترمربــع تحت پالک -13اصلی واقع در اراضی روســتای مزروعی به مســاحت  7013/64مترمربع تحت پالک -36اصلی واقع
ســرای بخش  24تبریز حوزه ثبت ملك هریس مورد ابتیاعی از آقای در اراضی روســتای قراجه بخــش  24تبریز حوزه ثبــت ملك هریس

علی ولیزاده برابــر قولنامه عادی بتاریــخ  1387/12/01محرز گردیده مــورد ابتیاعــی از آقــای میرزاعلی مهــدی زاده برابــر قولنامه عادی
است  0لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز بتاریخ  1358/09/18محرز گردیده اســت  0لذا به منظور اطالع عموم

آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه  15روز آگهی می شــود در صورتی که
متقاضی اعتراضی داشــته باشد می توانند از تاریخ الصاق آگهی به اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید باشــد مــی تواننــد از تاریخ الصاق آگهــی به مدت دو مــاه اعتراض
 ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یکماه از

مرجع قضایی تقدیم نمایند  ،بدیهی است در صورت انقضای مدت تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت صادر نمایند  ،بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
خواهد شد .

تاریخ انتشار نوبت اول1399/08/ 20 :

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/ 05 :

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول1399/08/ 20 :

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/ 05 :

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان هریس-بهزاد عظیمی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان هریس-بهزاد عظیمی
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اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

شاهحسینی :در پرونده فکری نباید تعجیل و تاخیر کرد

همه چیز درباره برخورد قضایی با یک جنجال بزرگ

علیرضا جوادی

شــود .هیچ شخصی نیز از فحاشــیای که ثابت شده

از پشت پرده زد و بندهای فوتبالی و شرط بندی های آن پرده برمی دارد.

هر شــخصی کــهبهعنوان مباشــر ،معــاون و یا حتی

تعجیلزیادیبهوجودبیایدزیرامرجعرسیدگیمکلف

باشد ،دفاع نمیکند.

خاص فوتبال ایران به هیچ عنوان نباید نه تاخیر و نه
اســت به گــزارش داور ،ناظــر مســابقه و صحبتهای
شاهدین توجه کند.

پروندههاییچیست؟

و فــوالد بیشــتر بــه اتفاقــات و جریانــات درون زمین

بایــد در ایــن موضــوع به ایــن نیــز توجه داشــت در

دقیقه پس از پایان مســابقه ،جنجال بزرگی را رقم زد.

قرار اســت یــک رای صــادر شــود ،میتوان به ســوابق

مربوط باشد ،انتشــار ویدیویی از محمود فکری ،چند

آییننامــه انضباطی فدراســیون فوتبــال آمده وقتی

سرمربی استقالل در آن فیلم چند ثانیهای فوالدیها را

افراد نیز توجهداشت .یعنی اگر کسی مشهور به انجام

با الفاظ رکیک مورد خطاب قرار میدهد و این مسئله

تخلفات مکرر اســت ،باید شــدیدترین تنبیه را برای او

باعث واکنش تند مسئوالن تیم خوزستانی شده است.

از طرف دیگر باشــگاه اســتقالل شــیوه دور از انتظاری

برای روبهرو شــدن با این مسئله اتخاذ کرده است و با
انتشــار اطالعیهای اتفاقات بازی را با هواداران خود در

میان گذاشته است.

در نظــر بگیرند و اگر کســی برای اولین بار اســت دچار

مانند کنفدراســیون فوتبال آســیا و فیفا تابع مقررات

میتوان استفاده شود .یعنی اگر فرد منکر صحبتهای

و برای اینکه سمتوسوی پرونده از جریان اصلی خود

مدرک برای رســیدن بــه علم کمککننده اســت و آن را

آسیبشناســی نیز صورت بگیرد تا مشخص شود چرا

خود در رســیدگی به تخلفات مربوط به فوتبال اســت

اما مسئله مهم در پروندههای اینچنینی بعد حقوقی

خارج نشــود ،به صحبتهای رســانهها و کارشناسان

کمیتههای قضایی فدراسیون فوتبال دعوت میشوند

انضباطــی فدراســیون فوتبــال نیز درمــورد توهین و

معموال افراد درگیر در این داستانها به
آن است ،چراکه
ً
تــا در آنجا بــه رفتاری که انجام دادند رســیدگی شــود.
در همین راســتا بــا عبدالرحمان شاهحســینی ،رئیس

تخلف میشود باید به او تخفیف بدهند ،اما نباید به

ســادگی از کنار تخلفی بگذرند .به هر حال باید نظم و

خود شــود ،قاضی میتواند تشــخیص دهــد که این

به کارشــناس ارجاع بدهد تا از مونتاژ نبودن تصاویر و

در چنیــن پروندههایــی معتقد نیســت .در آییننامه

اظهارات اطمینان حاصل کند.

رفتارهای غیرورزشــی پیشبینیهایی شده است و به

البته فکری اصــا آن را تکذیب نکرده اما بهترین

دلیل اینکه پرونده در حال رسیدگی است ،من در این
خصوص اظهار نظر قاطع نمیکنم.

زمان برای رسیدگی به پرونده چه زمانی است؟

انضباط در فوتبال ما حاکم باشد .من متعقدم که باید

این اتفاقات که در فوتبال روز دنیا منسوخ شده است،
در فوتبال ما رخ میدهد .البته همانطور که گفتم من

باور دارم ،نباید زود قضاوت کرد.

شــرایط در جلســه بررسی به چه شــکل خواهد

در مقررات خاص فوتبال مــا به هیچ عنوان نباید نه

بحث قانونی درمورد استناد به مدارک به شکلی

رسیدگی مکلف اســت به گزارش داور ،ناظر مسابقه

شخص نیز توجه شود و این کار خوب کمیته انضباطی

آقای شاهحســینی؛ در چنین شرایطی آییننامه

همان فیلم تنها مدرکی که تاکنون مطرح شــده است.

معتقدم بعضــی از اشــخاص باتوجه به شــخصیت

مسائلی به چه شکلی انجام میگیرد؟

فضای مجازی منتشر شده اســت .اما باید گفت فیلم

و تعجیــل کننــد .بهنظر مــن باید به شــکل دقیق و

داشــتیم تا نحوه رسیدگی به این از دســت پروندهها را
توضیحدهند.

