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سرخط خبرها

پشت پرده

تجارت سیاه قماربازها
در اینستاگرام
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تیتر وار

کرونا با سرما
«جان» میگیرد

زیر بهداشــت گفت :خواهش من از همه،
چه آنها که در مســند مسئولیتها هستند و
چه مردم این است که اگر این بار مجددا ً از
کرونا رودست بخوریم و عادی انگاری کنیم،
زمستانی بسیار سخت تر از پاییز در پیش رو
داریم و این اولتیماتومی است به همه کسانی
که میل به ساده انگاری و عادی پنداری دارند
که بدانند ما اگر فراموش کنیم که ویروس،
خطرناک و پیچیده است و در بازی مستمر
آماده گل زدن در دقیقه  ۹۰اســت ،باز هم
گرفتــار پیکهای خطرناکی خواهیم شــد

زمستانی سختتر از پاییز

سه هزار واحد زلزلهزده

اعتماد شود

میانه و سراب
3

صفحه 3

شفافیت مالی

«واکسن خارجی

7

به ایران نمیرسد

حلقه گمشده

ن زودیها
به ای 

ورزش ایران
همه ما

یک بهاره رهنما در
8

حر ف اول

مجلس مردانه! ...
عباس خامهیار
روشن است که ســاختار سیاسی و حکومتی کویت
با سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به کلی

متفاوت است .نقش پارلمان و انتخابات پارلمانی
از دیربــاز در کویــت همــراه بــا آزادی نســبی قابل
قبولی در چارچوب دموکراسی بومی اجرا میشود.

«انتخابــات مجلــس  »۲۰۲۰که هجدهمیــن دوره

انتخابات پارلمانی در این کشور بود شنبه گذشته،

بــرای تصاحــب  ۵۰کرســی مجلــس ،میــان ۳۲۶
کاندیدای زن و مرد برگزار شد که در نوع خود دارای
نــکات مهم و قابل توجهی اســت که مایلم تنها به

یک مورد آن اشــارهای داشــته باشــم و آن هم عدم
راهیابی هیچیــک از  ۲۹کاندیدای زن به پارلمان در
این دوره است.

زنان کویتی که پس از ســالها مبارزه توانستند در

ســال  ۲۰۰۵با تالش و حمایت آشکار «شیخ صباح
االحمد الجابر الصباح» ،امیــر فقید کویت به حق

احمدینژاد،قرنطینهواستعفایملکزاده

عکس :مهر

ناخودآگاهمان داریم!

گفتگوبا«مینومحرز»دربارهواکسنایرانیکرونا
صفحه 5

کارگران ساختمانی چگونه روزگار میگذرانند؟
مگر میشود این انسانها از بیماری یا گرسنگی نمیرند؟!

           علی خسروجردی

ن روزها مشغول به کار هستند .کارگران
جهان ای 

کرونا بــای زندگــی کارگران ســاختمانی شــده

ســامت خود ارجــح میدانند و در ایــن روزهای

است .تعطیلی ساخت و ســاز ،سفرههای آنها را

میکنند.

و آنهــا را بــا چالشهــای فراوانــی روبــرو کــرده

کوچکتــر کــرده و تامین معیشــت زندگی برای

آنها ســخت اســت .کارگران ســاختمانی سراسر
جهان ،در معــرض خطر ویروس کرونا و بیکاری
قرار گرفتهاند.

ساختمانی تامین معیشــت زندگی را نسبت به
کرونایــی بــرای تامیــن مایحتــاج زندگی تالش
«آمبت یوسان» دبیرکل اتحادیه جهانی کارگران

ســاختمانی و صنایع چوب ،میگوید :سالمت و

امنیــت محیط کار ،دو مولفه اصلی کار هســتند
ولی کار کردن در محیطهای ناامن دشوار است.

«جنیفــر هتــام» خبرنــگار مســتقل ســاکن در

کارگران ساختمانی ممکن است به دلیل ابتال به

کارگران ساختمانی در سراسر جهان و استانبول

از گرسنگی نمیرند؟

اســتانبول ترکیــه ،گزارشــی دربــاره وضعیــت
به رشته تحریر درآورده است .ترجمه این گزارش
تفصیلی را در ادامه میخوانید:

ویروس کرونا بمیرند ولی مگر میشود انسانها

او توضیــح داد :مــاک؛ تعطیلــی کار اجبــاری

و تامیــن ســامت کارگــران مشــغول بــه کار

هزینههــای رفت و آمد کارگران به محل کار خود

نیســت ،بلکه هدف ما تامین معیشت کارگران

تنهــا چالــش آنهــا نیســت .بســیاری از کارگران

اتحادیه کارگران ساختمانی ترکیه وضعیت این

زیاد اســت ولی پرداخت هزینههای رفت و آمد،

نگــران ابتــا به کرونــا و انتقــال این بیمــاری به
اعضــای خانواده خــود هســتند« .آزکان» کارگر

انتخاب شــدن و انتخاب کردن دست یابند و برای

ساختمانی در استانبول ،حدود دو ساعت و نیم

به مجلس بفرستند ،هیچگاه از مقبولیت عمومی

و شــد است .رفت و آمد ،مشکل اصلی این کارگر

توانســتند بین یک تا حداکثــر  ۲صندلی پارلمان

کرونا گرفتار شده است.

عدم راهیابــی هیچکــدام از آنان و واگــذاری کامل

محیط کارگران ســاختمان آلوده اســت و خبری

درصد رأیدهنــدگان کویتی از مجمــوع  ۵۶۷هزار

من و کارگران دیگر به ویروس کرونا بســیار زیاد

است و پرسشهای زیادی را مطرح میسازد که نیاز

خودمان را آلوده کنیم.

ساختمانی است.

گروه صنفی را نابســامان میداند و در گزارشــی

دربــاره آنهــا مینویســد :بســیاری از پروژههای
ســاختمانی در ترکیه متوقف شــدهاند و تعداد

نخســتین بار در ســال  ۲۰۰۹چهار نماینده خانم را

برای رفتن به محل کار و بازگشت به خانه در آمد

برخــوردار نشــده و در دورههــای بعــد هــم تنهــا

ساختمانی نیست .او در جهنمی به نام ویروس

را از آن خــود کننــد .شکســت  ۲۹کاندیــدای زن و

آزکان دربــاره وضعیت محیط کار خود میگوید:

هزار کارگر در استانبول و حدود  ۱میلیون نفر در

و مطلــق مجلــس بــه مــردان باوجــود اینکه ۵۲

از پروتکلهای بهداشتی نیست .احتمال ابتالی

پروتکلهای بهداشتی معنا و مفهومی ندارد

رأیدهنــده را زنان تشــکیل میدهند ،شــگفتآور

اســت و ما به راحتی میتوانیم همسر و فرزندان

به پاسخ جدی دارد:

 -۱بــه چه علتــی هیچیک از جریانهای سیاســی و

مذهبی اعم از لیبرال ،سلفی و اخوانی(حدس) نام
هیچ زنی را در لیست انتخاباتی خود قرار ندادهاند.

علــت ،عدم اعتقاد اســت یــا فقدان حضــور زنان
کارآمد در جامعه کویت؟

 -۲آیا هیمنه و ســلطه مردان بر زنــان و به عبارتی

مردساالری قبیلهای و عشیرهای به عنوان سنتی که

در این جوامع ریشه دوانده... ،

ادامه در صفحه سه

روزنامه سرخاب در شمالغرب کشور
نماینده فعال میپذیرد
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او پســری هشت ســاله دارد و با حســرت درباره
وضعیــت فرزنــدش میگویــد :مــن نمیتوانم
فرزنــدم را در آغوش بگیرم ،ســامتی او برای من

مهــم اســت و او را در خانه با فاصلــه چندمتری
نگاه میکنم.

بیکاری گسترده کارگران ساختمانی

کمــی هنــوز فعــال هســتند ۱۵۰ .هــزار کارگــر
ساختمانی ،در طول دو هفته در ماه مارس بیکار

شــدهاند و هنوز غرامتی دریافت نکردهاند .این
اتحادیه همچنین برآورد کرده است حدود ۲۹۵
سراسر ترکیه هنوز مشغول به کار هستند.

کارگران بیکار شــده و فعــاالن کارگری میگویند:
رعایت فاصله اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی

برای کارگرانی که هنوز مشــغول به کار هســتند،

امکانپذیر نیست.

برخی از پروژههای ســاختمانی ،تعدادی ماسک

در اختیار کارگــران قرار میدهند ولی این تعداد
به اندازه کافی نیست .آموزشهای بهداشتی در

خصوص اســتفاده صحیح از ماســک در محیط
کار به کارگران داده نشــده که این موضوع خطر

اگرچه دولتها در سراســر جهان از شــهروندان

ابتال به کرونا را افزایش میدهد .بررسیها نشان

و دیگــران دربرابر ویروس کوویــد  ۱۹محافظت

کرونا ،سه برابر دیگر شهروندان ترکی است...

خــود میخواهند کــه در خانه بماننــد و از خود

کنند ولی میلیونها کارگر ساختمانی در سراسر

میدهد احتمال ابتالی یک کارگر ساختمانی به

ادامه در صفحه سه

سازمان جذب آگهیها
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پایگاه خبری-تحلیلی

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

رقیب فوالد مبارکه از
بناب میآید
نماینده مردم بناب در مجلس گفت :با ســرمایه
گذاری  20هزار میلیارد تومانی که از سوی قرارگاه

ســازندگی خاتم االنبیاء(ص) در فوالد بناب اجرا
خواهد شد و بزرگترین پروژه طی سالهای اخیر

در شمالغرب کشور میباشــد که در حال اتفاق

افتادن است
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فوتبال ما
نیاز به جراحی دارد

نماینده مجلس در فراکسیون ورزش فعال است
تصریــح کرد :فوتبال ما امــروز نیاز به یک جراحی
دارد و اگر متولیان فوتبال خودشان این جراحی را

انجام دهند ،بهتر هم خواهد شــد .جراحی هم به

این معنا نیســت که بخواهیم افراد را حذف کنیم،

بلکه باید نگرش و تفکرات را تغییر بدهیم
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میراثفرهنگی
نابودمیشوداگر...
«اعتبــارات و بودجــه مرمــت ماننــد دارو بــرای

بیمار اســت .وقتی دارویی تامین نشــود انسان
به ســمت مرگ میرود و زمانی کــه اعتبار مرمت
براســاس برنامه و طرح مصوب به موقع تامین
نشود میراث فرهنگی نابود میشود
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ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

عبدالکریم حسین زاده :روحانی درخواست تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان بدهد

نظر

مصوبه مجلس درباره خروج از پروتکل الحاقی

خواب بن سلمان برای عراق

سعودی میتواند جایگزین ایران
در بغداد شود؟

انتخاب  -اندیشکده بروکینگز در مقالهای به قلم بروس ریدل و کاترینهاروی،

نوشت :عربستان سعودی پس از دههها منزوی ساختن عراق ،سرانجام به دنبال
تعامل با همســایه شــمالی خود اســت .ســعودیها چندان تمایلی به پذیرش
دولت شیعه عراق ندارند .با این حال گذرگاه اصلی مرزی آرار پس از  ۳۰سال که به
دلیل حمله عراق به کویت ،بسته شده بود ،سرانجام ماه گذشته بازگشایی شد.

تالش اخیر ســعودیها برای نزدیکی به عراق به ســال  ۲۰۱۵برمیگردد ،زمانی که

ریاض با تاخیر ســفیری به بغداد فرستاد .در ســال  ۲۰۱۷نیز پس از  ۲۵سال قطع

روابط بین دو کشــور این وزیر خارجه عربستان ســعودی بود که از پایتخت عراق
بازدید کرد .ســعودیها حتی در ســال  ۲۰۱۹کنســولگری خــود را در بصره افتتاح
کردند .افتتاح گذرگاه مرزی آرار بزرگترین گام به ســوی عادی سازی روابط از زمان

سقوط صدام حسین به این سو بوده است.

با این حال ،قبل از سال  ،۲۰۱۵عربستان یک فرصت مهم را برای تعامل با عراقیها

از دســت داد فرصت ســوزی که به نفع ایران تمام شــد .در تابســتان  ،۲۰۰۶نوری

المالکی نخســت وزیر عراق ،چند ماه قبل از آن که به نخست وزیری عراق برسد،

با ملک عبدهللا دیدار کرد .عبدهللا پس از جلسه به این نتیجه رسید که مالکی و
دولتش عامل ایران بودند بنابراین نمیتوان به آنها اعتماد کرد .با این تحلیل

او تصمیم گرفت بیشتر درگیر این مساله نشود.

امروز همه به مالکی به عنوان یک متحد قدرتمند ایران نگاه میکنند .این دیدگاه

البته گمراه کننده است .مالکی در مقام نخست وزیری هیچ فضیلتی نداشته ،وی

غالبا مواضع بسیار فرقه گرایانهای هم اتخاذ میکرد،
شخصیتی اقتدارگرا بود که
ً
با ایــن حال او بیــش از هر چیز یک شــخصیت ملی گرای عراقی بوده و هســت.
عالوه بر این ،به عنوان نخست وزیر ،مالکی تالش کرد تا عراق را دوباره به عربها

نزدیک و یک مســیر مســتقل از ایــران را دنبال کنــد .در حقیقت ،ســفر مالکی به
عربستان سعودی در ســال  ،۲۰۰۶اولین سفر وی به عنوان نخست وزیر به خارج

از کشــور ،نشــان از تمایل وی برای احیای مجدد جایگاه شایســته عراق در جهان
عرب بود.

سالها پس از آن ،مالکی و دیگر اعضای ارشد دولت وی تالش کردند تا گشایشی
در روابط با عربستان سعودی ایجاد کنند ،اما ملک عبدهللا هرگز در تصمیم خود

برای منــزوی کردن آنها تجدید نظر نکرد .در ســال  ۲۰۱۲بغــداد میزبان اجالس
اعراب بود که ریاض تنها یک هیأت کوچک را اعزام کرد .سایر کشورهای عربی نیز
نمایندگان کم اهمیتی را اعزام کردند .در اواخر ســال  ،۲۰۱۳مالکی و دیگر مقامات

عراقــی تالش کردند تا به عربســتان بیشــتر نزدیک شــوند .نگرش ســعودیها
به عراق همواره با ســایر همســایگان عرب عراق تفاوت اساســی داشــته اســت.
کشورهای عربی مانند مصر ،امارات متحده عربی و اردن از اواخر دهه  ۲۰۰۰شروع
به تعامل معناداری با عراق کردند ،اما این تعامل حمایت ریاض را پشت سر خود
نداشت.

عمیقا به مالکی بی اعتماد شــده بود؟ تفکرات راســخ در
پس چرا عبدهللا اینقدر
ً

درون رهبری سعودی علیه ایران و شــیعه عرب .برای دههها ،سعودیها ایران را

ذاتا توســعه طلب دیده و این دیدگاه که شیعیان جهان عرب به ایران وفادارند،
ً
کامال ریشه دار در میان اعراب ســنی از جمله سعودیها بوده است.
یک کلیشــه
ً
عالوه بر این ،وهابیها در مجموع شــیعیان را دشمن خود میدانند .با توجه به

ایــن اعتقادات ،رهبران ســعودی به محض حمله آمریکا به عراق و شــروع قدرت
یافتن شیعه عراقی نتیجه گرفتند که آمریکاییها عراق را دو دستی تحویل تهران
دادهاند.

رویداد - ۲۴عبدالکریم حســین زاده با اســتناد

تعبیر کردند .سعودیها با تشویق وهابیها در سال  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۷برای پیوستن به

القاعده در عراق این دشمنی را تشدید هم کردند .این احساس تهدید عراقیها
از جانب عربستان سعودی فقط اعتماد آنها به ایران را افزایش داد.

دولت بوش در صدد قدرت دادن به شــیعیان عراق نبود ،اما تصمیم آنها برای
جایگزینی دیکتاتوری صدام حســین با دموکراســی به طور طبیعی باعث شد که

اکثریت شــیعه عراق به قدرت برسند .پروژه آنها ،اگر قرار بود موفقیت آمیز باشد،
مستلزم پذیرش عراق جدید توســط همسایگان عرب آن بود .به همین منظور،

نمیتواند نقش دولت را چه در عقد قرارداد و چه

حق چنین کاری ندارد.

هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی

در فســخ آن با سایر کشــورها و سازمانهای بین

مکلف اســت از پروتکل الحاقی بــه معاهده منع

بــه نظــر میرســد اینــک بــر همیــن اســاس در

المللی ایفا کند.

طرحــی را تصویــب کردند کــه بر پایــه آن دولت

خصــوص لغــو قراردادهــا و معاهدههــا و حتی

گسترش سالحهای هســتهای خارج شود .دولت

در نخســتین واکنش اعالم کرد که بــا این قانون
مخالف اســت ،امــا ناچار به اجراســت و مجلس

نیز اقدام خود را درست میداند و اصرار بر اجرای
ســریعتر مصوبه خود دارد .فارغ از لزوم تصویب

این قانون و اینکه آیا این مســئله جناحی اســت
یا نیســت ،نکتهای مرا به عنوان کســی که  ۸سال

نماینده مجلس بوده ،مشــغول کــرده و آن این
اســت که آیا چنین مصوبهای مشروعیت قانونی

دارد یــا خیــر و ســابقه وضــع چنیــن قوانینی در

مجالس گذشته چگونه بوده است.

بنده فرزند پارلمان هستم و باید در تحلیل خود
بیش از هر چیز جانب انصاف ،اخالق و امانتداری

را رعایــت کنــم که مبتنی بــر حق صحبــت کنم تا

مبتنــی بــر جهتگیریهــا و اهداف پشــت پرده

گروهی و حزبی.

