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توزیع ۱۰۰هزار کیت
تشخیصیسریعویروس
کرونادر آذربایجانشرقی

عکس :آرشیو  -سرخاب

در دورانی هستیم که عده زیادی دوست دارند End
هرچیزی باشــند  ".آرمانگرایی در ســطح افراطی".
مثــا خیلی ها می گویند بچه های ما تیزهوشــند یا
فامیــل ما برترینند و اجداد ما چنیــن وچنان و تیم
فوتبال موردنظرما در حد عالی و جناح سیاســی ما
متعالیاست.
خــوب ایــن کــه اشــکالی نــدارد .به شــرط ایــن که
انتظاراتمــان را بــاال نبــرد .البتــه ســایر کشــورهای
اطراف هــم همین حرف هــا رامی زنند به یــاد دارم
در فــرودگاه کراچی پاکســتان دیدم بــه بدنه یکی از
هواپیماهایشــان که احتماال مخصوص ورزشکاران
بودبهانگلیسینوشتهشدهبود".پاکستانقهرمان
آســیا" حاال بررسی کنید ببینید در چند رشته ورزشی
پاکستان در رده های اول است؟
بگذریــم مشــکل مهــم کشــورما ایــن اســت که می
خواهیــم در کل کل های سیاســی و ورزشــی و......از
روی دســت خارجی ها نگاه کنیم ولــی از آن ها جلو
بزنیم .مثال .تیم ورزشــی مورد عالقه ما الزاما برترین
اســت و نباید ببــازد و پس از باخت در هر مســابقه
از وزیــر ورزش گرفتــه تا رئیــس فدراســیون و داور و
ساندویچ فروش ورزشگاه را مقصر بدانیم و حرفها و
هتاکی هایی نسبت به آنها داشته باشیم در حالی که
میدانیم طرفدارهــای تیم مقابل هم مثل خودمان
اگر ببازند همین حرف ها را خواهند زد.
این حالت دو بخش دارد بخش اول آن "دیگرآزاری"
اســت که با افراط در کل کل طــرف را آزار می دهیم و
بخش دیگر آن "خودآزاری "است چون هم اعصاب
خودمــان رابه هــم می ریزیم و هم ایــن که باعلم به
پاســخ گویی شــدید طرف مقابل زمینــه آزار خود از
سوی او را فراهم می کنیم.
متاسفانه از  15سال قبل این وضع درعالم سیاست
هم درحد افراط خودنمایی می کند و باعث انشقاق
و ازبین رفتن وحدت ملی می شود.
جنــاح های سیاســی در برابر هــر پدیــده ای اولین
واکنشی که نشان می دهند دراز کردن انگشت اتهام
به طرف مقابل اســت در حالی کــه اولین قدم باید
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نکــرده و تالش می کند کــه جبهه داخلی را

بوسنیچ:

میرزاعلی آیتاللهی

سال به صورت در گوشی مطرح بودند

دولــت و دســتگاه دیپلماســی فروگذاری
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آیا ما بیماریم؟

را در مظــان اتهاماتی قرار داد که ســالیان

انقالبی از هر توهین و نفــرت پراکنی علیه

زخمهای دیجیتال

حر ف اول

کامبوزیا پرتوی نوشــت ،عباس کیارستمی

کشور شده تا حدی که برخی افراد به ظاهر

مرهمی بر
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نیکــی کریمــی در مطلبــی کــه در ســوگ

برای برخــی دعواهــای جناحــی در داخل

قلم و کاغذ

بود و حکمتی داشت

عباس کیارستمی
متهم میشود!

متاسفانه عملیات تروریستی اخیر محملی
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صعود ایران کار خدا

تیتر وار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از توزیع
 ۱۰۰هــزار کیت تشــخیصی ســریع ویروس

کرونا در آذربایجانشرقی ،خبر داد
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طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها به منظور
تامین نظر شورای نگهبان اصالح شد

نماینــدگان مجلس ،مــاده  6طرح اقــدام راهبردی

اصالح شد:

برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران را به

دولــت جمهــوری اســامی ایــران موظف اســت در

ایرنا ـ نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست

متعاهــد طــرف توافــق هســتهای در قبــال ایــران

شــورای نگهبان درباره طرح اقدام راهبردی برای لغو

صــادرات و فروش کامل نفــت و فرآوردههای نفتی

منظور تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند.

علنی دیروز (چهار شــنبه  12آذر ماه  )99پارلمان ایراد

تحریمهــا را بــه منظور تأمیــن نظر شــورای نگهبان

اصالح کردند.

صــورت عــدم اجــرای کامــل تعهــدات کشــورهای
و عــادی نشــدن روابــط بانکــی و رفع کامــل موانع
ایران و برگشــت کامل و ســریع ارز منابــع حاصل از
فروش  2ماه پس از الزم االجرا شــدن این قانون ،در

بر این اســاس ماده  ،6طرح اقدام راهبردی برای لغو

مجلس شورای اسالمی نظارت های فراتر از پادمان

برایــن اســاس عبــارت «یک مــاه» بــه «دو مــاه» و

متوقف کند.

تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران اصالح شد.

همچنین عبارت «تصویب» بــه «الزماالجراء» تغییر
یافت.

بر این اســاس مــاده  6طرح مذکور به شــرح زیر

از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را

گفتنی اســت؛ این اصالحیه با  179رأی موافق 22 ،رأی

مخالــف و بــدون رأی ممتنع از مجمــوع  211نماینده
حاضر در جلسه انجام شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز:

پروژه احداث مرکز دفن پسماند تبریز  ۳۰درصد
پیشرفت فیزیکی دارد

مهر -مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری

اخیر وی به این شهر صادر شد .وی در خصوص جمع

تبریز به عنوان بزرگترین پروژه زیستمحیطی شمال

طبق روال گذشــته ،خانوادههایی کــه بیمار کرونایی

تبریز گفت:طرح«مرکز دفنوتصفیهخانهشیرابهای»
غربکشور تاکنونحدود ۳۰درصدپیشرفتدارد.

آوری پســماندهای بیمــاران کرونایی نیــز اظهار کرد:
دارند بــا  ۱۳۷تماس میگیرند و خــودروی ویژه حمل

علیرضا اصغری روز سه شنبه در یک گفت و گوی خبری

و انتقال پســماندهای کرونایی ،در ســریعترین زمان

در تبریز تیر ماه سال  ۹۸آغاز شده و  ۵۰میلیارد تومان

پسماندهامیکند.

اظهار کرد :عملیات اجرایی طرح دفن بهداشتی زباله
بــرای آن اعتبار در نظر گرفته شــده اســت .وی افزود:
در راســتای اجرای این طرح ،ســلولهای شمارههای ۱

ممکن به محل اعزام شــده و اقــدام به جمع آوری این
اصغری با اشاره به تالش شبانه روزی سازمان مدیریت
پســماند شــهرداری تبریــز در ایــام کرونایــی گفــت:

تا  ۵مرکز دفن بهداشــتی پســماند تبریز ،خاکبرداری

قسمتهای مختلف ســازمان مدیریت پسماند اعم

میشــود .وی یادآوری کرد :روزانه به طور متوســط در

انتقال پســماندها ،مرکز دفن مهندسی و بهداشتی و

و در کنــار آن ،تصفیه خانه مرکز دفن زباله نیز تکمیل
تبریز یک هزار و  ۲۰۰تن زباله در تبریز تولید میشــود

و ساخت مرکز مجهز و به روز دفن بهداشتی زباله این
کالن شهر اجتناب ناپذیر است.

از تنظیف شــهری ،جمع آوری زبالهها ،سایت توزین و
کارخانه کمپوست به هیچ وجه تعطیل نشده و بدون
لحظهای درنگ به فعالیتهای خــود ادامه دادهاند.

وی با اشاره به فعالیت پاکبانان خدوم و زحمتکش در

مدیرعامل سازمان پسماند شــهرداری تبریز با اشاره

مبــارزه با کرونا ،گفت :پاکبانان در کنــار کادر درمان در

ســازندگی خاتم االنبیا به ســرعت در حال اجرا اســت،

ایشان برده نمیشود؛ این مردان بزرگ ،بدون اندکی

بــه اینکه ایــن پروژه بــا همکاری شــهرداری و قــرارگاه
اضافــه کــرد :دســتور خریــد دســتگاههای تصفیــه

خانههای شماره  ۲و  ۳مرکز دفن بهداشتی زباله تبریز

توســط فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در سفر

عرصه مبارزه با کرونا ویروس هستند ،اما هیچ نامی از
ادعا همچنان به نظافت شهر مشغول بوده و حتی در

این شرایط ویژه نیز جایگاه تبریز به عنوان تمیزترین
شهر کشور را حفظ کردهاند.

سازمان جذب آگهیها

شماره تماس041-35553538 :
0939 304 3510

پایگاه خبری-تحلیلی

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

اخبار

بسته حمایت معیشتی را در بودجه
سال آینده دنبال میکنیم

وزیر صمت:

داللی در نهادههای دامی
را رد نمیکنم

وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت اظهــار داشــت :پیــش از این یک
تولیدکننده ثبت ســفارشها را بــه صورت حضوری انجــام میداد

و از  ۲۳دســتگاه مجوزدهنــده در نقــاط مختلــف شــهر باید مجوز

میگرفت .االن خوشــبختانه از مرحله ثبت سفارش تا انتها از طریق

سامانه جامع تجارت صورت میگیرد و این سامانه به بانک مرکزی و
بانکهای عامل متصل است.

علیرضا رزم حسینی با حضور در برنامه تلویزیونی در مورد راه اندازی
سامانهجامعتجارتاظهار داشت:اینسامانهیکیاز زیرساختهای

اقتصادی در تمامی کشــورها اســت منتها در کشــورهای پیشرفته

زودتر از ما شروع کردهاند .این سامانه به شفافیت کمک میکند و به

عنوان مرکز اطالعات جهت برنامه ریزی مطرح میشود و میتواند
زمینههای فساد را کمتر کند.

وی افزود :پیش از این یک تولیدکننده ثبت سفارشها را به صورت
حضوری انجام میداد و از  ۲۳دستگاه مجوزدهنده در نقاط مختلف

شهر باید مجوز میگرفت .االن خوشبختانه از مرحله ثبت سفارش تا

انتها از طریق سامانه جامع تجارت صورت میگیرد و این سامانه به

بانک مرکزی و بانکهای عامل متصل است.

وی ادامه داد :با این ســامانه بســیاری از زمینههای فســاد بر طرف

میشود و چه بســا امضاهای طالیی که در این مسیری طی میشد
و یک تولیدکننده یا کارآفرین برای این امضاها باید هزینه میداد.

این موضوع در به ویژه در گمرکات کشــور که حداقل  ۲۰میلیارد دالر
واردات کشور است مهمتر است .این موضوع را در کد شناسایی کاال

به صورت آزمایشــی شــروع کردهایم یا ۵۵۰هزار انبار در این سامانه

ثبت شدند و کاالهای که انبارها می آیند رهگیری میکند و میتواند

موجب تجارت مدرن در کشور شود.

علیرضا رزم حســینی تصریح کرد :یکی از موانع بهبود فضای کسب

و کار و بازرگانان ،بروکراســی کشــور اســت که با وجود ظرفیتهای

اقتصادی خوب کشور مشــکالت ایجاد کرده است باید تالش کنیم

که به ســمت دولــت الکترونیک برویم .ســامانه جامــع تجارت نیز
یکــی از  ۲۳پروژه مهمی اســت کــه رئیس جمهور در راســتای دولت
الکترونیک افتتاح میکند .امروز اطالعــات از اینکه چه کاالیی با چه

ارزی از چه کشــوری آمده و از چه مسیری ترخیص شده در دسترس
است .بیشتر تمرکز ما در این سامانه مربوط به گمرک و بنادر است

که تا بهمن ماه این بخش کامل میشود و در ادامه به بقیه بخشها
پرداخت خواهد شــد سامانه جامع تجارت میتواند زمینههای یک

انقالب اداری را ایجاد کند .وی با اشاره به سیستم نظارتی بازار گفت:

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

ایســنا ـ رئیس مجلس شــورای اســامس در مــورد الیحه

نیز بخش مهمی از بررسی الیحه بودجه خواهد بود.

بودجه توجه به اقشار ضعیف خواهد بود .تالش میکنیم

بودجه توجه به اقشار ضعیف خواهد بود .تالش میکنیم

بودجــه  ۱۴۰۰گفت :یکــی از موارد مــورد توجه مــا در الیحه
تا برخی از خسارتهایی که به واسطه کرونا و شرایط خاص
اقتصادی به وجود آمده را جبران کنیم.

اصالح ساختار بودجه را حتی بر مبنای این پیشنهاد فعلی
عملی کنیم و مقدمات اصالح نهایی را از همین امسال آغاز
کنیم.

وی در ادامــه اظهار کرد :در بســته اقتصاد مردمی توجه به

مشارکت مردم در اقتصاد و واگذاری داراییها به آحاد مردم

اقتصــادی به وجــود آمــده را جبران کنیم .مجلس ،بســته

و تعلل در حمایت از اقشــار ضعیف را گناهی نابخشودنی

مثال
داخلــی ما هیچ کار مفیدی انجــام ندادهایمً ،
در مــورد گوجه فرنگــی بعد از آنکــه دولت خرید

خصوص اقشار ضعیف بسیار تحت فشار هستند ،بودجه
بایــد آرایــش حمایــت از محرومتریــن طبقــات را به خود

بگیــرد .بودجهای کــه بند بند آن بــا حمایــت از محرومان

مدنظر مجلس است .امیدواریم در الیحه پیشنهادی نیز به

این محورها توجه شــده باشــد .همراهی دولــت با برخی
موارد اصلی و مهم اصالح ســاختار بودجه که مد نظر مقام

معظم رهبری اســت ،یادگار ماندگار و نیکــی برای آیندگان
به جا خواهد گذاشــت .آنچه در نهایت باید به طور واقعی

در بخش درآمدها به آن برســیم ،عدم اتکا به نفت است که

از مــوارد اصلی مورد تاکید مقام معظم رهبری در ســال ها

اخیر است.

رئیس مجلس شورای اســامی در ادامه تصریح کرد :نفت

خیــر و برکت اســت ولی اتکا به نفت شــر متلعــق و تکیه بر
باد اســت .مجلس و دولتی که هماهنگ با یکدیگر بتوانند

به طور عملــی عدم اتکا به نفــت را اجرایــی کنند ،خدمتی
بی نظیر به نســل هــا آینده خواهند کرد و نفــت را به جای
مصرف عمومــی و رفع مایحتاج بودجــه ای به بخش های

توســعه ای منتقــل می کنند .امیــدوارم دولــت برای پیش
بردن این هدف مهم و سرنوشــت ساز اراده الزم و کافی را در

مدت پیش رو به خرج دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد :تالش خواهیم کرد در همین

نوشــته نشــده باشــد ،تبعیض نامــهای علیــه آرمانهای

الیحه فشار کسری بودجه به عنوان ام المصائب اقتصادی

انقالب اســامی اســت .تبعیض ،اژدهای هفت سری است

دادن بیشتر به مردم ،برداشتن موانع تولید و کسب و کار و

همه تصمیمگیریهای خود آن را هدف قرار دهیم ،مجلس

و خلق نقدینگی و تورم را کاهش دهیم .این هدف با نقش

کــه در بســیاری از بخشها رســوخ پیــدا کرده و مــا باید در

اصالح ســاختار بودجه ریزی ممکن خواهد شد و ابدا دور از

مصمــم به کاهش تبعیضهای اقتصادی اســت به همین

قالیبــاف در ادامه با اشــاره به اهداف مد نظــر مجلس در

موضوعات مهم مد نظر مجلس است.

هدف رفع اشکاالت ساختاری در خصوص ساختار بودجه و

یارانهها بگونهای که نظم بیشــتری در اقتصاد حاکم کند و

مالی به ویــژه در بخش مصارف بودجــه و توجه به واقعی

که ســرفصلهایی که به عنوان اصالح ســاختار بودجه ،در

مجلس خواهد بود تــا برخی ریخت و پاش ها و بی نظمی

شده بود ،در این الیحه مد نظر قرار گرفته باشد .امیدواریم

خصوص کاهش یابد.

بودجــه موارد دیگری از اصالح ســاختاری را عملیاتی کنیم.

ذهن نیست.

جهت یکپارچه ســازی و هماهنگی سیاستهای حمایتی از

بررسی الیحه بودجه سال آتی ،افزود :بودجه در مجلس با

قالیبــاف گفــت :ضمنا الزم اســت موضــوع هدفمندکردن

مباحث مالیاتی بررسی خواهد شد .نظارت دقیق بر نظم

بهــرهوری ارتقا یابد ،مد نظر قرار گیرد .انتظار ما این اســت

بودن و پایداری منابــع بودجه از دیگر موارد اصلی مد نظر

جلســات منظم  ۴ماه اخیر با دولت و مجلس بر آن توافق

گرانفروشی را در پیش گرفته است .با همکاری  ۴۵۰۰نفر از نیروهای

قوی کردن مردم باشد .پیش از این مجلس بررسی بودجه

ان شاءهللا سال  ۱۴۰۰گام اول ما در این مسیر خواهد بود.

حال تســخیر بازار پسته دنیا است و در بازار فرش

می شــود .ما ایران قوی نخواهیم داشت مگر آنکه هدف ما

ن را ضــروری میداند.
بودجه مصر اســت و اجرای واقعی آ 

شــرکت های دولتی را که تقدیم شده است ،آغاز کرده و این

قهرمانپــور افــزود :ایــن دو موضــوع در کنــار یکدیگــر باعث
میشــود تا ناتو در برخی از نقاط چیــن را تهدید امنیتی برای

خود محسوب کند و در مقاطعی هم از حمله مستقیم به چین

خودداری میکند .توجه داشته باشید که پس از روی کار آمدن
ترامپ ،ناتو اولویتهای خود را مورد تجدیدنظر قرار داد .بر

تولید لوازم خانگی در کشور رشد داشته به طوری که در سال گذشته

برخی از مسائل به مشکالت عدیده برخورد کرد و به نوعی در

دالیــل و ابعاد نگرانی ناتو از قــدرت گرفتن چین در گفتوگو

در آمریــکا اتفاق افتاد ،شــاهد آن بودیم که ایــاالت متحده در

ســرازیری افول قرار گرفت .بر این اســاس چین این وضعیت
را بهترین موقعیت بــرای افزایش طرحهای جاهطلبانه خود

وزیر صمت با اشــاره به تاثیر نقدینگی بــر بازارهای مختلف گفت:

قلمداد کرد و این روند تا جایی پیش رفت که شــاهد ساخت

ارز ،مســکن ،خودرو....نشان میدهد .ما باید به دنبال حذف داللی

به عبارت دیگر ،پکن ســعی داشت تا با اســتفاده از این قبیل

جزایر مصنوعیتوسطپکندر شرقآسیاودریایچینبودیم.

سیاســتها واشــنگتن را تحتالشــعاع قرار دهد و این روند

انسجام ناتو کمک کند.

تقابل با چین به صورت علنی نداشــته و نــدارد بلکه اهداف

مشکل شــده و حتی تولید داخل نیز تحت تاثیر

ناتو باید به دیپلماســی عمومی روی بیــاورد اما در این میان

کنــد.وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :این مســائل در حالی

ل را افزایش دهیم بازارهای
نمیتوانیم تولید داخ 

به سمت شرقآسیا تعیین کردهاند .باید توجه داشته باشید

برخورد چکشی و سلبی با چین نیستند .توجه داشته باشید

اتفاق خاصی در مورد ناتو و همچنین بحث تقابل با چین رخ

این کارشــناس مســائل سیاســی تصریــح کــرد :معتقدم که

و راهبردهای پکن باعث شــده تا ناتو به ســمت چین حرکت

قــرار گرفته اســت .وقتی بــه خاطر نبــود واردات

مشخص اســت که آنها برنامه خود را بر اساس برداشتن خیز

کامال مشخص شده اروپاییها خواهان
اتفاق افتاده است که
ً

داخلی نیز دچار چالش می شوند .سال  ۹۷هیات

که بخشی از اروپا معتقدند که چین برای ناتو یک تهدید است

کهبارفتندونالدترامپوآمدن«جوبایدن»همفکر نمیکنم

تا حد زیادی مشــخص اســت؛ چراکه پکن در طول سالهای

دهد؛ چراکه این ســازمان بر اساس معاهدات بینالمللی به

و اروپاییهــا نمیخواهند ایــن ســرمایهگذاریهای چین را از

موازنه قدرت میان خود و چین خواهیم بود .ناتو معتقد است

دفاعی اســت و به همین دلیل نمیخواهد چین را به عنوان

امیدوار بود نیست ،بلکه این کشــور ،قدرت رو به رشد قرن ما

تقابل صد در صدی با پکن نیستند .چین سرمایهگذاریهای

همچنان به عنوان تهدید شماره یک ناتو شناخته میشود اما

تکنولوژی اروپا انجام داده اســت و از ســوی دیگر هم مشغول

هستند که باید طرح راهبردی خاصی برای مقابله با ناتو طرح

زیــادی را در حــوزه زیرســاختها ،بنادر و همچنین مســائل

در این مســیر مقامها و همچنین اعضــای ناتو بر این عقیده

جاسوسی فنی و همچنین سرقت اطالعات است.

و اجرا شود تا در آینده بتوان جلوی آن را گرفت.

کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی اعالم کرد که چین به یک

وی افزود :بورس کاال محل عرضه کاال و شــفافیت است و تنها محل

تهدید امنیتی بالقوه برای ناتو تبدیل شــده اســت .درســت

بیشــتر از قیمت جهانی بود و متاسفانه داللی و مافیا در این بخش

مساله اینجاســت که دبیرکل این سازمان هیچگاه به صورت

نیز حضور دارد و همانطور که گفتم بدنبال حذف داللی هستیم.

وزیــر صنعت معدن و تجارت اظهار داشــت :بیــش از  ۱۱هزار معدن

بالتکلیف در کشــور وجــود دارد که رها شــدهاند از چنــد ماه پیش
ابالغ شــد؛ کسانی که مجوز اکتشــاف گرفتند و فعالیت نکردند سه
مــاه فرصت دارنــد تا فعالیــت معادن را شــروع کند کــه دو ماه آن

گذشــته و تا یک ماه دیگر این کار انجام نشــود معادن با مزایده در
اختیار دیگری قرار میگیرد .ما در حوزه اکتشــاف فقیر هستیم و کار
نکردهایم شاید حدود  ۱۰درصد از ظرفیتهای معدنی کشور کشف

شده باشد .برای آزادسازی پهنههایی که در اختیار دیگر نهادها است

باید با وزارت کشاورزی هماهنگیهایی انجام شود هرچه بیشتر در
این حوزه برنامهریزی شود شغل پایدار بیشتری نیز ایجاد میشود.

وی با اشــاره بــه واحدهای تولیدی شــهرکهای صنعتــی گفت۱۰ :
هزار واحد تولیدی در شــهرکهای صنعتی کشور به دالیل مختلف
تعطیل هستند برنامه داریم تا پایان سال  ۲هزار واحد صنعتی را در

این شهرکها فعال کنیم.

رزم حســینی افزود :تا خرداد ماه در حوزه خودرو  ۵۰درصد افزایش
تولید خواهیم داشــت شــرایط بــرای جهش تولید بــه وجود آمده

اســت .مــا در حوزه هــای صنعت و معدن رشــد را پیشــرو خواهیم

داشت .هرچند کاهش پیدا کرده اما شاهد افزایش خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد :کاالهای اساسی مانند مواد اولیه کارخانجات

میتوانند با ارز متقاضی وارد کشــور شــوند کاالهای ضــروری نیز از
طریق واردات در مقابل صادرات و ارز نیمایی وارد میشوند.