انضباطــی چــه میگوید و رســیدگی بــه چنین

در ابتدا باید بگویم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

است و آیا هر مدرکی قابل استناد است؟

شــخصی ایــن فیلــم را تصویربــرداری کــرده و حاال در

جــز دلیل اثبــات دعوی نیســت ،امــا بهعنــوان اماره

ایســنا -پیشکســوت تراکتور معتقد است

بازیکنــان مدنظــر ســرمربی باعث شــده
هماهنگــی الزم در این تیم وجود نداشــته
باشد.

حضــرت معصومه(س) اعالم کــرد و گفت :ان شــاءهللا از هفته آینده با
بخــش های نو و گفت و گو های جذاب ســری جدید «فرمول یک» را آغاز

می کنیم.

آقایی فرد با بیان اینکه کرونا و پیامدهای آن موضوع اولین برنامه شبانه
«فرمول یک» اســت ،افــزود :البته در این برنامه از یــک دالل فوتبال هم
دعوت کرده ایم که به طور شــفاف از پشــت پرده زد و بندهای فوتبالی و
شرط بندی های آن پرده بر می دارد.

کارگردان «فرمول یک» افزود :موسیقی خیابانی یکی دیگر از تدارکات ما

برای بینندگان است که برای اولین بار در این برنامه انجام شده است.

وی همچنین از حضور مصطفی راغب ،برای اجرای ترانه های شاد ،سپند
امیرســلیمانی برای اجــرای بخش طنــز و امیر کربالیی زاده بــرای اجرای
بخش اســتندآپ «فرمول یک» خبر داد و افزود :عالوه بر این ،امکانی در

حقوقیها شاهدلیل است .یعنی دیگر احتیاج به هیچ
خبرآنالین

مدیریــت جدید ایــن باشــگاه و رابطه نه

را نشان دهند.

پخش موســیقی های نوســتالوژیک مثل خانه مادر بزرگه ،آقای حکایتی
و...از دیگر بخش های جنگ شبانه «فرمول یک» است.

فصل ســوم برنامه «فرمول یک» با تهیه کنندگی و اجرای سید علی ضیا
دوشنبه تا چهارشنبه هر هفته ســاعت  ۲۳ : ۱۵دقیقه از شبکه یکپخش
می شود.

خسروی :داوران فوتبال تنها یک
مرتبه تست کرونا دادهاند

چنــدان خوب زنــوزی با مدیــران فوتبالی

ایرنا -کارشــناس داوری ،گفــت :داوران فوتبال ایران در طول یکســال

آمده است .حضور هوشــنگ نصیرزاده در

نیست.

بکند و تراکتــور را به ســوی اتفاقات خوب

تست کرونا گرفته نمی شود ،گفت :با اطمینان می گویم در طول یکسال

که زنوزی رابطــه خوبی با مدیران فوتبالی

شان داوری ما نیست.

میکنــد و از مدیرانی کــه منصوب میکند،

برای ســامت خود ارزش قائل باشــند .داوران ما بسیار شریف هستند و

تیــم آمــاده کنند .او همیشــه ســعی کرده

فوتبال ما توجه نشود اتفاق خوبی نیست.

و البتــه خصوصی بــودن باشــگاه ،باعث

شــیوه پرداخــت هزینه تســت کرونــا ،گفــت :داوران مــا باید بــا هزینه

و عملکــرد مدیران شــده اســت .امیدوارم

که هیاتهای استانی از نظر مالی نمیتوانند هزینه این تست را پرداخت

را داشــته باشــد و از هر حاشــیهای به دور

وی در خصــوص اینکــه گفته می شــود فدراســیون از داوران خواســته تا

علی خســروی در خصوص اینکــه گفته می شــود از داوران فوتبال ایران

بازیکــن در خط دفــاع ،دســت منصوریان

بــه هزینههایی که بــرای جــذب بازیکنان

رهبری کند .مــن با این موضــوع مخالفم

گذشــته تنها یکبار از داوران ما تســت کرونا گرفته شــده که این اتفاق در

که خودش را نشــان دهد اما باید بداند که

باشــد .تراکتور پــس از چند ســال دوری از

ندارد .بــه هر حــال او هزینههــای زیادی

وی ادامه داد :خود داوران ما نباید این ظلم را تحمل کنند و میبایســت

حاال به کمتر از قهرمانی لیگ راضی نیست.

این انتظار را دارد که فضا را برای موفقیت

برخی عزیزان همیشه یاد گرفتهاند که از آنها انتقاد کنند .اینکه به داوران

باید نتایجی درخور شأن باشگاه و هواداران

بهتریــن مدیر را برای تراکتــور انتخاب کند

کارشــناس داوری خطاب به مســووالن فدراســیون فوتبال در خصوص

را بــه خوبــی بدهد .بــه نظر مــن این طور

افزایش این حساســیتها بــرای انتخاب

فدراســیون هفتهایی یک بار تست دهند و فدراســیون باید این را بداند

تراکتور بــا مدیریت ســیاح روزهای خوبی

کنند.

باشد.

هزینه تســت کرونا را شــخصا بپردازند و فدراســیون در آینده مبلغ را به

را بســته اســت .این مربی نیاز به زمان دارد

مدنظر او شــده ،بابت نتایجش پاســخگو

انتظارات از او زیاد است و باید از فرصتی که

آسیا ،ســال گذشته ســهمیه را کسب کرد و

به او داده شــده نهایت استفاده را بکند .در
هفتههای آتی این تیم هماهنگتر میشود

مربی که این مســئولیت را قبــول میکند،

و آن زمــان اســت که میتــوان در خصوص
تاثیرگذاری ســرمربی نظــر دقیقتری ارائه

کسب کند و پاسخ اعتماد مدیریت باشگاه

کرد.

وی ادامه داد :علــی رغم بازی خارج از خانه
میتوانست به گلهای بیشتری هم دست

گفــت :به هــر حال باشــگاه ما ،باشــگاهی

پیدا کند .همچنین مصدومیتها و کمبود

پخش شــبکه یک به علت مناســبت هــای هفتــه اول آذر از جمله وفات

باشــگاه میتواند کمک شــایانی به سیاح

باهنــر در خصوص فرصت کــم مربیان در

برابر نساجی ،تراکتور بهتر بازی کرد و حتی

محمد آقایی فرد دلیل تاخیر یک هفته ای این برنامه را شلوغی کنداکتور

گذشــت فقط یکبار تســت کرونا دادند که این اتفاق در شــان داوری ما

برسند.