در روزهای گذشــته بیشــتر افــراد از حقوقدانان

تا سیاســتمداران همگی به تمام ابعاد سیاســی،

جناحــی و حزبی موضوع پرداختــه اند غیر از یک

چیز کــه آیا اساســا مجلــس امــکان ورود به این

مصوبه را دارد یا خیر؟

فــارغ از اصــول  ۸۴، ۷۱، ۵۸و  ۸۵که در خصوصی

اظهــار نظر نماینــدگان در تمــام امــور داخلی و
خارجی و نیز حق نمایندگی و قائم به ذات بودن
ان است و در واقع به موضوعات عام میپردازد و

بحث اظهار نظر نمایندگان کــه من هم منکر آن

نیستم و بی شــک هر وکیلی در هر مجلسی باید
از چنین آزادیای برخوردار باشــد ،اما آیا تصویب

مــواردی که مصوبات گذشــته مجلــس و دولت
را در حــوزه سیاســت خارجــی و موافقتنامههــا و

معاهدهنامــه و توافقنامهها را به کل زیر ســوال
ببرد هم باز در دایره وظایف مجلس میگنجد؟

دو اصل  ۷۷و  ۱۲۵به صورت مشخص به موضوع

موافقتنامههــا و توافقــات برمیگــردد و در آن

توضیح داده میشــود که دولت باید معاهده یا

توافقنانه را امضا کند و با کشــور یا ســازمان مورد

ســعودیها برای عــدم تعامل با عراق بازتابهای زیادی داشــت .ســعودیها با

عربســتان برای عدم تعامل را به عنوان خصومتی عمیق از سوی ریاض با بغداد

را طــرف حســاب یکدیگــر میداننــد و مجلــس

دولت باید طرح پیشنهادی بدهد و مجلس راسا

آن توسط شورای نگهبان و ابالغ به دولت اجرایی

برای تقابل با ایران باشــد ،کنار گذاشــتند .عــاوه بر این ،عراقیهــا این تصمیم

بیــن المللــی کشــورها در قالــب دولتها خود

نگهبان گفته برای خــروج از پروتکل الحاقی ابتدا

اعتقادات عربســتان ســعودی در مورد ایران و شــیعیان عــرب درک آنها از آنچه

امتنــاع از انجــام این تعامل ،عراق را که میتوانســت وزنهای مهــم در جهان عرب

این است که نظر مجلس موخر از انعقاد صورت
میگیــرد و به ان رســمیت میبخشــد .در فضای

به اصول قانون اساســی و ســابقه تفسیر شورای

مذاکره بــه توافق کامل برســد و آن را به مجلس

در عــراق میگذرد را تحریف کرده و باعث افزایش نفوذ تهران میشــود .تصمیم

غیرقانونی است

ارایــه دهد و بعــد از تصویب در مجلــس و تایید
میشود.

مصوبه اخیــر مجلــس دو توافــق کالن دولت را

هدف قرار داده است :برجام و NPT

هــدف اول به نوعــی خــروج از برجــام را مد نظر

دارد حتــی اگر رییس مجلس بگوید هدف خروج
نیســت و دیگری خروج ان پی تــی که هر دو روند

قانونی خود را طی کرده است.

چرا مصوبهی مجلس بیانگر خروج است؟ به این

دلیل که هر توافقنامه شــامل جزییاتی است که

پیشتر دولت جمهوری اسالمی ایران در خصوص

انها با طرف یا طرفین مقابل به توافق رسیده و

تغییــرات در مفاد آن بعــد از تصویب در مجلس
و ابالغ آن به دولت و عقد قرار داد توســط دولت

هر گونه دستکاری در جزییات آن معنایی جز این

همچــون موارد «برجام» و «ان پــی تی» هر گونه

خواهد شد.

مراحل عقد قرارداد و ارســال به مجلس است نه

نخواهد داشــت که توافقات پیشین کن لم یکن

تغییــر منــوط به انجــام مذاکــرات دولــت و طی

الزم به یادآوری اســت که برجام بعد از طی مراحل

اینکه مجلس راسا به آن ورود کند.

شــدن آن به مجلس نهم ارجاع شد و به تصویب

«لغــو برجام» یا «تغییــر مفاد توافقــات برجام»

را به تایید رســاند و به مجلس ابالغ کرد و توسط

طــرح بــه مجلــس بدهــد و پــس از آن مجلس

اجرا شــد و در خصوص ان پی تی نیز بدین شکل

معاهــدات و موافقتنامهها و قراردادهــا که امور

طــول و دراز خــود در دولــت یازدهــم و نهایــی

واضحتر اینکه این دولت است که باید درخواست

مجلس رســید و در نهایت هم شورای نگهبان آن

یا «خروج از ان پی تــی» را برای تصویب در قالب

مجلس نهم بــرای اجرا به دولــت یازدهم ابالغ و

میتوانــد آن را رد یــا قبــول کند بنابرایــن درباره

بوده است که حدود  ۵۲سال پیش ( )۱۳۴۷ایران

اجرایی هستند ،چه برای تصویب و چه برای لغو

ملی مصوب گشته اســت ،در خصوص  NPTاگر

بدهد چراکه تفســیر از اصول  ۷۷و  ۱۲۵چیزی غیر

بدان ملحق و بعد از دو ســال در مجلس شورای

حتما باید دولت درخواست آن را به مجلس ارایه

کشوری احساس کند ،بودن در  NPTمصالحش

از ایــن نمیتواند باشــد ،براین اســاس بر خالف

را به خطر میاندازد ،باید سه ماه قبل از خروجش

صحبتهای رییــس مجلس ،حتی اگــر خروج از

قرار دهد .اگر کشوری مانند ایران یا هرکشور دیگر

جزییات مذاکرات و توافقات قبلی است ،مصوبه

این ســازمان ثابت کند که مصالحــش با ماندن

به تعبیری در تمام فرایند منــدرج در اصول  ۷۷و

صلح امیز از انرژی هســتهای برای کشورمان ،ولی

میباشــد که پس از ان برای به رســمیت درامدن

جنبههای حقوقــی آن NPT ،ایران را به انحراف از

میرســد فرایند فسخ یا تغییر د مفاد یک قرار داد

امــا ســوالی کــه بایســتی شــورای نگهبــان و

موخر از اقدام دولت خواهد بود.

آژانــس بین المللی انــرژی اتمــی را در جریان امر

برجام هدف آنها نباشــد ،چون مشــمول تغییر

بخواهد واقعا از  NPTخارج شود ،باید به اعضا و

اخیر مجلس غیر قانونی است.

در آن بــه خطــر افتاده اســت مانند اســتفادهی

 ۱۲۵دولت مســیول عقد قرار داد با سایر کشورها

باید بدانیم خروج بدون اســتناد به مفاد  NPTو

باید به تصویب مجلس برســد ،و طبیعتا به نظر

مفاد ان متهم خواهد کرد.

نیــز از همیــن قایده پیــروی کنــد و نظر مجلس

منافع سعودی میدانست و هیچ فشــاری هم از جانب آمریکاییها هرچقدر هم

بوش از همان ابتدا ناقص بود.

ســعودیها احســاس کردند که دولت بوش به آنها خیانت کــرده چرا که از وی

خواســته بودند که به عراق حمله نکند و پس از آنکــه آمریکا برخالف نظر ریاض
این کار را کرد و به نوعی باعث شــد تهران دســت باال را در منطقه پیدا کند شــوکه

شــدند .با ایین اوصاف جای تعجب نداشــت که عربســتان ســعودی فشارهای
واشنگتن را نادیده بگیرد.

از زمان مرگ ملک عبدهللا در سال  ،۲۰۱۵سرانجام ملک سلمان و پسرش ولیعهد

محمــد بن ســلمان فهمیدند که عدم همــکاری با عراق باعث میشــود که ایران
نفوذاش در این کشــور را توســعه دهد .از قضا ،تغییر در سیاســت آنها در عراق
زمانی اتفاق افتاد که ســعودیها همان خطــا را در مرزهای جنوبی خود در یمن
تکــرار میکردنــد .همانطور که آنها مالکی را دســت نشــانده ایــران میدیدند،
در مورد حوثیهای شــیعه زیدی شــمال یمــن هم دقیقا چنین نظری داشــتند.

حوثیها مدتهاســت که به نظر جمهوری اسالمی گزینهای مطلوب هستند ،اما
آنها حداقل تا پیش از تســخیر صنعا کمکی از ســوی ایــران دریافت نمیکردند
و این ســعودیها بودند که با آغاز جنگ هوایی علیــه آنها حوثیها را به آغوش

تهران انداختند.

پیش از ســال  ،۲۰۱۵ســعودیها عراقیها را با خود دشــمن کرده بودند و از سال

 ۲۰۱۵نیــز بــا حوثیها چنیــن کاری کردند .در هر دو مورد ،سیاســت ســعودی به
نفع ایران شــد و به همین خاطر به شــدت الزم اســت که ریاض نحــوه برخورد با

همسایگان عرب شیعه خود را تغییر دهد .عربستان به جای اینکه آنها را منزوی
کند ،باید روی به تعامل بیاورد .متأسفانه ،به نظر میرسد چنین ارزیابی جدیدی

با وجود پیشرفت محدود در عراق ،برای آینده قابل پیش بینی بعید باشد .پیش

نیــاز چنین تغییری در حقیقت نیازمند بازنگری در سیاســت بنیادی ســعودیها
است و آن اینکه هر گروه شیعهای را لزوما عروسک خیمه شب بازی ایران نبینند.

مشکلداریم

خبرآنالیــن -رئیــس کل بانــک مرکــزی در یادداشــتی
توضیحاتی را درباره واکسن کرونا و تالشهای این بانک

برای انتقال پول در این زمینه را ارائه کرد.

عبدالناصر همتی در صفحه شــخصی اینســتاگرام خود
نوشت:

برخی نادانســته یا مغرضانه ،ســعی در تطهیر اقدامات

غیرانسانی آمریکا در تحریم ایران را دارند و تنها به ادعای

دروغیــن امریــکا بر عــدم محدودیــت برمعامــات دارو
تاکید میکنند ،برای ثبت درحافظه تاریخی میگویم:

اعــام خبر مربوط به توزیع واکســن کرونا توســط برخی
کشــورهای همسایه بین مردمشــان تلخ ترین پاسخ به
این عده است.

از آنجا که خرید واکســن کرونا ( )covaxبایستی از مسیر

رسمی سازمان بهداشــت جهانی انجام گیرد ،تاکنون هر
طریقی بــرای پرداخت و انتقــال ارز مورد نیــاز ،به خاطر
تحریم غیرانســانی دولــت آمریکا و ضــرورت اخذ مجوز
اوفک ،با مانع مواجه شده است.

کره جنوبی ،بابت انتقال پول از مسیر  U-turnدالر برای
خریدهای بشردوستانه ،نتوانســت تضمینی برای عدم

مصادره پــول بانک مرکزی ایران توســط دولــت آمریکا
درهنگام انتقال بدهد.

صنــدوق بینالمللــی پول بــا فشــار و تهدیــد آمریکا و
علیرغم اذعان به حق ایران و عدم وجود هیچ گونه مانع

اقتصــادی یا حقوقی ،حتی جرأت مطرح کردن وام بشــر
دوستانه ایران در هیئت مدیره صندوق را پیدانکرد.

البته ،انتقال پول از مســیرهای دیگر تحت پیگیری است
که انشــاهللا بــا همکاری و اقــدام به موقع دســتگاههای
ذیربط به نتیجه خواهد رسید.

خریدواکســن از دیگر کشورها نیز در دستور کار همکاران
وزارت بهداشــت قراردارد.اخبارواصلــه درخصــوص
تولیدداخلی واکسن کرونا نیز امیدوار کننده است.
سخنگوی وزارت خارجه:

وزیر خارجه آذربایجان به

کارشناسان حقوقی بدان پاسخ بدهند این است
ثالثی نهایی کرد و مجلس آن را تصویب و شورای

 -۱رییــس جمهــوری طی نامهای تفســیر شــورای

مجلس حق دارد با مصوبه خود انرا لغو کند؟

و  ۱۲۵که بارها به «نقش موخر بودن مجلس» در

آذربایجــان روز چهارشــنبه بــه دعــوت آقــای ظریف به

چه توســط رهبــری در زمانــی که رییــس جمهور

در زمان نخست وزیری مهندس موسوی ،ریاست

 ،بــا تعداد دیگری از مقامات کشــورمان دیــدار و رایزنی

مهندس موســوی در زمان نخست وزیری مطرح

موید ان اســت ،این پرســش را مطرح کنــد که آیا

سعید خطیبزاده با اشاره به سفر فیصل المقداد ،وزیر

یکبار در مورخ  ۲۳/۰۷/۶۲به شــماره نامه -۱۱۲۷۸/۱

به «نقش موخر مجلس» تاکید دارد یا خیر؟

وزیر خارجه جدید ســوریه اســت  .این ســفر بــه دعوت

شورای نگهبان پرسش کردند و شورای نگهبان در

دولــت با طرفهای خــود در فضای بین المللی

بــر در دیــدار با همتــای ایرانی خــود با تعــداد دیگری از

این پاســخ در اکثر موارد بدین ســان داده شــده

که برای دولت دســتور خروج یا تغیــر جزییات را

کشورمان نیز دیدار و رایزنی میکند.

واحد اســت و تصویب مجلس شــورای اســامی

جرم  ۲۵ساله کند؟

تاکید کرد :برجام نیاز به چانه زنی جدیدی ندارد.

که اگــر دولتی معاهدهای را با کشــور یا ســازمان

تهرانمیآید

است که:

نگهبــان هم تایید و ابالغ کرد (برجــام و  )NPTآیا

نگهبان را خواســتار شود و در خصوص اصول ۷۷

ایســنا -ســخنگوی وزارت خارجــه گفــت :وزیــر خارجــه

این پرسش نه به این صورت ،اما به اشکال دیگری

آن اشاره شده و تفسیرات متعدد شورای نگهبان

تهران ســفر میکند و عالوه بر دیدار بــا وزیر امور خارجه

بودند و چه توســط مرحومهاشمی رفسنجانی و

جمهوری رهبری و ریاســت مجلس آقایهاشمی

خواهد کرد .

شده ،که بارزترین ان پرســشها سوالی است که

توســط رهبری در زمان ریاســت جمهوریشــان از

خروج از توافقنامه یا دستکاری در جزییات آن نیز

خارجه ســوریه به تهران گفــت :این اولین ســفر خارجی

و آیــا مجلس پیــش از هرگونه مذاکرهای توســط

آقای ظریف انجام شده است و وزیر خارجه سوریه عالوه

چه با سازمانها و چه دولتها این امکان را دارد

مقامات کشورمان از جمله حسن روحانی ،رئیسجمهور

اســت)« :موضوع اصول  ۷۷و  ۱۲۵قانون اساسی

صادر و برای کســانی که از ان ســر بــاز زنند اعالم

ســخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از این نشست

که به قرارداد رســمیت میدهد ،موخــر از انعقاد

 -۲حقوقدانانی که تخصصشــان در حوزه قانون

خطیب زاده همچنین گفــت  :ایران در خصوص امنیت

لطف هللا صافی»

پرســش میتواننــد به پاســخگویی و روشــنگری

وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت :اگر مصوبه

مــورخ  ۰۳/۰۸/۱۳۶۲چنین پاســخ میدهد (البته

قــرارداد انجــام میشــود .دبیر شــورای نگهبان-

اساســی و مفــاد ان اســت در خصــوص همیــن

ملی خود نه مصالحه میکند و نه مذاکره.

در واقع پاســخ شــورای نگهبان در مــوارد متعدد

بپردازند.

مجلــس تبدیــل به قانــون شــود وزارت امــور خارجه به

گزینه ریاست جمهوری  ۱۴۰۰؛ پاستور یا زندان؟

کــرد که البته بی فایده بــود .ملک عبدهللا یک عراق به رهبری شــیعه را مغایر با

رژیــم را به گونهای دنبال کرد که اقدامات ســعودیها را بی اثــر کند .پروژه دولت

برای خرید واکسن کرونا

اجرای آن پایبند خواهد بود گرچه اجرای بسیاری از ابعاد

دبلیو بوش حتی با شــخص عبدهللا را برای از سرگیری روابط بغداد و ریاض البی

به طور خالصه ،آمریکا برای ثبات عراق به حمایت عربستان نیاز داشت ،اما تغییر

همتی:

اینک در همین مســیر انچه باید انجام شــود این

تیم بوش فشــار زیادی را به ســعودیها وارد کرد تا با عراق همکاری کنند ،جورج

که دوســتی آمریکا و عربستان عمیق باشد باز نمیتوانست نظر او را تغییر دهد.

اخبار

ش

باشگاه خبرنگاران  -یکی از نامزدهای اصالحطلب

انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت :شــهیندخت

نکته جالــب این ماجرا آنجاســت که نــام موالوردی

محکومشد.

جمهوری و رئیس جمهور شدن را دارد.

جمهوری اعالم شــده از سوی محسنهاشمی رئیس

بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری  ۱۴۰۰به حبس

موالوردی ویژگیهــای حضور در انتخابات ریاســت

چندی پیش در لیســت گزینههای احتمالی ریاست

صحبت که از نامزدهای زن ریاست جمهوری میشود،

فائزههاشمی ،عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران

شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم بود.

میشوندکهغالبااز سیاسیونبرجستهکشور هستند.

انتخابات ریاســت جمهــوری و حتــی رئیسجمهور

آذربایجان غربی اســت .موالوردی در ســال  ۱۳۶۳در

اســامی زیــادی بــرای حضــور در انتخابــات مطــرح
اما امســال انگار قرار اســت شــرایط طور دیگری رقم

بخــورد؛ چندی پیــش در مهرماه بود که عباســعلی
کدخدایــی ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به

سوالی درباره اینکه آیا زنان میتوانند برای انتخابات
ریاست جمهوری آینده نامزد شوند؟ گفت :ثبت نام
بالمانع است و بحثهای دیگرش باید به تدریج حل

شود.

سازندگی در این باره گفت :موالوردی میتواند نامزد
شود.

در همین حین که جریان اصالحات سرگرم انتخاب

نامزدهای خود از بین بانوان برای حضور متفاوت در

انتخابات ریاســت جمهوری آینده ،آن هم با مهرهای
مانند شــهیندخت مــوالوردی و چند تــن دیگر بود،

انتشــار خبری ،مهره اصالح طلبــان را قبل از ورود به

بازی ســوزاند و سرنوشــت او و جریــان مطبوعش را

در نتیجه این صحبتها بــود که گروههای مختلف

سوزاند.

جریــان خود را به عنــوان گزینههــای بالقوه جریان

مرکز امور مشــارکت زنان ریاســت جمهوری ،معاون

سیاســی پــای تعــدادی از بانــوان مطــرح شــده در
خود ،به انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰باز کردند.

جریان اصالحــات هم نامزدهــای زیــادی از جریان
خود معرفی کرد تا بتوانــد با وارد کردن زنان به بازی
انتخابات ،افکار عمومی را به سمت خود بچرخاند.

شــهیندخت مــوالوردی زاده  ۱۳۴۴در اســتان

سپس با رتبه یک در رشته روابط بین الملل دانشگاه

عالمه طباطبایی در دوره کارشناســی ارشد پذیرفته
شــد .موالوردی در دولت اصالحات مدیر ارتباطات
بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری
بود.

جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته

در دولت تدبیــر و امید» حضور پیدا کرد و از از نقش

کابینه پیشــنهادی دولــت یازدهم
کمرنــگ زنان در
ٔ

انتقادکرد.

حــاال با ایــن وضعیت ،با وجــود اقبال بــاالی اصالح

یکــی از اســامی مطــرح شــده در جریــان اصالحات

در دادگاه مجرم شناخته و به دو سال و  ۶ماه حبس

را در بین هم فکرهای خودش به دست آورد و نشان

هنــوز جزئیاتــی در خصــوص اتهامــات وارده بــه

نامزدی در انتخابات ریاســت جمهوری ســختتر یا

وی پیشتر در اواخر تیر ماه امسال با شکایت دستگاه

برنامهای برای شرکت دادن بانوان خود در انتخابات

شهیندخت موالوردی بود که توانست نظرات زیادی
میدهد جریان اصالحات اقبال زیادی به ســمت او
دارد.

پروانــه سلحشــوری ،نماینده لیســت امید مجلس
دهــم در وصــف نامزدهــای زن مطــرح شــده برای

شهیندخت موالوردی ارائه نشــده؛ اما کیفرخواست
امنیتی و انتظامی کشور در دادسرای فرهنگ و رسانه
صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده بود.

بانکها چه زمان کارت اعتباری
سهامعدالتمیدهند؟

به مدت سه سال در آموزش و پرورش تحصیل کرد و

امور زنان ریاست جمهوری در دولت یازدهم و معاون

تعزیریمحکومشد.

بسیاری از گرفتاریها در جهان عرب و منطقهاست.

عدالت خود را دریافت کنند.

پذیرفته شــد و به تهران آمد .پس از فارغ التحصیلی

حقوقی ائتالف اســامی زنان در نشست «سهم زنان

بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام

سیاســتهای منطقهای عربستان گفت  :ریاض مسئول

دورهکارشناسیحقوقدانشگاهشهیدبهشتیتهران

شــهیندخت موالوردی مدیر ارتباطــات بینالملل

قراردادن اطالعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا انتقــاد شــدید از

ایلنا -حداکثر تــا یک ماه آینده ســهامداران میتوانند با

در تاریــخ  ۱۰مرداد  ،۱۳۹۲موالوردی به عنوان دبیرکل

حقوق شــهروندی دولت دوازدهم به جرم در اختیار

این قانون به سازمان انرژی اتمی برمیگردد.

طلبان بــه مــوالوردی ،به نظــر میرســد کار او برای

غیرممکن شده است و باید ببینیم اصالح طلبان چه

دارند و اینکه گزینه جدیدی رونمایی خواهند کرد یا
تصمیمدیگریمیگیرند؟!

مراجعه به بانکهای سراســر کشــور کارت اعتباری سهام
پــس از آزادســازی ســهام عدالــت موضوع اعطــای کارت

اعتبــاری بــه ســهامداران مطــرح شــد .ابتــدا قــرار بــود
ســهامداران تا ســقف  ۵۰تا  ۶۰درصد ارزشسها م عدالت

خود را از بانک؛ کارت اعتباری خرید دریافت کنند ،به مراکز
خرید بروند و موجودی آن را به صورت اعتباری خرج کنند،

وعدهای که مدتی است محقق نشده است.

به نظر میرسد این وعده تا ماه آینده اجرایی خواهد شد
و ســهامداران قادر خواهند بود با کارت اعتباری دریافتی

خرید کنند آنهم به صورت اعتباری.

محمود حســنلو ،مدیر فنی ســهام عدالت در یک گفتگوی

زندهاینستاگرامیگفت:برایدادنکارتاعتباریمدتیاست
با بانکها در تعامل هستیم تا بتوانیم سرویس الکترونیکی

توثیق سهام عدالت را در اختیار سهامداران قرار دهیم.

به گفته او ،این ســرویس بــه زودی در اختیــار بانکها
قرار میگیرد و پیادهســازی میشود ،حداکثر تا یک ماه

آینــده امکان توثیــق الکترونیک برای همــه بانکها در

سراســر کشــور فراهم میشــود و اعطا کارت اعتباری را
آغاز میکنند.
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زمستانی سختتر از پاییز داریم

اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

و اولویتــی از ایــن باالتــر برای کشــور و اقتصاد کشــور
و مســائل اجتماعــی و سیاســی نداریم .مقــام معظم
رهبری فرمایش کرده اند و رییــس جمهور بارها گفته

اند کــه اولویتی باالتر از مدیریت کوویــد  ۱۹در اقتصاد
حتما
کشور هم نداریم و نباید بیمار مثبت را رها کنیم.
ً
باید این بیمار در منــزل و با پروتکلهای مصوب یا در
اقامتگاهها نگه داری شود.

مهر -وزیر بهداشــت ،با اشاره به در پیش بودن فصل

وی گفت :تقاضای من است که شهرهای بزرگ به ویژه

زمســتان ،گفت :اولین اســتانی که نگران آن هســتیم،

کالنشــهرها ،به شــدت مراقب وســایل نقلیه عمومی

تهران است.

باشند چون یکی از کانونهای عمده آلودگی ویروس،

ســعید نمکــی ،در هفتمیــن اجــاس مجازی روســای

همین وســایل نقلیه عمومی اســت .با اســتانداران و

دانشــگاهها و دانشــکدههای علــوم پزشــکی سراســر

ســایر مســئوالن توجه کنید که وســایل نقلیــه ،عامل

کشــور ،با اشــاره به روند نزولی آمار مرگ و میر بیماران

انتشار ویروس و گرفتاری جدید برای ما نشود.

کرونایی ،اظهار داشــت :به رئیــس جمهور میگفتم که

وزیــر بهداشــت ضمــن تاکیــد بر لــزوم مستندســازی

هر میلی متر که از منحنی مرگ و میر روزانه کم میشود،

فعالیتهــا و اقدامــات دانشــگاهها و دانشــکدههای

ســانتی مترها پشــت همکاران ما زیربار توان فرســای

علوم پزشــکی سراسر کشور ،اظهار داشت :دیروز جلسه

مدیریت سنگین و سهمگین کرونا ،خم میشود.

مفصلی بــا برخی همــکاران در این زمینه داشــتم .این

وی افــزود :میدانــم که ایــن واژههایی که همــکاران ما

حماسه عظیمی که شما در طول ماههای گذشته خلق

خســته شــده اند یا بریــده اند ،القــای بیــرون از نظام

کرده اید ،اگر مستند یا به موقع ثبت نشود ،جوری است

سالمت اســت .همکاران ما گرچه در این روزها ،ماهها و

در تاریخ به عزیزانی که در این صحنه ،حماسه آفریدند.

شــبهای طاقت فرسا خیلی اذیت شــدند اما همواره

نمکی تاکیــد کرد :باید بــرای تکمیــل پروژههای نیمه

چــون کوه ایســتاده انــد و میدانم که تــا آخرین نفس

تمام ،اهتمام ویژه داشته باشیم .خواهش من از تمام

ش

اخبار

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

رفتار قضات

نباید موجب سوء استفاده یا
سلب اعتماد شود

ســرخاب -رئیس کل دادگستری آذربایجان شــرقی گفت :قضات نباید به
گونهای رفتار کنند که موجب ســوء اســتفاده و یا ســلب اعتمــاد از آنها در
جامعه شود
موســی خلیل الهــی در مراســم تحلیــف کارآمــوزان قضایی با بیــان اینکه
قضاوت شان و جایگاه باالیی دارد ،اظهار کرد :قرار گرفتن در مسند قضاوت
مســیری بوده که خداوند عنایت کرده تا در خدمت مردم باشیم؛ بر همین
اساس باید برای شــکرگزاری این نعمت خادم مردم بود و در انجام وظایف
تالش مضاعف داشته باشیم.
وی ادامــه داد :قضات باید رفتارها و روابــط خود را به نوعی تنظیم کنند که
رفتار و کردار آنها موجب ایجاد شائبه در بین مراجعه کنندهها نشود.
وی با بیان اینکه قضاوت یک شــغل نیست و نباید محدود به زمان و مکان
کنیم ،اضافه کرد :قضات جوان میتوانند برای موفقیت در مسیر قضاوت از
تجربه قضات با سابقه و پیشکسوت بهره مند شده و از آنها مشاوره بگیرند.
رئیس کل دادگستری اســتان با تاکید بر رعایت اصول محترمانه در گفتار و
کردار و انشــاء آرا قضایی ،ادامه داد :نظرات و آراء باید به دقت و با انشــاء
قضایی صادر شــود چرا کــه آرا صادره در تاریخ ثبت و ماندگار شــده و مورد
قضاوت قرار خواهد گرفت.
بــه نقــل از روابط عمومی دادگســتری اســتان ،وی بــا بیان اینکه در مســیر
رسیدگی به پروندهها باید کرامت ارباب رجوع حفظ شود ،خاطرنشان کرد:
اقتــدار یک قاضی به عملکرد و نوع اندیشــه او بوده و نبایــد پیش از انجام
تحقیقات و اثبات اتهام و انشاء رای ،اقدام به اعالم نظر کرد.

و لحظــه مدیریت بیمــاری پای کار هســتند و در مهار و

بدانند که کرونا ،ویروس پیچیده ای اســت و به مراتب

است که به مرگ روزانه حدود  ۳۰نفر رسیدیم و دوباره

روســای دانشــگاهها و دانشــکدههای علوم پزشــکی

وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد :از همــه عزیزانی که

را گرفتار میکند و ســنین پایین تر را با تابلوی پیچیده

وی تصریح کرد :در مورد استان تهران به ویژه کالنشهر

جان بابایی و دکتر رییسی و سایر معاونتهای وزارت

از عزیــزان قــرارگاه اجرایی بــه ویژه وزرای کشــور ،راه و

وزیر بهداشــت گفت :خواهش من از همه ،چه آنها که

درون شــهری ،پاســاژها و بازارهــای سربســته در مورد

به سرانجام برسانید تا اگر خدای ناکرده پیک جدیدی

تهیه و تدارک اقامتگاههای خارج از منزل ،همه اعضای

مجددا از کرونا رودســت بخوریم و عادی
که اگر این بار
ً

فرمانده ســتاد و روســای دانشــگاههای علوم پزشکی

بیماران کووید  ۱۹و غیر کووید نداشته باشیم.

ســازمان بســیج ،نیروهای مســلح ،ناجا ،قوه قضاییه

رو داریم و این اولتیماتومی اســت به همه کســانی که

آموزش کافی ،با پروتکل شکنان برخورد قاطع به ویژه

موسســات بین المللی شــده بود باید همیــن امروز،

فرمانداران ،ســازمانهای مــردم نهاد و مــردم و تمام

مــا اگر فراموش کنیم که ویــروس ،خطرناک و پیچیده

وزیر بهداشت یادآور شد :از همه کسبه و اصناف تقاضا

را تجربــه میکردیم اما متاســفانه این پیش بینی برای

نمکی افزود :در اوج این دســتاورد بــزرگ ملی باید به

است ،باز هم گرفتار پیکهای خطرناکی خواهیم شد.

شده ،پروتکلهای بهداشــتی را رعایت کنند .مطمئن

آب درآمــد و بــرای بیمــاری و مرگ هیچ شــهروندی در

با  20هزار میلیارد تومان در فوالد

بنده ،رودســتی اســت کــه از ویــروس در اردیبهشــت

نگرانی بیشــتری میکنم .اولین اســتان ،تهران اســت.

قرمز دیدیم ،دوباره قرمز اعالم میکنیم و طبق مصوبه

حکومتهــای آنهــا ظالمانه تریــن تحریمهــا را بر ما

همکارانم ،همواره مالل آور اســت که بــه محض اینکه

و خیلــی از همــکاران مــا توصیــه داشــتند که ایــن راه

شد .به همین دلیل همه باید سعی کنیم که وضعیت

و همــت و تالش شــبانه روزی مدیران حوزه ســامت،

رقیب فوالد مبارکه از بناب میآید

دوباره گرفتار شدیم .این بار مصمم هستیم که لحظه

کنیم ،نگرانی بیشــتری داریم چون باز مترو شــلوغ شد

کسبه دچار مشکالت اقتصادی نشوند.

نــزول و کاهــش مــرگ و میــر روزانــه حرکــت کردیم و

وی ادامــه داد :از مــردم عزیــز و شــریف و گرانقــدر

دیشــب گزارشــی را همکاران ما در صدا و سیما پخش

مدیریت کرونا ،شبانه روز و بی وقفه تالش خواهند کرد.

پیچیده تر از اردیبهشت ماه است ،شدیدتر و زودتر ما

در ایــن راه به ما کمک کرده یا میکنند تشــکر میکنم.

تر و گرفتار کننده تر به بستر بیماری و مرگ میبرد.

شهرسازی ،ارتباطات ،گردشــگری و میراث فرهنگی در

در مســند مسئولیتها هســتند و چه مردم این است

کار را رها کردیم.

این اســت که با کمک و هدایت دکتــر تقوی نژاد ،دکتر

تهــران ،نگرانی زیــادی به ویژه در متــرو ،اتوبوسهای

بهداشت ،با اولویت پروژههای در حال اتمام ،این کار را

شــیوع بیماری داریــم .از مســئوالن به ویژه اســتاندار،

بخواهــد ما را گرفتار کند ،اظصــراب کمبود تخت برای

دولــت و تمامــی بزرگــواران خــارج از دولــت بــه ویژه

انگاری کنیم ،زمستانی بسیار سخت تر از پاییز در پیش

تهــران تقاضــا دارم که ضمن توســعه زیرســاختها و

وی یــادآور شــد :طبــق پیــش بینیهایــی که توســط

به ویــژه دادســتانهای سراســر کشــور ،اســتانداران،

میل به ســاده انگاری و عادی پنــداری دارند که بدانند

در کسب و کارها انجام شود.

مــرگ روزانه باالی یک هــزار و  ۱۰۰و یک هزار و  ۲۰۰بیمار

بزرگوارانی که در این به ما کمک کردند ،سپاسگزارم.

دارم که برای چرخش درست اقتصاد خودشان هم که

آمریــکا ،اروپا و خیلی از کشــورهای آســیایی درســت از

چند نکته نگران کننده هم اشــاره کنــم .اولین نگرانی

نمکــی تاکیــد کــرد :در چنــد اســتان امروز احســاس

باشید که این بار به محض اینکه وضعیت را نزدیک به

هیــچ کجــای دنیا نیســت که غصــه نخوریــم حتی اگر

مــاه خوردیــم .آن خاطره تلــخ و دردناک بــرای من و

متاســفانه دیــروز که بــه وضعیــت نارنجی برگشــتیم

ســتاد ملی کرونا ،دوباره محدودیتها اعمال خواهد

تحمیل کرده باشــند اما خوشــبختانه با دوراندیشــی

شــرایط را عــادی پنداشــتیم و همه چیز را رهــا کردیم،

را بــرای محدودیتهــا در وضعیــت قرمــز طوالنی تر

شــهرها از نارنجی بــه زرد برود نه از نارنجــی به قرمز تا

نــه تنها باالتــر از رقمهای قبلی نرفتیم بلکه به ســمت

وی یادآور شــد :درســت اســت که بــا محدودیتهای

مطمئنم که در اســتمرار این راه نزولی قدم بر خواهیم

برنامه ایســتاده اند که باید کوویــد  ۱۹را مدیریت کنیم

سلیمانی هم در آینده خواهیم دید.

ای عقب نشینی نکنیم.

خواهش میکنیم که بازهم به عرایض ما گوش کنند و

اســت و در بــازی مســتمر آمــاده گل زدن در دقیقه ۹۰

و بازارهای سربســته و پاســاژها مملو از جمعیت شد.
کردند و این یادآور روزهای مالل آور اردیبهشــت ماهی

مالــی روبرو هســتیم اما امروز همه کشــور پشــت این

داشت و روزهای روشن تری با اثرات طرح شهید قاسم

اتمام بازسازی سه هزار و  ۳۳۳واحد تخریبی زلزلهزدگان میانه و سراب

ایرنا  -مدیرکل بنیاد مســکن آذربایجانشــرقی گفت:

کمک بالعوض ۱۵ ،خانوار نیازمند و سالخورده در بخش

و  ۵۵۲واحد شهری و روستایی تعمیر شده است.

مدیرکل بنیاد مســکن آذربایجانشــرقی گفت :در این

ترکمنچای میانه به علت نداشتن آورده شخصی نیازمند

حافــظ باباپور ،با بیان اینکه با گذشــت حــدود  ۱۳ماه از

واحدهای دامی و معیشــتی به بانکهــای عامل معرفی

صورت کمــک خیران و تامیــن  ۳۰میلیــون تومان برای

از عملیات بازســازی واحدهای مســکونی و دامی آسیب

مدیریت جهاد کشاورزی استان در حال انجام است.

عملیات ســاختمانی ســه هزار و  ۳۳۳واحد مسکونی و

دامی مناطق زلزله زده میانه و سراب تمام شد.

زلزله شهرســتانهای میانه و ســراب بیــش از  ۹۰درصد

دیده به اتمام رسیده است ،افزود :در این زلزله  ۶هزار و
 ۵۵۲واحد خسارت دیده بود.

مدت  ۱۱هزار و  ۵۸۴واحد برای دریافت تسهیالت احداث

هر کــدام از این واحدها ،این واحدهــا تکمیل و افراد در

شــده و بازســازی واحدهای دامی با همکاری و توافق با

واحدهای خود اسکان خواهند یافت.