اســت که چین در آن نشست به عنوان تهدید قلمداد شد اما

فــارس ـ «رافائل گروســی» ،مدیر کل آژانــس بینالمللی
انــرژی اتمــی در مصاحبــهای کــه امــروز سهشــنبه منتشــر

شــده گفته هنــوز نشــانههایی از کاهش همــکاری ایران با

نهاد دیدهبان هســتهای ســازمان ملل متحــد ،در پی ترور

«محســن فخریزاده» ،دانشمند هســتهای و دفاعی ایران

وجود ندارد.

مدیر کل آژانس اتمی:

نشانهای از کاهش همکاری ایران با ما وجود ندارد
جمهوری اسالمی ایران موظف است پس از  ۳ماه از تصویب

اطمینان خاطر دهند انحرافی در برنامه هستهایشــان به

های برجامی در زمینه بازگشــت به اجرای کامل تعهداتشان

کشــورهای غربی بــه رهبری آمریکا و رژیم صهیونیســتی در

مجلس شــورای اسالمی ارائه کند .چنانچه تا آن تاریخ روابط

قویا این
برنامه هســته ای این کشــور متهم کردهاند .ایران ً

گروســی در این مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت« :هیچ

این قانون ،گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف

مدیــر کل آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی در ادامه گفته

وفق برجام و رفع تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران را به

نشانهای از قطع یا کاهش همکاری آنها با ما وجود ندارد».

دلیلی نمیبیند که در حال حاضر همکاریها قطع شوند.

وی در مــورد واردات نیز گفــت :تحریمها و خروج

داریــم .بــدون واردات ،بازارهای داخلــی ما دچار

است و ناتو باید با آن سازگار شود .این در حالیست که روسیه

صنایــع مجلس و دولت بــه جمع بندی رســید و موضوع جدیدی

نکردیم.

گذشــته به یکدیگر نزدیک شوند و همین مساله میتواند به

یک تهدیــد امنیتی به دنیا معرفی کنــد و در نهایت به دنبال

سالگرد تاسیس ناتو در لندن بودیم و در همان نشست دبیر

میخرند چراکه ما روی برندینگ و بسته بندی کار

هیچ وجه متصور نیست .نکته اینجاســت که ناتو تمایلی به

دست بدهند .توجه داشته باشید که ماهیت ناتو یک سازمان

دسامبر سال  ۲۰۱۹میالدی شــاهد برگزاری هفتادمین مراسم

ایرانــی را یک ســوم کاالی ترکیه با همــان کیفیت

 ۲۰۴۹میــادی میتواند موجب شــود تا اعضــای ناتو بیش از

که چین دیگر ،آن شریک تجاری بیخطر که غرب زمانی به آن

رزم حســینی با اشــاره به شــیوه نامه جدید تنظیم بازار فوالد گفت:

با تحریمها بخشــی از آن نیز از دست رفت .کاالی

این دلیل اســت که تحرکات این کشور و چشمانداز آن تا سال

وجود آمده است و در نهایت ما شاهد تالش این سازمان برای

اروپا هم از جاهطلبیهای چین نگران شــود .بر این اساس در

صــادرات ما مربوط به نفت و پتروشــیمی بود که

ناتــو تبدیل شــود اما در ایــن میان بحث برخــورد نظامی به

در حوزههــای اقتصادی ،نظامی و سیاســی تبدیــل کند وی

ادامه داد :همین مساله موجب شد تا عالوه بر ایاالت متحده

صادراتی داشــتیم ،قوی ظاهر نشــدیم .بیشــتر

مانند پاکســتان دارد ،میتواند به یک عنصر نامطلوب برای

گذشته ســرمایهگذاریهای زیادی را در اروپا انجام داده است

پکن بنا دارد تا ســال  ۲۰۴۹خود را به یک قدرت جهانی عظیم

گرانســایه تصریــح کرد :بــه طور کلی هــر جا که

از  FATFشــرایط واردات را نیز سخت کرده است.

دارد که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آن را باید کنترل کنیم .بنده

فعلی جمهوری خلق چین در سال  ۲۰۱۲میالدی افزایش پیدا

افغانستان است.

اســت و پیوندهایی با ایران و روسیه و سایر دولتهای شرقی

کرد .بر اســاس آنچه که حزب کمونیســت چین اعــام کرده،

کشــف قیمت نیســت .باید توجه داشــت که قیمت فــوالد داخلی

در ایــن حوزهها برای ایران وجــود دارد .آمریکا در

چالش جدید میدانند .اینکه چرا چین را فرصت میدانند به

امــا بخش دیگری از آنها چنین اعتقادی ندارند .دلیل این امر

شفافیتهستیم.

قوت بگیرد .کاالهای شناختهشده ما فرش ،پسته

صرفا یک دشمن
توجه داشــته باشــید که چین در نگاه ناتو
ً

داشته است که امیدواریم با تقویت تولید ،داللی را گام به گام حذف

نیســت .ما با قیمتهای دســتوری موافق نیســتیم بلکه به دنبال

مهم برند شناخته شــدهای نداریم تا صادرات ما

از آن بســیار متفــاوت خواهد بود .از این جهــت به دلیل آنکه

در زمان به روی کارآمدن «شــی جین پینگ» رئیسجمهوری

این شیوه نامه با هم اندیشی سه نهاد بخش خصوصی ،کمیسیون

وی افــزود :متاســفانه در هیچ یــک از بخشهای

چین ،پاکســتان ترکیه و افغانستان رقبای جدی

کاال خواهیم داشــت فوالد از  ۱۴هزار تومان به  ۱۰هزار تومان رسیده و

کنیم.

کمتر از سالهای گذشته است.

تــا منافع مــردم تأمین شــود .مجلــس بر اصالح ســاختار

با خبرنگار ایلنــا اظهار کرد :بعد از بحران مالی ســال  ۲۰۰۸که

در مورد نهادههای دامی داللی را رد نمیکنم و با بتدریج آن را حذف

امــا از نظــر ارزش ،کیفیت و بازگشــت پول خیلی

و زعفران بودند که متاســفانه امروز رقبای زیادی

بالقوه جدید اســت و بر همین اساس آن را یک فرصت و یک

کنیم .وی ادامه داد :متاسفانه در حوزه نهادههای دامی فساد وجود

نظر حجمی میزان صادرات افزایش داشته باشد

تک مردم موثر خواهد شد و این به قوی شدن کشور منجر

بــا افزایش نقش مردم در اقتصاد کشــور ،قوی شــدن تک

این موارد را در الیحه پیشــنهادی مد نظر قرار داده باشــد،

چین در حال تبدیل شــدن به یک ابر قدرت در عرصه جهانی

باشــیم مثال در هشت ماه گذشــته تولید خودرو  25درصد افزایش

پتروشیمی به شــدت کاهش پیدا کرده و شاید از

در اداره اقتصاد کشــور از دیگر اولویت های مجلس است.

«عســگر قهرمانپور» تحلیلگر مســائل بینالملل در تشریح

متاســفانه رشــد نقدینگی تاثیر خود را در بازارهــای مختلف مانند

مشــکل در صادرات اســت .فروش نفــت و مواد

ضروری است .امیدواریم دولت با توجه به جلسات پیشین

کوچک کــردن دولت به نفــع مردم و افزایــش نقش مردم

رفع تبعیض و کاهش فشارهای معیشتی روی دوش مردم

مستقیم چین را به عنوان چالش اصلی اروپا مطرح نکرد .باید

برای سال آینده  ۱۲میلیون دستگاه لوازم خانگی است.

داشــت :یکــی از دالیــل کاهــش ارزش پــول ملی

تحقق اصالح ساختار بودجه به نفع مردم عدالت گستری،

این اســاس باید بگویم که ناتوی قبــل از ترامپ با ناتوی بعد

 ۹میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید شده و برنامهریزی ما

خســرو فروغان گرانســایه در گفتوگو یی اظهار

وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد :مردمــی کــردن اقتصاد و

تهدید چین برای ناتو ،فرصت است

متعادل شدن کاال می شود .ستاد تنظیم بازار نیز سیاست مقابله با

خودرو نیز با  ۳۰درصد کاهش قیمت مواجه شــده است ۲۸ .درصد

در بازار مواجه میشویم.

هــای بودجه ســر و ســامان بگیــرد و نگرانی مــردم در این

تحلیلگر مسائل بینالملل:

میگذارند سیاست وزارت صمت عرضه و فراوانی کاال است که باعث

داریم.

تضمینی انجام میدهد میبینیم که با کمبود کاال

ایران هســتند .بــازار زعفران نیز بیشــتر در اختیار

باید قبول کنیم که ما در یک جنگ اقتصادی هستیم که تاثیر خود را

وی افــزود :من فکر میکنم با رفع مشــکالت ارزی بعد از این فراوانی

بقیه کاالها مغفــول میمانند .در بخش بازرگانی

در الیحــه موجــود بــا همراهی دولــت و ســازمان برنامه و

از همه دســتگاه ها مسئوالنی در ســتاد تنظیم بازار حضور دارند اما

بسیج و سپاه نظارت به صورت میگیرد و تمرکز بیشتری روی انبارها

اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت :ســاختار توزیع
بــه چنــد قلــم کاالی محــدوده توجه میشــود و

رییــس مجلــس گفــت :در وضعیــت معیشــتی مــردم به

دولــت تــاش خواهیم کــرد تا برخــی از محورهــای اصلی

با زور و چماق ،قیمتها
کاهشنمییابد

تا برخی از خسارتهایی که به واسطه کرونا و شرایط خاص

یکــی از مــواردی که در بررســی الیحــه بودجــه  ۱۴۰۰مدنظر

اقتصــاد مــا را قوی کنــد .ما با توجــه به الیحه پیشــنهادی

اتاق بازرگانی ایران:

در کشــور دچار مشــکل اســت .تنظیم بازار فقط

در تصمیمگیریهای اقتصادی میدانیم.

عادالنــه ،مردمی و با کاهش وابســتگی به نفــت میتواند

نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی

رییــس مجلس گفت :یکی از موارد مــورد توجه ما در الیحه

محمدباقــر قالیباف در جلســه علنــی امروز(چهارشــنبه)

مجلس است ،اصالح بودجه به نفع مردم است .بودجهای

اخبار

ایلنا ـ نایب رییــس کمیســیون بازرگانی داخلی

حمایت معیشتی را در بودجه سال آینده دنبال خواهد کرد

مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور خود گفت:

ش

نمایندگان مجلس شــورای جمهوری اســامی ایران در روز

بانکــی ایــران در اروپــا و و میزان خریــد نفت آنهــا از ایران به

برای لغو تحریمها را به تصویب رساندند.

است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید».

یکشــنبه با  ۲۳۲رأی موافق دو فوریت طرح اقدام راهبردی

شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد ،دولت مکلف

سمت ابعاد نظامی وجود ندارد ،ضروری هستند».

ســالهای گذشــته ایــران را به پیگیــری اهــداف نظامی در
ادعاها را رد کرده است.

ایــران تأکید میکند به عنوان یکــی از امضاکنندگان پیمان

منع گسترش سالحهای اتمی (انپیتی) و عضوی از آژانس

در بخــش بانکــی ،ارزی و حمــل و نقــل مشــکل

وزیران با بخشنامهای ورود به کاالها را سخت کرد،
تخصیــص ارز یکــی از بخشهایی بود کــه با این

بخشنامه دچار مشــکل شد .این مشکالت باعث
شــده واردات ما به شــدت کاهش پیــدا کند و با
کمبود کاال مواجه شویم.

وی افزود :ســختگیریها در بخــش واردات کاال

قاچــاق را افزایــش داد ،حتــی کاالی قاچاقی هم

به خاطــر محدودیتهای مــرزی در دوران کرونا

بسیار کاهش یافته و با کمبود کاال مواجه هستیم.
نایــب رییــس کمیســیون بازرگانی داخلــی اتاق
بازرگانی ایران گفت :ساختار توزیع در کشور دچار

مشکل است .تنظیم بازار فقط به چند قلم کاالی
محدوده توجــه میشــود و بقیه کاالهــا مغفول
میماننــد .در بخش بازرگانــی داخلی ما هیچ کار
مثال در مورد گوجه فرنگی
مفیدی انجام ندادهایمً ،

بعــد از آنکه دولت خرید تضمینی انجام میدهد
میبینیم که با کمبود کاال در بازار مواجه میشویم

و ایــن کمبود کاالهــا ارتباطی با صــادرات ندارد.

نظارت بر توزیع کاال و آمایش تأثیر بیشتری دارد.

وی افزود :نظارت بر تولید کشور نیز باید بیشتری
شــود گاهی کاال آنقدر تولید میشود ،دورریز دارد

و گاهی با کمبود مواجه است و در سالهای اخیز
همیشه شــاهد این موضوع بودهایم .همینطور
واسطهگری نیز نقشــه مخربی دارد .خیلی راحت

واســطهگری را میتوان حذف کرد و بر روی توزیع
برنامهریزی داشت.

بر اســاس متن این طرح« ،دولت جمهوری اســامی ایران

رافائــل گروســی در مصاحبهای هــم در روز دوشــنبه گفته

بین المللی انرژی اتمی ،حق دستیابی به فناوری هستهای

گرانســایه اضافــه کرد :هــرگاه کــه بازار آشــفته

به میــزان حداقل  ۱۲۰کیلوگرم اورانیوم بــا غنای  ۲۰درصد را

نخواهد کرد .وی در یک کنفرانس خبری گفت« :کاهش در

عــاوه بــر ایــن ،بازرســان آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی

بیشترین سوء استفادههایی که در آشفتگی بازار

موظف اســت بالفاصله پس از تصویب این قانون ،ساالنه

توقــف بازرســیها نفعــی نصیــب ایــران و ســایر طرفها

تولیــد و در داخل کشــور ذخیره کنــد و نیازمندیهای صلح

همکاریهایی که ما با ایران انجام میدهیم ،محدودســازی

آمیز صنایع کشــور به اورانیوم با غنای بــاالی  ۲۰درصد را به

یا مانعتراشی در آنها سودی نصیب هیچکس و اول از همه

در بخــش دیگــری از متــن ایــن طرح آمــده اســت« :دولت

وی در ادامه گفــت« :این همکاریها برای اینکه آنها به دنیا

طور کامل و بدون تاخیر تامین کند».

خود ایران نخواهد کرد.

را برای مقاصد صلح آمیز دارد.

تاکنون بارها از تاسیســات هســتهای ایران بازدید کردهاند

امــا هرگز مدرکی که نشــان دهــد برنامه صلح آمیــز انرژی
هستهای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته
باشد ،پیدا نکردهاند.

شــده گروهی سواســتفادهگر از آن سود بردهاند.
صورت میگیرد؛ کمفروشــی ،تقلب و گرانفروشی
است .وی خاطرنشان کرد :ما باید مثل کشورهای
توســعهیافته روی تنظیم بازار و توزیع کار کنیم با
زور و چماق نمیتوان قیمت را پایین نگه داشت.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

ش

اخبار

شهردار تبریز:

بار مالی  ۵۵۰میلیارد
ریالی شیوع کرونا

برای شهرداری تبریز
ســرخاب -شــهردار تبریز با اشــاره به بار مالی  ۵۵۰میلیارد

ریالی شــیوع کرونا برای مدیریت شــهری گفت :شهرداری در
این مدت  ۲۲۵میلیارد ریال برای مقابله با کرونا هزینه کرده
است.

ایرج شــهین باهر اظهار کرد :در حــوزه مقابله کرونا ،نزدیک

به  ۱۱میلیارد تومان هزینه کردیم و عالوه بر  ۱۰میلیارد تومان

مصوبه شورای شهر برای مقابله با این ویروس ،یک میلیارد
دیگر از محل اختیارات شهرداری هزینه شده است.

وی بــا بیان اینکه هزینهکرد شــهرداری در خصــوص کرونا،
در حوزهها و بخشهای مختلف انجام شــده اســت ،افزود:

شــهرداری تبریز عالوه بر ایــن  ۱۱میلیارد تومــان ،به صورت

غیرمســتقیم نیز اقدامات گســتردهای انجام داده اســت که
میتوان به بخشــودگیهای اجاره امــاک در جهت کاهش

توزیع  ۱۰۰هزار کیت تشخیصی سریع ویروس کرونا
در آذربایجان شرقی

ســرخاب ـ رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز
از توزیع  ۱۰۰هزار کیت تشــخیصی سریع ویروس
کرونا در آذربایجانشرقی ،خبر داد.
محمد حسین صومی در گفتوگو با خبرنگاران
بــا بیــان ایــن مطلــب ،گفــت :روزانــه بــه طور
میانگین  ۴۵۰۰کیت تشخیصی سریع کرونا برای
آذربایجان شرقی ،تعلق گرفته است.
وی ،شناســایی بیمــاران کرونایــی و اطرافیــان،
قرنطینــه خانگــی و معکوس ،درمــان خانگی و
تامین نیازهــای بیماران کرونایی و ســالمندان
را از محورهای طرح شــهید حاج قاسم سلیمانی
عنــوان کرد و افــزود :حدود  ۳۰۰۰تیــم مراقبتی
با حضور مراقبین ســامت و بهورزان در راستای
اجــرای طرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در
آذربایجان شرقی تشکیل شده است.

فشار اقتصادی بر مردم ،اشاره کرد.

شهردار تبریز با اشاره به چگونگی استفاده از بودجه مقابله

وی با بیان اینکه در اجرای طرح شهید سلیمانی،
نیــازی بــه آمارســازی نداریــم ،اظهار کــرد :باید
همت کنیم تا ریشه کرونا را در استان با این طرح

لوازم ابتدایی تولید ماسک ،تهیه چرخ خیاطی برای مساجد
و تونل ضدعفونی از جمله اقدامات شهرداری در حوزه کرونا
است.

وی گفــت :عــاوه بر ایــن ،شــهرداری تبریــز از محــل اعتبار
ماده پنج ۱۲ ،میلیارد و  ۵۰۰میلیــون تومان نیز در مناطق و

ســازمانها اعم از آرامستانها و شــرکت واحد هزینه کرده،
ضمن اینکــه خرید تجهیزات آتشنشــانی ،ســاخت تونل

ضدعفونی مقابل ادارات ضدعفونی ،تهیه ماسک برای مادر
و لباس و کاور برای آتشنشــانان از جمله این هزینهکردها

است.

وی با بیــان اینکه بخش عمده هزینهکرد شــهرداری تبریز

سوم هزینهکرد ما راجع به درآمدهایی است که از شهروندان

دریافتنکردیم؛همانندسازمانعونبنعلی،شرکتواحد

اتوبوســرانی تبریز ،ســازمان میادین و پایانههای مسافری

شرکت که مجموع کاهش درآمد ما از آنها به  ۳۲میلیارد ۵۰۰

میلیونتومانمیرسد.

شــهین باهر با قدردانی از همراهی و همکاری شهروندان با
مجموعه شهرداری ،گفت :امیدواریم با اقدامات انجام شده،
شاهد کاهش شــیوع بیماری و در آیندهای نزدیک ریشه کن

شدن این بیماری باشیم.

ایســنا ـ با انتشار اســامی  ۱۶۰هزار دانشمند دو
درصد برتر دنیا توســط موسســه اسکوپوس۱۹ ،
نفــر از اعضای هیــات علمی دانشــگاه تبریز در
لیست دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تبریز با
اعــام این خبر گفت :در لیســت منتشــر شــده
حدود  ۴۳۳نفر دانشــمند از کشورمان در زمره
دانشــمندان دو درصــد برتــر حضــور دارند که
از ایــن تعــداد  ۱۹نفــر از اعضای هیــات علمی و

دشمن هوس ایجاد ناامنی نکند
دشمن بیثباتی امنیتی است تا با تکمیل آن گره ایجاد کرده

دنبــال امنیــت مذاکــرهای و معاملهای باشــد ،بایــد خواب

اختالف داخلی را ببیند که در این راستا دستگاههای امنیتی،
اطالعاتی و نظامی نقشه.های دشمن را خنثی کرده و به این
توطئهنیز پاسخمیدهیم.

وی ادامــه داد :دشــمن هوس ایجــاد ناامنی نکنــد و بداند
پیشرفت علمی کشور با وحدت ادامه خواهد یافت.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به بودجه

خاطرنشان کرد :تحول در ساختار بودجه ضروری بوده و با

توجه به مناطق پیرامونی توسعه متوازن ممکن خواهد بود.

آیا ما بیماریم؟

ادامه از صفحه یک

7سال اســت که طرفین سیاسی مملکت بر سر برجام کل کل
می کنند .سالها اســت که بر ســر پالرمو و.......در حال انتقاد
که چه عرض کنم ؟ انگ وابســتگی به خارج زدن نسبت به یک
دیگر هستند.این گروه طرف مقابل را وابسته و نوکر آمریکا و
غرب می داند و گروه مقابل هم این گروه را نوکر چین و روسیه
! متاسفانه در این عرصه بخش عمده ای از بزرگان سیاسی نیز
خــود میدان دارند و به جای تعدیــل طرفداران به تهییج آنها
اقدام می کنند.
مبــادا روزی بیایــد کــه مردم بــه این جمــع بندی برســند که
هردوگروه راست می گویند!!!
در جریان ترور دانشمند عزیز فخری زاده نیز طرفداران جناح
ها در شبکه های اجتماعی همین مواضع را نسبت به یک دیگر
بیان می کنند و توپخانه اهانت و تمسخر به شدت به طرف ها
شلیک می کند.البته در اینجا تعدادی از نو نمایندگان ناپخته
که درشبکه های اجتماعی فعالند نیز پشت توپخانه ایستاده
و با اتهام هایی عجیب و غریب به دولت و وزارت خارجه زمینه
پاسخ مخالفین خود را فراهم می آورند.
تا آنجا که نگارنده درک کرده است این بیماریهای خودآزاری و
دیگرآزاریاجتماعیباتوصیهوسخنرانیچندانقابلمعالجه
نیست چون بعضی از ســران جناح ها هم خود عالئم را دارند.
شــاید الزم به جراحی باشد یا جامعه شناســان و روانشناسان
اجتماعی بتوانند راه درمان مناسبی را پیشنهاد بدهند.

مسافر از پایانههای مرزی
آذربایجانشرقی

ایرنــا ـ مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای
آذربایجانشــرقی گفــت :بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و
محدودیتهای ناشــی از آن ،میزان تردد مسافر از پایانههای
مرزی استان در سال جاری ۳۷هزار و  ۷۳۵نفر بوده که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته بیش از  ۹۵درصد کاهش دارد.
اورجعلی علیزاده در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :پایانههای
مرزی جلفا و نوردوز در مدت سپری شده از سال جاری شاهد
تردد  ۹۷هزار دستگاه وسایل نقلیه سنگین باری بودند.
وی افــزود :در ســال جاری  ۵۹هزار کامیون کــه  ۲۹هزار و ۵۰۰
دســتگاه از آنهــا ایرانی و بقیــه خارجی بودنــد ،از پایانه مرزی
نوردوز در مرز مشــترک ایران و ارمنســتان و  ۳۸هزار دستگاه
کامیون که  ۱۳هزار دســتگاه ایرانی و بقیه خارجی بودند از مرز
جلفا در مرز مشــترک با جمهوری خودمختــار نخجوان تردد
کردهاند.
علیزاده گفــت :در همین مــدت میــزان واردات و صادرات از
پایانه مــرزی نوردوز  ۶۱۹هزار و  ۶۰۰تن و میزان کاالی ترانزیت
ورودی و خروجی از این پایانه  ۴۱هزار تن بوده است.
وی گفت :همچنین ،طــی این مدت میزان واردات و صادرات
کاال از پایانــه مــرزی جلفا  ۲۵۳هــزار و  ۷۰۰تن و میــزان کاالی
ترانزیــت ورودی و خروجی از این مرز  ۲۲۷هزار و  ۱۰۰تن بوده
است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل آذربایجان شرقی:

لزوم استقرار سامانه
پایش تصویری آنالین
در معدن طالی اندریان

ســرخاب :سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی بر لزوم استقرار سامانه
پایش تصویری آنالین در معدن طالی اندریان تأکید کرد.
احمد موقری در نشســت بررسی امکان ایجاد زیرساختها و
تجهیزات ارتباط صوتــی و تصویری در معدن طالی اندریان،
با اشــاره به لــزوم نظارت بــر رونــد کار معــدن از جمله بهره
بــرداری خــارج از روال معمــول ،بــر اســتقرار ســامانه پایش
تصویری آنالین در آن معدن تأکید کرد.