به موقع آغــاز کردند اما دیر اضافه شــدن

عادالنه به این موضوع رســیدگی شــود .بایــد به کار

او چیســت .اگر در جلســه اقــرار کردند که بــه قول ما
دلیل دیگری نیست.

ساعت  ۲۳:۱۵دقیقه پخش می شود.

گفت :ســیاح با تیم قدرتمنــدی به تراکتور

تا شاگردان منصوریان به هماهنگی کامل

روز بهتــر میشــود .آنها تمرینــات خود را

خود نباید به این شــکل به این موضوع دامن بزنند

اســت کــه از فــرد دعوت کرده اســت تــا ببیننــد دفاع

حساسیت مدیریتی در تراکتور زیاد است

جدیــد این تیم ،چند هفته طول میکشــد

و تیم منصوریان نشــلن میدهد که روز به

و صحبتهای شــاهدین توجه کند .به هر حال من

عالوهبــر تمام نکاتــی که گفتم باید بــه دفاعیات خود

باهنر :تیم منصوریان نیاز به هماهنگی بیشتر دارد

بــا توجه بــه دیــر اضافــه شــدن بازیکنان

بازی دوم نســبت به بازی نخست بهتر بود

تاخیر و نــه تعجیل زیادی بهوجــود بیاید زیرا مرجع

کارگردان «فرمــول یک» با اعالم خبر آغاز فصل ســوم این برنامه ،گفت:

برنامه فراهم کرده ایم تا عالقمندان به اســتندآپ بتوانند استعداد خود

بود؟

اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفتوگویی

مهر -برنامه «فرمول یک» در اولین قسمت ،با دعوت از یک دالل فوتبال

برنامه اول ضبط و آماده پخش است و از دوشنبه شب ( ۱۰آذر ماه) حدود

جایــگاه ســوابق افــراد در رســیدگی بــه چنین

در حالی که بهنظر میرسید حاشیههای بازی استقالل

دو هفتــه ابتدایی اظهــار کرد :ایــن تیم در

تالش برای افشای پشت پرده

اشــخاص دیگــری کــه ممکــن اســت در ایــن قضیه

رئیــس اســبق کمیته انضباطــی می گویــد در مقررات

تراکتــور در خصــوص عملکــرد تراکتور در

با حضور یک دالل فوتبال انجام می شود

فوتبال در تلویزیون

تخلفاتی مرتکب شــده باشند رسیدگی و حکم صادر

یونس باهنر ،بازیکن پیشــین تیم فوتبال

گزارش

تراکتور از زمان حضور زنوزی در این باشگاه
خصوصی اســت و تیــم در هر فصــل برای

مبارزه بــا کرونا در فوتبال ،وقفه ســه دقیقــهای در هر

نیمه از مسابقات لیگ لغو خواهد شد.

فوتبال ایران پس از دوران همهگیــری ویروس کرونا و

شــروع مجدد مسابقات الزامی شد تا بازیکنان بتوانند
در دقایق  30و  70با نوشــیدن آب اســتراحت کنند ،اما
این قانون به زودی لغو میشود.

این سوال مطرح شده بود که چرا با وجود خنک شدن

هــوا و فصل بارش بــاران که بازیکنان نیــاز چندانی به

قهرمانی بســته میشــود .منصوریان نیاز

بــه زمــان دارد اما موظف اســت بــا توجه

هفته ابتدایی لیگ بیســتم برای بسیاری سوال برانگیز

شــد .حتی تصمیم دیگری گرفته شــده بــودکه ایجاد

فوتبــال به ســازمان لیگ اعالم شــده اســت ،امــا برای

شود که با نظر داور مسابقه انجام شود ،اما چون چنین

مســابقات صادر و به داوران نیز ابالغ شود .از همینرو

شــرایطی اهمیت خود را نشان می دهد و امیدوارم مسووالن این کمیته،

بــود و از همینرو دســتور لغو این قانون صادر شــده

است.

هرچند این دو وقفه کوتاه در نیمه اول و دوم مسابقات
صرفا برای خنک شــدن نبــوده و در اصل نام آن
لیــگ
ً

کــه بگویند بنــز بخاطــر حمایت مالــی از بایرن
یوکوهاما بخاطر حضورش در فوتبال و چلسی

محبوبیــت فوتبــال باعــث شــده تــا بســیاری

تبلیــغ و دیده شــدن به ایــن رشــته رو بیاورند.

یعنــی حامی مالــی از حضــورش ســود میبرد

بزرگ و ثروتمندی چون امارات ،مشــتاق حضور

در میادیــن فوتبــال و پیراهــن تیمهــای بزرگ

هستند.

چیز براســاس روابط برد -برد تعیین میشــود.

اســپانیا و  ...حضور این تیمها و برندهای بزرگ
صنعتی یکــی از راههــای درآمدزایــی در فوتبال
حرفهای و خصوصی اروپا محســوب میشــود و
البته راهی برای توسعه بیشتر این ورزش.

در هیــچ کــدام از ایــن قراردادهــا و حضــور

کارخانجات صنعتی شاهد اتفاقات غیرمعقول

تصمیم نهایی لغو کامل این قانون شد.

هنوز مشخص نیســت که لغو این قانون از هفته سوم

خیلی بیشتر از جامعه داوران دفع و حمایت کنند.

لیگ برتر اجرایی خواهد شد یا هفته چهارم.