به گــزارش ایرنا ،زلزله  ۵.۹ریشــتری  ۱۷آبان ســال ۱۳۹۸

باباپــور ،بــا بیان اینکه در ایــن مدت  ۳هــزار و  ۸۷۱واحد

آذربایجــان شــرقی بــا کانون تــرک میانــه موجب جان

مســکونی و دامــی آواربــرداری و  ۴هــزار و  ۵۷۹واحــد

وی با اشــاره به اینکه در این حادثه یک هزار و  ۷۹۷واحد

مســکونی و دامی پی کنی شــده اســت ،ادامه داد :برای

اظهار داشت :در این مدت  ۳هزار واحد احداث و  ۳هزار

اســکلت و بــرای  ۳هــزار و  ۸۳۶واحد مســکونی و دامی

شــهری و  ۴هزار و  ۷۵۵واحد روستایی آسیب دیده بود،

کمک خیــران برای تکمیل واحدهای خود هســتند و در

 ۴هــزار و  ۴۸۳واحــد فنداســیون ۴ ،هــزار و  ۳۴۳واحد

سقف اجرا شده است.

وی یــادآوری کرد :با وجود پرداخت تســهیالت دولتی و

کارگران ساختمانی چگونه روزگار میگذرانند؟
مگر میشود این انسانها از بیماری یا گرسنگی نمیرند؟!

ادامه از صفحه یک

انگلستان تعطیل شدهاند .بســیاری از کارگرانی که

پروتکلهــای بهداشــتی و فاصلهگــذاری اجتماعی را

در پروژههای غیرضروری حاضر میشــوند .اتحادیه

اتحادیه جهانــی کارگران ســاختمانی و صنایع چوب

ازکان و هفتاد کارگر دیگر در یک پروژه ســاختمانی کار

در انگلســتان در پروژههای ساختمانی کار میکنند،

خود میگوید :تنها تغییر محســوس نسبت به دوران

کارگران ساختمانی انگلســتان میخواهد که نکات

میکنند ،او دربــاره پروتکلهای بهداشــتی محیط کار

قبل از کرونا ،نشستن کارگران هنگام غذاخوردن است
که با توجه به بهداشت ضعیف محیط ،امری بینتیجه

است .اتحادیهها و فعاالن کارگری ،تصاویری از کارگران
ســاختمانی ترکیه در فضای مجازی منتشــر کردهاند.

این تصاویر نشــان میدهــد ،کارگران ســاختمانی در

خوابگاههای اشتراکی زندگی میکنند .ازکان خوابگاه و
اتاقهای اشتراکی کارگران را اینطور به تصویر میکشد:

خیابان از اتاق درنظرگرفته شده برای کارگران ،تمیزتر
اســت .ما در کثافت زندگی میکنیم این برخالف شان

انسانی ماست.

آزکان دربــاره وضعیــت بیــکاری کارگــران میگویــد:
کارگرانــی که نســبت بــه وضعیــت موجــود اعتراض
میکنند ،از سوی کارفرما اخراج میشوند.

کار ساختمانی جزو مشاغل ضروری

بهداشــتی و ایمنی در پروژههای ســاختمانی بیشتر

شــود و کار غیراجبــاری در پروژههــای غیرضــروری
تضمیــن شــود .اتحادیههــای کارگــری کارگــران
ســاختمانی ،در ایاالت متحده نیز چنین مطالباتی

را درخواســت کردهانــد .گزارشهــا نشــان میدهد
بسیاری از اتحادیههای کارگری در بوستون خواهان

لغــو کار اجبــاری کارگــران بــه دلیــل شــیوع کرونــا

هستند.

فعالیتهای ساختمانی را تعطیل نکردهاند.

صنعت ســاختمان ،این مولفهها را بــا چالش همراه
کرده است.

بســیاری از کارگران ســاختمانی در کشورهای جهان از
جمله بریتانیــا و ترکیه به صورت پروژهای اســتخدام

میشــوند و کارفرمای ثابتی ندارنــد ،به همین دلیل

آنهــا نمیتوانند مقــرری بیمه بیــکاری بگیرند و تحت

پوشش حمایتهای دولتی نیستند .نحوه برخورد با

داشته باشد.

هستند و از شهرها و روستاهای کوچک ترکیه برای کار
بــه این شــهر آمدهاند .پس از شــیوع کرونــا و بیکاری

برخــی از کارگران ســاختمانی به دلیــل امنیت خود،

گسترده کارگران ســاختمانی ،بســیار از کارگران بیکار

کــه در ایــن شــرایط فاصلهگــذاری اجتماعی میســر

خــود بازگشــتند .کارگران ســاختمانی بیکار شــده با

افراد توصیه شــده اســت ولی ماهیــت کاری کارگران

ســاختمانی با این توصیه منطبق نیســت .یک فعال
کارگری در انگلســتان میگوید :شرایط سرویس ایاب

و ذهــاب و ســلف کارگــران مناســب نیســت .هنگام

رعایت پروتکلهای بهداشتی در پروژههای

ورود کارگران به محل کار ،صفهای طوالنی تشــکیل

حــدود یــک چهــارم از پروژههــای ســاختمانی در

فاجعــه اســت .چگونــه میتــوان در ایــن شــرایط

ساختمانی ممکن نیست

کارگران ساختمانی بیمه بیکاری ندارند

میشود ولی قوانین سخت برخی از کشورها در حوزه

سیاســتهای دولتهــا در خصــوص فعالیتهــای

با وجــود محدودیتهای اعمال شــده از ســوی آنها،

کارفرما پیامدی به جز اخراج ندارد.

کارگران ساختمانی ساکن در استانبول ،بیشتر مهاجر

زندگی دو مولفه اصلی برای فعاالن کارگری محسوب

نیســت .فاصلهگــذاری اجتماعی  ۲متر بــرای تمامی

ساخت و ســاز را از عوامل رشــد اقتصادی میدانند و

نســبت به وضعیت خود اعتراض کننــد ،اعتراض به

اگرچــه جلوگیــری از کار اجبــاری و تامیــن معیشــت

صنعت ســاخت و ســاز به وســیله کرونا در بســیاری

ساختمان واضح و روشــن نیست .برخی از دولتها،

درباره کارگران بریتانیایی مینویسد :آنها نمیتوانند

کارگران ســاختمانی ،میتواند آثار مخرب بلندمدتی

مجبــور هســتند بــا قاصلــه کــم از یکدیگــر کار کنند

از کشــورهای جهــان تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و

رعایت کرد؟

میشــود .ســرویس بهداشــتی کارگران ســاختمانی

شــده با هدف مخارج کمتر به شــهرها و روســتاهای
بازگشــت بــه شــهرها و روســتاهای خود بــه صورت

بالقوه به شــیوع کرونا کمک کردند .کارگران مهاجری
که در استانبول ماندهاند در فقر مطلق غرق شدهاند
و از حمایتهای اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند.
کارگران ساختمانی هندی ،نان ندارند

کارگــران مهاجر هندی نیز با چالشهای زیادی روبرو
شــدهاند ،قریب بــه  ۹۰درصد از کارگران ســاختمانی

در شــهرهای بــزرگ هنــد ،مهاجــران داخلــی ایــن

باختــن  ۵تن و خســارت  ۱۰تا  ۱۰۰درصــدی به بیش از ۶

هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در شهرستانهای
سراب و میانه شد.

کشــور هســتند .پروژههای ســاختمانی در این کشور

متوقف شــده و کارگران مهاجر در بیــکاری مطلق به
ســر میبرند .وضع قوانین ســخت ســفر بین شهری

در هندوســتان از ســوی دولت باعث شــده ،بسیاری

از کارگــران ســاختمانی مهاجــر در شــهرهای بــزرگ

ســرگردان شــوند .آنهــا بیــکار هســتند و نانــی برای
خوردن ندارند.

وضعیــت کارگــران ســاختمانی در کشــورهای حوزه
خلیــج فارس تاســفبار اســت و آنهــا از حقــوق اولیه

خود برخوردار نیســتند .بخش عظیمــی از نیروی کار
ســاختمانی این کشورها ،کارگران مهاجر از کشورهای
جنوب شرق آسیا هستند.

یک فعــال کارگری در امــارات میگوید :ساختوســاز
یکی از عوامل رشــد اقتصادی این کشور عربی است.

اگرچه دولــت امارات بــرای جلب رضایــت کارمندان
خود تالش میکند و آنها را تحت پوشش حمایتهای

خود قرار داده اســت ولی کارگران مهاجر ساختمانی
قدرتی برای مذاکــره ندارند و از مزایای کمی برخوردار
هستند .قطر و امارات نسبت به شیوع کرونا و تهدید
ســامت شــهروندان خود از ســوی این ویــروس آگاه
هستند.

امارات ســاخت پروژهها ســاختمانی خــود را متوقف

کرده اســت ولی قطــر از پیمانکاران خواســته اســت
تنهــا ســاعات کاری کارگــران ســاختمانی را کاهــش
دهنــد .اگرچه ســاعت کاری کارگــران مهاجــر در این
کشور عربی کاهش یافته اســت ولی بررسیها نشان

میدهد وضعیت پروتکلهای بهداشتی در خصوص

کارگران مناســب نیست .کارگران ســاختمانی مهاجر
در قطر مشــغول به ســاخت پروژههــای جامجهانی

 ۲۰۲۲هســتند ولی آنها از مجامع بینالمللی ورزشــی

حمایت نمیشــوند .کارگــران مهاجــر در کارگاههای

بزرگترین سرمایهگذاری شمالغرب کشور

فــارس -نماینده مردم بنــاب در مجلس گفت :با ســرمایه گــذاری  20هزار
میلیارد تومانی که از ســوی قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء(ص) در فوالد
بناب اجرا خواهد شــد و بزرگترین پروژه طی ســالهای اخیر در شمالغرب
کشور میباشد که در حال اتفاق افتادن است.
حجتاالســام محمد باقریبنابی در نشســت مشــترک بررســی مشــکالت
گمرک بناب و صادرکنندگان شهرستان که با حضور مدیرکل امور اقتصادی
و دارایی آذربایجانشــرقی و ناظر گمرکات اســتان ترتیــب یافته بود ،اظهار
داشت :در چهار سال گذشته هیچ اقدامی برای توسعه و ارتقاء گمرک بناب
برداشــته نشده اســت و با توجه به میزان صادرات از این شهرستان شرایط
گمرک بناب در شأن نظام و صادرکنندگان منطقه نیست.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقاء گمرک شهرســتان بناب ،به قرارداد اخیر گروه
مالی گردشــگری برای توسعه مجتمع فوالد صنعت بناب اشاره کرد و گفت:
ایــن قرارداد بــا ســرمایهگذاری  20هزار میلیــارد تومانی که از ســوی قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیاء (ص) اجرا خواهد شد ،بزرگترین پروژه طی سالهای
اخیر در شمالغرب کشور میباشد که در حال اتفاق افتادن است.
وی با بیان اینکه گروه مالی گردشــگری  200هزار سهامدار دارد؛ خاطرنشان
کــرد :با اجــرای این پروژه تحول بزرگی در شــمالغرب کشــور اتفاق خواهد
افتــاد و بعد از ســه چهار ســال این مجتمع فــوالدی با فــوالد مبارکه رقابت
خواهد کرد.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســامی بــا تأکید بــر اینکه
ســرمایهگذاری مختص چند نفر خاص نبوده و یک بحث ملی است از تمام
مسووالن استان و شهرســتان بهویژه رسانهها خواســت برای تحقق سریع
این پروژه گام بردارند.
باقریبنابــی تصریح کــرد :تحت هیچ عنوانی نباید با ســرمایهگذاری ســاز
مخالــف زده شــود و بــا کاری که قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء (ص) با
همکاری گروه مالی گردشــگری انجام میدهند طی چند ســال آتی شــاهد
تحول عظیمــی در بحث تولید فــوالد و ایجاد اشــتغال در منطقه خواهیم
بود و در کنار این سرمایهگذاری از تمامی سرمایهگذاریهای منطقه نیز باید
حمایت کرد.

مجلس مردانه!...

ادامه از صفحه یک

آنچنان استمرار داشته که زنان را حتی در بهرهگیری از فرصتهای مشارکت

اجتماعــی و احقاق حقوق اولیه خود محروم میســازد و آنان را به پیروی از

شوهرانشــان مجبور میکند؟ به عبــارت دیگر ،آیا مــردان کویتی دارای دو

رأی ،یعنی رأی خود و رأی همسر خود هستند؟

 -۳بــه چــه علتی زنــان نامــزد انتخابــات ،طی  ۱۵ســال گذشــته و بویــژه در
انتخابات اخیر نتوانستند اعتماد سایر زنان جامعه را جلب و آنان را نسبت به

برنامههایشــان قانع کنند؟ علت در افراط شدید در غربگرایی و بیتوجهی

زیــاد به اعتقــادات مذهبی مردم اســت؟ یــا پــای ناکارآمــدی و ناتوانی زنان
مذهبی در ورود به عرصه کارزار رقابتی در میان است؟ و یا اعتماد بیش از حد
زنان به مردان در حل و فصل امورشان باعث چنین مسئلهای شده است؟

 -۴آیا محدودیتهای قانونی قانون انتخابات مصوب سال  ۲۰۱۲معروف

به «هر شــهروند ،یک رأی ،یک نماینده» که شانس انتخاب کاندیداهای
وابسته به عشایر و قبایل را دوچندان میکند ،مانع اصلی بوده است؟ و

یا درنهایت عدم حمایت صادقانه مردان از جامعه زنان در فراهمســازی

شــرایط مشــارکت سیاســی و اجتماعی آنــان در عرصه زمامداری کشــور
باعث عدم موفقیت زنان در عرصه ورود به مجلس شــده است؟

نتیجــه آنکه عدم ورود زنان به مجلس و واگذاری مطلق آن به مردان به هر
علتی که باشد ،اساسا خبری ناخوشایند برایمان و برای ملت همسایهمان

و امری اســت زیانبار کــه پیامدهای ناگــوار اجتماعی و فرهنگــی به دنبال

خواهد داشــت .حرکت رو به عقب و بازگشــت به گذشته -حتی داوطلبانه

بزرگ کار میکنند و در کلونیهای اشــتراکی شبها را

و دموکراتیک -شایسته شرایط امروز جامعه زنان در دنیای کنونی نیست و

ایلنا

خبرآنالین

سپری میکنند.

نیاز به کالبدشکافی و چارهاندیشی فوری دارد.
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سیاست کروناپالسهنر  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

ن زودیها به ایران نمیرسد ،تنها راهکار داخلیست»
«واکسن خارجی به ای 
با «مینو محرز» درباره واکسن ایرانی کرونا ،احمدینژاد ،قرنطینه و استعفای ملکزاده

                  نیو صدر

واکسن مدرنا هم احتیاج به یخچال منفی  ۲۰دارد که انتقال آن

در مورد طب ســنتی میخواهم صحبتهای استاد دکتر ملک

مینو محرز ،عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا حاال

البته من به عنوان یک متخصص عفونی برای ســاخت چنین

طب مبتنی بر شواهد است .در دنیای امروز باید مدرک داشته

عفونی واکسن وجود داشته باشد تا اینکه مریض گرفتار شود و

در نتیجــه آنها هم پروپوزال بدهنــد ،کار کنند و ثابت کنند که

به یکی از چهرههای اصلی ســاخت واکسن ایرانی تبدیل شده

است.

هم سخت است.

انگلیــس ،آمریکا ،آلمان و  ...در روزهای رویایی تزریق واکســن
و شــرایط حملونقل واکســن هنوز به ایران نرسیدند؛ اما خبر

فــرد دیگری را به نــام من پخش کرده بودند .من شــنیدم این

خوب این که سه نفر از پزشکان داخلی در حال برنامهریزی برای

آزمایش واکسن ایرانی روی شهروندان هستند.

اســتفاده باشــد ،به شــرطی که نتایج آزمایشها مثبت باشد.

اولیــن روز پاندمی به درمان بیمــاران کرونایی زیادی پرداخته

است .

در مورد این واکســنهای جدید در دنیــا که توضیح دادم ،فکر

محرز در این رابطه به خبرآنالین میگوید« :من در جریان تست

دادنــد ،بعد پروپوزال اعمال انســانی واکســن نوشــته شــد.

هستند ،پس شما به آنها خیلی امیدی ندارید؟

بهداشت شد و توانست مجوز کمیته اخالق را بگیرد و انشاهللا
تا یک یا دو ماه آینده کارآزمایی بالینی آن شروع میشود».

گفتهمیشودکهدر کنار واکسن،ایرانقصدپیشخریدواکسن

کرونا از کشورهای دیگر هم دارد ،اما به نظر میرسد چندین ماه

زمان ببرد تا واکسن از کشورهای دیگر به ایران ارسال شود.

حال تولید اســت و خیلی نزدیک بــه دریافت کداخالق
من اعتقاد دارم که سرمایه کشور ما مغزهای جوانان این کشور
اســت ،تعداد زیادی از ایــن جوانان به کشــورهای دیگر رفته و

افتخارآفرینی کردند .اگر امکانات تحقیقات در ایران مهیا باشد،
چه بهتر که بتوانند این کار را در کشــور خودمان انجام بدهند.

آنها تکنولوژی و علم را میشناسند ،فقط باید امکانات داشته

باشند که بتوانند این واکسنها را بسازند .ساختن واکسن یک
سری زیرســاختها میخواهد و حداقل باید یک آزمایشگاه با

محقق ســاخت واکســن ایرانی در این باره میگویــد« :االن در

سطح حفاظتی سه وجود داشته باشد.

مرحله آزمایش انسانی را اجرا کنیم و اگر موثر باشد ساخت آن تا

خوشــحال هســتم که این جوانان خــوش فکر در خــود ایران

حال چیدن مقدمات هســتیم و اگر بهمن شــروع کنیم و ســه
اردیبهشت یا خرداد زمان میبرد .زمان رسیدن واکسن خارجی

هــم زودتر از تیرمــاه نخواهد بود .پس به نظــر من با توجه به
پولــی که برای آن واکســن باید بدهند که تازه تیر به دســت ما

برســد این کار خیلی به درد نمیخورد .چون آن واکسن به این
زودی کــه نمیآیــد و گفتند ارســال آن به ایران تــا تیرماه طول

میکشد».

گفتوگــوی خبرآنالین بــا محرز دربــاره واکســن ایرانی ،طب

سنتی ،درمان کرونا ،حواشــی اخیر وزارت بهداشت و  ...را اینجا

بخوانید:

خانم دکتر بحث را با واکســن ایرانی کرونا که کد اخالق

گرفت و در حال ورود به مرحله انســانی اســت ،شــروع

خوشــبختانه همــه اینهــا تامین شــده اســت و مــن خیلی
افتخــار آفرینی میکنند ،تمام کیت و واکســنهای جدید همه

و همــه کار افراد جوانی اســت که این اقدامتشــان واقعا لذت

بخش اســت ،آنها دانش این کارها را دارند که هر نوع دارویی
را بسازند.