۵درصد فوت کردند

و احســاس عدم امنیت فکری ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی

اســامی بــر همین اســاس تصریح کــرد :دشــمن نباید به

کاهش  ۹۵درصدی تردد

ابتالی۷۰هزارنفر از جمعیت آذربایجان شرقی به کرونا

ضمن تســلیت شــهید فخریزاده اظهــار داشــت :پرونده

مردم را ایجاد کند و از این تشویش امتیاز بگیرد.

پژوهشگران دانشگاه تبریز است.
اصغر عســگری افزود :در این فهرست به ترتیب
دکتر علیرضا ختائی ،دکتــر ابراهیم بابائی ،دکتر
مرتضی یــاری ،دکتر ســعید زینالــی ،دکتر بهنام
محمــدی ایواتلــو ،دکتر مهــرداد طرفــدار حق،
دکتر وحیــد نورانی ،مرحــوم دکتر نظــام الدین
دانشور ،دکتر ســیامک طلعت اهری ،دکتر جالل
شیری ،دکتر جمشید منظوری لشکر ،دکتر حسن
نمــازی ،دکتر محمد تقــی زعفرانــی معطر ،دکتر

رقیه حاجی بلنــد ،دکتر محمد حســین پورنقی
آذر ،دکتــر حبیــب اشــعثی ســرخابی ،دکتر علی
رستمی ،دکتر سید حسین حسینی و دکتر مهران
صباحــی در جمــع دانشــمندان دو درصــد برتر
جهان براســاس دادههای پایگاه اســکوپوس در
سال  )single year impact( 2019قرار گرفتند.
وی اضافه کرد :فهرســت دانشمندان دو درصد
برتــر ،توســط محققــان دانشــگاه اســتنفورد با
بررســی و ارزیابــی اســتنادات دادههــای پایگاه
اســکوپوس ارائه شده و اســامی  ۱۶۰هزار محقق
و پژوهشــگر در  ۲۲رشــته موضوعی و  ۱۷۶حوزه
تخصصــی بر اســاس شــاخصهای اســتنادی
استاندارد طبقهبندی شده است.
بــه نقــل از روابط عمومــی دانشــگاه تبریز ،این
دانشــگاه در حال حاضر با داشــتن نزدیک ۸۰۰
نفــر هیــات علمــی ،بیــش از  ۲۰هزار دانشــجو،
چندین قطب علمی ،مراکز تحقیقاتی و  ...یکی
از دانشــگاههای جامــع و برتــر در عرصــه ملی،
منطقهای و جهانی است.

اخبار

ش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

ســرخاب ـ روحهللا متفکرآزاد عضو هیأت رئیســه مجلس

نماینده مــردم تبریز ،اســکو و آذرشــهر در مجلس شــورای

و مشارکت بسیج و سپاه بخشکانیم.
به گزارش ایســنا ،رئیس دانشــگاه علوم پزشکی
تبریز در ادامه با اشاره به آمار کرونا در آذربایجان
شــرقی ،گفت :تاکنــون نزدیک به  ۷۰هــزار نفر از
جمعیــت آذربایجــان شــرقی به ویــروس کرونا
مبتال شــدهاند و پنج درصــد از مجموع مبتالیان
کرونایی در استان جانباختهاند.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی در وضعیت
نارنجی کرونایی اســت ،خاطرنشــان کــرد :تنها
پنــج شهرســتان در وضعیــت زرد اســت و بقیه
شهرســتانهای آذربایجان شــرقی از نظر شیوع
ویــروس کرونا در وضعیت نارنجــی قرار دارند و
این استان از لحاظ بســتری بیماران کرونایی در
بیمارســتانها در رتبهبندی وزارت بهداشــت در
رتبه  ۱۹کشور قرار دارد.

 ۱۹استاد دانشگاه تبریز در بین  ۲درصد برتر

با کرونا در شــهرداری تبریز ،گفت :تولید ماســک ،دستکش،

در ارتباط با کرونا مربوط به آرامستان ها است ،گفت :بخش

اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

سرخاب ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از
ابتالی  ۷۰هزار نفر از جمعیت آذربایجان شــرقی
به کرونا خبر داد و گفت :متاسفانه از این تعداد
پنج درصد جان باختند.
محمدحســین صومــی در حاشــیه جلســه
بررســی روند اجــرای طرح «شــهید حاج قاســم
ســلیمانی» در شهرســتان اهر در گفــت و گویی
بابیــان اینکــه محدودیتهــای یکمــاه اخیر
تأثیــر مثبتــی در آمــار ابتــاء و جانباختــگان
کرونایــی در آذربایجــان شــرقی داشــت اظهــار
داشت :در حال حاضر  ۵شهرستان در وضعیت
زرد و مابقــی شهرســتانهای آذربایجان شــرقی
در وضعیــت «نارنجی» قرار داشــته و مشــمول
محدودیتهای این شرایط است.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز از ابتالی
نزدیــک به  ۷۰هــزار نفــر از جمعیــت آذربایجان

شــرقی به ویروس کرونــا خبــر داد و گفت :پنج
درصــد از مجموع مبتالیان به ویــروس کرونا در
استان آذربایجان شرقی جانباختهاند.
وی با اشاره به اینکه حضور افراد باالی  ۶۵سال
و دارای بیماری زمینهای در اجتماعات خطرناک
است ،افزود :افرادی که باالی  ۶۵سال سن دارند
و امرار معــاش آنها با اشــتغال تأمین میشــود
باید شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند ،تا حد
امکان از حضور افراد مسن در اجتماع جلوگیری
کنیم.
صومــی تــداوم محدودیت تردد شــبانه و تردد
بینشــهری در آذربایجــان شــرقی را ضــروری
دانســت و یــادآور شــد :بــرای کنتــرل اپیدمــی
ویــروس کرونا؛ محدودیت تردد شــبانه و تردد
بینشهری در آذربایجان شــرقی بایستی تداوم
یابد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا ذکر
اینکــه بیمــاران مبتــا به کرونــا در تبریــز ،اهر،
مرند ،میانه و ســراب کمتر به مراکز  ۱۶ســاعته و
غربالگری کرونا مراجعه میکنند؛ ابراز داشــت:
آمارهــا اینطــور نشــان میدهد که بــه ازای هر
بیمــار کرونایی شناســایی شــده؛  ۵۵۰تــا ۱۰۰۰
بیمــار کرونایی وجــود دارد و اگر آمــار مبتالیان
شهرســتان اهر محاســبه کنیم  ۲۵تــا  ۳۰درصد
جمعیت اهر به کرونا مبتال شدهاند.
وی بابیــان اینکه اگر  ۱۰۰هزار کیت تشــخیصی
ســریع کرونــا تحویــل دهنــد ،ســهم روزانــه
آذربایجــان شــرقی در حــدود  ۴۴۰۰کیــت
تشــخیص ســریع کرونا خواهیم داشــت ،گفت:
از  ۱۰هزار کیت تشــخیصی ســریع کرونا ســهمیه
آذربایجــان شــرقی ،یک هــزار کیت تشــخیصی
کرونا را در اختیار شهرستان اهر قرار میدهیم.

ارز  4200تومانی از بودجه  1400حذف شد
فارس ـ مژگان خانلو با اشــاره به محاسبات مربوط
به فــروش نفت در الیحــه بودجه ســال  1400اظهار
داشــت :میــزان فــروش نفــت در الیحــه بالــغ بر ۲

میلیون و  ۳۰۰هزار بشــکه نفت در روز در نظر گرفته
شده است.

سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰سازمان برنامه و بودجه

کشور افزود :فروش این میزان نفت شامل صادرات
و پیش فروش نفت میشود.

وی افــزود :صادرات نفــت با قیمــت  ۴۰دالر در هر

بشــکه و ارز محاســباتی  ۱۱,۵۰۰تومــان پیش بینی
شــده اســت و ارز  ۴۲۰۰تومانــی دولتــی از بودجــه
حذف شد.

به گــزارش فارس ،حســن روحانی امروز در جلســه
هیات دولت گفته بود برای سال آینده  2.3میلیون

بشکه نفت در روز پیش بینی شده که شامل فروش
داخلی و خارجی میشود.

قرار بود در ســال جاری  10.5میلیارد دالر ارز  4200به

کاالهای اساسی اختصاص یابد که تا انتهای آبان ماه

بالغ بر  6.7میلیارد دالر پرداخت شده است.

بر اســاس این گــزارش ،بدیــن ترتیب با ســناریوی
دولــت 2.3 ،میلیون بشــکه در روز فــروش نفت در

 365روز سال با احتســاب دالر  11500تومانی بالغ بر

 199هــزار میلیارد تومان درآمــد نفتی نصیب دولت

خواهد کرد.

در ادامــه معــاون اداره کل ارتباطــات زیــر ســاخت و فناوری
اطالعات اســتان نیز از ایجاد ســایت مخابراتی در دو روستای
آســتارگان و عظیــم آبــاد خبــر داد که بــا اتمام آن مشــکالت
اینترنتــی منطقه حل شــده و این دو ســایت میتوانند کامال
محل معدن را نیز پوشش دهند.
به گزارش سرخاب ،در پایان جلسه مقرر شد شرکت مخابرات
اســتان کمیــت و کیفیــت وجــود زیرســاختهای الزم بــرای
برقــراری ارتبــاط صوتــی و تصویــری آنالین در محــل معدن
اندریــان و آمادگــی یا عدم آمادگی شــرکت مخابــرات را برای
شــروع عملیات اجرایــی ،اعالم و پس از وصــول آن مراتب به
ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت اســتان منعکس شــود تا
ســازمان صمت در اجرای مصوبات جلسه  99/8/28مبنی بر
ایجاد سیســتم پایــش تصویری آنالین در محــل معدن برای
نظارت مستمر ضمن هماهنگی با شــرکت مخابرات استان،
برابــر مقررات و دســتورالعملها و قــرارداد فیمابین ،ظرف
مدت یک ماه شرکت پیمانکار را ملزم به ایجاد بستر و ساختار
الزم برای تبادل اطالعات کند.

خلیفهگری ارامنه آذربایجان ترور
شهید فخریزاده را محکوم کرد

ن بــا صدور
ســرخاب ـ شــورای خلیفهگــری ارامنــه آذربایجا 
پیامی حادثه ترور شهید محسن فخریزاده را محکوم کرد.
بــه نقــل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
استان ،در متن این پیام آمده است:
خبر ترور ناجوانمردانه شهید دکتر محسن فخریزاده ،رئیس
فقید ســازمان پژوهــش و نــوآوری وزارت دفاع و پشــتیبانی
نیروهای مسلح موجب نهایت تاثر و تاسف گردید.
ضمن محکوم نمودن این اقدام ضدبشــری دشمنان ملت و
ســرزمین ایران ،شهادت دانشــمند واالمقام دکتر فخری زاده
را به مقام معظم رهبری ،حضرت آیت هللا خامنهای ،ریاســت
محتــرم جمهور ،مســئولین محتــرم نظام جمهوری اســامی
ایران ،جامعه علمی کشــور ،ملت غیور ایــران و خانواده معزز
ایشــان تســلیت عرض نموده،از درگاه خداوند متعال برای
روح آن شــهید واالمقام علــو درجات و برای بازماندگانشــان
صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.
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اخبار

یارانهپنهان۲۰۰هزارمیلیاردتومانیبنزین
سر بیکاله محرومان
و ِ

طرح «هر ایرانی ۲۰ ،لیتر بنزین»
به سرانجام میرسد؟

تسنیم -محاسبه قیمت تمامشده تولید بنزین در ایران و محاسبه میزان یارانه پنهانی

که در مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در داخل کشور پرداخت میشود ،پارامترهای

متعددی دارد؛ اما طبق محاســبات ســاالنه چیزی بالغ بر ۲۰۰هزار میلیــارد تومان یارانه
بنزینپرداختمیشود.

پس از آنکه در آبان ماه ســال گذشــته بهیکباره با افزایش قیمت بنزین و ســهمیهبندی

دوباره این فرآورده اســتراتژیک نفتی مواجه شــدیم ،یکــی از واکنشهایی که به این طرح
ناگهانی مطرح شــد ،عدم تطبیق آن بــا عدالت اجتماعی بود ،چرا که در این شــرایط ،هر

خانوادهای که وســیله نقلیه بیشتری داشته باشد ،بیشــتر از یارانه بنزین بهره میگیرد و
خانوادههاییکههیچوسیلهنقلیهایندارند،هیچبهرهایاز یارانهبنزیننخواهندداشت.
* هزینه تمامشده تولید بنزین چقدر است؟

اینموضوعکهقیمتتمامشدهتولیدبنزیندر کشور چقدر استوچهمیزانیارانهبابت

بنزین پرداخت میشود ،پیچیدگیها و پارامترهای بسیار متعددی برای محاسبه دارد.

نفت بهعنوان انفال جزو ثروت ملی محسوب میشود که متعلق به تمام نسلهای این

کشور است ،ازاینرو عواید حاصل از نفت باید برای سرمایهگذاریهای بلندمدت و ایجاد

ارزش افزوده بیشتر برای بهرهمندی تمام نسلها هزینه شود ،با این حال ،بخشی از نفت
تولیدی کشور (یکمیلیون و  800هزار بشکه در روز) صرف تولید فرآوردههای نفتی در 9

پاالیشگاه نفت خام میشود ،عالوه بر این روزانه حدود  400هزار بشکه میعانات گازی نیز

برای تبدیل به فرآوردههای نفتی به تنها پاالیشگاه میعانات گازی کشور (پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس) ارسال میشود.

هر لیتر نفت خام حدود  7000تومان

براســاس میانگین قیمت فعلی نفت ایران که هر بشکه نفت در بازارهای جهانی حدود
 45دالر فروخته میشود ،اگر آن را بهقیمت ریال آن بر  159لیتر (هر بشکه) تقسیم کنیم هر

لیتر نفت خام کشــور (با نرخ دالر  24500تومانی) حدود  6هزار و  934تومان ارزش دارد،

حال برای تبدیل نفت خام بــه فرآوردههای نفتی قابل عرضه باید این نفت پس از یک

فرآورش اولیه به محل پاالیشگاه منتقل و پس از فرآیندهای مختلف پاالیش به انبارهای
فرآوردههای نفتی منتقل و از آنجا توسط نفتکشهای حمل زمینی به جایگاههای عرضه

ســوخت حمل شــود که تمام این مراحل هزینهبر است ،از ســوی دیگر برای تصفیه هر
بشــکه نفت خام حداقل  20هزار دالر در یک پاالیشگاه متعارف باید سرمایهگذاری شود،

یعنی با فرض وجود یک پاالیشــگاه 300هزار بشــکهای که مازوت آن حتــی زیر  10درصد
نیاید 6،میلیارد دالر باید هزینه شود که چهار تا پنج سال نیز زمان میبرد و تنها 25درصد
آن بنزین خواهد بود.

30درصد مالیات و عوارض روی قیمت بنزین

عالوه بــر این هزینهها قیمت نهایی فرآوردههای نفتی در کشــور با افــزودن مالیات بر

ارزش افزوده و عوارض توســط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی محاسبه میشود.
براســاس ماده  16فصل ســوم و مــاده  38فصل هفتم قانــون مالیات بــر ارزش افزوده
مصوب سال  ،87نرخ مالیات برای انواع بنزین  20درصد و نرخ عوارض برای انواع بنزین،

نفت ســفید و گازوئیل  10درصد و نفت کوره  5درصد اعمال میشــود ،بنابراین برای هر

اندیشه هنر  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

قطعات گمشده صنعت خودروی ایران همینجا است
بهنام عبداللهی

در واقع نامه شرکت طراحی ،مهندسی و تأمین

موردنیاز خــودرو در کشــور در آذربایجان

 ۷۰درصــد واحدهــای قطعــه ســازی خــودروی

تیرماه امسال ،نمونهای از تأثیر افزایش قیمت

وزنی تنها حــدود  ۳۰درصد قطعات مورد

قطعــه ســازان معتقدند عــدم حمایــت دولت و

در متــن این نامــه آمده بــود که «بــا توجه به

میشود.

هزینهای در ســال  ۱۳۹۹وفق قرارداد فیمابین

شــرقی به میان میآید ،نمیتوان سخن را

کشــور در آذربایجانشــرقی فعالیــت دارنــد ،امــا
خودروســازان ســبب کمرنگ شــدن نقش آنان در

صنعت خودروسازی شده است.

قطعات ایرانخودرو به انجمن قطعهسازان در

رفتن یا پایین آمدن قیمتش صحبت کردهایم.

تولیــد” بــا موافقــت محتــرم مدیریت ارشــد

افتتاح کارخانههای ایران خودرو و ســایپا در نقاطی

صنعت قطعه ســازی در آذربایجان شرقی رابطه

تداوم تولید پایدار ،شــفافیت مالی و تدقیق بهای

عامل دیگری است که حاال باعث شده قطعه سازان

کشــور  ۲۵۰میلیــون دالر صرفــه جویــی ارزی بــه

محترم قطعه ســازان همچون گذشــته ما را در این

محوری خــود در صنعــت خودروســازی را از دســت

انســانی فعــال در واحدهــای تولیــدی و ارتقای

همــه اینهــا در حالــی اســت کــه در کشــور مــا

با ایــن حال بــه گفته موســی نیرومنــد ،مدیرعامل

علی جهانگیری ،معاون امور اقتصادی اســتاندار

قطعهســازی وجود دارد که شاید با اندکی توجه به

درصد شــرکتهای قطعه سازی کشور در آذربایجان

شــرایطی که کشــورمان با مشــکالت ارزی مواجه

این استان میتواند تحولی در صنعت خودروسازی

طرفــی مانع خــروج ارز از کشــور شــده و از طرفی

خودرو بیشتر بود یا دســتکم بیشتر به چشــم

برابری میکرد ،قیمتها تخت گاز باال رفت.

قیمت تأمینی در دستور کار قرارگرفته و دعوتنامه

شرقی کمرنگ شده است؟

توجه بهضرورت بهروزآوری قیمت قراردادها جهت

از کشــور که از نظــر قطعه ســازی پشــتیبانی ندارد،

تمامشــده محصوالت انتظــار میرود کــه انجمن

«چــرا خودروهایی کــه در داخل تولید میشــود،

امر مهم یاری فرمایند».

این ســوال همان افرادی است که حاال خیال خرید

کارخانههــای و واحدهــای توانمنــدی در حــوزه

باید به این اندازه با افزایش قیمت مواجه شود؟»
خــودرو موردعالقهشــان ،حتــی در خــواب هــم از
کوچهشان رد نمیشود.

قیمت خودرو قطعه قطعه گران میشود

این حــوزه ،از طرفی بتوان جلــوی واردات قطعات
خودرو با ارز چندین هزارتومانی را گرفت و از طرفی

خــودرو از قطعــات کوچکــی تشکیلشــده کــه

کامال بومی تحقق بخشید.
به رؤیای تولید خودروی
ً
آذربایجان شرقی

بهوســیله دانش بشــری به هم متصل میشــود.

نیــروی متخصــص در حوزه قطعهســازی

چرا فعالیت واحدهای قطعه سازی آذربایجان

ســری اول ســازندگان ارسال گردیده اســت .لذا با

وقتی پساندازشــان با قیمت خــودرو موردعالقه

یکی از اصلی ترین سرمایههای این استان،
است که دانشی پنجاه ساله دارد.

تقریبا بــر روی قیمت تمام
اگرچــه گرانیهای اخیر
ً

موردعالقهشــان پسانــداز کرده بودند و درســت

در کارخانههــا و دســتگاهها خالصــه کرد.

حفــظ جریــان تولیــد و تحقق شــعار “جهش
ایرانخودرو و شــرکت ساپکو فرآیند بهروزآوری

میآمد .افراد بســیاری ســالها برای خرید خودرو

وقتی ســخن از قطعــه ســازان آذربایجان

تغییرات نــرخ ارز ،نهادهای تولید و ســرفصل

خودرو ،هر روز در زندگی مــا ایرانیها حضور دارد؛

کاالهــا اثرگذار بوده اســت ،امــا این تأثیــر در بازار

نیاز خودروی کشــور در این اســتان تولید

قطعات در قیمت نهایی خودرو است.

و لزوم حمایت از زنجیــره محترم تأمین جهت

حتما درباره باال
حتی اگر یک روز ســوارش نشــویم؛
ً

شــرقی قابل تولید اســت اما امروز از نظر

پیشینه  ۵۰ساله صنعت قطعه سازی

آذربایجان شــرقی روز به روز ضعیفتر شده و نقش

بدهند.

شــهرکهای صنعتی آذربایجان شــرقی ،بیش از ۷۰

شرقی اســتقرار دارد .این یعنی تقویت قطعه سازان
کشور به وجود بیاورد.

رضــا عیــن هللا زاده ،معــاون امــور صنایع ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی

هزاران نفر به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم با
دارند و تقویت این صنعت نــه تنها برای اقتصاد

همــراه دارد ،بلکــه موجب تقویــت انگیزه نیروی
میزان بهره وری و خالقیت هم میشود.

آذربایجــان شــرقی در ایــن بــاره میگویــد :در
اســت ،فعاالن قطعه ســازی آذربایجان شــرقی از

دیگــر از بیــکاری جوانــان مســتعد جلوگیــری
کردهاند.

اخیرا تفاهم نامهای بین قطعه
او ادامه میدهد:
ً

دقیقا
بــرای پیــدا کردن قیمــت خــودرو هم بایــد
ً
به همین شــکل موضوع را ســادهتر کرد؛ ســاده و

بــا کنار هم قرار دادن اســامی قطعه ســازان معتبر

معتقد است ،فرســودگی ماشــین آالت و تکنولوژی،

خودروســازان و البتــه مســئوالن حــوزه صنعــت

قطبهای توانمند حوزه قطعهســازی خودرو یاد

خودروســازهای بــزرگ مثــل ســایپا و ایــران خودرو

تولید خودروهای باکیفیت سنگین و کشندههای

افزایــش بیرویــه و سرســامآور قیمــت خــودرو را

نیمقرن پیشازاین ،این شرکتها نهتنها در ایران،

است .او گفت :حدود ۶۰۰واحد صنفی فعال در زمینه

تقریبا همه چیز برای بازگشــت قطعه سازان
حاال
ً

داشتند و با شرکتهای خودروسازی در کشورهایی

هستند.

کوچک بهاندازه قطعاتش.

خودرو ،مدتهاست که یکی از اصلیترین عوامل
افزایــش قیمــت نهایــی قطعــات خــودرو عنوان

میکنند.

میتــوان از آذربایجــان شــرقی بهعنــوان یکــی از
کرد.

بلکــه در بــازار خــودروی جهان حرفی بــرای گفتن

رضا شیوا ،رئیس شورای رقابت خودرو گفته بود که

همچون آلمان و سوئد همکاری میکردند.

و طبیعی اســت که این روند باعث افزایش قیمت

مینشینیم ،آنها در حالت کلی از دو عامل سخن

تورم باعث افزایش قیمت قطعات خودرو میشود

پایانی خودرو هم میشود.

«زمانی کــه قیمت فوالد ،آلومینیوم ،پلیاســتر و …

افزایــش پیدا میکند ،باید شــاهد افزایش قیمت
نهایی کاال باشــیم ،در کاالهــای دیگر هم این اتفاق
رخ میدهــد ».ایــن را هــم رئیــس شــورای رقابت

خودرو در شهریورماه امسال گفته بود.