باشگاههای صنعتی؛ فرصتی که تهدید شدند

معضل این روزهای فوتبال؟

ســایرین چه؟ آنها کدام مســیری را می روند که

ایــن در حالی اســت کــه در کشــورهای صاحب

پرده چه اتفاقی روی داده است؟

صنایع در همــه جای دنیا به عنوان حامی مالی

این هدف منتهی نشده و نخواهد شد؟ در پس

در برخــی باشــگاههای صنعتــی شــاهد بریز و
اقتصادی هســتیم .ولخرجیهــای این مدیران

نابســامان کنونی آنهاســت که در واقع باید زیر

بپاشهــای آنچنانــی در ایــن شــرایط ســخت

باشــگاههای صنعتی به چندین میلیارد تومان

مجموعههای ورزشــی خود ندارد و نتیجهاش

هم رســید؛ حتی شایعه شد برخی در فصل نقل

ایــن نــوع همــکاری و مشــارکت را بــا حضــور
کنید .باشــگاههای صنعتی ایران هیچ شباهتی

کنند .این در حالی اســت که در فوتبالی که قرار

روی هر بازیکنی که گذاشــتند به راحتی جذبش
است خصوصی شود ،قطعا توان رقابت با اینها

برای حمایت از این حوزه متولد شدند .قرار بود

این باشگاهها صنعتی در خدمت رشد و توسعه
فوتبال باشــند .قرار بود آنها در خدمت رشــد و
پرورش استعدادها باشند و در عمل به نهادینه

شــدن ورزش و ســامتی در جامعه کمک کنند؛

تنها کاری که اکنون نمی کنند.

قــرار بــود باشــگاههای صنعتــی بــا تکیــه بــر

که دست در جیب کارگران کرده اند ،وجود ندارد
توانهــای ســختافزاری و دانــش نــرم افزاری

کارخانه هم به دلیل مشــغلههای فراوانی که
دارنــد حتی نمیدانند چــه پولهایی که برای

باشــگاه به عنوان بودجه در نظر گرفته شــده

چطــور و چگونه خرج شــده اســت .به همین

دلیــل ،نیــاز ورود نهادهــای باالدســتی مثل

فوتبالیســتهای این تیمها را فرزندان کارگران

نــه از دولــت کــه از جیــب مــردم برمیدارنــد.

غیر اینصورت ،با تداوم رها شدگی این باشگاه

که هزینه در ورزش در واقع هزینه برای سالمتی

باشــگاههای صنعتی توانســتهاند بــه وظایف

مجمــع یــک کارخانــه بــزرگ ،بلکــه مدیــران

اصلی خود در قبال حتی کارگران و خانوادههای

کارخانهها تشکیل میدهند؟ شاید در بین این

با ایــده آل و هدف اولیه مقایســه کنید .آیا این

هم همین میشــود که گاهی نــه تنها اعضای

عمــق فاجعــه در ایــن اســت کــه باشــگاههای

که دارند ،شــرایط رشــد و پیشــرفت فوتبال را با

و نشاط اجتماعی اســت اما وضع موجود آنها را

و هر روز نیز این موضوع تشدید می شود.

وزارت صمت متاسفانه نظارت دقیقی روی زیر

مجلس شــورای اســامی برای اصــاح قانون

کارگران خود به درستی عمل کنند؟ چند درصد

هزینهای اندک فراهم کنند چون شعار این بود

نظــر وزارت صنایع ،در مســیر درســتی قرار می

ســالهای اخیر بوده است .دستمزد بازیکن 500

و انتقاالت بودجه باز داشــتند تا بتوانند دســت

ایــران صددرصد دولتــی بود و این باشــگاهها

عمل میکنیــم و نتیجهاش هم همین شــرایط

گرفتند.

میلیونی به لطف نفــوذ داللها در برخی از این

آنها مربــوط به زمانی بــود که فوتبــال و ورزش

ســبک فوتبال شــاهد چنین رویهای نیســتیم.
وارد فوتبال میشــوند اما در کشــور ما برعکس

از عوامل اصلی گران شــدن بیمورد فوتبال در

* صنایع در فوتبال ایران چه می کنند؟

چندین ســال اســت که حامی مالی تیــم بایرن

هواپیمایــی امــارات روی پیراهن رئــال مادرید

شرایطی در اســتانداردهای فیفا نبود ،به همین دلیل

لغو آن در مســابقات باید دستور نهایی از سوی کمیته

را توسعه بدهد.

به این مــدل حرفــهای ندارند .فلســفه حضور

یوکوهامــا روی پیراهن چلســی تبلیغ میکند.

وقفه در بازی از اجباری بودن به قانونی اختیاری تبدیل

و متاسفانه دوستان برای قضاوت دیدارهای لیگ برتر زنان از داور درجه

خســروی تاکید کرد :انتخاب درست برای ریاست کمیته داوران در چنین

درآمدهایش زیاد میشود و میتواند فعالیتش

شــرکت آئــودی کــه در زمــره باکیفیتتریــن

مونیخ در آلمان اســت .شــرکت الســتیک سازی

قانــون در ادامه لیگ در فوتبــال ایران اجرایی نخواهد

گرفته و این مســئله از ســوی ســتاد مبارزه بــا کرونا در

و برنــدش را معتبرتــر میکنــد و باشــگا ه هــم

باشــگاههای صنعتی در فوتبال ایران مقایســه

تولیدکننــدگان خودروهــای جهــان هســتند،

یادتان باشــد چند وقت قبل داوران خانم ما اعتراض کردند که چرا پول

سه استفاده کردند.

همچنان این وقفه ادامه دارد .اجرای این قانون در دو

با کســری بودجه مواجه شــده زیرا در آنجا همه

آئــودی در آلمــان گرفته تا خطــوط هواپیمایی

شود که  ۲سال است حق خود را نگرفته اند.

کارشــناس داوری فوتبال ایران گفت :داوران بســیار مظلوم هستند .اگر

خنک شــدن و اســتراحت بــرای نوشــیدن آب ندارند،

تهدیدی جدی برای این رشــته ورزشــی محبوب

از کارخانجــات بــزرگ تولیــد خودرو مثــل بنز و

و بعد پول را ما میدهیــم .این موضوع هم مثل حق الزحمه داورانی می

"کووید ِب ِرک" بوده نه "کولینگ ِب ِرک" ،با این حال این

دچار ضرر و زیان شــد یا کارخانه الستیکســازی

از صنایــع و اقتصادهــای بــزرگ جهــان بــرای

آن برگرداند ،اظهار داشــت :فدراسیون فقط می گوید شما تست بدهید

ــرک" تصمیم گیــری نهایی صورت
بــرای لغو "کووید ِب ِ

فــارس -باشــگاههای صنعتــی در فوتبــال

شده اند.

مثل تراکتور اثبات کنند.