برای داوطلبها یک رضایتنامه درســت شــده است ،هرکسی

که داوطلب باشد به شــرطی که کووید نگرفته باشد ،انتخاب
میشــود .آنها را تســت میکنیم که کووید آنها منفی باشد و
سالمتشان به طور کامل بررسی میشود.

ببینید برای مثال درباره واکسن آنفلوآنزا که هرسال از فرانسه

به من پیشــنهاد کردند که در بخش فاز انســانی و مسئولیت
هم با کمال میل قبول کردم ،چراکه میخواهم واکســنی که به

دانش این کار داریم و میتوانیم.

خودکفا باشــیم ،ما باید واکسنهایمان را در ایران تولید کنیم،

ما هنوز از نظر کیت تشخیصی کمبود داریم ،وقتی افراد نتوانند
برای کووید ۱۹-تســت بدهند ،نمیتوان فرد مبتال را تشخیص

داد و او را ایزوله کرد .این کاری است که همه جای دنیا به شکل

به همین دلیل قبول کردم و با دو نفر از همکاران بسیار خوبم،

رایــگان انجــام میدهند .انشــاهللا این کیت تشــخیص فوری

دانشوری که بیشــترین مریض کووید ۱۹-را میبینند این کار را

این بیماری تست است؛ تست ،تست و تست.

دکتــر صالحــی و طبرســی در بیمارســتانهای امام و مســیح
انجــام میدهیم .این افراد از همان ابتدا در ارتباط با مریضها

بودنــد و در چند وقت اخیر هم قبل از اندکی کمتر شــدن آمار،

میزان کارشان به اوج رسیده بود.

در ایــن مدت واقعــا مراجعه بیمــاران فاجعه بود ،مــا االن یاد
گرفتیم مریضها را سرپایی درمان کنیم اما مریضهای جدید

بدحال بودنــد و همه خانوادهها با هم مبتال شــدند .االن هم

هنوز افــرادی که بســتری هســتند ،آدمهای خیلــی بدحال با
سنهای باال و دارای بیماری زمینهای هستند.

پــس شــما در پژوهشهــای ابتدایــی واکســن حضور
نداشتید و از این مرحله به پژوهش اضافه شدید؟

خیــر ،مــن در جریان تســت حیوانی واکســن بــودم و کارهای

انجام شده همه را توضیح دادند ،بعد پروپوزال اعمال انسانی
واکسن نوشته شد .ساخت واکسن مراحل خیلی زیادی دارد،
این واکســنها بعد چند مرحله و با واکســنهای ایرانی دیگر

وارد ســازمان جهانی بهداشــت شــد و توانســت مجوز کمیته

اخالق را بگیرد و انشاهللا تا یک یا دو ماه آینده کارآزمایی بالینی
آن شروع میشود.

کمی دربــاره فناوری ســاخت این واکســن هم توضیح

میدهید؟ این طور که گفته شده این واکسن از ویروس
ضعیف شده ،ساخته شده است.

بله ،این یک روشی است که خیلی سریعتر به نتیجه میرسد و
میزان مصونیت آن هم خوب است .نوع دیگر واکسن جدیدی

که در دنیا آمده اســت یعنی واکسن  ،mRNAاگر در بلندمدت
خوب و موثر باشد یک تحولی در سیستم ساخت واکسن ایجاد

میکند .اما آن واکسن به همه جای دنیا نمیرسد به خصوص
ایــن که حملونقل آن ســخت اســت .یکــی از این واکســنها
(واکســن شــرکت فایزر) به یخچال منفی  ۸۰نیــاز دارد که فقط

در مراکز تحقیقاتی وجود دارد ،به همین دلیل انتقال آن مثل
باقی واکســنها که در کیــف یخ قرار میگیرند راحت نیســت.

واکسن خبر خوبی است.

االن راحتتر شده است اما این دارو توانست مجوز بگیرد .بعد

نمیدانیم ،البته که برای من متخصص عفونی ساخت این نوع

تولید شده موثر باشد و بتواند تولید انبوه کند .اصل مبارزه با
کشورهای دیگر این کار را رایگان انجام میدهند ،باالخره برخی
از مردم پول ندارند که بتوانند تست  PCRانجام بدهند ،دولت

از اول پاندمی کیت زیادی در دســترس نداشته است .انشاهللا
خودمان خودکفا بشویم و کیت تشخصیصی و واکسن تولید

کنیم.

به نظر من این که تاثیرگذاری واکســن حدود ۷۰درصد باشد،

اقتصادی هم تاثیرگذار بوده است و برای این که سهام باال برود

ایدز را دنیا زیاد کرد و ایران داروی ضدایدز ســاخته اســت ،این

خبر خیلــی خوبی اســت .البته بــرای کووید کمــی بحثهای
یکی گفت ۹۰درصد و دیگری گفــت ۹۵درصد .اما واقعیت این

اســت که با اثربخشــی ۷۰درصد میتوان نتیجه خیلی خوبی از
یک واکسن داشته باشیم .قبال میگفتند یک نفر که دچار کووید

میشودمصونیتپیدانمیکند،امااخیرایکمطالعهخوبیکه
درهاروارد انجام شده نشان میدهد که ممکن است آنتیبادی

پایین بیاید اما سلولها مصونیت پیدا میکند و این مصونیت

واکســن چقدر است؟ و اصال چه درصد اثربخشی کافی

است؟

ببینیــد الزم نیســت کــه اثربخشــی واکســن حتمــا ۹۰درصد

"

نتوانند بــرای کووید ۱۹-تســت

بدهنــد ،نمیتوان فــرد مبتال را

تشخیص داد و او را ایزوله کرد.

این کاری است که همه جای دنیا

به شکل رایگان انجام میدهند.

انشــاهللا این کیت تشــخیص
فوری تولید شــده موثر باشد و

بتوانــد تولید انبــوه کند .اصل
مبــارزه بــا ایــن بیماری تســت

اســت؛ تســت ،تســت و تســت

"

در مورد نحوه درمان این ویروس با این شخصیت خاص

بحثهای زیادی شده است و حتی برخی گفتهاند که جز
کورتون نمیتــوان درباره داروی موثــر دیگری صحبت
کرد ،این ادعا درست است؟

پــس با واکسیناســیون دیگــر افــراد و افرادی که مبتال شــدند

در مورد کرونا شــاید برعکس باشــد .اما مــا در ابتدا تاکیدی بر

بار مبتال شدند ،شاید آنها استثنی بودند.

میتوانیم که کووید را در کشــور و یا در دنیا متوقف کنیم ،چون
با توجه به شــخصیتی که ویروس از خودش نشان داده است
هیچ راه دیگری جز واکســن نیســت .امیدوارم بعد از ســاخت
واکســن ویروس جهش پیدا نکند چون دیگر خیلی وضعیت

ناجور میشــود .تاکنون یک جهش در افزایش قدرت سرایت
دیده شده اســت که در ویروسهای استفاده شده در واکسن

گنجانده شده است.

کورتون میتواند خطرناک باشــد و بیماری را سرعت میدهد،

تجویز کورتون نداریم ،اوایل باید داروهای ضد ویروس تزریق
شــود .داروی ضد ویروســی نداریم که به شکل ســرپایی داده

شود اما هم اکنون برخی در حال تحقیق روی داروی آیورمکتین
هســتند ،دارویی کــه ضدانگل اســت .امتحان کردنــد که این

دارو اثر ضدویروســی دارد و خوراکی هم اســت .این دارو خیلی

امیدوار کننده است ،شــعار یک پروفسوری در آمریکا این است
که جای رمدســیویر آیورمکتین تزریق شود ،اینها همه در حد

متاســفانه آن زمــان دولــت و رئیــس دولت شــاید خیلی به

تحقیقات هستند اما امیدوارم ســرپایی جواب بدهد چون در

آیمود را را در قسمت پوتنسی بینالملل ثبت کردیم که به اسم

از ســویی آزیترومایسین را اصال دیگر تجویز نمیکنیم ،این دارو

هلندی بردیم او گفت که شما در یک قدمی درمان HIVهستید،

زمان استفاده آن مریض زنده است و زندگی نرمال را دارد.

این واکســن از االن به بعد قرار است چه مراحلی را طی

کند و آزمایش بالینی به چه شکلی است؟

برای داوطلبها یک رضایتنامه درســت شــده است ،هرکسی

که داوطلب باشد به شــرطی که کووید نگرفته باشد ،انتخاب
میشــود .آنها را تســت میکنیم که کووید آنها منفی باشد و
سالمتشان به طور کامل بررسی میشود.

این صــورت با چهار قرص میتوان مریــض را کامال خوب کرد.
خودش عارضه دارد.

در دوره پاندمــی شــرکتهای دارویی و واکســن خیلی کثیف
کار کردنــد ،مخصوصــا خود آمریکا .شــاید تاثیر خــود رئیس

جمهورش(ترامپ) که در تجارت است هم بیتاثیر نباشد .باور
میکنید مقاالتی در برخی مجالت مهم بر علیه کلوکرین چاپ
کردنــد؟ این دارو در بیماران بســتری اثر ندارد اما در ســرپایی
خیلی خوب اثر میکند .بعد از آن مقاالت یک تحلیل گســترده

نشاد که کلوکرین در بیماران سرپایی موثر است.
داروی فاویپیراویر چطور؟

ایــن دارو اتفاقا در آمریکا بررســی شــد و هیچ اثری نــدارد .من

این افــراد در یک هتل نگهداری میشــوند کــه در مدت تزریق

نمیدانم چــرا برخی انقــدر فاویپیراویر را دوســت دارند؟ این

سیار هم کنار هتل قرار میگیرد که پزشک با تمام تجهیزات در آن

مطالعهای اینجا هم انجام شد که نشان میداد اثری ندارد .در

واکسن کویید نگیرند و باید تحت نظر باشند .یک بیمارستان
حضور داشــته باشد و این واکسن در دو نوبت تزریق میشود.

بعد از تزریق نوبت اول داوطلبان توسط من و همکارانم کنترل
میشوند ،به عالوه این که یک پزشک در بیمارستان سیار آماده

است.

یــک داروی ضد آنفلوآنزاســت و در کویید اثر نداشــته اســت،
ترکیه این دارو تجویز میشود اینجا هم برخی پزشکان دوست

دارنــد ،ایــن دارو را تزریق کننــد اما ما نتیجــهای از آن نگرفتیم.

عوارض این داروها هم زیاد اســت ،نمیدانم چرا ترکیه دوست
دارد این دارو را تجویز کند .قبال هم به بیماران داروهای آنفلوآنزا

معموال در این شــرایط به داوطلبان جایزهای هم در نظر گرفته

یــا ضد ایــدز دادیــم ،اوایلش کمــی اثر کــرد ولی بعــد دیدیم

نکرده اگر مسئله حادتری پیش بیاید دیه داده میشود.

یک مطالعه « »solidarityدر ایران انجام شــد که خیلی به آن

چند نفر تست میشوند؟

بــرای مرحلــه اول  ۵۶نفر در نظــر گرفته میشــود و در مرحله

بعدی بایــد روی حدود  ۱۰۰نفر کار شــود .این مرحله آزمایش

و زنان باردار تزریق نمیشــود .یعنی مقاومترین گروه ســنی و

کمبــود داریــم ،وقتــی افــراد

دارو اصال ضدایدز نبود و از نظر علمی کار ما را مشکل کردند.

تا سالها ادامه پیدا میکند .البته داشتیم کسانی که دو یا چند

روی گروه سنی  ۱۸تا  ۵۰سال انجام میشود و واکسن به کودکان

ما هنوز از نظر کیت تشــخیصی

ما این همه کار علمی کرده بودیم بعد ایشان گفتند که آمریکا

خیــر ،این برای آنفلوآنزاســت ،البته در ابتــدای آنفلوآنزا تجویز

میشود،اگر مشکلیبرایشانپیشبیایدبیمههستندوخدایی

کــی میتوانید خبــر بدهید کــه درصد اثربخشــی این

بهداشــت به داروهای گیاهی مجوز نمیداد ،البته مثل این که
از کشورهای دیگر آمدند و یکی یکی پروندهها بررسی شد.

االن هم دارو برای درمان قاطع این بیماری کار میشود یعنی تا

بخاطر تحریمها تعداد کیتهای آزمایشگاهی در ایران

اینها با سختی تحویل داده میشوند .به همین دلیل ما باید

است.

باشد ،واکســن آمریکا یک تکنولوژی جدید اســت و آینده آن را

ایدز انجام میشد و روی دوهزار مریض کار شد ،آن زمان وزارت

کم اســت ،نبود امکانات بخاطر تحریمها در ســاخت و

کی وارد مراحل تولید این واکسن شدید؟

باشــم و با اطمینان خاطر بتوانیم به مردم بگویم واکسن امن

کشورهای خلیج فارس هم اصال آمار درست نمیدهند.

خودمان هم هســت .وقتی ایــن دارو را برای کار با پروفســوری

و هلنــد خریداری میکنیم ،دو ســال اســت که کمبــود داریم و

مردم تزریقش را توصیه میکنم حتما در جریان تمام کارهایش

امــکان تشــخیص زیــاد را نــدارد ،پاکســتان دروغ میگویــد و

همان ابتدای پاندمی شما به ما در مصاحبهای گفتید که

کنیم .این که نام شما هم در میان محققین تولیدکننده

محقق اصلی ( )PIبخش کارآزمایی بالینی را برعهده بگیرم ،من

رانمیکند،آمارهایاینکشور کامالدستساز است،افغانستان

تحقیقــات اهمیت نمیدادند .مــا حتی این نمونــه کار داروی

ورود واکسن هم تاثیر گذار بوده است؟

این واکسن شنیده شد برای خیلیها جالب بود ،شما از

اطراف ما به هیچ وجه آمار درست نمیدهد ،ترکیه اصال این کار

امیــدوارم این ویروسهای جدید هم واکســن موثری داشــته

گفته شده اســت که دو نمونه از   mRNAدر ایران هم در

چند مرحله و با واکســنهای ایرانی دیگر وارد سازمان جهانی

ببینید تجربهای که من از ایدز دارم نشان میدهد که کشورهای

مختلفی مثل کزاز بیداد میکردند .اینها همه کنترل شــدند،

میکند ،باشــد ،واکســنی به گفتــه او تنها راه درمــان کووید۱۹-

ساخت واکســن مراحل خیلی زیادی دارد ،این واکسنها بعد

کرونا دارند ،علت این موضوع چیست؟

اســت ،آن زمانــی که رزیدنت بودم شــب تا صبــح بیماریهای

نمیکنم که خیلی بتوانیم در کشورهای دیگر استفاده کنیم.

حیوانی واکســن بــودم و کارهای انجام شــده همــه را توضیح

خانم دکتر مشــکلی هم که شــاید نگرانیها را بیشــتر

میکند این اســت کشورهای اطراف آمار بسیاری کمی از

بیماریهای قدیمی کنترل شــوند .باالخره سنی از من گذشته

او میگوید پیشنهاد آزمایش روی این واکسن را پذیرفته چون

است.

راحتیمجوز نمیدهد.

برای هر بیماریای که اپیدمی میشــود ،حتما واکســنی داشته

باشند.

میخواهد در جریان تمام اطالعات واکنسی که به مردم توصیه

کنیم که یک موقع سرطانزا نباشد ،وزارت بهداشت هم به این

کردند ،افکارش خیلی فضایی و مالیخولیایی بود و آن حرفها

باشیم .خوشــبختانه این واکسنهاســت که باعث شده تمام

اصلی ( )PIپروژه ســاخت واکســن است .او پزشــکی است که از

با آن به این ســادگی نیســت و ترکیب آن را باید روی حیوان کار

صدای یک پرستار ایرانی االصل در آمریکا بود که از کار بیرونش

از چند ماه آینده مرحله اول آزمایش بالینی این واکســن روی

مینو محرز ،عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا محقق

ترکیب این گیاهها موثر است .من خودم روی گیاه کار کردم ،کار

که به اســم من منتشر شده بود و یک سری افکار مالیخولیایی

خنــدهدار بود .باز هم تاکیــد میکنم که آرزوی ما این اســت که

 ۵۶نفر تست میشود و ممکن است تا تابستان سال 1400قابل

باشیم که یک دارو موثر است و نمیشود روی هوا صحبت کرد.

واکسنهایی خوشحال هستم که برای پیشگیری از یک بیماری
بخواهیم او را درمان کنیم .این اعتقاد من برعکس صوتی است

کروناویروس هســتند ،روزهای رویایی که متاسفانه تحریمها

افضلی را تکرار کنم؛ یک نوع طب بیشــتر وجود نــدارد ،آن هم

آنهایی که به شــکل بدون عالمت ویــروس را پخش میکنند،
تستمیشوند.

هیچکدامموثر نبودند.

ایراد گرفتند و گفتند داروهای ســمی وارد کردیم ،این مطالعه
این موضوعات را نشان میداد.

اتفاقا آقای احمدی نــژاد به این پژوهش هم انتقاد کرد

و گفت که برای این انجام شــده است که یک عده به پول

برسند و مردم ایران موش آزمایشگاهی شدهاند ،واقعا
چنین اتفاقی رخ داد؟

باید بگویم که محقق اصلی آن مطالعه من بودم و کســی یک

ریال هم پول نگرفت .داروها از طریق سازمان جهانی بهداشت

برای مثال عربســتان گفتــه بود که یک مبتال هم در این کشــور
وجــود نــدارد بعــد در مســابقه فوتبــال در قطــر بیــش از ۱۰

فوتبالیســت کرونــا مثبت بودند ،مشــخص اســت کــه دروغ

میگویند .ما در ایران از اول برای همه بیماریهای عفونی خیلی
شفاف گزارش دادیم.

اما گفته میشــود که این آمار هم واقعی نیســت و مثال

بایــد آمار فوتیهــا را باید را در یک عــددی ضرب کنیم،
باالخره ما باید چه عددی را بپذیریم؟

آن تعدادی که با تعداد کم تســت ما در بیمارستانهای معین
مثبت تشــخیص داده میشــود در این آمار میآیــد ،اخیرا این

برنامه وصل شده اســت که آمار بخش خصوصی هم بدهند.