تحقق رؤیای تولید خودروهای کامال بومی

کمبــود نقدینگی ،عــدم پرداخت مطالبات توســط
مهمترین مشکالت قطعه ســازان آذربایجان شرقی
تولید قطعات خودرو در اســتان مشــغول فعالیت

هم میتوان با تکیه بر قطعه سازانی که در کشور و

عدم مصرف قطعات تولید شــده در داخل استان از
شــرقی دو علــت عمــده دارد؛ یا تیراژ تولیــد خودرو

خودروسازی فعالیت میکند به کار گرفته شود تا

میگویند که موجب رکود و کمرنگ شدن نقششان
اولین عامــل عدمحمایت دولت از قطعه ســازان

در داخل اســتان پایین اســت و یا به شرکتهایی که

مشکالت اقتصادی فراوان ،حمایت از قطعه سازان

کمتر از نصف توان تولیدی قطعات خودروی

اغلب با سرمایه و دارایی خود سر پا ایستادهاند.

استان به گذشته درخشان خود آماده است .هنوز

آیندهای که قطعات تولیدشــده به دســت جوان

نظر معاون امور صنایع ســازمان صمت آذربایجان

در اولویــت دولت قرار نگرفتــه و فعاالن این حوزه

قدرتمند با برند آذربایجان شرقی باشد.

عین هللا زاده یادآور شد :قطعات تولید شده توسط

وقتــی پای حرف قطعه ســازان آذربایجان شــرقی

اســت .بهطوریکــه در ســالهای اخیــر و باوجود

اســت و امیدواریــم نتیجــه ایــن اقدام مشــترک،

استان خودمان با مشکالت اقتصادی میجنگند،

قطعه سازان ،در خود استان مصرف نمیشود.

در صنعت خودرو ایران شده است.

ســازان و شــرکتهای خودروســازی امضا شــده

خریدار مرکزی است ،وابستهاند.

کشور در آذربایجان شرقی تولید میشود

عیــن هللا زاده اعالم میکند که  ۷۰درصد قطعات

آیندهای بهتر برای خودروسازی ایران متصور شد.
ایرانی ،توســط جوان ایرانی دیگری که در کارخانه

جــوان ایرانی دیگری بتواند بــا افتخار و با قیمتی
معقول خودروی ســاخت داخل ســوار شود .این
آرزویی دور نیســت اما آیا ارادهای برای تحقق این
آرزو هست؟

مهر

لیتر بنزین  30درصد مالیات و عوارض (شــامل  20درصد مالیــات و عوارض و  10درصد

مالیات ارزش افزوده) و برای هر لیتر گازوئیل  11.5درصد (شــامل  10درصد عوارض و 1.5

گزارش مرکز پژوهشها بعد از یکسال رسانهای شد

درصد مالیات ارزش افزوده) لحاظ میشود.

هزینه پاالیش یک بشکه نفت خام در ایران  2دالر در هر بشکه است

دولت چقدر از گران شدن بنزین سود کرد؟

هزینــه پاالیش یک بشــکه نفت خام در پاالیشــگاههای ایران حدود  2دالر در هر بشــکه

است .هزینه کارمزد جایگاهدار ،تانکر و کارمزد به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نیز

حدودا  250تومان است.
بهازای هر لیتر
ً

اگر تمامی ارقام مذکور را در نظر بگیریم ،میتوان گفت در زمان حاضر قیمت تمامشــده
بنزیــن برای دولت با تمامی عوارض و هزینههــا ،حداقل چیزی در حدود  5هزار تومان
در هر لیتر است.

چقدر یارانه پنهان بنزین داریم؟

از آبان  98تاکنون که بیش از یک سال از سهمیهبندی بنزین میگذرد 14 ،مرحله سهمیه
60لیتــری بنزین با قیمت  1500تومان در هر لیتر برای خودروهای شــخصی و  14مرحله

سهمیه25لیتری بنزین برای موتورسیکلتها واریز شده است.

رویداد - ۲۴با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح

دهم با متوســط مصرف  ۹۲.۵لیتــر در روز و کمترین

بیشتر در دهکهای درآمدی پایین از افزایش قیمت

گرفتار میشــوند ،به نسلهای آتی شــان نیز منتقل

ســال گذشــته ،مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی

از سوی دیگر مصرف دهک دهم و اول در خانوارهای

و ثانیا به دلیل بعد خانوار ،یارانه معیشــتی بیشتری

 ۵۲درصد از متضررین ،خودرو دارند

اصالح قیمت بنزین توســط ســران ســه قوه در آبان

وضعیت متضررین اصالح بنزینی پرداخته و نشــان
داده حدود  ۳۲میلیون نفر در کشــور که عمدتا برای
دهکهــای با درآمــد باال قــرار دارند ،از این سیاســت

مصرف نیز در دهک اول با  ۲۰.۴لیتر برآورد شده بود.
روستایی به ترتیب  ۶۵.۷و  ۸.۴لیتر در روز تخمین زده
شــد؛ بنابراین میانگین مصرف بنزین در ســه دهک
شهرنشینی که بیشــترین ضرر را دیدهاند ،حدود ۸۰

بنزین اســت ،چراکه اوال مصــرف بنزین کمتری دارند
دریافت میکنند .تاکید این نهاد پژوهشــی در حالی

اســت که با اســتناد به گزارش  ۲۵آبان «میراث اصالح

درصد افزایش داشــته اســت؛ بنابراین اگر نه فقط از

کــه جمعیتی بالغ بر  ۵میلیــون و  ۸۵۷هزار و  ۶۲۶نفر

مرکز پژوهشها معتقد است افزایش میزان مصرف

بعد یارانههای معیشتی و جبران رفاه خانوارها بلکه

مجموعا720لیتر بنزین1500تومانیبهکارتسوختخودروهای
در طولیکسالدر12نوبت
ً

اعتمــاد در ادامــه نوشــت :باتوجــه به اینکــه گزارش

از یارانه انرژی بیشــتر در شــرایطی که قیمتها پایین

مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد ،زیان دهکهای با

نســبت بــه قیمــت بنزیــن آزاد 3000تومانــی ،در  12نوبت (یک ســال) چیــزی در حدود

اســت که چــرا پیــش از اجرای ایــن طــرح ،تحقیقات

به بــاور این نهاد برای بررســی متضررین و منتفعین

بنزین بر اساس فوب خلیج فارس بهطور میانگین در یک سال اخیر ارزش داشته است.

زیاندیدگان اصالح قیمت بنزین ۴۱.۵۳،درصد از کل

18هزارتومانی قیمت دالر در یک ســال گذشته ،چیزی در حدود  9هزار تومان در هر لیتر،
یارانه بنزین 1500تومانی چقدر است؟

شخصیو 300لیتر بنزین1500تومانیبهکارتسوختموتورسیکلتهاواریز شد.

یکمیلیون و  80هزار تومان هر خودرو و  450هزار تومان هر موتورســیکلت یارانه بنزین
دریافتکردهاند.

اگر این یارانه را بر اســاس هزینه حداقل 5هزارتومانی تولید و عرضه بنزین برای دولت
محاســبه کنیم ،برای هر خودرو  2میلیون و  520هزار تومان و برای هر موتورسیکلت یک

میلیون و  50هزار تومان یارانه پنهان بنزین در یک سال گذشته پرداخت شده است.

اگــر این یارانه را بر اســاس قیمت بنزین در فوب خلیج فارس (بهطور متوســط) در یک

ســال گذشــته محاســبه کنیم ،برای هر خــودرو  5میلیــون و  400هزار تومــان و برای هر
موتورسیکلت 2میلیون و 250هزار تومان یارانه بنزین تعلق گرفته است.

اما فقط بنزین 1500تومانی دارای یارانه پنهان نیست ،بلکه بنزین 3000تومانی نیز یارانه
پنهان دارد و اینکه ســاالنه چقدر یارانه پنهان بنزیــن برای مصرف این فرآورده نفتی در

کشور پرداخت میشود ،بر اساس محاسبات اتاق بازرگانی ایران ،این رقم در مجموع بالغ

بر 200هزار میلیارد تومان است.

یارانه بنزین به سفره خانوادههای بدون خودرو هم میرسد؟

طرحی در کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی در مرحله مطالعه و بررسی قرار دارد
که بر اســاس آن ،این میزان یارانه بنزین فقط به دارندگان موتورسیکلت و خودرو تعلق
نگیرد ،بلکه بین تمامی افراد جامعه ،حتی کســانی که وسیله نقلیه شخصی ندارند نیز
تقسیمشود.

بر اساس این طرح ،به هر ایرانی روزانه7دهم لیتر بنزین تعلق میگیرد ،بهعبارتی هر فرد

هشــتم تا دهم قــرار دارند .با اســتناد به ایــن گزارش

در روز بود.

افرادجامعههستند.

بنزین با باالتر رفتن دهک درآمدی ،یعنی برخورداری

این نهاد ،مهم و رسمی تلقی میشــود ،سوال در این
و گزارشهــای اینچنینــی منتشــر نمیشــود؟ البتــه
خبرگزاری فارس عنوان کــرده که این گزارش که اخیرا
منتشــر شــده ،یک هفته پس از اجــرای افزایش ۳۰۰

درصدی قیمت بنزین انجام شده ،اما «به تازگی مجوز
انتشــار گرفته اســت ».نکته دیگری که در این گزارش

نهفته اســت ،افزایش حدود  ۳هــزار میلیارد تومانی

منابع نسبت به مصارف است.

این سیاســت الزم اســت تغییراتی که افزایش قیمت

بنزین و یارانههای حمایتی بر رفاه خانوادهها داشته،

بررسی شود.

جبران زیان دهکهای اول تا هفتم

نشده است.

اعالم متضررین پس از اجرای طرح

از مبالغی است که خانوارهای حاضر در این دهکها
دهــک اول درآمدی در شــهر نیــاز به  ۴۸هــزار و ۶۹۰

تومــان برای جبران رفاه از دســت رفتــهاش دارد؛ در

حالی که  ۱۶۶هزار و  ۱۱۵تومان یارانه دریافت میکند.

ایرانی ماهانه 20لیتر سهمیه بنزین دارد که برای کسانی که وسیله نقلیه شخصی ندارند،

فردا کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،طرح سهمیهبندی بنزین بر اساس خانوار

این طرح محسوب میشوند.

فاز مطالعه و بررسی ،وارد فاز قانونگذاری شود؛ اما در صورت تبدیل آن به قانون ،نظام

مختلــف درآمدی در شــهر و روســتا از بنزین منتشــر

دارند.

چقدر درآمد نصیب دولت شد؟

با گذشت یک ســال از اجرای سیاســت اصالح قیمت
بنزیــن ،هنوز یک گزارش مســتند در رابطــه با منابع

و مصــارف ایــن طرح ازســوی دولت منتشــر نشــده

اســت .یکی از مهمترین ایرادات اجرای این سیاســت

در همــان آبــان ماه ســال گذشــته ،از لحــاظ اجرایی

«عــدم اطمینان مردم و برخــی نمایندگان مجلس از

در بخــش دیگــری از این گــزارش ،ســهم خانوارهای

برآورد شده است .براســاس آن متضرران شهری این

به کســری بودجــه دولت ،ایــن ادعا برای بســیاری از

است که  ۱۳.۵درصد از کل خانوادههای شهری یا یک

میلیــون و  ۷۰۳هزار و  ۳۰۹را شــامل میشــود .تعداد
خانوارهــای متضرر در هفــت دهک پاییــن درآمدی

در روســتاها نیز بین  ۰.۳۹تا  ۶.۱درصد اســت که ۲.۸۹
درصــد از کل روســتاییان یــا  ۱۱۴هــزار و  ۲۷۹را در بــر

خانوادههای کمدرآمــد» بود .به عبارت بهتر با توجه

افراد به طور کامل باورپذیــر نبود .عالوه بر این ،ارایه

برخی اطالعات غیردقیق توســط مخالفیــن طرح و
عدم شفافسازی دولت در مورد منابع حاصل به این

مساله دامن زد.

بــا این حال پیــش از اجرای سیاســت افزایش قیمت

بنزین ،سازمان برنامه و بودجه پیشبینی کرده بود

میگیرد .با اســتناد به این گــزارش کل خانوادههایی

منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸

دهکهای هشــت تــا  ۴۱.۵ ،۱۰درصد یــا  ۱۰میلیون و

هزار و  ۸۷۷میلیارد تومان در ســال باشــد .بیش از ۳۰

دهک برای جبران رفاه خود بــه  ۱۸هزار و  ۵۷۱تومان

ایــن طرح رفته بود ،در گزارشــی به ضرر ســه دهک با

مابقی متضــرران خانوارهای بدون خودرو هســتند

اختصــاص تمامی منابع حاصل از افزایش قیمت به

 ۴۲۳هــزار و  ۷۹۰یا  ۳۲میلیــون و  ۳۷۴هزار و  ۴۵۰نفر

نیاز دارد.

مطلق فقــط دهکهای  ۸و  ۹و  ۱۰هســتند و حتی در

متضرر شدهاند

میــزان یارانــه پرداختــی به دهــک اول درآمــدی در

بازوی کارشناســی مجلس که یک هفته پس از اجرای

درآمد باال اشــاره کرد ،اما به بــاور این نهاد متضررین

صددرصد دهکهای با درآمدهای باال

کــه از این طــرح متضرر شــدند با فرض ضــرر کامل

روســتاها  ۱۵۲هزار و  ۱۰۹تومان است در حالی که این

طرح افزایش قیمت بنزین به سراغ بررسی متضررین

از اجرای این طرح افزایشهای چند باره پیدا کرد.

بررسی کرده است .بر این اساس یارانههای معیشتی

هزار میلیارد تومان آن برای کمک به  ۶۰میلیون ایرانی
چه کاری است .هر چند به نظر میرسد به بودجه وارد

دهک هزینه بیشتری بر مواد غذایی میدهند که پس

طــرح در دهکهای اول تا هفتم بین  ۲تا  ۲۷.۸درصد

هــر دهک بــرای جبران هزینههــای خود نیــاز دارد،

بــرای جبران زیان خــود ،نیاز دارند .بــه عنوان مثال

درنظر گرفته شــده ،اما مشخص نیست مابقی برای

درآمدهای پایینتر محتملتر خواهد بود ،چراکه این

مرکز پژوهشها در ادامه گــزارش خود مقادیری که

طبق آنچه وزارت نفت منتشــر کرده ،منابع حاصل از

این طــرح  ۳۳هزار و  ۸۰۰میلیارد تومــان بوده که ۳۰

از بعد هزینههای ســایر کاال و خدمــات نیز این طرح

متضرر در دهکهای مختلف درآمدی در شهر و روستا

که به دهکهای اول تا هفتم پرداخت میشود ،باالتر

دهکهای پایینتر نیز خانوادههایی قرار دارند که به

امکان فروش این سهمیه فراهم خواهد شد.

است و به آنها یارانه بیشتری تعلق میگیرد .هر چند

شده که تنها  ۵۲.۷۲درصد از متضررین خودرو دارند

بنزینی» قیمت یک ســبد مشــخص از کاالی خوراکی

لیتر در روز اســت .این رقم برای روستاییان  ۵۴.۳لیتر

قیمــت بنزیــن در فــوب خلیــج فــارس  50ســنت دالر اســت که بــا توجه بــه میانگین

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشها نیز برآورد

که شــامل  ۲۶میلیــون و  ۵۱۶هــزار و  ۸۲۴نفر اســت.

در فاصلــه آبــان  ۹۸تــا آبان ســال جــاری حــدود ۲۶

زیان دیدهاند .خانوادههای زیاندیده در دهکهای

شود.

است.

با لحاظ درآمد ناشی از صادرات این فرآورده نفتی ۳۳
هزار میلیارد تومان این رقم صرفا برای پرداخت یارانه
نقدی وعده داده شده موردنیاز است.

حرکت به ســمت دهکهای با درآمــد باالتر ،عالوه بر

اما نکته نگرانکننده در این گزارش که البته یک هفته

باتوجــه به نزدیکی درآمد خانــوار در دهکهای  ۶و ۷

پیدا میکند .به گونهای که سه دهک آخر عمال یارانهای

به نمایندگان داده شد ،ضرر یک میلیون و  ۸۱۷هزار و

یارانــه ،به احتمال زیاد بر تعداد خانوارهای متقاضی

افزایش مبلغ جبران رفاه از دست رفته ،یارانه کاهش

پس از اجــرای طرح افزایش  ۳۰۰درصد قیمت بنزین

و  ۸و دشواری شناسایی  ۷دهک پایین برای پرداخت

نمیگیرند .با اســتناد به این گــزارش میانگین رفاه از

 ۵۸۸خانوار یا  ۶میلیون و  ۶۸۲هزار و  ۴۱۲نفری اســت

و دریافتکننده بسته حمایت نقدی افزوده خواهد

را در دستور رسیدگی خود دارد ،اگرچه بهنظر نمیرسد این طرح به این زودیها بتواند از

براساس آنچه این گزارش از میزان مصرف دهکهای

برای خانوادههای شهری و  ۱۰۲هزار و  ۷۵۶تومان برای

این تعداد خانوار چارهای اندیشــیده نشود ،چهبسا

منابــع حاصلــه ( ۳۳.۸هــزار میلیارد تومــان) صرف

سهمیهبندی بنزین تغییر اساسی و ساختاری خواهد داشت.

کرده ،بیشــترین مصرف بنزین در شــهرها در دهک

آنچــه مرکــز پژوهشهــا بــر آن تاکیــد دارد ،منفعت

دلیل مصرف بنزین به هر دلیلی ،جزو زیان دیدگان

دست رفته از سه دهک درآمدی باالتر ۱۶۵ ،هزار تومان
خانوادههایروستاییاست.

که در دهکهای اول تا هفتم زندگی میکنند .اگر برای

دهک درآمدی شان تغییر کند و به دهکهای پایینتر

بروند .در این صورت چهبســا فقر مطلقــی که در آن

شــد .بدین ترتیب پیشبینی میشــود ،در عمل کل

حمایت شــده و حتی این خطر وجود دارد که طرح با
کسری نیز مواجه شود.
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کروناپالساندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

چرا آقایان از خود نمیپرسند ترور دانشمندان در چه سالی در کدام دولت و با چه هدفی آغاز شد؟

انقالبی نماها تاریخ ترورها را مرور کنند؛ آن زمانی که قطعنامهدان پاره نشد!
زهره نوروزپور

تــا  1390صورت گرفت .اســامی آنهــا به ترتیــب عبارتند از

اســت.طرف به آســانی می گوید ظریف جاسوس است و

متاســفانه عملیات تروریســتی اخیر محملــی برای برخی

شــهریاری در سال  ، 89شــهید مصطفی احمدی روشن و

نمی افتد.می گوینــد پدربزرگ ظریف عامــل بهایی ها و

افراد بــه ظاهر انقالبی از هر توهیــن و نفرت پراکنی علیه

ســال  90و در نهایت پس از برجام،شــهید فخــری زاده در

دعواهای جناحی در داخل کشــور شده تا حدی که برخی

دولت و دســتگاه دیپلماسی فروگذاری نکرده و تالش می
کند کــه جبهه داخلــی را در این زمینه متهم اصلی نشــان

دهند!.

 :شــهید مســعود علیمحمدی در سال  ،88شــهید مجید
رضا قشــقایی در سال  ،90شــهید داریوش رضایی نژاد در

شــده ،این روزها باال گرفته اســت .عمده دعــوای جناحی

کشــورمان و جلوگیــری از احیــای توافق هســته ای ایران
اســت ،اما بحــث حول ایــن دو موضــوع نیســت برخی از
دلواپســان داخلی می گویند ترور شــهید فخــری زاده به

دلیل اقدامات دولت روحانی و سیاســت خارجی او بوده

اســت .ارتش ســایبری این مخالفــان در توئیتــر و فضای

مجــازی مدعی شــده اند کــه تیم دیپلماســی به ریاســت

محمدجواد ظریف پای بازرسان اتمی را به داخل کشور باز
کرد که آنها در قالب بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی

از چهره های هسته ای ایران جاسوسی کرده اند!

ترور هدفمند بودیم؟ چرا اقایان از خود ســوال نمی کنند
که چه کسی چهره دانشمندان هسته ای را رسانه ای کرد؟

در چه دولتی ،آن دولت مطلوب به اسناد وزارت اطالعات
دسترســی پیدا کــرد؟ در چه دولتــی پیام ایــران به جهان

و شــورای امنیــت این بــود که آنقــدر قطعنامــه بدهید تا

قطعنامه دانتان پاره شــود؟ و سوال دیگر اینکه آیا آقایان
واقعا به دنبال معیشــت مردم هستند که اینگونه به جان

یک توافق افتاده اند که مانع از احیای آن شــوند؟ و سوال
آخر اینکــه زمانی که این تــرور صورت گرفــت عالیجنابان

سرگرم تبلیغات و کازار انتخاباتی  1400نبودند؟ دلواپسان

چرا از خود نمی پرسند مرد پشت پرده مذاکرات هسته ای

که بود که نتانیاهو گفت نام او را به خاطر بسپارید؟

ترورها از چه سالی و چگونه صورت گرفت؟

سلســه ترور دانشمندان هسته ای کشورمان از سال 1388

چطور می شــود که بعد از شکســتش تالش کنید ترامپ را

زنده نگه دارید؟ واقعا قابل فهم نیست!
تحلیــل شــان این اســت که بــا پیــروزی بایــدن ،جریان
اعتدال و اصالحات در انتخابات موثر شوند .فرض کنید

و خارجــی در حــال تهیه مــرغ عزایش هســتند .و مردمی

که شــما هشــت ماه دیگر بتوانید با هر کســی به توافق

کــه ظاهــرا تحریم دیگــر بر انهــا اثر نــدارد! در ایــن زمان

برســید ،آیا خوب اســت که در این هشــت ماه ،مردم بد

فعلی پس از  9ســال بار دیگر ایران شــاهد از دست رفتن
یک نخبه علمی دیگر اســت و این ســوال مطرح می شود

که تندرویان داخلی با چه اســتنادی می گویند کار دولت
فعلی اســت؟ برای پاسخ بهتر اســت به پیشنیه تحریم ها

بنگریم ،لغو قطعنامه های شــورای امنیت ســازمان ملل
علیه ایران با تصویب قطعنامه  2231شامل چه بود و چرا

پس از لغو آن اســرائیل دستور ترور نداشــت؟ چرا پس از

از خود نمی پرســند تــرور دانشــمندان هســته ای در چه

ســر توافق هســته ای به میــان آمده ،بار دیگر شــاهد یک

انتخابات  1400قطعی بود.شما از ترامپی حمایت می کنید

که ســردار سلیمانی را شهید کرده و هزاران ایرانی را کشته؛

مــی برند و توافقی کــه برای جنازه اش دلوپســان داخلی

فعالیت هســته ای ایران فشار جامعه بین الملل از چین

کــه حرف از صلح و گفتگوی ایران با مجامع بین المللی بر

صراحتا گفته اند اگر ترامپ انتخاب می شــد ،پیروزی ما در

آمریــکا در حــال انتقال بــه دموکرات هایی که با پنبه ســر

ســوالی که در این دعوای جناحی و جنگ فعاالن دلواپس

سالهایی آغاز شد و در چه سالی پایان یافت و حاال بار دیگر

خاطــر نگرانی کــه دارنــد ،از آن حمایت مــی کنند.آقایان

حاشــیه خلیج فارس صلح و ســازش را آغاز کرده است ،از

خروج ترامپ از برجام بار دیگر شاهد این اتفاق بودیم؟

در فضــای مجازی مطرح شــده این اســت که چــرا آقایان

ترامپ شکســت خــورده امــا کمــاکان برخی در ایــران به

گوشــمان آمده و در جمهــوری آذربایجان پایــگاه نظامی

سوی دیگر فعالیت داعش در عراق شدت گرفته و دولت

اســت و مســئله بعدی نفــوذ برخی عناصــر منطقه ای به

هامبورگ با پول ایشان ساخته شد.