ایــن پیشکســوت تراکتــور در خصــوص

آنها داده نمی شود که همه این خانمها از سوی فدراسیون محروم شدند

و غیرمنطقــی نبودهایــم .هیــچ وقــت نشــده

کشــورمان فرصتــی بودند که اکنــون تبدیل به

دید من ،مربیــان باید خود را در تیم بزرگی

لغو کووید برک در مسابقات فوتبال در دستور کار قرار گرفت
ِِ

تسنیم -با تصمیم اتخاذ شده از سوی مسئوالن ستاد

وقفــه ســه دقیقــهای در هــر نیمــه از مســابقات لیگ

نیست که فرصت برای مربیان کم است و از

باشــگاهها برخی مانند سایپا با هزینهای نسبتا
اندک اداره میشود و به بازیکنان جوان و ورزش

خانواده کارگــران اهمیت ویــژهای میدهد ،اما

صنعتی ما هزینه خود را برخالف تصور عمومی،

آنهــا هرکــدام محصوالتــی تولیــد میکننــد که
هزینههای اداره باشــگاههای خــود را هم در آن
دیدهاند و با افزایش قیمت محصوالت ،هزینه

اداره باشگاههای صنعتی را هم تامین میکنند.

ورزش حرفهای به شدت احساس میشود .در

هــا و عــدم وجــود نظــارت ،ایــن وضعیت بر

دامنه ناراستی ها و مشکالت فوتبال کشور می

افزایــد که هم اکنون ،چنین نقشــی را برعهده
دارد.
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به اینکه نمایشــگاه مجازی کتاب ،تجربــه خوبی برای

محسن چاوشــی خواننده مطرح موسیقی پاپ

خاص اســت ،گفت :وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با

و هواداران میلیونیاش میبرد.

متحد کــردن ناشــران در بحث فــروش در یک فضای

این روزها بیشــترین بهره را از صفحات شخصی

دید ترمیم اقتصاد صنعت نشر تصمیم به برگزاری این

فاطمــه پاقلعهنــژاد :حضــور هنرمنــدان در

افشــین شــحنهتبار ،مدیــر انتشــارات بینالمللــی

ایــن پدیده در کشــور ما همیشــه با حاشــیهها

در نمایشــگاه مجــازی کتــاب بهعنــوان نخســتین

چــه آن روزهــا کــه دعوا بر ســر فالورهــای فیک

بهزبان فارســی اســت و برای اینکه نمایشــگاه بخش
بینالمللی داشتهباشــد و آژانسهــا امکان فعالیت

داشتهباشــند ،باید ســایت نمایشــگاه مجازی کتاب

تهران دو زبانه باشد.

پرداخت کرده است .او با بیان این نکته که اگر آن
فرد بفهمد اســمش را آوردهام ناراحت میشود،

گفت :زمانی برای یک محکوم به اعدام به شــیراز

رفته بودم ،فراخــوان دادم و مردم در کمتر از ۲۴
ســاعت  ۵۰میلیــون تومان فرســتادند .جوانی

از ســلبریتیهای مطــرح بودند بــاال گرفت و هر

به مــن زنگ زد و گفــت من به شــما  ۸۰میلیون

کــدام از طرفیــن ،طرف دیگــر را به خریــد فالور

تومــان میدهــم به شــرطی کــه شــما را ببینم،

فیک متهم کرد و این ســطح از حاشیهســازی در

میلیونی دارند در تبلیغات محصوالت بیربط از
جراح پالســتیک برایشان حاشیهســاز میشود.
تبلیغاتی که هر کدام عایــدی چند ده میلیونی

بــرای صاحب صفحــه بــه دنبــال دارد و برخی
ســلبریتیهای ســینما و تلویزیون ایــن روزها و
در اوضــاع بحرانی اقتصادی کشــور ایــن درآمد

بیدردسر را به دردســر حضور جلوی دوربین و

کــه ســایت نمایشــگاه دو زبانه فارســی و انگلیســی

کــه ۸۰میلیون بــرای نجــات جان یــک اعدامی

صفحات مختلف میان صاحبــان آنها که اتفاقا

روزها که حضور برخی ســلبریتیها که صفحات

ایفای نقش یا تالش بــرای ارائه محتوای مرتبط

با حوزهشــان ترجیح میدهنــد .درآمدهایی که

طمع به زیاد کردن آنها گاهی به جایی میرســد

اجتماعی به کارهای خیر و انساندوســتانه روی

آوردهاند و از شهرتشان در جهت منافع عام بهره
میبرند ،قدری امید را در جامعه این روزها که به

خاطر شــرایط شیوع کرونا و مســائل اقتصادی
گــرد غم خاکســتریاش کــرده ،باال میبــرد و به

خوانده و کارهایی که ســاخته مــورد انتقاد قرار
گرفته اما بدون توقف در کارهای خیر پیش رفته

بهگفته مدیر انتشــارات بینالمللی «شمع و مه» ،با

پــول روی پول بلکه بــرای انجام کارهــای خیر و

من محسن هستم!

ســنگ بزرگــی برای آغــاز و نخســتین تجربــه خود در

بنیاعتماد ،پرویز پرستویی ،رضا کیانیان ،حبیب

ســالهای گذشــته چندبــاری در برنامههــای

توجــه به کمبود وقــت و امکانات در دســترس نباید
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب مجــازی برداریــم ،چراکه
ممکن اســت در پایــان بینتیجه باشــد .بهتر اســت

که درحــال حاضر بر اجرا و ایجاد ســایت نمایشــگاه

نجات جان و زندگی انســانها میبرند .رخشان
احمدزاده و ...لیســتی که شــاید بررسی تک تک

آنهــا و در کنارشــان نوشــتن دربــاره آنهایــی که

مثل هدیــه تهرانی بدون حضور در شــبکههای

مجازی کتاب تمرکز کنیم چراکــه این اقدام ،میتواند

بــه بخش اقتصــادی آســیبدیده ناشــران ایرانی در

داخل کشور کمک کند.

شــحنهتبار با بیان اینکه حتی نمایشگاههای مجازی

دیگــر کشــورها نیــز آن چیزیکــه انتظــار میرفــت،

اســت .البتــه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی با دید

ترمیــم اقتصــاد لطمهخــورده ناشــران داخلــی این
تصمیم را گرفت که امیدواریم ثمربخش باشد.