دقیقا ایران طبق خواسته سازمان جهانی بهداشت تعدادی را
که مثبت شدهاند ،گزارش میدهد۳۰ .درصد از مریضهای ما

که عالئم هم دارند ممکن اســت تست کوویدشان منفی شود،
اینها چه زنده بمانند چه نه جزو لیست قرار نمیگیرند چراکه
سازمان جهانی بهداشت چنین چیزی میخواهد.

آمار با تعطیلیهای اخیر کمتر شــده اســت ،اما درباره
ی یک دوقطبی موافق و مخالف ایجاد شده
این تعطیل 

است ،این وسط مردم باید چه کار کنند؟

مردم باید ماســک بزنند ،فاصلهگذاری فیزیکی را رعایت کنند
و به تجمعات نروند ،در ایــن صورت هیچ نیازی به تعطیلی یا

 Lockdownنیست .قبال میگفتند قرنطینه ولی االن اسمش
را تعطیلــی گذاشــتند .ولی مــردم ایــن کار را نمیکننــد ،اخیرا
ســازمان جهانی بهداشت گفته اســت که اگر ۹۷درصد جامعه

به شــکل درستی ماسک بپوشــند نه این که ماسک زیر بینی یا
چانه باشد ،احتیاجی به تعطیلی نیست .اما اگر در این مرحله
این تعطیلیها رخ نمیدادند ،دیگر سیستم بهداشتی جوابگو

نبود .هم کادر پزشکی و هم بیمارستانها توانایی بستری این
تعداد بیمار را نداشتند.

بعد از باز شــدن مردم باید رعایت کنند و اقداماتی انجام شود.

مثال در نیویورک اوضاع خیلی بد بود بعد از بازگشــاییها گفته
شد که رستورانها و مراکز ورزشــی باز نشوند .چراکه در اینجور

جاها افراد ساعتها بدون ماسک حضور دارند .یکی از مسائل
بسیار مهم این اســت که در محل کار افراد باید سیستم تهویه

هوا وجود داشــته باشد .خیلی جاها پنجره هم نیست و مردم

در اتاقهای کوچــک کار میکنند .تهویه هوا اجباری اســت ،به
همین دلیل مترو محلی خطرناک حســاب میشود ،در حالی
که بیشترین جابهجایی مسافران در مترو صورت میگیرد.

به طور کلی اگر درســت ماسک بزنیم نیازی به تعطیلی نیست

و میتوان پیشــگیری کــرد .اما مــردم از خانههای خــود به هر
دلیلــی خارج میشــوند ،آن صحنهای که جمعیــت برای حراج
جمع شــده بود این موضوع را نشــان میدهد .االن میگویند

از اینجــا بــه ویالی خودشــان در شــمال میرونــد در حالی که
کنار دریا همگــی با هم میچرخنــد ،به رســتوران میروند و ...

فاصلهگــذاری فیزیکی کــه قبال به آن قرنطینــه میگفتند باید
رعایت شود .قرنطینه برای زمان قدیم و شهرهای کوچک بود،
االن نمیتوانیم شــهری با ۱۲میلیون جمعیت را قرنطینه کنیم.

در نتیجه االن به ایــن کار فاصلهگذاری فیزیکی میگوییم .االن

در تمام کشــورهای نیم کره جنوبی آنفلوآنزا اصال اپیدمی نشد

چون همین اصول اولیه را رعایت کردند.

عملکرد مردم برای این دوره بعد از تعطیلی بسیار مهم است،

مردم باید رعایت کنند که شــرایط مثل قبل نشــود .ما یک بار
تجربه کردیم که در اردیبهشت و خرداد وضعیت خوب بود ،اما
دوباره یک دفعه شروع شد و وضعیت خیلی بدتر شد.

اما واکسن چین روی یک جمعیت میلیونی تست شده

وارد شــد و مطالعهای بود که خیلی از کشورها شرکت کردند و

بله این بعد از بازاریابی اســت ،مثال روی داروی آیمود ایدز که کار

هیچکــدام از این داروها مثل رمدســیویر ،داروهای ایــدرز و ....

شــده اســت و ایــن با انتقــادات زیــادی روبرو شــد و

بالینی انجام شد و بعد دوره پســابازاریابی انجام شد و روی هم

اما از ســویی تا این مطالعه آماده شــود  FTAمجوز اســتفاده

صحبتها چه بود؟

است.

کردیــم ،اول به  ۶داوطلــب دادیم بعد مرحله اول ،دوم و ســوم
رفته چیزی حدود۲هزار نفر این دارو را تزریق کردند ،با وجود این

که این دارو تزریقی بود .برای چین هم این اتفاق رخ داده است،

اما این مراحل اول و دوم باید روی تعداد کمتر انجام بشود.

روی ۱۲هزار نفر کار شــد .در نتیجه این مطالعه معلوم شــد که
موثر نبودند.

از رمدســیویر را داد .ایــن داروی ضــد ویــروس از خیلــی وقت
پیش توسط شرکتی برای ابوال ساخته شده بود و در دستشان

مانــده بود ،بعد که ویروس در چین شــیوع پیدا کــرد این دارو

به چینیها پیشــنهاد داده شــد و آنها هم دیدند که این دارو

درباره آیمود ،آقای احمدینژاد صحبتهایی میکردند

بد نیست و خودشــان هم آن را ساختند ،اما االن هرچه به جلو

سیاســی شــد .چقدر این موضوع در تولید آن مداخله

نفر امتحان شود و تاکنون هیچ دارویی موثر نبوده است.

که به درمان قطعی رســیدیم و  ...به طوری که مســئله
ایجاد کرد؟

یک زمانی تا دو نیمهشــب ما و محققین دور هم مینشســتیم

تا این دارو ســاخته شــود و خودمان هم کلی چیز یاد گرفتیم.

آزمایشهای کلینیکی آن همه تحت نظر من در مرکز تحقیقات

میرویم نظرات تغییر میکند .در کوویــد دارو باید روی هزاران

در ایــران هم از ابتدا درباره برخی داروهای طب ســنتی

صحبت شــد که برخی از آنها مجوز گرفتهانــد ،آیا این
داروها واقعا تاثیرگذارند؟

شــما در ابتدای پاندمــی گفتید که قرنطینه منســوخ
برخی گفتند نظر شــما تغییر کرده اســت .ماجرای آن
بلــه ،قرنطینه با ســطح قدیم خــود نمیتواند وجود داشــته

باشــد .چیــن در ووهان بــا ۱۲میلیــون جمعیت با خشــونت

وحشــتناک بیماری را کنترل کرد .یعنی ارتش وارد کار شــد و در
خانه مبتالیــان را لحیم کرد .هیچ جای دنیــا نمیتواند به این

شکل با مردمش برخورد کند .قرنطینه برای شهرهای کوچک

اســت و در جایی مثل تهران قرنطینه کلمه درســتی نیســت و
برای همیــن از کلماتی مثل فاصلهگذاری فیزیکی یا اجتماعی

استفادهمیشود.

بله واقعا این که قرنطینه امروزه معنا نمیدهد درســت است،

منظور ما رعایت و عدم خروج از خانه است.

خبرآنالین
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کروناپالساندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

پشت پرده تجارت سیاه قماربازها در اینستاگرام

تعــداد فوتیهــای روزانه بــر اثر کرونا ،شــرط

بندیهــای خنده دار هم در این ســایتها کم

نیست .شرط بندی بر ســر واکسن کرونا و هر
موضوعی که فکرش را بکنید.

اعترافات آقای هزینه و نقطه اتصال

فــارس -بــرای جمــع کــردن فالوئــر دســت

جنجالها ،اتاق فکر قماربازان

آنالین است؛ هم دســتی در پولشویی و شبکه

همه سایتهای شرط بندی

زیرزبانشــان مــزه کرده و تــه مانــده غیرت و

هدف نهایی قماربازان اینستاگرامی؛ افزایش

داشــتن تنور حاشــیه را به عهده گرفته است.

یکــی از الیوهــای اینســتاگرامی اش اعتــراف

میدانند در هــر مرحله از این بــازی چه برگی

بندی است و پول آنچنانی میگیرد تا توجهها

فیلــم میگذاریم ،الیف اســتایل زندگــی مان را

جلب کند.

که بخواهیم دل شما را بسوزانیم.چرا باید این

بــه هــر کاری میزنند ،پــول حرام قمــار آنقدر

وجدانشــان را هــم نشــانه گرفتــه کــه حاضر
میشــوند بــرای افزایــش دنبــال کننــدگان،

الیوهای زننــده بگذارند .الیوهایــی که گاهی

صدها هزار بیننده دارد .آنقدر حیا را خورده و
آبرو را قی کردند که باز هم برای جذب فالوئر،

حاضــر میشــوند نامــزد خــود را وارد رابطــه
ساختگی با یکی دیگر از شاخهای اینستاگرامی
کننــد و جوان بی هدف در دنیای بی ســر و ته
اینستاگرام را با این جنجالهای فاسد با خود

همراه کننــد ...ماجرا همین قدر تلخ اســت و
همین قدر دردناک...

اینستاگرام و لشگر فالوئرها  

قمار و شــرط بندی دارد و هم وظیفه داغ نگه

یکــی از قماربازهــا بــه نــام داوود هزینــه ،در

این فرد ی بازوی رســانه ای ســایتهای شرط

میکنــد و میگوید«:اگــر ما از خوشــیهایمان

را به شــاخهای اینســتا که ســایت قمــار دارند

میگیریــم و میفرســتیم به این دلیل نیســت

خبرنــگار خودخوانــده توانایــی رســانه ای

کار را انجام دهیم؟ شما نباشید ما هم نیستیم.

فقــط کافیســت حاشــیههای جنجالــی یــک

هر شــب در الیو قماربــازان اینســتاگرامی باال

از ما میخواهند که این کار را انجام دهیم».

مختــاری؛ جوانکــی آس و پــاس که بعــد از دو

مچشــان را بگیرد و ارتباطاتشــان را لو بدهد،

ســند مهمی اســت بر اثبات این ادعــا که پول

ایــن الیو را تــا انتها تماشــا میکنــد و بعد هم

بنــدی از جیــب جوانهــا و آنهایــی اســت که

فردیــن نصــف راه را رفتــه و بقیــه را بــه اداره

میکننــد .امــا چه کســی تعییــن میکنــد که

چه کنند پــای مخاطب از همه جــا بی خبر که

باید پیــش بروند و چه باید کنند؟ چه کســی

سایتهای قمار آنالین باز کنند.

تفریحات الکچری شان پست بگذارند؟

دنبــال کنندههاســت .آنهــا خیلــی خــوب
را بــرای مخاطــب رو کننــد .با ایجاد حاشــیه،

جنجالــی در اینســتاگرام راه میاندازنــد و
میلیونهــا نفــر را بــه ســمت پیج شــاخهای
مجازی میکشانند.

مــاه قبل فضای مجــازی را مرور کنیــد .پویان

ســال مهاجرت بــه ترکیــه ،راه اندازی ســایت
شــرط بنــدی و خالی کــردن حســاب جوانان

شاید در شبکه اجتماعی اینستاگرام چشمتان

نــادان زندگــی الکچری برای خودش دســت و

اســت اگر تصور کنیــد ماجرا به یک ســرگرمی

میکرد ،با یک جنجال اینســتاگرامی و به قول

بــه ایــن ویدیوها خــورده اســت ،اما اشــتباه
ســاده ختم میشــود .داســتان عمیق تر از آن

چیزی اســت که فکرش را میکنید و عقبه همه
این پســتهای جنجــال برانگیز یــک مافیای

بــزرگ و ســازمان دهــی شــده به نــام مافیای
ســایتهای شــرط بنــدی اســت .مافیایی که
مدتهاست با اســتفاده از بستر اینستاگرام و
با جذب شاخهای مجازی به ترکیه شبکه بزرگ

تبلیغاتی برای خودش دست و پا کرده است.

پا کرده اســت و با دختری به نــام نیلی زندگی

نفر را به فالوورهایشان اضافه میکند.

از خصوصــی تریــن لحظــات زندگی شــان و
تفریحــات آنچنانــی جوانان را با خــود همراه

اســتراتژی گرداننــدگان ســایتهای شــرط

کــدام یــک تاکتیک را بــرای تحقــق این هدف

در همیــن زمــان کــه یکــی بــر طبــل جدایی

بنــدی یکــی اســت؛ افزایــش اعضــا و امــا هر

بــه کار میگیرنــد .اتــاق فکــر و ایده پــردازی
دارنــد و پشــت هــر پســت بــه ظاهــر اتفاقی
آنهــا یک برنامــه از پیش تعیین شــده با تکیه
برتکنیکهــای دقیــق روانشناســی اســت .با

همین شگردها بعد از مدتی تبدیل میشوند

به ســلبریتیهای مجازی و افزایش محبوبیت
در میان دنبالکنندگانشــانهالهای از اعتبار
برای آنها ایجاد میکند.

مسیر کنند.

میکوبــد بــرادرش کــه صاحــب یکــی دیگر از

ســایتهای شــرط بنــدی اســت بــرای عقب

نمانــدن از پــروژه افزایــش دنبــال کنندگان،
عروســی الکچــری راه میانــدازد و کلیپهای

عاشقانه شان موتور جست و جوی اینستاگرام

را پــر میکند .همــه این جنجالها نــه اتفاقی

که برنامه ریزی شــده اســت و هدف نهایی آن
افزایش لشگر فالوورها است ،لشگر فالوورها

در مرحلــه بعــد با اتکا بــه این اعتبــار مجازی

و ســرمایه اجتماعی را که با خود همراه کردند

بــه صــرف پولهــای خــود در ســایتهای

سرمایه اقتصادی تبدیل میکنند.

ن را ترغیب
جمعیــت زیــادی از دنبالکننــدگا 

شــرطبندی و کازینوهــای آنالیــن میکننــد.

افســار جوانــان را طــوری به دســت میگیرند

کــه بعــد از مدتــی طرف چشــم بــاز میکند و
میبینــد طعمه ایــن اینفلوئنســرهای از خدا

بی خبر شــده و هست و نیســتش بر باد رفته

است .حاال "سرطان اجتماعی" بهترین تعبیر

بــرای حکایــت ایــن روزهــای جوانــان ایرانی
و ســایتهای شــرط بنــدی اســت .مــردم در
کمپینهای متعددی ثبت کرده اند خواســتار

رسیدگی جدی مسئوالن به پدیده سایتهای
شرط بندی شدند.

با تبلیغ ســایتهای شــرط بنــدی ،آنهــا را به

تاکتیک جذب چهرهها برای سایتهای

شرط بندی از ریحانه پارسا تا مهراد جم

داللهــای میز قمار این روزها دریک بازی تازه
دست گذاشتند روی چهرههای هنری معروف

و جــذب آنهــا به ســایتهای شــرط بنــدی.از
بازیگــر گرفتــه تــا خواننده.مهاجــرت ریحانه

پارسا به ترکیه و جنجال ارتباطش با گرداننده
یکی از سایتهای شرط بندی و پستهایی که

در این چند روز میلیونها بار توسط ایرانیها

دیــده شــد ،نمونه ای از شــگرد تــازه این کاله
برداران است.

این قائله مجازی فقط به قمار و شرط

در همیــن گیــر و دار خبر مهاجــرت مهراد جم

در این گزارش به ســاز و کار ســایتهای شرط

یکــی دیگــر از چهرههای معروف ســایتهای

میپردازیم.خان اول ســایتهای شرط بندی

میکشــاند .تــا دو هفتــه دنیــا و مهــراد جــم

بندی ختم نمی شود

بنــدی در گام اول یعنــی جــذب مخاطــب

مهــم تریــن و در عیــن حــال مخــرب تریــن
مرحله اســت ،هــدف این قائله مجــازی فقط

آلــوده کــردن جوانــان ایرانــی به فعــل حرام
قمار نیســت .پولشــویی ،مواد مخدر ،قاچاق

دختران جــوان از اجزای اصلی این ســناریوی
خطرناک اســت و ماجرا بغرنج تر هم میشود
وقتــی در دراز مــدت اثــرات اجتماعــی ایــن

بــازی کثیف را درتغییر ســبک زندگــی جوانان
میبینیــم .وقتی به دســت آوردن پول آســان

و بــدون زحمت ،فســاد اخالقــی ،اباحه گری،
کشــف حجاب ،هم باشــی جنســی جــزو ایده
آلهای دنبال کنندگان این شــاخهای مجازی
میشود.

خواننده پــاپ و ارتباطش با دنیــا جهابخت؛
شــرط بنــدی همــه نگاههــا را به ســمت خود

بــا نمایــش لحظــات خصوصــی زندگــی و
عاشــقانههای نمایشــی شان میشــوند برند

اینســتاگرام و کار بــه جایی میرســد که تعداد
فالورهای خانم قمارباز اینســتاگرامی از هفت

میلیــون بــه  10میلیون نفــر میرســد .یکی با

اندامــش عــرض انــدام میکنــد وآن یکــی با
صدایش .جمعشــان که جمع میشود شروع

میکنند به تبلیغ ســایت شــرط بندی .خیلی
شیک و مجلسی.