زمان حســاس فعلی منطقه ،درحالی که اســرائیل تا بیخ

جنجالهای داخلی بر سر دالیل و عوامل موثر در عملیات

چند دلیل به همراه دارد کــه مهمترین آن انتخابات 1400

عامل گلوبالیســت ها بوده؛ مســجد اعظم قم و مســجد

ســال  ! 99بــه فاصله  9ســال از ترور خبری نبــود و در این

تاســیس کــرده و بــا کشــورهای بــه ظاهر کوچــک عربی

تروریســتی اخیر که به شــهادت شــهید فخــری زاده منجر

در مدرسه جاسوسی تربیت شده؛ هیچ اتفاقی هم برایش

داد و جامعــه بیــن الملل بــه توجه به درخواســت های

دســت دشمن بهانه دادیم و دانشمندی که در حوزههای

فقط برای اینکه شما دوســت دارید انتخاب شوید؟ این

انقالبی می گویند نفوذی ها از ســوی دستگاه دیپلماسی

شناســایی کردیم و با شــرایط امنیتی که بر آنها حاکم شد

باشــند و زجر بکشــند تا دولت آقای روحانــی یا دیدگاه

ضدایرانــی او! حال چه شــده اســت کــه امــروز مدعیان
بوده اند؟ چرا کسی نمی گوید در دولت هشتم و نهم که

ترورها شدت گرفت اســناد وزارت اطالعات در دست چه
کسانی بوده است؟

مختلف حلقههای مفقوده علمی کشور را تکمیل میکرد،
دیگــر نمیتوانند کار کننــد ،لذا ترجیــح میدهند یا اصال

اینجا نباشــند یا ســر کالسها نروند ،چرا که وقتی کسی را

در الک امنیتی قرار میدهی ،زندگی را بر او تباه کردهای".

در دولــت نهم به ریاســت احمدی نژاد با شــدت گرفتن

و روسیه تا اروپا و آمریکا به ایران افزایش یافت .دوره ای

تاریــخ  26مهرماه  1393درباره سلســه ترورهــا در دولت

ظریف وزیر خارجه کشورمان یکشنبه هفته گذشته (قبل

عضــوی از دولــت بوده و همزمــان با تیــم مذاکرهکننده،

فرامــوش نکنید که روســیه و چین به  ۶قطعنامه شــورای

صلحآمیــز هســتهای،نشــان درجــه دو خدمت از دســت

حســن روحانی در دولت دهــم در مصاحبه بــا فارس در

شهید فخری زاده را روشن می کند

که ترورها انجام شــد و بدترین قطعنامــه ها علیه ایران

نهم می گوید :در مورد دانشــمندان هستهای باید بگویم

از ترور شــهید فخری زاده) در گفتگو با انتخاب می گوید« :

این ســوال را که توافق هســته ای چه تحریم هایی را لغو

بود که در دولت احمدینژاد این دانشــمندان را به مردم

امنیت علیه ایــران ،در دولت اصولگــرا رای مثبت دادند.

صادر گشــت.در یک بازخوانی ســاده بخوانید پاســخ به
و ترامــپ با خروج از این توافق کدام تحریم ها را بار دیگر

بزرگتریــن خطا و اشــتباه حفاظتی که صــورت گرفت این

معرفــی کردنــد ،درحالی که تا آن موقع کســی این افراد را

احیا کــرد؟ مهمترین آن تحریم دانشــمندان هســته ای

نمیشــناخت.من دانشــمندی را می شناســم که آن زمان

فعالیــت هســته ای ایران را طبــق گزارش شــورای حکام

چ کس هم خبر نداشت ،اما آقای احمدینژاد به خاطر
هی 

کشــورمان بود .یعنــی قطعنامه  1803که دانشــمندان و

آژانس انرژی اتمی و بر اســاس نام دانشمندان و کسانی

بــه راحتی با ماشــین خود از منــزل به محــل کار میآمد و
تقدیر و تشــویق ،او را در تلویزیــون آورد و همه مردم او را

که در صنعت هســته ایران نقش داشــتند و در قطعنامه

شناختند و از فردای آن روز این فرد مجبور شد برای حفظ

نیــز در کنار دیگر دانشــمندان بود .بعد از توافق هســته

دســت خودمان در معرض تهدید قرار دادیم و خودمان

 1747تحــت تحریم قرار گرفتند که نام شــهید فخری زاده
ایــران بــا  1+5آنها نیز مشــمول لغــو تحریم  ،بر اســاس

جان خود در منزل پنهان شود .بنابراین ما دهها نفر را به
حاصــل زحمات ســه دهه گذشــته کــه محصــول انقالب

قطعنامه  2231شــدند .پــس از اغاز برجــام و لغو تحریم

بــود در معرض تهدید دشــمنان قرار دادیم  .وزیر اســبق

ترورهای بیشــتر نداد و هرســاله نتانیاهو نخســت وزیر

که بــه راحتی به دانشــگاه شــریف میرفــت و آنجا درس

های هســته ای امریکا دیگر به موســاد چراغ سبزی برای

اســرائیل تنهــا بــا ســخنرانی و تصاویــر تــازه بــه صحن
ســازمان ملل می آمد و داد وا مصیبتا علیه ایران سر می

دیجیتالــی مرتبط با آنها .امروز ،کســی نمیپذیــرد برای وادار

با قلم و کاغذ قهر کرده ایم .خیلیهامان مدتها است از قلم
هم دیگــر با مداد و خودکار اخت نیســتند و ترجیح میدهند

میگوید« :زیاد گفتن تکلیف اشتباه محض است .چون تمام

و نوشته اســتفاده کنند؛ حتی نوشتن با قلم دستهایشان را

خسته میکند.

اطالعــات در دولــت خاتمی به فارس گفت :دانشــمندی
مــیداد ،نــه دانشــگاه میدانســت او چــه کاری انجــام
میدهــد و نه جاهــای دیگر ...مــا به دســت خودمان به

من از آقایان ســئوال مــی کنم؛ در دولــت اصولگرای آقای
دکتر احمــدی نژاد که در ابتدا به قول خودشــان «»End
اصولگرایی بــود ،چندبار چیــن و روســیه قطعنامه های

شــورای امنیت علیه ایران را وتو کردند؟ چین برای اولین
بــار در طول تاریخ در دولــت روحانی پذیرفــت که روابط

راهبردی باشــد؛ دوستان این ها را می دانند که می گویند

دولت چین منتظر یک دولت اصولگراســت که بیاید؟ در

دولت نهم و دهم ،حتی اســم «راهبردی» در روابط مطرح

نبود .بعضی دوســتان به امریکا «گــرا» می دهند که با ما
بهتر می توانید کار کنید؛ ما که سکوت می کنیم ،ولی دلیل

نمی شود که متوجه این گراها نیستیم.می دانم و خبرش

را بهــم می دهند که دوســتان بــه آمریکا گفتــه اند این ها

در قــدرت نمــی ماننــد و قدرت ایــن ها چند روزه اســت.
متاســفانه ابــزار تبلیغ و حاشــیه امن در اختیار دوســتان

یاد معلم کالس پنجممان به خیر .آقای مداح .تازه به مدرسه ما
عدهای دیگر را دادند به این معلم تازه .کالس پنجم الف.

درس داده میگویــد کــه نوشــتن ،تمریــن و تکــرار میتواند

چیــز جالبی که دربــاره آقای مداح باید بگویم این اســت که از

همــان روز اول به همه مان تکلیف کــرد ،از روی همه درسها
بنویسیم .یعنی ،نه تنها مشق فارســی و تمرینهای ریاضی،

که ما مجبور بودیم از روی درسهای علوم ،اجتماعی و خالصه

همــه چیز دســت کم یک بــار بنویســیم .کار ســخت و طاقت

موجــب تقویت تمرکز شــود امــا باید دیــد دانش آمــوز کجا

تمرکزش کمتر است و با هدف و برنامه به او تکلیف داد.
بیش فعالی دیجیتالی

این نوشــتن این الفت میــان کاغذ و قلم و فکــر چه موهبتی
میتواند باشــد .به آن روزها که فکر میکنــم ،خوب میفهمم

وقتی مجبور میشــدم بنویســم ،انگار میتوانستم سرعت آن

فعالی شدهایم؛ آن هم از نوع دیجیتالی آن!

ایجاد نمیکنند!

نوشتن کجا ،پیامک زدن کجا!

بحــث مــا اینجــا ،بررســی خوبــی و بــدی فضــای مجــازی و
مثال این است که ببینیم
شبکههای اجتماعی نیست .بحث ما ً

تولید محتوای نوشــتاری یا دست به دســت کردن آنها در این
تقویت کند.

نوشتن را هرچند نه با قلم و کاغذ ،که به مدد صفحه کلیدهای
را نشــانهای مبارک و یک تحول در عرصه نوشــتن به حســاب

یــا این روزها در فضای مجازی با همان زبانی که پر از شــکلک و
خالصه نویســی اســت ،مینویســد ،میتواند به همان شتاب

سجادی زاده معتقد است با توجه به دیکته متفاوت کلمهها
شــیوه نگارش کلمههای فارســی در آینده دچار تغییر زیادی

ســوای این ،بدون در نظــر گرفتن تاریخ و توســعه ،هر ابزاری

خواهد شد.

او میگویــد« :بــه نظــر مــن در آینده دیگــر برای کســی مهم

ذهنی که حاصل همین کاغذ و قلم ســاده است ،چیزی است

سین استفاده کند ،کجا از صاد!»

برای آرامش و گریز از اضطــراب حاصل از موج ویرانگر انفجار

نخواهد بود کجا از عین اســتفاده کند ،کجــا از همزه یا کجا از

توسعه کاغذی

بــاری ،موضــوع بــه همین جــا ختــم نمیشــود .اگــر توجه

آنیــم ،چیــزی رهایی بخش اســت؛ قلم و کاغذ مرهمی اســت

نگذراندهایــم و هنوز هیچ نشــده تو گویی پرت شــدهایم به

فرزندانمان دریغ نکنیم.

بینــم این غافل شــدن از قلم و کاغذ چه قدر شــرایط را برای
مــا پیچیده میکند و چه قدر ضروری اســت این قهر با قلم و
کاغذ را کنار بگذاریم.

و التیامــی برای زخمهــای دیجیتالی آدم امــروز .آن را از خود و

کبــاری میگویــد« :بچــه ها کــم کم در حــال فرامــوش کردن
جهــت حــروف و اعــداد هســتند .چون هــر وقــت بخواهند
چیزی بنویســند ،به راحتی و تنها با فشــردن چنــد کلید یا با
لمس کردن ،هرچه بخواهند در فضای مجازی مینویســند؛

در حقیقت ،زبانی که در تولیــد محتوای پیامکی یا متنهایی

مثال در مــورد زبان
و تفکــر عمیــق را با خود یــدک میکشــدً .

نیازمند اســتفاده از همین قلم و کاغذ ســاده است ،برایشان

بازی با خمیر و ورز دادن آن ،تا بتوانند مداد را خوب در دســت

کبــاری میگوید« :بچه ها از مداد فراری هســتند .چون چه در

معلمها هرچه رشته بودند ،پنبه میشود».

رنگی اســتفاده کننــد ،مجبورند انرژی بیشــتری صرف کنند و

درســت یا غلط ،بعضی چیزها -مثل این گــزارش -را اول روی

شکی نیست که ابزارهای نو همیشه کارآمدتر ،سادهتر و بهبود

ایرنا

بار؛ آن قدر که ملکه ذهنش شود.

البتــه این را شــاید بگذاریم به حســاب ضــرورت زمانه و غرق

اطالعات و ارتباطات باشد و در عین حال ما را به عمق ببرد.

قلم و کاغذی که ما حذف کردهایم ،یا به تدریج در حال حذف

از رایانه تهیه کردهاند که از خط کش هم نمیتوانند اســتفاده

در واقع ،ذهن ما مردم ،خواســته و ناخواسته ،دچار فعالیتی

به دیکته کلمهها وجود دارد و این ســوای ناآگاهی نســبت به

شــنیداری و نوشــتاری شــناوریم؛ محتواهایی کــه مثل تخته

زبان رسمی معیار را نشــان میدهد؛ پدیدهای که میتوان باز

چنگ می زنیم تا فرو نرویم و فرو نمیرویم و در همان ســطح

که بــه بیانی میتواند به عنوان عاملی نجات بخش و ســببی

این دبیر باســابقه هنــر میافزاید« :زمانی معلــم کالس اول

بیش از اندازه است و ما در بحری عظیم از محتواهای دیداری،

ضرورت زمانه

فرآینــد ذهنی و فکری خــاص خــودش را دارد و اینجا ،فرآیند

دست میدهند در حالی که قلم و کاغذ به عنوان در دسترس

ایــن دانش آموز ســالخورده ،حتی امروز هم بــرای از بر کردن

پارههایــی اطراف مــا را تا کیلومترها پوشــاندهاند و ما بر آنها

نمیکنیمواینخودحکایتیاستجدا!

کلیشــهای "تابســتان خود را چگونه گذراندیــد" و "علم بهتر

کنش و واکنشها از ما سر نمیزد.

درسها و تمرکز و فهمیدن آنها مینویســد .شــده حتی چند

نگرفتهوسوءاستفادهاز فضایمجازیوهمهبیاخالقیهایآن

به گفته او دانش آمــوزان آن قدر از قلم و کاغذ جدا بودهاند و

مثال از زیبایی یک گل بنویســد یا در مــورد همان موضوعهای
ً

فارسی ،سوای صورتکها و خالصه کردنها ،حتی بی توجهی

حتی نزد برخی آدمها نایاب شده است.

چاپ و کاغذ را با خود خواهیم داشت.

حکیمه کباری دبیــر هنر در این باره میگویــد« :این بیگانگی

گاه آن قدر شــتاب به خرج میدهیم که اگر به خودمان اندکی
فرصت فکر کردن و دقیق شــدن میدادیم ،شاید خیلی از آن

گســترش عدالت کردهاند ،غیرقابل انکار اســت .اما ما مردم

هیچکس به ایــن چیزهای مهم و اساســی توجهی نمیکند و

که آدمها در فضای مجازی مینویســند ،کمتر نشانی از تعمق

مهــار و در نتیجه تمرکز کنم .تمرکز؛ متاعــی که امروز کمیاب و

میتوان اطالعات را پاکتر تقسیم کرد ،بسیار مهم و چشمگیر

شاید هیچ اثری در ما و زندگی مان به جا نمیگذارند و تغییری

این شــده اســت که تند ،تنــد تایپ میکنیم ،نظــر میدهیم،

همه فکــر را که یکی بعد از دیگری روی پــرده ذهن میآمدند،

مهر

در زبان فارســی و نبود یــا کمبود تمرین خواندن و نوشــتن،

کانالهــا ،گروههای مجــازی ،انبوه اطالعات ریز و درشــت که

است یا ثروت" هم چند سطر جدی و تحلیلگرانه بنویسد؟

ناسزا میگوئیم ،تعریف میکنیم و در این فراز و نشیب مجازی

ننگین جناحی و بی عاقبت  ....باشیم.

کنار گذاشتهایم.بگذریماز اینکهوقتینمینویسیم،مطالعههم

عظیمــی از اطالعات اســت و انگار قطار عظیمــی از اطالعات

مــا می چرخد و می تازد و ذهنمان را از هیاهوی خود پر کرده،

را مــی خواهند! و ما مردم همچنان نظــاره گر این دعوای

ایــن همه تختــه پاره و خاشــاک مگــر میگذارد؟! ســایتها،

دوســت داریم تا آنجا که میتوانیم تماشــا کنیم ،گوش کنیم،

بیشتر در حوزه روانشناسی تعریف میشود ،دچار نوعی بیش

تحریم نخوابد و از احیای برجام ممانعت کنند،آنها قدرت

میشود و متخصصان آموزش نسبت به آن هشدار دادهاند.

آوردند .اما آیا کســی که به ســرعت میتواند پیامک بفرســتد،

ســوای آن ضعف در وجــود تمرکز که پیش تر ذکــر آن رفت و

این شهید بزرگوار هستند.تنها با هدف اینکه کار و کاسبی

در میان ما موج میزند ،یک دلیلش همین کاغذ و قلم است که

اما امروز خوب که میاندیشم ،می بینم در حالی که ذهن ما و

خواسته و ناخواسته با سرعتی سرســام آور در فضای اندیشه

به توئیتر و ســایت های خبری مستقل به دنبال مصادره

در فضــای مجازی به ســراغ خوانــدن دنباله آن شــعر یا متن

به اصطالح "ســایبری" به زبان رســمی در اکثــر زبانها دیده

ارتباطــات" .امروز ،ما همــه ،کوچک و بزرگ ،با انواع و اقســام

نظر بدهیــم و در فضای مجازی عرض انــدام کنیم .تو گویی،

مطلــوب کردند اینباره نیز ارتش ســایبری شــان با حمله

البتــه ایــن تنها مربوط بــه زبان فارســی نیســت و ورود زبان

تغییر بدان نیاز هست.

واقعی و مجازی به کار بگیرند .حتی روزهای نخست ،برخی این

فرزندانمان با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی درگیر سیل

همانگونه که ترور شــهید سپهبد ســلیمانی را مصادره به

اگر میبینیمفرهنگاستفادهاز اینابزارهاینودر مادرستشکل

نکته همین جاست!

فضای مجازی و دیجیتالی ،با همه مناسبات خودش ،باز می

وســایل جدید ارتباطی ،از جمله رایانه ،تبلت و تلفن همراه،

به این معنا واضح اســت که برخی افــراد به ظاهر انقالبی

چند نفر از ما مردم با خواندن پاره شــعری خیال انگیز از فالن

در کمترین زمان اســت که البته خود حاصل پدیدهای اســت

اصطالح حفظی هم بنویسی؛ مصیبتی بود!

مذاکرات هسته ای بی شک شهید فخری زاده بوده است.

کنند و باعث ژرف نگری و اندیشــه ورزی شوند ،چیزی که برای

دقت و تعمق هســتند ،به نوبه خــود ،نمیتوانند فکر ایجاد

تقریبا همه مجبور شــدند ســطحی از
پیامــک که بــه راه افتاد،
ً

حــذف کرده ،حاال فکــر کن مجبور باشــی از روی درسهای به

اظهــارات واعظــی نشــان مــی دهد کــه مرد پشــت پرده

منابــع طبیعــی ،از جمله نابــودی درختان ،گرفته میشــود و

کنیــم که ما مردم توســعه مربــوط به چاپ و کاغذ را درســت

کــه اســمش را گذاشــتهاند" ،انفجــار اطالعــات" و "انقــاب

برجام ربط میدهند.

اینکه با اســتفاده از نســخه الکترونیکی فایلها جلوی اتالف

ولــی اتفــاق دیگری کــه دســت کــم در دو دهه گذشــته با آن

تقریبا تکلیف شب را هم
فرسایی بود .امروز نظام آموزشی ما
ً

دولــت بازنمایــی میکنند و شــهادت مظلومانــه او را به

مثال با استفاده از نرم افزارهای مختلف
یافته تر هستند .اینکه ً
میتوان حجم بزرگی از کارها را دقیقتر و ســریعتر انجام داد،

رســانهها چقدر میتواند مهارت نوشتن را در ما و فرزندانمان

مواجــه بودهایم ،عالقه ما به بلعیدن هرچه بیشــتر اطالعات

مالحظــات امنیتی در آن زمان رســانهای نشــد) را مخالف

همیشــه خالء ناشــی از نگذراندن مراحل مربوط به توســعه

تالش دانش آموز این خواهد بود که تند و بد خط حتی غلط

این معلم بازنشسته که  ۳۰ســال در مقاطع مختلف ابتدایی

رئیسجمهور دریافت کرده اســت (این مســئله به دلیل

روزگار میگذرانیــم .حال آنکه گاه باید فرو رفت و غرق شــد و

کامل آن متن میرویم؟

است که تکلیف شب «نباید به طور کامل حذف شود» و اینکه

بــه دلیــل نقشآفرینــی در توســعه و بالندگــی صنعــت

این دست محتواهای نوشتاری خلق الساعه که کمتر حاصل

مرضیه سجادی زاده ،معلم بازنشسته مدارس ابتدایی تهران

بنویســد و زودتر کارش را تمام کند ».اما سجادی زاده معتقد

روانی غیرمسئوالنه،یکی این اســت که شهید بزرگواری که

است؛ اینکه اینترنت و شــبکههای اجتماعی خدمت بزرگی به

شاعر شهیر یا نوشتهای تفکر برانگیز از بهمان نویسنده نامدار

«تکلیف باید هدفمند باشد».

آمده بود .دو تا کالس پنجم شلوغ داشتیم .شدیم سه تا و من و

دانم این چه فایده ای دارد؟»

،محمودواعظــی رئیــس دفتر ریاســت جمهــوری درباره

حجت االســام والمســلمین علی یونسی دســتیار اسبق

کردن دانش آموز به تمرکز ،از او بخواهیم بنویسد.

از ابزار نوین برای تولید و اشــتراک گذاری صوت ،تصویر ،فیلم

تعامــل با دنیا در میــان مردم منکوب شــود ،واقعا نمی

افشــاگری ظریــف پاســخ این جنــگ جناحی بر ســر ترور

شدن همه چیز و همه کس در فضای مجازی و اینترنت و ابزار

برای نوشــتن اســتفاده نمیکنیم .کودکان و دانش آموزان ما

انصاف ،انسانیت و دین اســت؟ اینکه مردم تحت فشار

شــهید فخری زاده گفــت :از نتایــج عجیب ایــن عملیات

قلم و کاغذ ،مرهمی بر زخمهای دیجیتال
رضا بهار

زندگی کنند؟ خوب اســت بــه مردم فشــار بیاید ،آن هم

درســت نویســی و بی دقتی ،سطحی تازه از آســیب رسانی به
هم آن را حاصل بیش فعالی دیجیتالی و ســطحی نگر شدن
و بیتابی ما جســتجو کرد .برای همین میتــوان ادعا کرد که از

میان دانش آموزان و کاغذ و قلم به ضرر دانش آموزان است».

آن قدر هرچه را که می خواستهاند تایپ کردهاند یا با استفاده

کننــد و ســادهترین تمرینهای اولیــه طراحی و نقاشــی که

کاری بسیار سخت و طاقت فرسا است.

نوشــتن و چه در نقاشی و انجام کارهای هنری که باید از مداد
حوصله و توانش را ندارند».

بچهها رفته ،رفته تجربه شیرین نوشتن با خودکار و مداد را از
ترین ابزار بسیار اثرگذار و اثر پذیرند».

ابتدایــی ،بــه دانش آموزان خــود تمرینهایی مــیداد؛ مثل

بگیرنــد و بــا آن بنویســند؛ امــا االن بــا وجود فضــای مجازی
به کف دســتهایم نگاه میکنم که خودکاری شده .هنوز هم،
کاغذ مینویسم ،بعد تایپ میکنم.
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این خانم واکسن کرونای دانشگاه "آکسفورد" را طراحی کرده است
پروفســور "ســارا گیلبرت" ( )Sarah Gilbertمحققی

ایجــاد کــرد .در ســال  ،۲۰۱۴او اولین آزمایش واکســن

آکسفورد" که چندی پیش موثر بودن آن در جلوگیری

تنفســی خاورمیانه  -شــیوع پیدا کرد ،وی به عربستان

اســت که توانســت واکســن کروناویروس "دانشــگاه
از بیماری کووید ۱۹-اعالم شد را طراحی کند.