وی ادامه داد :هنوز نمیدانیم که نمایشــگاه مجازی

تهران قرار اســت به چه صورتی برگزار شــود ،اما باید

حواســمان باشــد که نمایشــگاه را بهشــکل پیچیده
ســاختاری تبدیل نکنیم تا مخاطبان برای پیداکردن
آثار در این سایت سردرگم شوند .سایت باید ساده و
قابل ارتباط با ناشران باشد و دسترسی مخاطبان به
ناشران و انتشاراتیها نیز باید ساده باشد .امیدوارم

کــه در بحث نرمافــزاری این اقــدام ،عملکــرد خوبی
صورت بگیرد .اگر در نمایشــگاه مجازی کتاب ،بخش

بینالمللی تعبیه شــود ،انتشــارات شمعومه حضور

پیــدا خواهــد کــرد و آثــار را در پلتفرم تعیینشــده
عرضه خواهد کرد.

مدیر انتشارات بینالمللی «شمع و مه» عنوان کرد:

همچنــان نمیدانیم که بخــش بازار جهانی نشــر در
این نمایشگاه مجازی قرار دادهشدهاست یا نه ،اما تا

جایی که میدانم در سیستم نمایشگاه مجازی کتاب،

این سیســتم برای فعالیــت انتشــارات بینالمللی و
آژانسها تعبیه نشدهاست.

به گفته شــحنهتبار ،باید دید که این ســایت از لحاظ

نرمافزاری و پشتیبانی چهاندازه پاسخگو نیاز مخاطب
و ناشران خواهد بود تا در ادامه تصمیم بگیریم که آیا

این امکان وجود دارد کــه در آینده بتوانیم بهصورت
دائمی از این فضای مجازی استفاده کنیم یا خیر.

مدیر انتشــارات بینالمللی «شــمع و مه» با اشــاره

به اینکه نمایشــگاه مجازی کتاب ،تجربه خوبی برای
متحد کردن ناشــران در بحث فــروش در یک فضای
خاص اســت ،گفت :نمایشــگاه مجــازی کتاب ،نقش

مسکن را برای گذراندن وضع عجیب و وخیم ناشران
در صنعت نشر دارد.

وی در پایــان بیان کرد :البته با وجود چندین دوره از

برگزاری نمایشــگاههای کتاب مجازی در جهان ،باید
گفت که هیچ جایگزینی برای نمایشگاه فیزیکی کتاب

حداقل در چند دهه آینده وجود نخواهد داشت.

و این روزها دعای خیر زیادی پشت سرش است.

از خانوادههایــی که اعدامی پای چوبه دارشــان
به آغوششــان بازگشته تا آنها که به خاطر جرایم

مالی در زندان بودند و با گلریزانهای چاوشی از
بند آزاد شدند.

نجات جان یک اعدامی؛

کمیــل نظافتــی روحانــی خیــری اســت کــه در
مختلــف تلویزیونــی حاضــر شــده اســت .او را

با اهــدای کلیه به یــک کودک ۸ســاله و فروش

ماشــینش بــرای پرداخــت هزینههــای درمان

باید برگشت داده شود .گفت خیالت راحت ،اگر
هر جا خواستی هزینه کن! گفتم کثرهللا امثالهم،

نظافتی در ادامــه این برنامه دربــاره هویت آن
جوان گفت :کار انجام و جلوی اعدام گرفته شد.
ما هر شــب چند تا پیامک تا اذان صبح برای هم

میفرســتادیم .یــک هفتــه اتفاقی عکــس کاور

آهنگــی را دیــدم و او همان آدمی هســت که من
دیده بودم .او محسن چاوشــی بود و بعد از آن

هــم آهنــگ «گلــدون» را خواند و جــان یک نفر

دیگر را هم نجات داد.

ترانهای که ناجی شد

بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی در کانال
تلگرامــیاش روایتی دارد از مــادری که به خاطر

ترانــهای از محســن چاوشــی قاتــل فرزنــدش
را بخشــید .او مینویســد« :گفتــم« :محســن،
چهارشنبه اعدامش میکنن .رفتیم برای تقاضای

نشر

رونمایی از کتاب زندگینامه  ۵۷شهید ورزشکار
آذربایجان برای اولین بار

آناج -امیر علیزاده با تشریح برنامههای سازمان

کسب رتبه نخست کشوری

هفته بسیج اظهار داشت :شاخصترین برنامه

کشــوری توســط ســازمان بســیج ورزشــکاران

بســیج ورزشــکاران اســتان آذربایجانشرقی در
ما امروز (دوشــنبه) همزمان با روز ترویج سبک

زندگی ایرانی – اســامی برگزار شــد که طی آن از
اولیــن کتاب اطالعات جامع شــهدای ورزشــکار
استان رونمایی کردیم.

این مقام مســئول همچنین از کســب رتبه برتر

اســتان خبــر داده و اعــام کــرد :در ارزشیابی

عملکرد سازمانهای استانی بسیج ورزشکاران

که به صورت ســالیانه توســط ســازمان بسیج
ورزشــکاران کشــور انجــام میشــود ،ســازمان

وی ادامه داد :این کتاب دربرگیرنده زندگینامه،

بســیج ورزشــکاران آذربایجانشــرقی در ســال

استان از رشــتههای فوتبال ،والیبال ،بسکتبال،

آن
مومنانه و آزادســازی زندانیــان رتبه اول را از ِ
خود کرد.

خاطرات و نحوه شــهادت  ۵۷شــهید ورزشــکار
کشــتی،

دوچرخهســواری،

دوومیدانــی،

ورزشهای رزمی ،تنیــس روی میز ،کوهنوردی و

راگبی اســت که تحت عنوان «ســکوی شهادت»

به رشــته تحریر درآمده و نســخه تکمیلی آن در
قالب نرمافزار اندروید ارائه خواهد شد.

فعالسازی ورزش در پایگاههای بسیج

رئیــس

ســازمان

بســیج

 ۹۸در شــاخص ابتکارات فرهنگی با کمکهای

وی یادآور شــد :پیــش از این مــا در رتبهبندی

ســازمان بســیج ورزشــکاران کشــور در رده ۳۰

قــرار داشــتیم کــه بــا تــاش اعضــاء و ایجــاد
زیرساختهای الزم توانستیم رتبه برتر را کسب

کنیم.