بازی با تابوها ،چالشهای جنسی و
هتک حرمت اعضای خانواده

غیــرت بــرای قماربــازان اینســتاگرامی واژه

         فریده اصالنی
ســرخاب  -دانشــگاه مراغــه درســال  1366بعنــوان
آموزشــکده کشــاورزی مراغه با هدف تربیــت و تأمین
بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز کشور در سطوح
باالی علمی تأســیس شــد .در ســال 1378به دانشکده
کشاورزي و در ســال 1384به مجتمع آموزش عالي ارتقا
یافت و نهایتا در ســال 1385شــورای گســترش آموزش
عالی موافقت اصولی خود را مبنی بر ارتقا این مجتمع
به دانشــگاه اعالم و در ســال  1388با تاسیس دانشگاه
مراغه موافقت قطعــی به عمل آمد و تاکنون به عنوان
دانشــگاهی تاثیرگــذار در جنــوب اســتان آذربایجــان
شــرقی بر رســالت خطیر خود ادامه داده و در مقایسه
با بســیاری از دانشــگاههای ایران و جهان ،دانشگاهی
جوان و در حال رشــد و توسعه محسوب میگردد .این
دانشگاه با تکیه بر داشتههای خود به تربیت نیروهای
متخصص پرداختــه و کیفیــت را در اولویت کاری خود

زندگی الکچری گردانندگان ســایتهای شرط

جــذب پیــچ اینفلوئنســرها میشــود .امیــن

سرمایه شــان را حرام ســایتهای شرط بندی

غریبه ای اســت ،آنقدرکه حاضرنــد تتمه آن را

هم برای جذب مشــتری بیشــتر و پول بیشتر
بر باد دهنــد « .میالد حاتمــی» که خودش را
یکــی از چهرههای پرنفــوذ در ترکیــه میداند

حاال از آن ور آب،دســت گذاشــته روی تابوها و

هنجارهــای عرفــی و اجتماعــی خانوادههای
ایرانی و چالــش راه میاندازد .یک روز چالش

پایین کشیدن شــلوار اعضای خانواده جلوی
دوربیــن را راه میاندازد و یــک روز از جوانها
میخواهــد جلــوی پدر و مادرشــان بــا خارج

کردن باد از شــکم هتــک حرمت کننــد ،از این

هنجار شکنی فیلم بگیرند و برایش بفرستند.
بــرای بهترین و خنده دار تریــن فیلم چالش

هم جایــزه تعیین میکنــد .محتواهایی که در

اینســتاگرام کالس پیچــش را پاییــن بیاورد و

ممکن اســت مــورد انتقاد برخــی هوادارانش
قــرار بگیــرد در کانــال تلگرامــی اش منتشــر
میکنــد کــه دنبــال کنندگانــش محدودتر از
اینستاگرام هستند.

کالسهــای درس ،دســت هــر نوجوانــی یک

گوشــی تلفن همراه اســت ،بی بنــد و باری در
فضــای مجازی برای تبلیغ ســایتهای شــرط
بندی تبعــات تلخی بــه همــراه دارد .صدها

نوجوان دنبــال کننده پیج ایــن قماربازان نه

تنها دچار انحراف جنســی در حســاس ترین
ســن شده که ممکن اســت در این سن و سال
کم وارد دنیای قماربازها هم شوند.

بیو پیج را بکش باال تا بدبخت شوی

نمایش ثروت پوشــالی و اســتفاده از کارگران

جنســی جلــوی دوربیــن یکــی از مهــم ترین
شــگردهای قماربازان اینســتاگرامی اســت که
بســیاری از چهرههــای قماربــاز بــه آن عالقــه

خاصی دارند .دســتههای دالر و یورو را جلوی
دوربین به نمایش میگذارند و در هر نمایش

ثروت یک یا چند کارگر جنســی هم به صورت
نیمــه برهنه حضــور دارند .ساشــا ســبحانی
در جــت بــه ظاهــر شــخصی اش خــودش را

البتــه کار به بــازی بــا تابوها و زیرپاگذاشــتن

خوشبخت ترین میداند و زیر همان پست با

مرحلــه بعد چالش جنســی راه میانــدازد ،از

را با رویای یک شبه ره صدساله رفتن به دنبال

حرمــت اعضای خانــواده ختم نمی شــود .در

دختــران جوان گمــراه میخواهــد در چالش
جنسی شــرکت کنند و برایش فیلم بفرستند.
از جذابیتهای جنســی بــرای جذب مخاطب

اســتفاده میکنــد و در کانالــش میگویــد اگر

میخواهیــد  10فیلــم خوب از فــان چالش را

برایتــان در کانال بگذارم ،این کانال را دســت

به دســت کنید ،تعداد اعضا که به  60هزار نفر
رســید چالشها را بارگزاری میکنم .در کمتر از

چند ســاعت تعداد اعضا  60هزار نفر میرسد
بــرای بوالهوســی و دیــدن چند ویدیــو .حاال
میالد حاتمی و ادمینها کار خودشان را شروع

میکننــد .اول یک فیلم میکس شــده کوتاه از

زندگی الکچری خودش منتشــر میکند و بعد
مینویسد امشــب در میز انفجار سایت شرط

اما همیشــه پای اینســتاگرام در میان نیســت

جنجالها و حاشیههایش در دستان یک پدر

شــبکه اجتماعــی تلگرام هــم هســت.تلگرام

امیرشقاقی و پدرش «سعدهللا امیرشقاقی»؛

بندی برایتان جایزه گذاشــتیم .شــرکت کنید،
برنده شــوید و حالــش را ببریــد .جوانهایی
که مســحور این بازی نمایشی شدند به طمع

به دســت آوردن یک زندگی الکچــری میلیون
میلیون پول ناقابل را به حســاب ســایتهای
شرط بندی میریزند.

نوجوانانی که قربانی میشوند!

این روزهــا که به دلیــل کرونا و آنالین شــدن

و ابزار تجارت ســیاه ســایتهای شــرط بندی

پای ثابــت و پر رنگ تبلیغ ســایتهای شــرط

ملقــب به دکتــر .پنل مــادر همه ســایتهای

بنــدی اســت .ســایتهای شــرط بنــدی و

ادمینهایشــان پول هنگفتی را برای تبلیغ به
ویزیتورهــای تبلیغاتی میدهنــد .ویزیتورها

پرطرفدار ،لینک ســایت را بــا عکس و جمالت

بازی میکنند .بسیاری از رپرها و خوانندههای

ادمین بسیاری از کانالهای تلگرامی به راحتی

عرفــان و دیدار،ســهراب ام جــی ،پارســا لیپ،

هم تمام تالششان را میکنند تا در کانالهای
هیجان انگیــز بگذارند .اینکه چطور میشــود
ســایتهای شــرط بنــدی را در کانالهایــی با

رضا پیشرو،ســپهر خلسه ،خشــایار اس آ.هم

فعالیــت آنهــا را نمی گیــرد جای ســوال دارد.

بندی شــدند و حاال یا خودشــان پنل ســایت

هزاران عضــو تبلیــغ میکنند و کســی جلوی

به واســطه مونتیگو جذب ســایتهای شــرط

مســئوالن پلیس فتــا ،اعضای کمیتــه تعیین

شــرط بندی دارند یا موظفنــد در ازای گرفتن

و نهادهای مســئول پرونده سایتهای شرط

 60درصد سود از برد و باخت شرکت کنندگان

مصادیق مجرمانه رایانه ای وهمه سازمانها

سود ،ســایتهای شــرط بندی را تبلیغ کنند.

بنــدی نمــی داننــد ســایتهای قمارآنالیــن

در سایتهای شــرط بندی به گردانندگان آن

ســایتها در کانالهــای وطنــی گرفته شــود

پرونــده ســایتهای شــرط بنــدی مثنــوی

بــا تبلیــغ زنــده انــد و اگر جلــوی تبلیــغ این

ســایتهای قمــار ،گــردش مالــی و رقمهــای
نجومــی درآمــد ســایتهای شــرط بنــدی در

یک روز ثابــت میکند مافیای شــرط بندی در
طراحــی برنامههای بلندمــدت و کوتاه مدت

خود موفق بوده است.

ابهام پشت ابهام؛ از درگاههای پرداخت

بازوی رسانهای سایتهای قمار کیست؟

وطنی تا خروج روزانه ارز از کشور

ایــن قصــه ســر دراز دارد .شــبکه مافیایــی

ابهامهــای بســیاری در این خصــوص وجود

ســایتهای شــرط بندی نیــاز به یــک بازوی

دارد .ســاز و کار مالی ســایتهای شرط بندی

رسانه ای هم دارد .کسی که بتواند با یک بازی

چگونــه اســت؟ ســایتهایی کــه از خــارج از

هنرمندانــه رســانه ای هر روز بــه جمع دنبال

کشــور اداره میشــوند چطــور بــه درگاههای

کنندگان چهرههای اینســتاگرامی اضافه کند.

بانکــی کشــور متصل هســتند؟ چندســال از

ماموریــت تحقــق این هــدف مهــم و حیاتی

تاریخی که مســئوالن عزمشان را برای برخورد

برای گردانندگان سایتهای قمار را به «امین

و پا کرد .او بارها بدون ســند و مــدرک درباره
چهرههای مشــهور جنجال سازی کرده است.

بعد از مدتی ادعا کرد پشــت پرده سایتهای
شرط بندی را افشا میکند .اما خبری از افشای

پشــت پرده نبود .او خودش پشت پرده قمار

درصــد قابل توجهی از اعضای این ســایتها
ریزش پیدا میکنند؟

قرار داده است .دانشگاه مراغه توانسته است در طول
دوران فعالیــت خــود به صــورت یک مؤسســه علمی
پیشرو در منطقه و کشور از جایگاهی ارزشمند برخوردار
شــده و بر اســاس آخریــن رتبه بنــدی دانشــگاههای
کشور ،در بین  84دانشــگاه دولتی کشور بازه  21-30به
گزارش پایگاه اســتنادی جهان اســام ( )ISCرا به خود
اختصاص داده اســت .ایــن دانشــگاه در حال حاضر
با دارا بودن  4دانشــکده کشــاورزی ،علــوم پایه ،فنی و
مهندســی و علوم انســانی و یک مرکز رشــد واحدهای
فناور و موسسه تحقیقاتی نجوم و اختر فیزیک همواره
تــاش میکنــد دانشــجویانی کارآمــد در رشــتههای

با سایتهای شرط بندی جزم کردند میگذرد

امــا صاحبــان این ســایتها هــر روز پولدارتر
میشــوند ،پرونــده مالباختههــا در پلیــس
فتا هــر روز قطورتــر ،باند پولشــویی در ایران

شرط بندی بر سر چیست؟

که نقش تســهیل گــری برای داد و ســتدمالی

قماربــازان در ســایتهای شــرط بنــدی بــر

ســایتهای شــرط بندی را فراهم میکند هم

شــرط بندی بر ســر نتیجه بازیهــای فوتبال

در گزارشهــای بعــدی ســراغ مالباختههــا

شــرط بندیهاســت .زمــان به پایان رســیدن

بندی و پشــت پــرده باند پولشــویی خواهیم

ســر همه چیــز شــرط بنــدی میکننــد .البته
لیــگ ایرانــی و اروپایــی یکــی از اصلــی ترین
جهان ،شــرط بندی بر ســر انتخابــات آمریکا،

آشنایی با دانشگاه مراغه
تحصیلی و در مقاطع مختلف دکتری ،کارشناسی ارشد
و کارشناســی را با تکیه بر اعضای هیات علمی متعهد و
متخصص در راســتای نیل به اهداف ســند چشم انداز
چرخــه آموزش ،تربیت کــرده و نقش موثــری در نظام
آموزش عالی منطقه ایفا نمایــد .اعضای هیات علمی
این دانشگاه از پتانسیل باالی پژوهشی برخوردار بوده
بطوریکه در سال اخیر توانســته است رتبه  15پژوهش
را در بین دانشــگاهها و موسســات علمی و پژوهشــی
کشور را به خود اختصاص دهد.
براســاس آخریــن لیســت دانشــمندان برتــر  ۲درصد
جهان در سال  ،۲۰۱۹هشــت استاد و عضو هیات علمی

داده میشود.

هفتــاد مــن کاغذ اســت.افزایش سرســام آور

همانا وبدبخت شدن همانا.

ســلبریتیها در دنیای مجازی شــهرتی دست

پدرش کار میکنند و براساس سناریوهای آنها

زیرزمینــی از جمله ســیجل،علیرضا جی جی،

باال بکش و خوشــبخت شو  .بیو را باال کشیدن

خــودش افشــاگری از ارتباطــات بازیگــران و

تقریبا
شرط بندی در دست این دو نفر است و
ً
تمامی افرادی که در فضای مجازی سایتهای
ط بندی را تبلیغ میکنند بــرای مونتیگو و
شــر 

پایین پستهایشــان تگ میکنند؛ بیو پیج را

کــرد و با راه انــدازی کانال یوتیوبــی و به قول

سرنخ کالف پیچیده سایتهای شرط بندی و
و پسر است .فردی به نام «مونتیگو» یا فرشید

خود میکشد .همه شان یک جمله مشترک را

ای کــه چند وقــت قبل بــه آن ور آب مهاجرت

از داوود هزینــه و امثــال آنهــا میخواهد که از

وقتی کانالهای تلگرام وطنی  سایت  

یک جمله که با ما میلیونر شو جوان بی هدف

فردین» ســپرده انــد .خبرنــگار خودخوانده

گردانندگان ســایتهای شــرط بنــدی چطور

این پدر و پسر

قمار تبلیغ میکنند

کــرده بودند ،به ایــن نتیجه میرســند که هر

گشــاد بر ســر جوانان و گرفتن پولشــان طی

مخاطب هم بــی خبر از ایــن هماهنگی قبلی

عموما جوانهای  18تا  30ســاله هســتند را به

در حالــی که تا چند وقت قبل با پســتهایی

ســایتهای شــرط بنــدی و گذاشــتن کالهی

میآیــد و اینطور وانمود میکند که میخواهد

"شــما نباشید ما نیســتیم"؛همین یک جمله

کنندگان سایتهای شــرط بندی میسپرد که

خودشــان کات کــردن ،در چنــد روز چند هزار

کدام بــه تنهایی ادامــه راه را پیــش بروند و با

عجیبی در راه انداختن جنجال و حاشیه دارد.

این بیزینس کاری ما و روش تجارت ما هست.

این دانشــگاه جزو این دانشــمندان معرفی شدند .با
اعــام این لیســت  ،تعداد یک هــزار و  ۱۵۴نفــر از ایران
در لیســت  ۱۶۰هزار نفری قرار گرفتند که اعضای هیات
علمی دانشــگاه مراغه توانستند  8کرسی از این لیست
را به خود اختصاص دهند.
دکتــر مهــدی اســرافیلی دیزجــی اســتاد تمــام گروه
آموزشــی شــیمی و دکتر صادق رستم نیا اســتاد تمام
گروه آموزشــی شــیمی در جمع  ۲درصد دانشــمندان
برتــر دنیا در طــول دوره بلنــد مدت قــرار گرفته اند.
همچنین براساس دادههای پایگاه علمی اسکوپوس،
دکتــر مهــدی اســرافیلی دیزجــی اســتاد تمــام گروه

هر روز قدرتمندتر.

میرویم و از ســاز و کار مالی ســایتهای شرط

گفت.

آموزشــی شــیمی ،دکتر صادق رســتم نیا اســتاد تمام
گروه آموزشی شیمی ،دکتر غالمرضا مهدوی نیا استاد
تمام گروه آموزشــی شــیمی ،دکتر کریم کاکائی استاد
تمام گروه آموزشــی شــیمی ،دکتر مرتضــی ایرانی فام
دانشــیار گروه آموزشی شیمی و دکتر قدرت محمودی
دانشیار گروه آموزشی شــیمی از دانشکده علوم پایه،
دکتر محمدرضا اکبرپور دانشیار گروه مواد از داشکده
فنی و مهندسی و دکتر هومان مراد پور استادیار مرکز
تحقیقــات نجوم و اختــر فیزیــک دانشــگاه مراغه در
جمع دانشــمندان  ۲درصد برتر جهان در طول ســال
 2019میالدی حضور دارند .فهرســت دانشــمندان دو
درصد برتر دنیا توسط دانشگاه استنفورد با استفاده
از دادههای پایگاه علمی اســکوپوس اســتخراج شده
اســت .بــرای اســتخراج این فهرســت ،شــاخصهای
متعددی از جمله تعداد کل ارجاعات ،شاخص هرش،
شــاخص هرش تصحیح شــده و ســایر شاخصهای
علمی بررسی میشود.
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رویداد - ۲۴امیدهایــی درباره پایان همهگیری کرونا

پدیدار شــده اســت .پس از بیش از یک ســال از زمان
آغاز شــیوع ویروس کرونا در جهــان و مرگ هزاران نفر

اکنون ســه واکســن کرونــا در مراحل پیــش و پس از
آزمایش انســانی ،بازگشــت به زندگی عــادی را نوید

واکسیناسیوندر شرایطاضطرارینیز اخذشدهاست.
واکســن مدرنــا در تاریــخ  ۱۶نوامبــر از موفقیــت ۹۵

در اثر ابتال به این بیماری و مختل شــدن روند زندگی،

میدهند.اماآیاپندمیکرونابهپایانمیرسد؟ماسک
وفاصلهگذاریاجتماعیراهمچنانبایدرعایتکنیم؟
و آیا افرادی که به کرونا مبتال و بهبود یافتهاند نیز باید

اینواکسنرادریافتکنند؟

هر سه واکسن کرونای پیشرو در جهان اعالم کردهاند
که آزمایشاتشــان با موفقیت همراه بــوده و با درصد

درصــدی واکســنش خبــر داد و روز  ۳۰نوامبــر مجوز

اســتفاده اضطراری از واکســن را دریافت کرد .شرکت
آســترازنکا که با همکاری آکســفورد تحقیقــات بر روی

واکســن را آغاز کرده بــود روز  ۲۳نوامبر اعــالم کرد که

واکســن تولید شــده در این شــرکت ۶۲تــا ۹۰درصد
موفقیت آمیز بوده ،اما مجوز استفاده اضطراری از این

قابل مالحظــهای میتوانند از ابتال بــه ویروس کرونا
جلوگیــری کننــد .این واکســنها هــر کدام توســط

شدهاند :واکسن فایزر با همکاری شرکت آلمانی بایو

درباره چراغ ســبز دادن به تولید گسترده این واکسن

و عفونی آمریکا و ســومین واکســن توســط شــرکت
آسترازنکاباهمکاریدانشگاهآکسفورد.

یا دو واکســن را تایید خواهد کرد .یکی تــا دو روز بعد
مراکز کنترل بیماریها و کمیته مشــورتی پیشگیری از

ان تک ،واکســن مدرنا در شرکت بایوتکنولوژی مدرنا
باهمکاریموسسهملیمقابلهبابیماریهایآلرژیک

در این گزارش به ســواالت پرتکرار درباره واکسنهای

کرونایغربپاسخدادهایم.

کمیتهای از ســوی این سازمان تشــکیل خواهد شد و
تصمیمگیریخواهدکرد.
اواسط دسامبر سازمان غدا و دارو آمریکا دست کم یک

بیماریها درباره اینکه کدام گروهها در آمریکا باید اول

واکسینهشوندتصمیمخواهندگرفت.

یاحتیواکسیناسیونتاچهمدتدربدنباقیمیماند.