ابوال را رهبری کرد و هنگامی که ویروس مرس  -ســندرم

فــردی وظیفــه شــناس ،ســاکت و مصمم و شــخصی

سعودی سفر کرد تا سعی کند واکسن این نوع ویروس

اکنون نــگاه جهانیــان به پروفســور گیلبــرت و تعداد

به گزارش ایســنا و به نقل از بی بی ســی ،ســالها پیش

کرونــا را تولید کند .آزمایش دوم این واکســن تازه و در

با اینکــه از علوم مختلف اطالعات متنوعی داشــت اما

در چین شــیوع پیدا کرد .پروفســور گیلبرت به سرعت

آنگلیــای شــرقی"()University of East Anglia
رشــته به دســت آورده بود اما هنگامی کــه برای مقطع
رشته ژنتیک و زیست شــیمی پرداخت در آنجا دریافت
که این رشته ،مورد عالقه وی نبوده است.

علم را رها کنم و کار دیگری انجام دهم.

ســرانجام او تصمیــم گرفــت بــرای داشــتن درآمــدی
مناســب یــک کار علمــی دیگــر انجــام دهــد و نتیجه
موفقیــت آمیز این تصمیم او هفته گذشــته اعالم شــد

چــرا کــه وی توانســت واکســنی را طراحــی کنــد که در
جلوگیری از بیماری کووید ۱۹-موثر است .هفته گذشته

اعالم شد یک آزمایش بزرگ نشــان داده واکسن کرونا
ویروس ســاخته شــده توســط دانشگاه آکســفورد ۷۰

درصد از دچار شدن افراد به عالئم کووید ۱۹-جلوگیری

میکند .همچنین دادههای آزمایشها نشان داد زدن

است که نمیخواهد در کانون توجه قرار بگیرد.

پروفســور "تــرزا المــب"( )Teresa Lambeهمــکار

نکاتی درباره واکسن کروناویروس دانشگاه آکسفورد

اخر آن هفتهای که دانشــمندان چینی ساختار ژنتیکی

واکســن کرونایی کــه بهصورت مشــترک با دانشــگاه

دوشــنبه هفته گذشته شــرکت "آســترازنکا"اعالم کرد
آکســفورد ســاختهاســت تا  ۷۰درصــد در پیشــگیری از

بیماری مؤثر اســت .دولــت انگلیــس  ۱۰۰میلیون دوز

عملکرد ســریع او برای ایجــاد راهی بــرای جلوگیری از

واکسن آکســفورد را از پیش سفارش داده است که این

از کارهای غیرمعمول او باشــد چرا که به گفته پروفسور

بوریس جانســون نخســت وزیــر انگلیس گفــت :این

تعداد برای ایمن سازی  ۵۰میلیون نفر کافی است.

کووید ۱۹-در جهان ممکن اســت توضیح دهنده برخی

گیلبرت در این باره در گفتگو با رادیو بی بی ســی گفت:

اطالعات کسب کنم .من فکر کردم که باید در آن مرحله

بسیار مورد توجه قرار بگیرد متنفر است .سارا شخصی

تقریبا
ویــروس جدیــد را منتشــر کردنــد واکســن مــا
ً
طراحی شده بود.

دکترا به "دانشــگاه هال" انگلیــس رفت و به مطالعه

متنوعــی از رشــتههای مختلــف بشــنوم و دربــاره آنها

دکتر "آن مور" همکار گیلبرت در انتها گفت :سارا از اینکه

گیلبرت در آکســفورد گفت :ما ســریع عمل کردیم و در

خوانــده بــود و تجربههای زیــادی از تحصیــل در این

آن را انجام دهم .من دوســت دارم سعی کنم ایدههای

واکسن کووید ۱۹-خیره شده است.

واکسن کووید ۱۹-نیز استفاده کند.

نیست .او در جوانی رشته علوم زیستی را در "دانشگاه

کار میکنند اما این راهی نیســت که من دوست داشتم

انگشــت شــماری دیگر از دانشمندان توســعه دهنده

متوجه شد که شاید بتواند از همین روش برای توسعه

متوجه شــد کاری که انجام میدهد کار مورد عالقه اش

بیش بــه تنهایی روی یک موضوع بــرای مدت طوالنی

باشهامت توصیف میکنند.

اوایل ســال  ۲۰۲۰آغاز شــده بــود که بیمــاری کووید۱۹-

هنگامی کــه گیلبرت مقطع دکترای خــود را میگذارند

برخی از دانشــمندان هســتند کــه با خوشــحالی کم و

دوســتان ،اســاتید دانشــگاه و همــکاران او ،گیلبرت را

دوز کامــل واکســن میتواند تا  ۹۰درصــد از بدن افراد

واکســن شــود .اواســط دهــه  ۱۹۹۰وی در دانشــگاه

المب ،پروفسور گیلبرت تمایل به کار از صبح خیلی زود

ســارا گیلبــرت در آوریــل ســال  ۱۹۶۲در شــهر کترینگ

و ژنتیــک ماالریــا را بررســی میکرد کــه در نهایت انجام

ســاخت واکســنی کــه در آزمایشــگاه علیــه کووید۱۹-

است .هنوز میبایســت بررسی ایمنی بیشــتری انجام

مــادرش معلم زبــان انگلیســی و عضو انجمــن اپرای

واکسنهای ماالریا شد.

مراحل آزمایش ،اولین گروه از واکسن توسعه یافته در

هنگامــی که به داوطلبان دو دوز باالی واکســن تزریق

موضوع که واکســن آکسفورد در آزمایشات و جلوگیری

آکســفورد در حــال انجــام یک پــروژه دانشــگاهی بود

تا اواخر را شب دارد.

ایــن کار منجــر به ایجــاد عالقــه در او بــرای کار بر روی

موثر بود ،چند هفته طول کشــید .ســپس با گسترش

زندگیاش وقتی ســه قلوهــای او به دنیــا آمدند کمی

اوایل آوریل تولید شــد .با این حال پروفســور گیلبرت

را زنــی حامــی توصیــف میکنــد که همیشــه بــه فکر

توصیف کرد و آنها از نظر او دستیابی به موفقیتی بزرگ

انتخــاب کردهایم و همه رشــته زیســت شــیمی را برای

وی در اوایل ســال جاری گفت :ما در یک مســابقه برای

نگهداری شــود کــه این بــه آن معناســت کــه برخالف

وی پــس از اتمام دوره دکترا قبــل از اینکه به کار درباره

در همین حال گیلبرت با افزایش رتبه در آکســفورد به

مســابقه برای ســاخت واکســنی علیه بیماری است نه

بســیار ســردتر نگهداری شوند ،این واکســن میتواند

آبجوســازی کار میکــرد و در آن به نحــوه اصالح مخمر

منصوب شــد و ســپس گــروه تحقیقاتی خــود را برای

یک دانشــگاه هســتیم و برای کســب درآمد ایــن کار را

محافظت کند.

انگلیــس متولــد شــد .پــدر او در کار تجــارت کفش و

آماتور محلی بود.

همکالســیهای او در دوران مدرســه از او دختری با نام

پیچیدهتر شــد .پســرش "فردی"( )Freddieمادرش

ایــن فرایندهــا را به عنوان یک ســری گامهــای کوچک

او نیز همانند نامی که دوســتانش بــر او نهاده بودند

فرزندانش است .او گفت :هر سه ما راهمان را خودمان

محسوب نمیشدند.

پیش رفت.

تحصیل در دانشگاه انتخاب کردهایم.

ســاخت واکســنی علیــه بیمــاری کووید ۱۹-هســتیم و

"فوالد ســاکت"( )silent steelinessیاد کردهاند که

تصمیمات مهمی در زندگیاش گرفت و تا مرحله دکترا

ســامت انســان بپــردازد ،در یــک مرکــز تحقیقاتــی

میپرداخــت .او هرگــز قصــد نداشــت کــه متخصص

ســمت اســتادی موسســه معتبر "جنر" این دانشگاه

مســابقه علیه تولیدکنندگان دیگر واکســن کرونا و ما

تحقیق و تالش درباره ایجاد واکســن جهانی آنفلوآنزا

انجام نمیدهیم.

از کرونــا موثر واقع شــده بســیار خبر هیجــان انگیزی

گیرد اما بازهم این نتایج خارق العاده است.

شــد میزان محافظت  ۶۲درصد بود ،اما هنگامی که در

ابتدا دوز کم و سپس دوز باال تزرق شد این میزان به ۹۰
درصد افزایش یافت.

ایــن واکســن همچنیــن میتوانــد در دمــای یخچال
واکسن های فایزر/بایو ان تک و مدرنا که باید در دمای
در هر گوشــه دنیا توزیع شود .شرکت آسترازنکا شریک
دانشــگاه آکســفورد در تولید واکســن در حــال آماده

سازی سه میلیارد دوز از واکسن در سراسر جهان است.

 10نکته درباره دیدار هیات طالبان از سفارت ایران
رضا غبیشاوی

حضور هیــات طالبان در ســفارت ایــران ،دوباره کالم

گفتگو کرده اند .ســران کره شمالی و جنوبی بارها باهم

به تازگی عکســی از حضور هیاتی از طالبان افغانستان

می کند .در سیاســت دوســت و دشمن دائمی نیست.

نمی شناســد و مدعــی حاکمیت بــر کل ســرزمین کره

جدید ایران در رســانه ها منتشر شد .این عکس توسط

موقعیــت هــای مختلف ،بازیگــران را در جایــگاه های

در ســفارت ایــران در دوحه قطــر و دیدار آنها با ســفیر

ســفارت و ســفیر ایران در قطر در توییتر منتشــر شــده

اســت .در شــرح این دیدار آمده هیــات طالبان ضمن
محکومیــت ترور محســن فخــری زاده انتصاب ســفیر

جدید ایران در قطر را نیز تبریک گفت.

در این باره می توان گفت:

 -1از مزارشریف تا دوحه ،از جنگ تا مذاکره

چرچیل نخست وزیر مشهور بریتانیا را به ذهن متبادر
بــا این دیدگاه سیاســت را به بازی تشــبیه می کنند که
دوست و دشمن یا خنثی قرار می دهد.
 -2از گروه تروریستی تا جنبش

سفیر جدید ایران در دوحه قطر که البته در شبکه های

اجتماعی نیز فعال اســت و در این مــدت کوتاه آغاز کار
توانســته ارتباط خوبــی با مخاطبان برقــرار کند هنگام
انتشار عکس ،از طالبان به عنوان "جنبش" یاد کرد .در

این اولین عکس مقامات طالبان و ایران است .ایران و

رسانه های ایرانی ،از طالبان به عنوان گروه یاد می شود

از دیدارها و مذاکرات منتشــر نشده بود .عکس جدید

مجموعه کوچکی اســت و طالبان بســیار بســیار بزرگتر

طالبان تاکنون بارها باهم گفتگو داشــته اند اما عکسی

نشــان می دهــد ســفیر ایــران در میان اعضــای هیات
طالبان ایستاده و صمیمانه و دوستانه عکس انداخته

اند .این اولین عکس مشترک مقامات ایرانی و طالبان
است که به صورت عمومی منتشر می شود.

که البته توصیف دقیق و درســتی نیســت چــرا که گروه

از یک گروه اســت .در خبرهای عربــی معموال از طالبان
به نام حرکه (به معنای فارســی جنبش) یاد می شــود و

البته طالبان خود را "امارات اســامی افغانســتان" می

داند .یعنی خود را دولت و حکومت واقعی افغانستان

ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت خارجه ایران هم

توصیــف می کننــد و بــرای دولــت فعلی افغانســتان

ی ایران در دوحه
توضیح داد :دفتر یادبودی در نمایندگ 

استفاده می کنند .رقابت است میان "جمهوری اسالمی

درباره حضور هیاتی از طالبان در سفارت ایران در قطر
باز شده است .دفتر سیاسی طالبان در قطر دایر است.

آنها به ســفارت ایران رفته و این دفتــر را امضا کردهاند.

چیزی بیشتر از آن هم نبوده است.

بــه پایتختــی کابل هــم از لفــظ تحقیرآمیــز اداره کابل

افغانستان" (دولت فعلی افغانستان) و امارات اسالمی
افغانستان (طالبان).

یــادش 17 ،مــرداد روز خبرنگار نامگذاری شــد .در ایران

اعالم شــد که این حملــه کار طالبان اســت اما طالبان،

مســوولیت آن را متوجــه گــروه خودســر دانســت .نام
سپاه صحابه نیز به عنوان عامل این کشتار مطرح شد.
شورای عالی امنیت ملی حمله به طالبان در افغانستان
را تصویب کرد اما با مخالفت رهبری تصمیم جنگ لغو
شد.

همان دوره حکمرانی صدام ،رابطه میان دو طرف خوب
شد .عراق در نشست سران کشورهای اسالمی در تهران

در ســال  76در ســطح بســیار باال ( طه یاســین رمضان

معاون صدام رئیس جمهوری عراق) شرکت کرد .عالوه
بر این وزیر خارجه عراق چند باری هم به تهران سفر کرد

و با استقبال همتای ایرانی خود روبه رو شد.

 -4رسانه ها و گروه های تروریستی

نمــی شناســند گرچه هیاتــی که به دیــدار آمــد از دفتر
نمایندگی امارات اسالمی افغانستان در دوحه قطر بود

که البتــه همگان به عنوان دفتر نمایندگی طالبان آن را
می شناسند.

ملل متحد ،دقیقا مشخص نیست از نظر وزارت خارجه

ســلیمانی را محکوم کرده بود و در روزهای اخیر نیز ترور

نیز به مــرور حذف و تبدیل به گروه خالی شــد .همین
روند درباره رسانه های ایرانی نیز اتفاق افتاد.

طالبــان در گذشــته بــا صــدور بیانیــه ای ترور ســردار

ندارد .یعنی برخــاف امریکا و اتحادیه اروپا و ســازمان

شــهید فخری زاده را نیــز محکوم کرد .ایــن محکومیت

و دولت جمهوری اســامی ایران ،کدام گروه هم اکنون،

یک گروه تروریستی هست یا نیست.

تــرور توســط طالبان یعنی همــان گروهی کــه بارها در

هر چند گاهــی خبرهایی درباره تروریســتی دانســتن

افغانستان دست به کشتار و ترور و قتل زده است برخی

شــود (مانند تروریســتی دانســتن فرماندهــی مرکزی

اســت .چگونه گروهی که خود متهم به اجرای عملیات

برخی گروه هــا و مجموعه ها از نظر تهران منتشــر می

را در ایران و افغانســتان دچار تعجــب و دوگانگی کرده

ارتــش آمریکا  -ســنتکام و نیروهــای زیرمجموعه آن) یا

های تروریستی متعددی در افغانستان است هم اکنون

براســاس مواضــع مقامات ایرانی مشــخص اســت که

از همین توصیف استفاده می کردند .کلمه تروریستی

ترور را محکوم می کند .این نیز می تواند فتح بابی باشد
بر ترور خوب و بد .اصوال طالبان اقدامات خود را نه ترور

هســتند امــا لیســت دقیــق و کامــل و قابل اســتناد و

بلکه مبارزه برای آزادی افغانستان از اشغالگران خارجی

و ایادی آنها در داخل می داند.

 -7ارتباط با همه طیف ها

 -10توقیف رسانه به دلیل خبر طالبان

آیا در ســال  77رسانه ایرانی می توانســت در این باره از

یکــی از ویژگی های سیاســت خارجــی ایــران ،ارتباط با

سایت خبری و اصولگرای جهان نیوز در سال  95توقیف

همیشه استفاده از عنوان گروه تروریستی در کشورهای

بســیاری از افراد با نگاه به سیاست های داخلی ایران و

مطبوعات ،انتشار خبری با عنوان «حضور رهبر طالبان

اســت .دولت هنــد ،گروه های کشــمیری را تروریســتی

ارتباطــات ایران در خارج از کشــور طیف بســیار رنگی و

توصیف "گروه تروریستی" استفاده نکند؟

مختلف دســتخوش نســبی گرایی  /منافع گرایی بوده

توصیــف می کنــد و در مقابــل ،دولت پاکســتان آنها را

گروه های مبارز ضداشــغالگری می داند .دولت مصر و
و در مقابــل ،دولت هــای ترکیــه و قطر علنــا از اخوان
تروریستی می داند و در مقابل ،دولت بشار اسد رئیس

ایران طالبان را در قالب دولت افغانســتان به رسمیت

عربی حرکه یعنی جنبش استفاده یا اینکه تاکید کند که

متاسفانه در ایران ،لیســت گروه های تروریستی وجود

دسترسی در این باره وجود ندارد.

برای طالبان استفاده می کردند و رسانه های ایرانی هم

طالبان در اینده این کشور پررنگ و پررنگ تر می شود.

 -9ترور خوب و بد

تا چند سال قبل ،مقامات ایرانی از لفظ گروه تروریستی

رسمی قرار می دهد.

ضدایرانی" توصیف کرده بود.

 -6لیست گروه های تروریستی

گروه هایی مثل مجاهدین خلق و جندهللا ،تروریستی

شــاید ســفیر ایران می خواســته از معنای فارسی کلمه

آذربایجان ،رئیس و مقامات جمهوری خودخوانده قره

ارمنستان ،آنها را به عنوان مقامات قره باغ ،مورد تعامل

 -5آیــا ایران "امارات اســامی افغانســتان" را به

طیــف متنوعــی از گروه ها ســازمان هــا و افراد اســت.

شــد .یکــی از دالیل توقیــف توســط هیات نظــارت بر

محدودیت های فراوان آن ،باورشــان نمی شــود دامنه

در ایــران قبل از کشــته شــدن» بود .این ســایت خبری

البته حدود  6ماه بعد از توقیف خارج شد.

متنوعی باشــد .کافی است ارتباطات ســفارت ایران در

لبنان و عراق را بررسی کنید.

بعد از مطلب

ارتباط با طالبان نیز از این منظر قابل توجه است.

طالبان همه را به یاد تخریب مجسمه های بودا ،اعدام

 -8دشمن مشترک

زنــان و آزادی های اجتماعی سیاســی فرهنگــی ،ترور و

در ورزشــگاه ها ،منع رسانه ها و روزنامه نگاران ،سرکوب

به نظر می رسد دو موضوع دشمن مشترک میان ایران

کشــتار و تالش برای تحمیل و اعمــال تکفیری دین می

و طالبان یعنی آمریکا و داعش و آینده افغانســتان ،دو

اندازد .چیزی شــبیه داعش البته نســخه سبک تر .من

طرف را به سمت گفتگو کشانده است.

هم چــون روزنامه نــگاران و فعاالن فرهنگــی اجتماعی

ایــران از قــدرت گرفتــن داعــش و حضــور آمریــکا در

افغانستان نســبت به قدرت گرفتن طالبان و بازگشت

چه کســی بهتر از طالبان که همزمان با هر دو در جنگ

مردم افغانستان ،بی طرف ماند.

همسایه شــرقی خود یعنی افغانســتان نگران است و

ســرکوب به این کشور نگرانم .نمی توان میان طالبان و

است.

عصرایران

م.الف 165 :ـ 99ـ 308

رسمیت می شناسد؟

با وجود اینکه بارها دیدارهایی میان ایران با نمایندگان

رونوشت آگهی حصر وراثت

این معنی نیســت که ایران این دولت را به رسمیت می

گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی برجی به شناســنامه  609در تاریخ1399/4/5در اقامتگاه

"امارات اســامی افغانســتان" انجام شــده امــا این به

آقای محبعلی رحیمی دارای شناســنامه شــماره  1148به شــرح پرونده به کالســه 9900555ح /ش از این مرجع درخواســت

کار ســفیر ایران درست بوده اســت .وزارت خارجه محل

شناســد بلکه همچنان از نظر جمهوری اســامی ایران،

دائمی خود درگذشته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به اشخاص زیر می باشد:

طرف مقابل نیست .ارتباط به معنای گفتگو و رد و بدل

اســت و ســفارت افغانســتان در تهــران نیــز در اختیــار

2ـ ملیحه رحیمی

و ارتبــاط با دولــت حماس در غــزه ،اما دولــت واقعی

-4محبعلی رحیمی

وزارت خارجــه کانال ارتباطات خارجی ایران اســت و هر

فلسطین در تهران نیز در اختیار سفیر دولت فلسطین

6ـ گلزار رحیمی قره بالغ 1361/6/30 1304

بهتر است.

دولــت حماس .همچنــان کــه روابط غیررســمی ایران

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از

اندازند .این بازی سیاســت اســت که یک روز در آســتانه

سال خونین ترین جنگ را داشتند اما سال ها بعد و در

طرف مقابل نیست.

باغ یا آرتســاخ را تروریســت می داند و در مقابل ،دولت

ارتباطات خارجی کشــور اســت .ارتباط بــه معنی تایید

مختص طالبان هم نیســت .ایران و رژیم بعثی عراق 8

باشــد .هیچ یک از این مذاکــرات ،به معنی تایید ادعای

البتــه ظریــف در توییتی در آبــان  ،98طالبــان را "گروه

ایــران و طالبان  22ســال پیــش در آســتانه جنگ تمام

جنگ باشی و روز دیگر گفتگو کنی و عکس بگیری .البته

چین (ســرزمین اصلی +تایوان) ،باید حاکمیت داشــته

جمهوری ســوریه با آنها ارتباط و هماهنگی دارد .دولت

 - 3مذاکره به معنای تایید طرف مقابل نیست

عیــار بودند اما حال گفتگو مــی کنند و باهم عکس می

هر دو مدعی اند چین واقعی اند که بر سراسر سرزمین

می کردند و ســپس کلمه تروریســتی حذف شد و حاال

زمان بعد از سقوط شهر مزارشریف به دست طالبان ،به

صارمــی خبرنــگار ایرنــا در این حادثه کشــته شــد و به

موضوع هســتند .نکتــه اینکه دولت های پکــن و تایپه

حمایت می کنند .دولت ترکیه ،گروه های کرد سوریه را

"جنبش".

عالوه یک خبرنگار ایرانی به شــهادت رسیدند .محمود

 -جنوبــی و تایــوان  -چین نیــز دیگر مثال هایــی از این

این تغییــر در ادبیات مقامــات ایرانی هــم قابل توجه

کافی اســت به یاد بیاوریم که  22ســال قبــل ( 17مرداد

کنسولگری ایران در این شهر حمله شد و  8دیپلمات به

اســت .دیدارهای نمایندگان دو دولت قبرس شــمالی

ســوریه ،اخوان المســلمین را گروه تروریستی می داند

اســت .زمانی از طالبــان به عنوان گروه تروریســتی یاد

 ،)77ایران و طالبان در آستانه جنگ نظامی بودند .آن

دیدار کردند در حالی که هیچ یک دیگری را به رســمیت

عالوه بر این ،با خروج امریکایی ها از افغانســتان نقش

کــردن پیــام و ارائه پاســخ و نظر به ســواالت و مطالب

یکدیگر اســت .دیدار و گفتگو به معنی تایید یا پذیرش

خواسته ها و مواضع طرف مقابل نیست.

چه این کانال ،بزرگتر ،پرمخاطب تر و پرارتباط تر باشد؛
در یمــن نماینــدگان دو دولت صنعا و عــدن که هر دو

مدعی اند دولــت واقعی کل یمن هســتند بارها باهم

جمهوری اســامی افغانستان دولت رســمی این کشور

1ـ مهرعلی رحیمی

طالبان نیســت .همانگونه که ایران همزمان با تعامل

3ـ سینزر رحیمی قره بالغ 1358/03/02 1269

فلســطین را دولت محمود عباس می داند و ســفارت

5ـ مردعلی برجی قره بالغ 1355/04/05 2903

(تشــکیالت خودگردان به پایتختی رام هللا) اســت و نه

با دولت قبرس شــمالی و تایوان به معنی به رســمیت

شناختن این دو دولت نیست.