رئیس سازمان بسیج ورزشــکاران استان تأکید

ورزشــکاران

کــرد :خوشــبختانه بــا اجــرای طرح آزادســازی

با هیات ورزشهای همگانی اســتان در راستای

همــکاری ســتاد دیــه اســتان برگــزار شــد۹ ،

آذربایجانشرقی از امضای تفاهمنامه همکاری

توســعه و ترویــج ورزش همگانــی خبــر داده و
گفــت :ایــن تفاهمنامه با هدف تحت پوشــش

قرار دادن تمامی پایگاههای بسیج استان برای

تحقق شــعار «ورزش باید پایگاه محور باشــد»

منعقد گردیده که امیدواریم با اجرای آن ،ورزش
را در تمامی پایگاهها فعال کنیم.

زندانیــان کــه بصــورت جشــن گلریــزان و بــا

نفــر از زندانیــان جرایــم غیرعمــد ورزشــکار
آذربایجانشــرقی از زنــدان آزاد شــدند که این
طرح نیز در کشور منحصربفرد بود.

علیــزاده بــا بیــان اینکه توســعه فرهنــگ ایثار

و شــهادت از اهــداف مهــم ســازمان بســیج

ورزشــکاران اســتان اســت ،عنــوان داشــت:

علیــزاده با اشــاره به آغــاز مرحله چهــارم طرح

رونمایی از کتاب ســکوی شــهادت در راســتای

ایــن مرحله ما تولیدکنندگان ورزشــی را پای کار

بینظیــر در پیشــبرد ســند توســعه فرهنگــی

کمــک مومنانه از هفته بســیج تصریــح کرد :در
آوردهایم تا بســتههای ورزشــی را جمعآوری و در

همیــن هــدف و از جملــه اقدامــات نویــن و

کشــور بود که با نگاه فرهنگی بــه ورزش انجام

میان نیازمندان و اقشار آسیبپذیر توزیع کنیم.

گرفت.

تجلیــل از هیاتهــای ورزشــی و افتتــاح دفتــر

بسیج ورزشــکاران اســتان بطور کامل برگرفته

به گفته رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان،
بســیج ورزشکاران در شــهرهای مختلف از سایر
برنامههای این ســازمان در طول هفته بســیج
است.

بودن و چشــماش از گریه باد کــرده بود .تحت

بعد «چاوشی» شــعر زیر را فرستاد و گفت :اینو
برای اون خانم بفرست.
معجزه شد.

تو با حق بــودی  /و به حق تــر دلبندتان /که به

حق شــد و ما  /در پی گذشــتن از حقمان /از هر

چه میگذرید  /از حق نگذرید

باال بکشــانید  ۱۷بار /اصال  ۱۷سال به دار /دار دنیا

پر از مکافات بود /و هست

بخشــش  /به چه درد میخــورد /در انظــار !؟/

بمیرانشان  /که این زندگی /به مثله کردنشان/
دلیر باشد

از  ۱۰۰محکوم جرایم مالی از حبس و بازگرداندن
آنهــا به دامان خانوادهشــان و جمعآوری هزینه

درمان دهها بیمار .محســن چاوشی در صفحه
اینســتاگرامش هفتــهای چند کمپین تشــکیل

میدهــد و بــرای کارهای خیر گلریــزان میکند.
از جــوان افغانســتانی محکــوم بــه اعــدام که از
۱۶ســالگی در انتظار چوبه دار در کانون اصالح و

تربیت به ســر میبرد تا کودک مبتال به ســرطان
کــه خانــوادهاش بــرای هزینههــای درمــان،

درمانــده شــدهاند و کمپینهایی بــرای نجات

ده ،بیســت و گاهی ســی زندانــی از زندانهایی
از سراسر کشــور .چاوشــی به کمک دوستانش،

پس از بررســی صحــت موضوع و تاییــد مراجع

مربوطه ،از هوادارانش که ۵/۲میلیون نفرشان

جانش در دســتان شما /شــما حق هستید که /

در اینســتاگرام صفحــهاش را دنبــال میکننــد،

نبخش مرتکبان آهو را /که این نو غزال  /هر تکه

دل یک یا چند خانواده را شــاد کنند .هوادارانی

حق!

خانوادههایــی که بــا این جنس کارها دلشــان

هم زنده میگردانید /و هم جان میستانید

اش  /آغشته بهخون  /فریاد زد حق را

هر که را دوســت تر دارد /زودتــر ذبح کند  /پس

زودتــر  /ذبــح کــن  /فرزنــدش را /و چهــار پایه

بکش از  /زیر و زبرشــان /و بچشــان تلخ ترین /
خداحافظــی را /تــا ببینند انظــار  /اولین صبح
مادر را

نبخش  /که بخشش  /در ما نگنجد /.بخشش را
 /به بخشنده بسپار

گذشتن کار ما بود /از همه چیز گذشتیم  /و از این

نیز بگذریم  /نبخش داغدیدهی من  /اما  /بگذر

تا بخشوده شوی

میخواهــد که با مشــارکت در ایــن کارهای خیر
که تــا امروز هــم کم نگذاشــتهاند و حــاال تعداد

شاد شده هر روز بیشتر و بیشتر میشود.

هدیه تولد ویژه از طرف چاوشیستها

هشــتم مــرداد  ۹۹بود که محســن چاوشــی در

شــب تولــدش از طرفدارانــش طلــب کادوی

تولــد متفاوتی کــرد .در روزگاری که تولد گرفتن
بــرای برخی ســلبریتیها خــوراک محتوای چند

روز صفحــات شخصیشــان را تامیــن میکنــد،
خواننده «امیر بیگزند» از هوادارانش خواست

تــا با همــکاری هم دیه یــک محکوم به اعــدام را
تامین کنند .این درخواست چاوشی با استقبال

و در آخر

هوادارانش روبهرو شــد و چاوشیستها با ثبت

گذشت عمرم

یک رکورد جدید در  ۵ســاعت مبلغ ۱۶۵میلیون

و عمرم درگذشت»...

مسیر بیتوقف کارهای خیر

تومــان پرداخت کردنــد تا خانمجوانــی که از ۱۸

شــاید همیــن اتفاقــات جرقــهای شــد بــرای

ســالگی در زندان بوده و  ۱۶ســال پشت میلهها

طرفدارانــش که خود را چاوشیســت مینامند.