-7فرخنده صرفی
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اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

روایت جدید از بزرگترین اندوه استرالیاییها

گزارش

بوسنیچ :صعود ایران کار خدا بود و حکمتی داشت

سوتیهای جالب

گزارشگران فوتبال

ورزش ســه -بخــش رســانه فدراســیون فوتبــال

این چیزی بود که باعث شــد ما تمرکزمان را از دست

باشــگاه خبرنگاران جوان -گزارشگران فوتبال ممکن

ایــران ،گفتگوی دو بازیکن افســانه ای این کشــور را

و بعد اونا گل زدن.

خنده دار یا عجیبی به زبان بیاورند.

بدیم؛ جشن گرفتن زودهنگام در زمین غیر ضروری

استرالیا در ســالگرد مسابقه تاریخی این تیم مقابل

راســیچ :وقتی گل اول اونا به ثمر رسید ،جیمی مک

تبدیل به گفتگویی دیدنی کرده است.

در دو سوی این میز مارک بوسنیچ دروازه بان سابق

کارتــی گفت بــر باد رفتیم! و من میتونســتم اشــک

ســاکاروز در سال  ۱۹۷۴نشســته اند .راسیچ مربی ای

مــا به او مــرد آهنــی میگفتیم و من همیشــه چنین

هاش رو ببینــم .بعد به جان کوزمینا نــگاه کردم که

تیــم ملی اســترالیا و ریل راســیچ ســرمربی مشــهور

تصــوری دربــاره ش داشــتم امــا دیــدم اونــم گریه

است که اگر سری به رسانه های ایرانی در سال ۱۳۵۳

میکنه!

( ۱۹۷۴میالدی) بزنید ،مطالب بســیار از او و تاکتیک

بوسنیچ :یک گریه واقعی و مردونه!

هــای روانــی اش نوشــته شــده اســت .او تیــم ملی

بوســنیچ بحث را ادامه میدهد :با این حال من فکر

اســترالیا را با خود به جام جهانــی  ۱۹۷۴مونیخ برد؛

میکنم رخ دادن هرچیزی یک دلیلی دارد.

آن ها در آخرین بــازی انتخابی در کشورشــان ایران

بوســنیچ :البتــه مــن فکر میکنــم هر چیــزی یک

را  ۰-۳شکســت دادند و در شــرایطی کــه ایران با دو

حکمتــی داره اما مــن در اون زمــان بــرای بازیکنان

گل زودهنــگام پرویز قلیچ خانی بخــت خوبی برای
جبران نتیجه داشــت ،در نهایت ایــن اتفاق رخ نداد

تا استرالیا باوجود شکســت دو هیچ به جام جهانی

ایران  -اســترالیا در ســال  1997منتشــر شــده بود را

بوســنیچ :میالن ایوانوویچ از نظر من باید در این

صفحه ای را از ســتاره آن روزهای تیم ملی استرالیا را

چون چه او از نظر روحی شرایط خیلی خوبی داشت

صعود کند .نام این مربــی در تاالر افتخارات فوتبال

نشان بوســنیچ میدهد ،مجله ای که یک تصویر دو

حاال بوســنیچ و راســیچ گپی دوســتانه دربــاره بازی

در خود دارد.

استرالیا ثبت شده است.

ایران میزنند؛ مســابقه ای که تبدیل به یک کابوس

بزرگ برای هر دوی آن ها شده و اگرچه بوسنیچ کمی

ســرزنده تر و شاداب تر صحبت میکند و به سواالت
پاســخ میدهد؛ انــگار که آن غم بزرگ را پشــت ســر

گذاشته است.

این مصاحبه را بخوانید:

بوسنیچ :موقعی که این بازی برگزار میشد،

راســیچ :من بین ِکمی مک کی و جــان کوزمینا

العاده به نظر میرســید ،چه حســی به شــما دست

قبل از شــروع مسابقه ما رو ســوار رولزرویزهای

بازی وقفه اتفاق افتاد.

کجا بودی؟

در جایــگاه ویژه نشســته بــودم .بعــد از این که
مجللی کردند و در اســتادیوم چرخوندند ،انگار

بوســنیچ :یــادم میآید کــه به هری کیــول و مارک

بودند ،گفتم هی! نگاه کــن .حتی ممکنه دفعه بعد

فوقالعاده بود.

خواهیــد داد و یک صعــود عالی رو به جــام جهانی

اســترالیا.او در آن زمــان مشــهورترین بازیکــن بین

راسیچ :بله! اونها انجامش دادند!

* در اینجا راســیچ میگوید که پیش از شروع مسابقه

راسیچ :این یک باور بزرگه.

نحوه انتخاب بازیکنان وجود داشت.

نــه اما باالخره یــک بار دیگه شــما ایــن کار رو انجام

تجربه خواهید کرد.

بوسنیچ :همینطوره.

و میتونســت بــا آلکس توبیــن (کاپیتــان تیم ملی

استرالیا) به زمین بره و ترکیب خوبی رو ایجاد کنه.

که در هالیــوود بودیــم! این را واقعــا میگویم.

ویدوکای جوان که هر دو در رختکن بســیار غمگین

بــازی به میــدان میرفت ،به خصــوص در بازی دوم

اون روز اســتادیوم ملبــورن کریکــت گرانــد

راســیچ :وقتی تیــم  0-2جلــو افتاد ،شــرایط فوق

داد وقتی تور دروازه (توســط پیتر وور) پاره شد و در
بوســنیچ :از نظر من وقتی ما به زمین برگشــتیم،

فکر میکنم ســرمربی تیم ملی ایران تغییرات جالب

توجهــی در ترکیب تیــم ایجاد کرده بــود و اونا بازی
رو باالتــر از قبــل آغــاز کردنــد .اونــا تیمشــون رو در

چهــره غمگیــن بوســنیچ در پایــان بــازی ایــران و

خــط هافبک یکم باالتر آوردنــد ،در حالی که ما کمی

همه ستاره های دو تیم بود.

به نظرم وقتش بود که تغییراتی در تیم ایجاد شود.

و در حاشیه نشست مطبوعاتی ،بحث هایی درباره

خســته شــده بودیم و انرژی مان تحلیل رفته بود و
تری ونبلز یکی از بزرگترین ســرمربیانی است که من
میشناســم و زیر نظرش کار کردم اما اگرچه گفتنش

راحتــه ولی من فکر میکنم باید این اتفاق میافتاد.

بوســنیچ :اما مــن واقعــا چنین چیزی بــه اون ها

راســیچ :مــن از تــری ونبلــز (ســرمربی انگلیســی

شاید به این دلیل که بعضی از بازیکنا دیگه داشتن

* در ایــن لحظه راســیچ کتابچه ای را کــه برای دیدار

حضور ندارد؟

کــه فقط  15دقیقــه به پایان بازی باقــی مونده بود.

نگفتم (خنده)

اســترالیا) ســوال کردم ،چرا میالن ایوانوویچ در تیم

به فرانســه (میزبان جام جهانی) فکر میکردن ،چرا

مســن تر خیلی احســاس تاســف کــردم همینطور
برای بازیکنانی که تازه در مســیر شروع پیشرفتشون
بودنــد و هنوز به عنــوان بازیکن حرفه ای شــناخته

نشــده بودند .خود من اونموقــع جام هام رو برده
بودم و داشــتم در یک ســطح بــاال بــازی میکردم و

حتی قرار بود ســه روز دیگه برای باشگاهم بازی کنم.

بنابراین من این شکســت رو خیلی سریع پشت سر
گذاشــتم اما خیلی از بازیکن ها نتونســتند این کارو
کنند و این علت ناراحتی و تاسف من برای اونا بود.
راســیچ :مردمــی کــه ورزشــگاه را تــرک میکردنــد

اغلبشــون گریه میکردنــد .من هرگــز چنین چیزی
رو تــو زندگیم ندیــده بودم .من هرگــز چنین چیزی
رو تــو هیــچ اســتادیومی در دنیــا و زندگیــم ندیده
بــودم .اینکه یک ملت تــا این حد عمیقــا درگیر یک
بازی بشــن .استرالیا همیشــه به اون یازده بازیکنی

که داخــل زمین بودند افتخار خواهــد کرد و در این

زمینه هیچ تردیدی نیست اگرچه که خیلی از شما تو

خارج از کشور بازی میکردید.

بوســنیچ مصاحبه را اینطور تمام میکنــد :اگه نظر

خدا به این باشــه که شما برای دریافت چیزی آماده
هســتید آن چیز نصیب شما خواهد شد اما من فکر
کنم که ما این آمادگی را نداشــتیم ،پس صعود برای

ما اتفاق نیفتاد.

اســت هنــگام گزارش یــک مســابقه ،عبارات یــا جمالت
گزارشگران فوتبال روی لبه تیغ حرکت میکنند .همیشه

صدای گزارشــگران برای مــردم یادآور بــرد و باختها و

لحظات مهم مســابقات داخلی و ملی اســت و برخی از
جمالت یا عبارات آنها برای همیشــه بــا خاطرهها گره

میخــورد و در اذهان باقــی میماند؛ امــا از طرف دیگر

گاهــی اوقــات هم آن چه که باعث میشــود گزارشــگری
در ذهن بماند ،اشــتباهی اســت که او در هنگام گزارش

مرتکب میشــود و جمله یا عبارت خنده داری میگوید

که سالها در یادها باقی میماند.

این موضوع فقط مختص گزارشــگران کشــور ما نیست
و هــر جایی که مســابقهای باشــد و گزارشــگری ،چنین

مواردی هم وجود دارند.

در ایــن گــزارش بــه  ۱۰مــورد از خنــده دارتریــن یــا

مضحکترین جمالت گزارشگران اشاره میکنیم.
 ۱فینال جام حذفی  ۲۰۰۲بین آرسنال و چلسی؛

وقتــی کــه "ری پارلــورل" گل پیــروزی را به ثمر رســاند،
گزارشــگر بــه جــای نــام پارلــورل گفــت" پارلــور" که در
انگلیســی به معنــی اتاق پذیرایــی اســت .او گفت :این
کسی نیست جز ری پارلور (اتاق پذیرایی)

 ۲جان مارستون ۱۹۹۷

برای کســانی که از طریق تلویزیونهای ســیاه و ســفید

بازی را تماشــا میکننــد ،بگویم که تاتنهام بــا لباس زرد
رنگ باز میکند.

 ۳کوین کیگان در مورد آرژانتین؛

آنها دومین تیــم برتر جهان هســتند و هیچ تمجیدی
باالتر از این برای آنها وجود ندارد.

 ۴دیوید کلمن

اگر توپ از خط دروازه رد میشد ،گم شده بود.

۵درســت در آخرین شــوت بــازی ،بابی مــک دونالد با
ضربه سر گل زد.

 ۶خب ،ایپســویچ صفر -لیورپول  ۲و اگر این نتیجه باقی
بماند لیورپول برنده خواهد شد.

 ۷توپ از سینه چپ سباستین باسونگ رد شد.

 ۸سال  ۲۰۰۵لیگ قهرمانان ،دیدار چلسی  -لیورپول اگر

به جیمی کرگر چاقو بزنی خون قرمز از او خارج میشود.
 ۹تعداد آنها از نظر تعداد زیاد بود.

 ۱۰چیزی که در باره گلزنان وجود دارد این است که آنها

بیتوجهی مدیران به امر مهم؛

گل میزنند.

چالشهای حقوقی ورزش ایران و خال «مشاوران حقوقی» در قراردادها

نامه مهم استقالل

مهــر -یکــی از خالءهایــی کــه در ورزش ایــران وجود

در مرحله مذاکــره حضور مشــاور حقوقی متخصص

تنهــا ذهن یک حقوقدان یا مشــاور حقوقی با تجربه

حاضر ،الگوهای قراردادی متنوعی از ســوی نهادهای

به سازمان لیگ برای دربی

بــا ورزشــکاران و مربیــان خارجی اســت که تــا به حال

مد نظر
میشــود که از یکســو مالحظات قانونی الزم ّ

زمینه گذرانده اســت بــه این تفاوتهــا و آثار حقوقی

به لحــاظ حقوقی تردیدی در این امــر وجود ندارد که

ایرنا -باشــگاه استقالل طی روزهای آینده با ارسال نامه

دارد انعقــاد قراردادهــای بینالمللــی قابــل دفــاع

میلیاردها تومان به کشور لطمه زده است.

در حــوزه ورزش در ترکیــب تیــم مذاکرهکننده موجب
مذاکرهکننــدگان قــرار گیــرد تــا ایشــان در چارچوب

آنها توجه خواهد داشــت در نتیجه با انتخاب واژگان

اســتفاده از الگوهای قراردادی اگرچه میتواند مبنای

نسبت به انجام مذاکره و اعطای امتیازها و وعدههای

تــا حد ممکن از ایجاد ابهام در مفاد قرارداد و تعهدات

بــه هیچوجه بدون انطباق آن الگوهــا با نیازمندیها

مســائل حقوقــی مرتبــط بــا ورزش همــواره یکــی از

ظرفیتهای قانونــی موجود در نظــام حقوقی ایران

ســالهای اخیر و با افزایــش پروندههای بینالمللی

مختلف به طرف مذاکره اقدام نمایند.

مهمتریــن بخشهــای ورزش کشــور بوده اســت .در
در ورزش ایــران ،به ویــژه در عرصه فوتبال ،که تاکنون

متأســفانه خســارات مالی و غیرمالی هنگفتی را برای
ورزش کشور به دنبال داشــته ،ضرورت توجه به ابعاد

حقوقــی ورزش و بــه طور کلــی «حقوق ورزشــی» دو
چندان گشته است.

کــه طــرف ایرانــی از موانــع و مشــکالت پرداختهای

کــه ممکــن اســت در آینــده محقــق شــود و درج

مذاکره با مربیان یا بازیکنان خارجی موجب میشــود
بینالمللی ناشی از تحریمهای اقتصادی مطلع گردد

و لذا در توافقهای خــود راجع به انجام پرداختهای

به برخــی از مهمترین مســائلی که بــرای تقویت بنیه

مشــاور حقوقــی میتوانــد ادعاهــا و پیشــنهادهای

محکومیت ناخوشــایند و زیانباری که در حال حاضر

گریبانگیر فوتبال کشــور شــده اســت ،ضــرورت دارد
پرداخته شود.

بــا موانــع بانکی و مالی مواجه نشــود .از ســوی دیگر،
طــرف مقابل را ارزیابی کند و آنها را با موازین قانونی
الزماالتباع تطبیق دهد تا از تحمیل شروط غیرقانونی

یا غیرحقوقی به تیم مذاکرهکننده جلوگیری شود.

و یــا از مشــاوران حقوقی غیرمتخصــص در امر ورزش

استاندارد باید توافق طرفین در خصوص اصلیترین

خاص این حوزه اطالع کافی نداشتهاند.

دارد .نخســت آنکــه بــه منظــور انعقــاد یک قــرارداد
مســائل آن رابطه قــراردادی به طور صریح و شــفاف

بیان گردد .مسائلی از قبیل موضوع قرارداد ،تعهدات

«قراردادهــای ورزشــی» یکی از مهمتریــن حوزههایی

هریــک از طرفیــن ،مــدت قــرارداد ،مبلــغ قــرارداد،

امــروزه قراردادهــای متعــددی میــان باشــگاهها و

از تعهــدات قراردادی ،موارد فســخ قــرارداد و… برخی

اســت که در ایــن زمینــه باید مــورد توجه قــرار گیرد.
فدراســیونهای ورزشی با ورزشــکاران ،مربیان و سایر
عوامل تیمهای ورزشــی منعقد میگردد .به طور کلی

هر قرارداد ورزشــی را میتوان به لحاظ حقوقی در سه
مقطع مــورد توجه قــرار داد :مرحله مذاکــره ،مرحله
انعقاد و مرحله اجرای قرارداد.

شــیوه حلوفصل اختالفــات ،ضمانتاجرای تخلف

از مواردی اســت که پیشبینــی آنها در یکــی قرارداد

اســتاندارد ضرورت دارد و غفلــت از آنها میتواند به
اختالفات آتی و در نهایت متضرر شدن یکی از طرفین

یا هردوی آنها منتهی شود.

میتواند مخاطرات و مشــکالتی را در پی داشته باشد.

بدیهــی اســت اهمیت ایــن امــر در مــواردی که طرف

قرارداد ،خارجی است دو چندان میشود.

قطعا به لحاظ حقوقی دارای
منشأ آثار قلمداد نشود،
ً

بار معنایی متفاوتی هســتند و در نتیجه آثار حقوقی و

قانونی مختلفی را نیز در پی خواهند داشت.

الگوهای قــراردادی میتواند خود منشــأ مخاطرات و

حلوفصــل اختــاف ،احقــاق حــق و انــکار ادعاهای

اســتفاده از مشــاوران حقوقــی متخصص اســت .به

قرارداد به لحاظ حقوقی به درستی تنظیم شده باشد،
نــاروای طــرف متخلــف نیز تســهیل خواهد شــد .به
در راســتای منطق مشــهور و پذیرفتهشــده «رجحان

حقوقــی در مرحله انعقــاد قرارداد تأکید میشــود که
تا حــد ممکــن از وقوع اختالفــات آتی اجتناب شــود؛

در حالــی کــه در بســیاری از کشــورها ،از جملــه ایران،

ســازی این الگوهــای قراردادی نیز مســتلزم
شخصی
ِ

عنوان نمونه ،در شــرایط خاص حقوقــی و اقتصادی

کشــورمان ،توجــه به مســئله تحریمهــا و آثــار آن بر

طبیعتا در
روابــط قــراردادی یکی از مواردی اســت کــه
ً

الگوهــای قراردادی موجود پیشبینی نشــده اســت.
در نتیجــه ،عدم اســتفاده از مشــاور حقوقــی موجب

میشود که چنین امر مهمی در قراردادهای منعقده با

طرفهای خارجی مغفول واقع شــود و در مرحله اجرا

مخاطــرات جبرانناپذیــری را ایجاد نمایــد .به عنوان

غالبا
متأســفانه به این مسئله توجه کافی نمیشود و
ً
در مرحله «درمان» یعنی پس از وقوع اختالف و رجوع

نمونه ،مشــکالت مهمی کــه در پرداخــت حقالزحمه

حقوقی اقدام میشود.

شاهد بودیم و فدراســیون فوتبال هم به طور علنی و

به دادگاه ،ناگزیر ،نسبت به استفاده از وکیل یا مشاور

آقای ویلموتس ،مربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران،

ای به ســازمان لیگ خواســتار انجام بازی پرسپولیس و
سپاهان اصفهان قبل از دربی رفت لیگ برتر می شود.

چند روز پیــش برنامه هفته های پنجم تــا هفتم رقابت
های لیگ برتر اعالم شد و بدین ترتیب اگر اتفاق خاص
و غیر قابل پیش بینــی رخ ندهد ،تیم ها برنامه  4هفته

آتی خود را در اختیار دارند.

امــا در این میان ،به دلیل حضور پرســپولیس در فینال
لیــگ قهرمانان آســیا کــه در تاریخ  29آذرمــاه برگزار می

شــود ،دیدار هفته هفتم و بازی ما قبل شهرآورد در برابر
سپاهان لغو شد.

بنــا بــر برنامه اعالمی ســازمان لیــگ ،دیدارهــای هفته
هفتــم در تاریــخ هــای  27و  28آذرماه برگزار می شــود و

قطعا امــکان برگزاری دیدار پرســپولیس و ســپاهان در
ایــن تاریخ ممکن نبود چرا که سرخپوشــان در تاریخ 22
آذر در هفته ششم به مصاف ذوب آهن رفته و پس از آن

برای دیدار در فینال لیگ قهرمانان آسیا ،راهی قطر می
شوند.

اما پس از اینکه دیدار شــاگردان یحیــی گل محمدی در
هفته هفتم در مقابل سپاهان لغو شد ،باشگاه استقالل
مدعی شده که پرسپولیس پس از برگزاری دیدار فینال،

باید ابتدا به مصاف ســپاهان رفته و بــازی معوقه خود
را برگزار کند و ســپس دیدار شهرآورد در هفته هشتم به
انجام برسد.

در همین رابطه ،پرویز مظلومی سرپرست استقالل می

گوید« :پرسپولیس اول باید با سپاهان بازی کند و بعد
دربی برگزار شود».

تفکر نادرســت دیگری که متأســفانه در ذهن برخی از

رســمی به این موضوع اقرار کرد ،در واقع ناشی از عدم

«الگوهای قــراردادی» به جای اســتفاده از مشــاوران

در زمان انعقــاد قرارداد و پیشبینــی طرق جایگزین

دیدارهای لیگ و در یک زمان معینی که نظم مســابقات

از پیشتهیهشــدهای اســت کــه در حوزههای مختلف

نمونههای مشکالت مشابه در ورزش که ناشی از عدم

دید ســازمان لیگ با این درخواست اســتقالل موافقت

میشــود تا امر انعقاد قرارداد را بــرای فعاالن آن حوزه

فراوان اســت که در این یادداشــت به همین مختصر

تــا بدین لحظه تاریخ دقیق برگزاری دربی لیگ بیســتم

به عنوان نمونه ،فدراســیون بینالمللی مهندســین

مرحله اجرای قرارداد که از اهمیت بهســزایی برخوردار

ها قصد دارند نامه ای رســمی به ســازمان لیگ ارسال و

انتشــار الگوهای قراردادی مختلف در عرصه صنعت

* دکتر ســید محمدعلی عبداللهی (مشاور حقوقی و

ســازمان لیگ در این خصــوص چه تصمیمــی را اتخاذ

مدیران ورزشــی کشــور وجود دارد اکتفا به استفاده از

حقوقی اســت .الگوهای قــراردادی در واقع مدلهای

باشد .واژگان ،عبارات و اصطالحات مختلف اگرچه در

متخصص و مجرب در حوزه حقوق ورزشی انجام شود

اســت کــه چنانچه بدون حضــور یک مشــاور حقوقی

اصطالحا «شخصیســازی
بــر روابط طرفین قــرارداد
ً

همچنیــن ،در صــورت بــروز اختــاف ،چنانچه متن

تسهیل نماید.

ذهن افراد غیرحقوقی ممکن است در بسیاری از موارد

اســاس خواســتهها ،توافقها و الزامات قانونی حاکم

شمار آید.

چگونگــی نــگارش متــن قــرارداد ،مســئله پراهمیت

هریــک از ایــن مراحــل ســهگانه دارای ابعــاد مهمــی

به دیگر ســخن ،الگوهای قراردادی باید در هر مورد بر

طرفین را از این طریق تأمین نماید.

از ســوی برخــی ســازمانها و نهادهــای ذیربط تهیه

دیگری است که در قراردادهای ورزشی باید مورد توجه

قابلاستفاده نخواهد بود.

خســارات فراوانی به طرفین قرارداد یا یکی از آنها به

طرفین نیست ،از قبل پیشبینی کند و حقوق و منافع

بســیاری از مخاطرات احتمالی آتی پیشگیری نماید.

به طور کلی مســئولین مدیران ورزش کشور یا به طور

و الزامــات خــاص روابــط بیــن طرفیــن قــرارداد

موقعیتهایی را که در زمان انعقاد قرارداد مورد توجه

پیشــگیری بــر درمان» ،همواره بر اســتفاده از مشــاور

تهیه و تنظیم متن قــرارداد از جهات مختلف اهمیت

اســتفاده شــده اســت که در نتیجــه از ابعــاد و زوایای

راهحلهای حقوقی ناظر به آنها در قرارداد میتواند

ســودمندی برای تنظیم روابط قراردادی به شمار آید،

( »)customizeشــود؛ در غیــر ایــن صــورت ،همین

در مرحله انعقاد قرارداد که شــاید مهمترین قســمت

متأســفانه یکی از بزرگترین مشکالت ورزش کشور این

کلی از مشــاوران حقوقــی بهرهگیــری الزم را نکردهاند

عالوه بــر این ،مشــاور حقوقی با پیشبینــی وقایعی

همین دلیل اســت که در غالب کشــورهای پیشرفته،

از این فرایند اســت ،وجود مشــاور حقوقی میتواند از

است که در بسیاری از موارد باشگاهها ،فدراسیونها و

طرفیــن میکاهــد و در نتیجه تــا حد زیــادی از وقوع

به عنوان نمونه ،حضور یک مشــاور حقوقی در فرایند

موضوعــات مــورد بحــث در حقــوق ورزشــی بســیار

حقوقــی ورزش کشــور و اجتنــاب از تکــرار برخــی آرای
ِ

و عبارات مناســب برای بیان مقصود طرفین قرارداد،

اختالفات آتی جلوگیری میکند.

بینالمللی به نحــوی اقدام نماید کــه در مرحله اجرا

گسترده اســت ،لکن در این یادداشت تالش میشود

اســت کــه در نتیجــه آموزشهای ویــژهای کــه در این

مختلف ورزشی منتشر شده است .با این حال ،امروزه

مشــاور ( )FIDICقریــب بــه  ۵۰ســال اســت کــه بــه
میپردازد .در رشــتههای مختلف ورزشــی نیز در حال

توجه مسئولین ذیربط به ابعاد حقوقی این موضوع

پرداخت بوده است.

امــا طــی ســالیان گذشــته ،روال برگــزاری مســابقات
بدیــن گونه بوده اســت که بعد از برگــزاری چند هفته از

بر هم نخورد ،دیدارهای معوقه برگزار می شود .اما باید

توجه کافی به ابعاد حقوقی قراردادهای ورزشی است

می کند یا نه؟

اکتفا میشــود .در یادداشت آتی به مسائل مربوط به

در هفته هشتم اعالم نشده و به همین خاطر استقاللی

است پرداخته خواهد شد.

خواســته خود را مطرح کننــد .باید منتظــر ماند و دید

پژوهشگر حقوق ورزشی)

خواهد کرد.

سخن روز
روزانهم

پسرم بدان که روزى دو قسم است ،یکى آنکه تو آن را مى جویى ،و دیگر آنکه او تو را مى جوید ،و اگر تو به سوى آن نروى

ُسرخاب کهن محلهای است در تبریز که خزینه ادب ،عرفان و هنر ایرانی است

خود به تو خواهد رسید ،چه زشت است فروتنى به هنگام نیاز ،و ستمکارى به هنگام بى نیازى

روزنامــه بــا گســـتره شــمالغرب کشــور (کثیراالنتشــار)

همانا سهم تو از دنیا آن اندازه خواهد بود که با آن سراى آخرت را اصالح کنى ،اگر براى چیزى که از دست دادى ناراحت مى شوى

اذان صبح۰۵:۵۲:۰۴ :

پس براى هر چیزى که به دست تو نرسیده نیز نگران باش .با آنچه در گذشته دیده یا شنیده اى

صاحب امتیاز :شــرکت مطبوعاتی ســخن نگاران طوبیمدیرمســوؤل :سیدرضا علوی
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سینما

عباس کیارستمی متهم میشود!

داستانهای بهزاد فراهانی منتشر شد

گلسرخی که

شایدبتوانبویید

روزنامه سرخابسال چهاردهمشماره   3722پنجشنبه  13آذر ماه 1399

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

فرهنگ

ایسنا -نیکی کریمی در مطلبی که در سوگ کامبوزیا پرتوی نوشت،

«ببخشــید! میشه اون چشــماتونو ،یه امشــب به من قرض بدید تا صبح

حال گمان نمیرفت این اتفاق ناگوار باعث شود عباس کیارستمی

آموخته های شخصی وی میشود ،منتشر شد.

توش نــگاه کنم و صبح صحیح و ســالم تحویلتون بــدم؟»؛ این جمالت،
بخشی از پنجاهوپنج داستان کوتاه بهزاد فراهانی است که به تازگی توسط
خانه فرهنگ و هنر گویا منتشــر

شده است.

آنطــور کــه بهــزاد فراهانــی در

مقدمــه این کتاب گفتــه ،تا قلب
اروپــا رفتــه و بــا آموختههایــش

روســتایی را روایت کرده که خاک
آن ،قلــب و جانــش اســت .این

کتــاب را با عشــق بــه درمنکیها

از محلــه بــاال تــا محله پاییــن ،از
اربابــی و رعیتــی ،از مســلم خان

تــا مــش خــداداد ،از چوپانــان
تــا دشــت بانــان ،از عاشــقان و

معاشقان ،خالصه جمیع شــیفتگان فراهان تقدیم کرده و حاصل سالها

که نه ،روزها و دقیقههای زندگی آنها اســت .فراهانی در این کتاب هر آنچه

که دیده ،تجربه کرده و آموخته را نوشته و به چاپ رسانده است.

تهش ما یه روز با هم رفته بودیم کانون برای پیگیری کتاب ،دیدم

کیارستمی این کتاب رو من نوشتم! گفت« :باشه ،باشه ،باشه…!»

اتهامات کیارستمی را نیکی کریمی کلید زد .بازیگر و کارگردانی که در

این باشــه باشــه ،رفت تا مدتها بعد که یــه روز زنگ زد و گفت:

مطلبی که در سوگ درگذشت کامبوزیا پرتوی نوشت ،از او به عنوان
نویسند ه فیلمنامه «خانه دوست کجاست» یکی از پرافتخارترین
فیلمهای تاریخ سینمای ایران و سازندهاش عباس کیارستمی یاد
کرد؛ موضوعی که یادآور یکی از قدیمیترین پروندههای حاشیه در

سینمای ایران است.

نیکیکریمینوشت«:اوییکهبزرگبودواستادواقعیمینیمالیزم
در سینما بود و من یکی که تعارف ندارم که چقدر خوب مینوشت
و یکــی از بهترینهــا بــود و چقــدر از او یــاد گرفتم و چقــدر خانه

دوست کجاست ،شیرک ،کافه ترانزیت ،طالی سرخ ،دایره و خیلی
فیلمنامههای دیگر را خوب نوشت».

اتهامکیارستمی

تئاتــر را در فرانســه گذرانــده اســت .بهــزاد فراهانی فعالیــت هنری خود

داده و در ادامه نیز از یادها رفته بود.

اهالی سینما پیوســت .از مهمترین و تأثیرگذارترین فعالیتهای هنری او

مبهمی به این قضیه شــده اســت .در این منبع (نه چندان موثق،

ابراهیــمزاده) ،انجمن تئاتر ایران (ناصر رحمانینژاد و ســلطانپور) ،گروه

اقتباسیاز داستانکوتاه«چراخانممعلمگریهکرد؟»نوشتهبهروز

فیلــم «خانه دوســت کجاســت» تنهــا نام کیارســتمی بــهعنوان

را بــا بــازی در تئاتر آغــاز کرد و با نگارش فیلمنامه «ســفر ســنگ» به جمع

در پیج ویکیپدیای فیلم «خانه دوســت کجاســت» اشاره کوتاه و

میتوان به عضویت در گروه سرکیسیان ،گروه مفید ،گروه ارنواز (سیروس

البتــه!) آمــده که فیلــم «خانه دوســت کجاســت» ممکن اســت

هنــر ملی (عباس جوانمرد و بهرام بیضایی) و تأســیس گروه تئاتر «کوچ»

تاجور باشــد .ادعایی که اول بار از زبان بهروز تاجور مطرح شد که

فراهانی بیش از  ۵دهه اســت که حضوری مستمر در رادیو ،تئاتر ،سینما و

بود و در ازای آن مبلغ ناچیزی پیشــنهاد داده بود که مورد پذیرش

است .طرح جلد این کتاب نیز ،نقاشی اثر عادل یونسی است.

فالن هــم بگذاریم ،گفتــم بگذاریــم ،خالصه همه رو گذاشــتیم.

آغاز ماجرا

او فارغالتحصیل دانشــکده هنرهای دراماتیک بوده و تحصیالت تکمیلی

فرهنگ و هنر «گویا» به قیمت  ۴۰هزار تومان در قطع رقعی منتشــر شده

بعد گفــت نقد منتقدان هم بگذاریم ،گفتم خوبه بگذاریم .گفت

ماکت کتاب فقط نوشــته« :خانه دوســت کجاست!» گفتم آقای

ماجرای مشابه انداخت که در زمان ساخت و نمایش این فیلم رخ

کرده است.

من گفتم که خیلی خوبه .باز من نشســتم از روی فیلم نوشــتم.

دور جدیدی از تهاجمات رســانهای را به عباس کیارســتمی ،پنجاه

بهزاد فراهانی نمایشــنامهنویس ،بازیگر و کارگردان تئاتر و ســینما است.

این کتاب شــامل  ۵۵داســتان کوتــاه در  ۲۴۸صفحه بوده و توســط خانه

نوشتم .بعد کیارستمی گفت که فیلمنامه رو هم بیار توی کتاب.

رانده شده بودند .اما این اتفاق رخ داد و درگذشت کامبوزیا پرتوی

نویســنده فیلمنامه آمــده ،متن نیکی کریمی خیلیهــا را یاد یک

تلویزیون دارد و اکنون بخشــی از این تجربهها را در قالب یک کتاب منتشر

چیز خوبی شد و اصال اون نوشــت ه من رو هم کیارستمی در تمام

پوراحمد اما در ادامه این داستان را هم تعریف میکند« :کتاب رو

گوشی مطرح میشد ،اما حداقل بعد از درگذشت استاد به حاشیه

در شــرایطی که در منابع رسمی ســینمای ایران و حتی روی پوستر

اشاره کرد.

مینویسم .نشستم نوشتم و چند ماه وقت گذاشتم و خیلی هم

و فالن و اینا ،بماند! دوست ندارم راجع بهش حرف بزنم».

در مظان اتهاماتی قرار گیرد که با این که سالیان سال به صورت در

وی ایــن کتاب را اینطور معرفی کرده اســت« :گل ســرخی اســت که شــاید
بتوان بوییدش».

خودش میخواد! کیارســتمی چنــد بار گفت و من گفتم باشــه،

معلقهای مختلفی زد که حاال اسم من (پوراحمد) روی جلد نیاد

زیادی در بین رســانهها و سینماگران این ســرزمین داشت .با این

ماه بعد از مرگش ،کلید زد.

(کتابــی درباره پشــت صحنــه فیلــم) .ولی مــن میفهمیدم که

بــه اون بحــث و صحبت میکردند .حاال ســر این کــه مثال چقدر

صورت در گوشی مطرح بودند.

ایســنا -مجموعه داســتانهای کوتاه بهزاد فراهانی که شامل تجربه ها و

فکری) گفته اگر پشت صحنه رو پوراحمد بنویسه خیلی خوبهها!

ورکشــاپهاش به بچهها میگفت بخونن از روش و بعد راجع

عباس کیارستمی را در مظان اتهاماتی قرار داد که سالیان سال به
«عباسکیارستمیمتهممیشود!درگذشتکامبوزیاپرتویبازتاب

نیمه شب شرعی۲۳:۲۸:۳۲ :

اذان ظهر۱۲:۱۴:۴۴ :

واحد - ۶کدپستی ۱۳۱۳۸۶۴۱۸۵تلفن 021-66491601  041- 35553538 :چاپ:پرنیان
http://www.sorkhab.ir

اذان مغرب۱۷:۲۵:۴۸ :

طلوع آفتاب۰۷:۲۴:۱۲ :

امام علی (ع) – نهج البالغه

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

غروب آفتاب۱۷:۰۴:۵۹ :

گفته بود عباس کیارســتمی خواهان اجازه او برای اقتباس شــده
ق نرسیدن ،کیارستمی
نویسنده قرار نگرفته بود .اما پس از به تواف 

اقدام به تولید فیلم بدون اجازه نویســنده کرد ه است .ادعایی که
پس از پخــش فیلم در پــارهای از جراید نیز مطرح شــد اما عباس

کیارستمی آن را تکذیب کرد .با این حال شباهتهای موجود میان

خط اصلی داستان این کتاب و فیلم کیارستمی آشکارتر از آن است

موضوعی که نشان میدهد این ادعا  -که پرتوی به خاطر آشنایی

که بتوان آن را نادیده گرفت.

همکاری کامبوزیا با عباس

تا اینجــا دو اتهام همزمان به عباس کیارســتمی وارد آمده بود .در

شــرایطی که بهروز تاجور در دســترس یا مایل نبــود که این ماجرا
را بیشتر دنبال کند ،ماجرای نویســندگی کامبوزیا پرتوی در فیلم

«خانه دوســت کجاســت» اما بازتاب زیادی در فضای رســانهای و

ســینمایی پیدا کرد .موضوعی کــه البته طبیعی بــود که اعتراض

دوســتداران کیارســتمی را نیز موجب شــود که به روال مرســوم در

با فضای قصه ،نه تنها در نگارش و فضاسازی قصه بلکه در انتخاب

لوکیشــن هم به عباس کیارستمی کمک کرده است  -تا حد زیادی

درست است.

انتقاداتپوراحمد

اما انتشــار تقریبا گســترده مصاحبــهای از کامبوزیا پرتــوی که به

دوســت کجاســت» تعریف میکند .او که وقایع ساختهشدن این

بــا کیارســتمی در «خانــه دوســت کجاســت» میگوید ،ماجــرا را

خصوصیات اخالقی عباس کیارستمی میاندازد و ادعا میکند که

نیمه اول  ۱۳۶۵عباس کیارســتمی در استانهای شمالی به دنبال
لوکیشن مناســب برای «خانه دوست کجاســت» میگشت .او در

جســتوجوی منطقهای بود که اهالیاش گویشــی غیر از گویش
شناختهشد ه شمالی و ب ه خصوص رشتی داشته باشند و به همین
منظور ســفرهای متعددی به مناطق مختلف شــمال کرده بود.

در این هنگام کامبوزیا پرتوی کســی بود که رستمآباد را که از توابع
رودبار بود ،به او معرفی کرد که در ادامه تبدیل شــد به لوکیشــن

اصلی «خانه دوست کجاســت» و عالوه بر آن مادربزرگ کامبوزیا

پرتوی هم نقشی در فیلم بازی کرد (پیرزن همسایه که به گلهای
گلــدان آب میدهــد) و خانــهاش هم خانــه «احمدپور»ها شــد.

توجه قرار گرفته) داســتان درگذشــت کامبوزیا پرتوی را کامال

بده ،مــن تا  ۱۰۰تومن بــه اون برنگردونم آروم و قــرار ندارم.

قید حیات نیســتند ،یکطرفه به قاضی رفت و طبیعتا راضی هم

ل  ۱۳۶۴و
روشــنتر کرد .در آن مصاحبه گفته شــده که در اواخر سا 

خلقیات کیارســتمی (کــه به شــدت در فضای مجــازی مورد

کیارستمیهمکاریکردهبود.

در نوشتن فیلمنامه «ایستگاه متروک» (علیرضا رئیسیان) نیز با

دوست کجاست» دســتیار کیارستمی بود ،در پادکستی سینمایی

وسیله گروه آرتهباکس تهیه شــده و در آن کامبوزیا از همکاریاش

بعــد از ادعای نیکــی کریمــی ،صحبتهای پوراحمــد درباره

گفتنی اســت که کامبوزیا پرتوی عالوه بر «خانه دوست کجاست»

موارد مشابه از این که بت سینماییشان شکسته شده بود ،آشفته

برگشت.

خلقیاتکیارستمی

به ضرر عباس کیارستمی میکند.

کیومــرث پوراحمــد در ادامــه جنبههای دیگــری از ماجــرا و البته

شدند .این گروه عقیده داشــتند نباید در این شرایط که استاد در

«کتاب چاپ شده ،ولی متأسفانه بدون اسم پوراحمد!»

شــخصیت عباس کیارستمی را روشــن کرد .پوراحمد که در «خانه

روایتهــای بیپــردهای از همکاری با کیارســتمی را در فیلم «خانه
فیلــم را نیز در کتابــی به همین نام منتشــر کــرده ،نگاهی تند به

در ارتباط با او چنین روایاتی همواره قابل پذیرش هستند!

کیومــرث پوراحمــد دربــاره همــکاریاش میگویــد« :من به

عنوان دســتیار رفتم ســر فیلم «خانه دوســت کجاست» ولی
کیارستمی عمال نمیگذاشت کار دستیاری انجام بدهم .از بس
که وسواس و اضطراب داشت ،نمیگذاشت! حاال مهم نیست،

به هر حال دوره خوش و شــیرینی بــود .با هم کار میکردیم و

لذت هم میبردیم و خیلی هم خوب بود».

پوراحمــد دربــاره نوشــتن روایت پشــت صحنــه ایــن فیلم در
پادکســتی که بعد از درگذشــت کیارســتمی منتشــر شــد ،گفته:
«کیارســتمی وقتی یک چیزی رو میخواســت ،محال بود از زبون
خودش بگــه! میگفت زریــن (مدیرعامل وقت کانــون پرورش

پوراحمد گفته« :من یه آدمیام که اگر یکی یک تومن به من
لذت میبرم از دادن .خوب من خصلتم اینجوریه .اما آقای

کیارستمی اصال اینجوری نبود که بخواد بده به کسی .آقای

کیارستمی در تمام سالهای کارش حاضر نبود که هیچ کس

رو ســهیم کنه تو افتخاراتش .در حالی کــه مثال قصه «خانه

دوســت» مال یه معلمی بود (بهروز تاجور) که چاپ شــده
بود و آقای کیارستمی استفاده کرد .بعد معلمه رو صدا کرد
یه پول ناچیز داد ،معلمه بهش برخورد و رفت .کیارســتمی
م نویسنده قصه رو هم
هم پول رو گذاشــت تو جیبش و اس 

نگذاشت توی تیتراژ .حاال فیلمهای دیگهاش هم مثال «طعم
گیالس» قص ه دوســت من یعقوب یاوری بــود .حتی فیلم

«مسافر»ش هم قبل از انقالب قصه آقای رفیعی بود .اینها
چند موردیه که من میدونم .حاال اینها مهم نیســت واقعا!

مهــم اینه کــه بت نســازیم از آدمها .هــر آدم قبــل از این که
فیلمساز باشه ،مجسمهساز ،نقاش ،هنرمند باشه یا کارگر و

راننده یا هر چی ،قبل از اون یک انسانه .انسان خصلتهای
خوب داره ،خصلتهای بد هم داره .مجموعهای از اینها یه
آدمی رو میسازه .بت نسازیم از آدمها».

گفتنی اســت که انتشــار دوباره صحبتهای کیومرث پوراحمد با

انتقاد و اعتراض دوستداران عباس کیارستمی مواجه شده است».

منظر

کتاب

نگاهی کوتاه به کتاب «پاییز پنجاه سالگی»

شهادت در وقت اضافه

فعالیتشــان اســت ،چنــدان کــه بایــد و شــاید به

مقصودش نخواهد رســید؛ چرا که نوشــتههای این
کتــاب گذر ســریع و مختصــری از زندگــی خانوادگی

ایشان است.

هرچنــد بــا توجه به هــمرزم بودن ایشــان با ســردار
ســلیمانی ،نکتــهی ویــژه و قابــل توجهــی درمــورد

زندگــی جنگی ایشــان گفتــه نشــده اما قــرار بر این

بــوده کــه ســردار در رونمایــی ایــن کتــاب حاضــر
باشــند که شهادتشــان مانع این امر شــد .البته در

مراســم تشــییع و خاکســپاری شــهید جمالی ،حاج
شــخصا حضور داشــتهاند و عالوه
قاسم ســلیمانی
ً

بــر ســخنرانی ،پیکر شــهید را نیز خودشــان به خاک

سپردند.

«صدای بغضآلود ســردار ســلیمانی ،توی حسینیه
پیچیده بود:

 -شــهید جمالی ،بسیجی هشت ســال دفاع مقدس

بود .بعد جنگ هم مثل یک بســیجی زندگی کرد .اگر
از اتوبوس شهادت جنگ هشتساله ماند ،خودش

رو به اتوبوس شهادت سوریه رساند!»
ایرنا -کتاب «پاییز پنجاه ســالگی» خاطرات همسر

بودند.

کامــا زنانــه و بیشــتر متوجــه زندگی
روایــت کتاب
ً

همســر ایشان از زندگی  ۲۹ساله با این شهید بزرگوار

ســردار جمالی اززندگی  ۲۹ســاله با این شهید است.

شــخصی شــهید اســت و ورود چندانی بــه عرصهی

فعالیتهای تخصصی وی ندارد.

کتاب «پاییز پنجاه ســالگی» مجموعهای از خاطرات
اســت که بطــور خالصــه ،روان و کوتاه روایت شــده

کامال زنانه است و بیشتر متوجه
اســت .روایت کتاب
ً

کتــاب «پاییز پنجاه ســالگی» که بهمن ماه گذشــته

زندگی شخصی و خانوادگی آن شهید بزرگوار و سبک

خاطرات مریم جمالی ،همســر ســردار شهید مدافع

فعالیتهــای تخصصــی و زندگــی کاری آن شــهید

توسط انتشارات «خط مقدم» به چاپ رسیده است،
حرم ،محمد جمالی است که توسط فاطمه بهبودی

در  ۱۶۸صفحه جمعآوری و نوشته شده است.

زندگــی ایشــان اســت و ورود چندانــی بــه عرصهی

ندارد.

همسر شــهید ،ابتدا از ســبک زندگی خانوادگی خود

شــهید محمــد جمالــی ،دوران جوانــی خــود را در

گفته اســت ،بعد درمــورد نحوهی ازدواج و آشــنایی

ثارهللا ســپری کرده و پــس از تمام شــدن جنگ از پا

حضــور ایشــان در جبهه ،مأموریت لشــکر  ۴۱ثارهللا

عرصهی هشــت ســالهی دفاع مقدس در لشــکر ۴۱
ننشســته و در زمینــه مبارزه بــا اشــرار و قاچاقچیان

فعالیــت کرده تــا آنجا که عمــر پربرکت ایشــان در
جنگ ســوریه با شــهادت به پایان رســید .ایشــان از

همرزمان ســردار شهید ،سپهبد قاســم سلیمانی ،در
زمان جنگ تحمیلی و همچنین در قائله دســتگیری

اشــرار در منطقــه ســیرجان و در نهایــت در ســوریه

بــا شــهید بزرگوار ،محمــد جمالی ،و ســپس درمورد
برای مقابله با اشــرار در ســیرجان ،پس از آن درمورد

دوران بازنشســتگی و بعــد هــم ســفر بــه ســوریه و

نحوهی شهادت ایشان.

اگر مقصود مخاطــب از خواندن این کتاب ،دریافت
اطالعــات دقیــق از دوران فعالیــت ایشــان ،چــه در
عرصــهی دفاع مقــدس و چــه در عرصههــای دیگر

به سبب روایت روان ،ساده و شیرین کتاب ،خواندن

کتاب برای خواننده ،به خصوص خانمها ،دلچسب

است و روند مطالعه کتاب سریع پیش میرود.

شــهید محمد جمالی ،پس از ســالها مجاهدت در

عرصهی دفــاع از وطن ،به تاریخ  ۱۲آبان  ۹۲در شــهر
دمشق سوریه به درجهی رفیع شهادت نائل آمد.

«توی جاده ،ســرم را به شیشــهی ماشین تکیه دادم.

به او خیره شدم و توی دلم گفتم:

چه رنجها کشــیدهای تا درس بخوانی! دبیرســتانی

بودی که جنگ شــد .هشــت ســال ،تو و همرزمانت،

شــب و روز نداشتید تا دشــمن باالی سر مردم بمب
نریزد .داغ جوان بود که جنگ ،پشت هم روی دلمان

میگذاشت .بعد ،آن

سالهای ســختمان در سیرجان شــروع شد؛ صبح
که میرفتی ،نمیدانستم شب برمیگردی یا نه! بعد

از بازنشســتگیات هم آرام و قرار نداشتی! حاال هم که

اصال رؤیــای آرامش در
خیــال رفتن به ســوریه داری!
ً

سرت نیست ،مرد!»

یادداشت :زینب هاشم زاده
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