سالگی خود ،چهلوچهارمین محکوم به اعدام را

شــروع کارهــای خیر محســن چاوشــی با کمک

نجات جان بیش از ۴۵نفر از اعدام و نجات بیش

ماندهبود آزاد شود و محسن چاوشی در تولد ۴۱
به زندگی بازگرداند.

یادداشت

نبودنــد ،بیــان کــرد :تا ایــن لحظه بــه اعتقــاد من،
نمایشــگاه مجــازی کتــاب ،یــک امر شکســتخورده

میخواهم صورتجلســه کنم .گفت ولش کن!

گذشــته گهگاه بــه خاطر کیفیــت ترانههایی که

توانایــی انجام این اقــدام یعنی؛ ارائــه چکیدهای آثار
خود به زبان انگلیسی به ناشر خارجی ندارند.

میکنــی؟ نگفــت .گفتم کــد ملــیات را بگو من

خدا امثال شما را برای من زیاد کند!

خواننــده عرصه پاپ کــه هرچند در ســالهای

شــهرت و پایگاه اجتماعیشان بیشترین بهره را

نه در جهت درآمدزایی برای خودشان و گذاشتن

فامیلیات چیســت؟ نگفت .گفتــم کجا زندگی

محســن چاوشــی هم یکــی از این افراد اســت.

در شــرایط فعلی امکان این کار وجود نــدارد؛ چراکه
اغلب ناشران یعنی بیش از  70درصد از ناشران ایرانی

آشناســت؟! گفت اســمم محســن اســت .گفتم

رضایت هم نگرفتی ،در حساب خودت هم باشد

دل ناامیدیها به مردم امید هدیه میدهند.

میرساند.

در این میان اما هستند افرادی که از محبوبیت و

میبینمت .وقتی آمد گفتم چقدر قیافهات برایم

یادمان میآورد که هنوز هســتند کســانی که در

باشــد تا خالصهای از کتابهــای قابل ارائــه به زبان
انگلیســی برای ناشــران خارجی شــرح دادهشــود اما

گفتم من شیراز هستم .گفت من شیراز میآیم و

گفتم اگر من رضایت نگیرم این ۸۰میلیون تومان

کــه ســروکار ســلبریتی مربوطــه را در نهایت به

ط بندی
خارج از کشور و حضور در سایتهای شر 

برنامــه تلویزیونــی حاضــر بــود و در جایــی از

تاثیر کارهای تو هستن ».جزئیات را گفتم .کمی

صحبتهایش خاطــرهای تعریف کرد از جوانی

و جنجالهــای فراوانــی همــراه بــوده اســت.

رسانههای مختلف هم بازتاب داده شد ،چه این

ایــن کــودک بــه یــاد میآوریــم .ایــن روحانــی

عفــو از مــادرش« .خداحافظی تلخ» گذاشــته

جــوان در ســال ۹۶بــه عنــوان مهمــان در یــک

شــبکههای اجتماعــی از روزهــای ابتــدای بــروز

تیر آهن و میلگرد تا سالنهای آرایش و پزشکان

وی افزود :برای بینالمللی شــدن این کار نیاز اســت
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مسیر بیتوقف محسن چاوشی و هوادارانش در اینستاگرام

ایبنا -مدیر انتشارات بینالمللی «شمع و مه» با اشاره

گفــت :پلتفــرم نمایشــگاه مجــازی کتــاب تهــران

نیمه شب شرعی۲۳:۲۵:۵۴ :

از نجات محکوم به اعدام تا آزادسازی زندانیان جرایم مالی

فرصتی برای اتحاد ناشران

تجربــه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در این حوزه

اذان مغرب۱۷:۲۷:۵۴ :

فرهنگ

نمایشگاه مجازی کتاب؛

«شــمع و مه» درباره انجام فعالیتهای بینالمللی

اذان ظهر۱۲:۱۱:۳۵ :

میثاق نامه اخالق حرفهای روزنامهنگاران در سایت روزنامه سرخاب  رتبه نشریه در طرح رتبهبندی نشریات :چهار

http://www.sorkhab.ir

کتاب

رویداد گرفته است که امیدواریم مثمر ثمر باشد.

طلوع آفتاب۰۷:۱۵:۲۲ :

امام علی (ع) – نهج البالغه

کوچه ارک ،پالک  24نشانی دفتر تهران :تهران میدان انقالب -جمالزاده جنوبی پالک - ۱۴۶طبقهسوم

email:sorkhab.ir@gmail.com

اذان صبح۰۵:۴۴:۲۳ :

غروب آفتاب۱۷:۰۷:۲۶ :

وی در خاتمــه گفــت :فعالیتهــای ســازمان

از دغدغههــای رهبــر معظــم انقــاب در مورد
ورزش اســت که خوشــبختانه آنها را به برنامه

تبدیل و بومیسازی کردهایم.

مهــر -کامبوزیا پرتــوی کارگردان باســابقه ســینمای ایران و

کامبوزیا پرتوی درگذشت

کامبوزیــا پرتــوی کارگــردان و فیلمنامهنویــس باســابقه

ایــن هنرمند صبح سهشــنبه  ۴آذر مــاه در بیمارســتان دی

خالق آثار ماندگاری چون «گلنار»« ،گربه آوازخوان» و «کافه

ترانزیت» روزگذشته دارفانی را وداع گفت.

ســینمای ایران ،بر اثــر عوارض ابتالء به کرونــا حین پیگیری

مراحل درمان ،در تهران درگذشت.

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی درگذشت
کامبوزیا پرتوی کارگردان ســینمای ایران را تأیید کرد و گفت:

درگذشت.

وی بیــان کرد :مدتــی پیش ایــن هنرمند بــرای انجام عمل

جراحــی قلــب در ایــن بیمارســتان بســتری شــده بــود که

متأسفانه به دلیل مشکالت ریه از دنیا رفت.

منظر

پرواز مرغ از سفره افراد کم درآمد
عکس :مهر -شهاب الدین قیومی

مرغ را شــاید پرمصرفتریــن ماده غذایی ســفره خانوارهای ایرانی دانســت اما روند

افزایش قیمــت آن در هفتههای اخیر کــه خود برآیند دالیل متعددی اســت ،وضع را
جوری پیش میبرد که شاید این غذاهای سهل الوصول کم کم به خوراکیهای الکچری

و اعیانی تبدیل شوند.