همهگیریبهپایانمیرسد؟

و روز  ۲۰نوامبــر نیز این موفقیت رســما تایید و مجوز

واکسنهنوز دادهنشدهاست.
مرحله بعد تایید ســازمان غذا و داروی آمریکاســت.

کمپانیهایمختلفیطیفرایندهایمتعددیتولید

واکسن کرونای فایزر ،مدرنا و آکسفورد در مرحله نهایی

مرحلهپساز کشفواکسنکروناچیست؟

شــرکت فایزر نهم نوامبر اعالم کرد که واکسنش با ۹۰
درصدتاثیرگذاریمرحلهنهاییآزمایشاتراطیکرده

 اندیشه سالمت آگهیشهرورزش نقدتحلیل

بهطور معمولابتالبهیکبیماریایمنیبهترینسبت
بهدریافتواکسنبیماریدر بدنایجادمیکند،امانه
همیشه.برایمثالواکسنکزاز ایمنیبیشترینسبت

بهابتالبهکزازدرسیستمایمنیبدنایجادمیکند.
در آزمایشاتواکسنهایتولیدشدهافرادیکهقبالبه

دیگرینظیر معلمانوکارکنانصنایعغذاییواز میان

آیاواکسنکروناقابلاعتماداست؟

در مــورد آمریکاییهــا گفتــه میشــود افراد جــوان و
سالم تا ماه آپریل هم واکسن دریافت نخواهند کرد.

دادههای ایمنیشان را منتشر نکردهاند ،اما بر اساس
دادههای منتشر شده تا این لحظه هیچ نگرانی جدی

افرادچهزمانیواکسنکرونادریافتخواهندکرد؟
واشــنگتن پســت به ایــن ســوال پاســخ داده و گفته

به تازگی طرح آزمایش واکســن بر روی کودکان زیر ۱۲
سال را آغاز کرده است.

ایمنی واکســنها باید بعد از واکسیناسیون به شدت
رصدشود.

شــغل و وضعیت ســالمتی آنها خواهد داشــت .قرار
اســت واکسنهای کرونا از اواســط دسامبر ابتدا برای

چند دوز واکســن برای هر فرد مورد نیاز اســت؟
هر دو واکســن فایزر و مدرنا دو دوزی هستند .دو دوز

تب ،لــرز و بدن درد عنوان شــده اســت .مدرنا نیز در
گزارشهای منتشر شــدهاش اعالم کرده محل تزریق

فاصلهگذاری اجتماعی بعد از واکسیناسیون هم باید

آیاکسانیکهبهکرونامبتالشدهاندهمباید

رعایتکنندچراکهتعداددوزواکسنهایکرونامحدود
اســت و برای ایجاد یک ایمنی جمعی زمان زیادی الزم

اواخر ســال میالدی  ۲۰۲۰نیز دولــت آمریکا در نهایت

 ۴۰میلیــون دوز از واکســن مدرنــا و فایــزر را بــرای

واکسیناسیون دست کم  ۲۰میلیون نفر تا پایان سال
تهیهخواهدکرد.

زمان واکسیناســیون آمریکاییها بســتگی به ســن،

آنهاافرادمسنتر در صدر لیستقرار میگیرند.

کودکاندر برنامهآزمایشاتواکسنقرار ندارندوفایزر

گروههای حساس توزیع شوند .پیش بینیها نشان
داده  ۲۰۰میلیون نفر عضو گروه پرخطرند که باید در

فایزر به فاصله سه هفته زده میشود و دوز دوم مدرنا
چهارهفتهبعدازاولینواکسیناسیونبایدتزریقشود.

میلیوننفر آنهاواکسینهخواهندشد.

آزمایشات این شرکت نشان داده زمانی که اولین دوز

اولویت قرار بگیرند ،اما تا پایان ســال میالدی تنها ۲۰
شغل افراد اهمیت زیادی دارد .اول از همه کادر درمان
واکسینهخواهندشد.در مرحلهبغدمشاغلحساس

واکســن آســترازنکا اکســفورد نیز دو دوزی اســت ،اما

زده میشــود ایمنی قابل توجهی ایجاد میشود و به
همیندلیلبرایدوز دوممیتوانتایکماهصبر کرد.

هنوز هیچ یــک از شــرکتهای تولید کننده واکســن

در مراحــل آزمایش دیده نشــده اســت .بــا این حال

عوارض جانبی واکســن فایــزر ،درد در محــل تزریق،

واکســن دردناک خواهد بــود و فــرد دریافت کننده
واکسن تا چند روز بدن درد و سردرد خواهد داشت.

واکسنبزنند؟
هنوزمعلومنیستایمنیایجادشدهدراثرابتالبهکرونا

کرونامبتالشدهبودندنیز موردآزمایشقرار گرفتهاند،

اما هنوز دادههایی مربوط به این قشــر منتشر نشده
اســت .قبل از نتیجــه نهایی نیــز کمیته پیشــگیری از
بیماریهــای عفونــی و واگیردار هیچ توصیــه در مورد

واکسنزدنیانزدنافرادیکهقبالمبتالشدهاندمنتشر
نکردهاست.

آیا بعــد از واکسیناســیون زندگی به روال ســابق
برمیگردد؟

ادامه داشته باشد .برخی کارشناسان بر این باورند که
مردم باید همچنان ماسک بزنند و فاصله اجتماعی را

است .به عقیده کارشناسان بازگشــت روال زندگی به

حالتعادیچندینماهیاحتیبیشترطولمیکشد.

اطالعیه آگهی خط دومداره  132کیلوولت
ورود و خروج آذر  -تقویت فشار گاز در پست آخوال

روزنامه سرخاب

شناسه آگهی۱۰۵7۱۱۴ :

تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۹/۱8 :

شــرکت برق منطقه ای آذربایجان بمنظور اطالع صاحبان اراضی و امالک در مســیر و حریم خط انتقال نیروی برق دو مداره  ۱۳۲کیلوولت ورود و خروج آذر  -تقویت فشــار گاز در پســت آخوال بشــرح کروکی ترســیمی و جهت توجه آنان به مادتين  ۱8و  ۱۹قانون سازمان برق ایران مصوب
 ۱۳۴۶/۰۴/۱۴و همچنین تصویب نامه شماره /۱۲7۲7ت /۵۰7۳۲ /ه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب  ۱۳۹۴/۰۲/۰۶اقدام به درج آگهی مینماید با این توضیح حریم خط فوق الذکر و نحوه استفاده از حریم به شرح ذیل میباشد:
 )۱حریم مقرر در بند  ۳ماده  ۲تصویبنامهی فوق برای خط مذکور بصورت زمینی و برابر  ۹متر از طرفین مسیر خط بوده و در صورت لزوم میتواند با رعایت شرایط و ضوابط مورد نیاز تا سی درصد کمتر از مقدار مقرر برای حریم فوقاالشاره باشد.
 )۲مطابق ماده  ۶تصویبنامهی مذکور هر گونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تاسیسات صنعتی ،مسکونی ،مخازن سوخت ،انبارداری و تاسیسات دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است فقط اقداماتی
از قبیل زراعت فصلی و سطحی ،حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع ،حفر چاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاری ،اکتشاف و بهره برداری از معادن ،راهسازی و احداث شبکه آبیاری مشروحا براینکه مانعی برای دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شرکتهای برق ایجاد ننماید و
ســبب ایجاد خســارت برای تاسیســات خطوط برق نگردد موارد فوق با رعایت ماده  8تصویبنامهی فوق بالمانع است در خاتمه صاحبان اراضی و امالک واقع در مسیر و حریم خط در صورت وجود هرگونه ابهام یا در جهت کسب اطالعات میتوانند ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی
به دفتر حقوقی شرکت برق منطقهای آذربایجان واقع در تبریز :بلوار استاد شهریار (چایکنار) جنب باغالرباغی مراجعه یا مکاتبه نمایند.

شرکت برق منطقهای آذربایجان

م.الف ۱8۱:ـ ۹۹ـ ۳۰8

م.الف ۱88:ـ ۹۹ـ ۳۰8

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور

قوه قضائیه

قوه قضائیه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین

برابر رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۴۰۲۴۰۰۲۲۰۳هیــات اول موضوع قانون

برابر رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۴۰۲۴۰۰۲۰۴۹هیــات اول موضوع قانون

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رســمی مســتمر در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملــک ورزقــان تصرفا

مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقــای صیــاد دهقانیــان فرزند علی
بشــماره شناســنامه 7۴۳صادره از ورزقان درششــدانگ یک قطعه

زمین زارعی ۱۴8/۱۰مترمربع قســمتی از پــالک ۳اصلی واقع در قریه

مشــکعنبربخش  ۲۳تبریز خریــداری ازخانم قمرتاج ســعدی محرز

گردیــده اســت .لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  ۱۵روز آگهی میشــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور

ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتواننــد از تاریخ

انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دوماه اعتــراض خود را به ایــن اداره
تســلیم و پــس از اخذ رســید  ،ظــرف مدت یکمــاه ازتاریخ تســلیم

اعتــراض  ،دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹/۰۹/۲:تاریخ انتشار نوبت دوم۹8/۹/۱8

علی نصرتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی مسكن فرهنگيان و كاركنان دولت در عجب شير
به شماره ثبت  12و شناسه ملی ( 10860451501نوبت دوم)

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند

رســمی مســتمر در واحد ثبتــی حوزه ثبــت ملک ورزقــان تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضی موقوفــه علیخان اره جانــی بتولیت

روزنامه سرخاب

تاریخانتشار۱۳۹۹/۰۹/۱8:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مسكن فرهنگيان و كاركنان دولت در عجب شير در روز شنبه مورخه ۹۹/۰۹/۲۹

ساعت  ۱۲:۰۰در محل استان آذربايجان شرقي  -شهرستان عجب شير  -بخش مركزي – شهرک انقالب – مجتمع آپارتمانهای فرهنگیان -طبقه
اول -کدپســتی  ۵۵۴۱7۱۱۴۱۹برگــزار می شــود .از کلیه اعضا دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیم در موعد مقــرر در مجمع عمومی حضور بهم
رسانند.

دستور جلسه :

 -تصمیم گیری در مورد تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی

تذکر:

 .۱این مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضا رســمیت می یابد و مصوبات مجمع عمومی در صورت رســمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط
قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسكن فرهنگيان و كاركنان دولت در عجب شير

اداره اوقاف و امور خیریه ورزقان فرزند بشماره شناسنامه صادره از
در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۰۶۵۶.۳۰مترمربع مفروز و

م الف ۵۲7,۵8۱۶

موقوفه علیخان اره جانی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع

برابر رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۴۰۲۳۰۰۱۰۳۹مورخه  ۱۳۹۹,۰7,۲۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته

محمد بشــماره شناسنامه  ۳۹۴صادره از در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  ۲۳۱.۰8متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳۵

خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مدت یکماه

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته

تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم

از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول

تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹/۰۹/۱8:تاریخ انتشار نوبت دوم۹۹/۱۰/۴

کالسه۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۲۳۰۰۰۰۱۵ :

مجزی شده از پالک ۲7اصلی واقع در قریه اره جان بخش  ۲۳تبریز

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

عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی میشــود درصورتی

فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آذرشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زکیه دائــی فرج زاده فرزند

باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض

فرعی از  ۶۲8۰اصلی واقع در بخش  ۱۲تبریز خریداری از مالک رســمی آقای محمد هاشــم یوســفی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع

ازتاریــخ تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایی

باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

علی نصرتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹,۰۹,۰۳ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۹,۰۹,۱8 :

بهرام قاصدی-رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهر
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گزارش

فروردین :بازنشستهها نمیتوانند رئیس یا دبیرکل شوند

فوتبال ما نیاز به جراحی دارد و نگرش آن باید تغییر کند

تســنیم -نماینده مجلس و رئیس فراکســیون ورزش به

رکورددار پرتاب دیسک زنان ۱۰ :سال
تبعیض دیدهام

و اهالی فوتبال شفاف باشیم.

هنوز درگیر هزینه کفش

نماینده مجلس شــورای اســامی ادامه داد :آسیبهایی

محمدمهدی فروردین در خصوص چالشهای پیشروی

اســت کــه کار را تخصصی دنبــال نمیکنند و آســیب آن را

و مکمل هستیم

ممنوعیت حضور بازنشستهها در انتخابات پیشرو و منع

قطعا وضعیت فوتبال بهتر
بنشینند و تصمیم گیری کنند،
ً

دوومیدانی شد و گفت :امیدوارم بعد از  ۱۰سال ثابت کردن

اجرای قانون منع بــه کارگیری بازنشســتهها در انتخابات

پیشروی فدراسیون فوتبال تاکید کرد.

که عدهای به فوتبال میزنند ،در راســتای ندانم کاری افراد

فدراســیون فوتبــال در آســتانه انتخابــات و دو بحــث

فوتبــال میبیند .اگر افراد با تجربه و با دانش دور یک میز

حضــور هیئت رئیســه فعلی ،اظهار داشــت :موضوعی که

خواهد شــد .ما در حوزه قانون گذاری این آمادگی را داریم

امروز در فوتبال کشــور تبدیل به دغدغه شــده ،این است

که برای وضع قوانین به سود ورزش و فوتبال کمک کنیم و

که چرا این همه ناهماهنگــی در فوتبال ما پدید آمده و با

از دوستان میخواهیم که بیایند و در این خصوص شرایط

میشود ،نمیتوان گفت فقط یک سری افراد خاص باعث

فروردیــن در خصوص شــرایط حضــور بازنشســتهها در

توجه به مســائلی کــه تصمیماتش در ســطح کالن گرفته

را بررسی کنیم.

چنین وضعیتی شدهاند.

انتخابات نیــز گفت :این قانون پیش از اینکــه ما کارمان را

وی افــزود :فوتبــال مــا از ســالیان دراز نیاز به ریــل گذاری

در مجلس آغاز کنیم ،وجود داشــته و باید اجرا شود .البته

داشته تا در مســیر توسعه حرکت کند .شــما ببینید که در

اجرای این قانون به این معنا نیست که مدیران بازنشسته

این فوتبال از لیگ برتر گرفته تا لیگ دســته اول ،دوم ،زیر

بــه کار گرفته نشــوند ،بــه هر حــال آنها طبــق قوانین به

گــروه و همه ردههــا در مورد داوری صحبــت میکنند و ما

نتوانستیم این فرهنگ را وارد فوتبالکنیم که کسی درباره

داوری صحبتــی نکنــد .در حالی که شــما باید بــه قوانین

عنوان مشــاور یــا در بخشهای دیگــر میتوانند فعالیت

خاطرنشان کرد :هر کسی نمیتواند قوانین و شرایط را به

خواهد شــد .جراحی هم به این معنا نیســت که بخواهیم

سود خودش مصادره کند .هرکدام از ما به سهم خودمان

افراد را حــذف کنیم ،بلکــه باید نگرش و تفکــرات را تغییر

عنوان قانونگذار ،بخشی به عنوان مجری قوانین و بخش

است که تنهایی نمیتوان کاری از پیش برد و باید از تمامی

پایبند باشــید و نمیتوانیــد قوانین فدراســیون فوتبال،

درباره تمام اتفاقات مسئول هســتیم که ما در مجلس به

همــه قوانین باالدســتی دارند و همانطور که فدراســیون

دیگری هم به عنوان متولیان فوتبال همه باید در کنار هم

افراد از جمله دانشگاهیان ،فوتبالیهای قدیمی ،مدیران

احتــرام بگذارنــد ،خــود فدراســیون هم موظف اســت به

انتظــار دارند .باید کار کارشناســی انجام دهیم ،به قوانین

وضعیت فوتبال سر و سامان بدهیم.

یک خانواده هســتیم و نمیتوان گفت هر بخشی از قانون

خالئی وجود دارد ،آن را پر کنیم.

نمیدهیــم .در شــرایط فعلی نیــز همه باید تــاش کنند،

ســرمربی تیم قشــقایی در کارنامه دارد و اکنــون به عنوان

 AFCیــا فیفــا را نادیــده بگیرید و بایــد احتــرام بگذارید.

معتقــد اســت اهالی فوتبــال باید بــه قوانین باالدســتی

باشــیم ،کمک کنیم تا فوتبالمان به جایی برسد که مردم

قوانین باالدســتی احترام بگذارد .ما در این کشــور همه از

وضع شــده احترام بگذاریم و آن را اجرا کنیم و اگر در جایی

بدهیم و همه دست به دست هم ،کار را پیش ببریم .مسلم

باشــگاهها و حتی خود فوتبالیســتها کمک بگیریم تا به

کنند .طبق قوانین این دســته از افــراد نمیتوانند رئیس

یا دبیرکل فدراســیونها شــوند و مدیریت در سطوح باال
را داشــته باشــند .قرار به حذف افراد و خــاک خوردههای

ورزش نیســت و مــن بــه شــخصه میگویــم هر کســی که
صاحب نظر است ،میتواند به فوتبال کمک کند.

که به نفع ماســت انجــام میدهیم و بخش دیگــر را انجام

فروردیــن کــه ســابقه مربیگــری در فوتبــال را بــه عنوان

و چــه به لحــاظ نرم افــزاری ،ارتقــا دهیم و خودمــان را به

اگــر همراه بود و فصلی رقم میخورد ،حاال دو دوره به جام

ایدهها مطرح شــود و فکرها را یک کاسه کنیم تا به فوتبال

نماینده مجلس در فراکسیون ورزش فعال است تصریح

برنامــه ریزی مدون و بلند مدت داشــته باشــیم .نباید به

رئیــس فراکســیون ورزش مجلــس شــورای اســامی

فوتبال خودشــان ایــن جراحــی را انجام دهنــد ،بهتر هم

کمک شود.

کرد :فوتبال ما امروز نیاز به یک جراحی دارد و اگر متولیان

فوتبال سیاســی نگاه کنیــم و فوتبال را هم نباید سیاســی

کنیم .شفافسازی در دســتور کار قرار بگیرد و باید با مردم

بررسی سهم ورزش ایران از آخرین بودجه قرن

           عرفان حاجبابایی

سال المپیک ،سال هزینه

ورزش ایران در سال آینده رویداد مهمی به نام المپیک و
پارالمپیک را در مقابل خود میبیند.

ســال آینــده ،ســال المپیــک و پارالمپیک اســت .ســال

المپیک هم معنایی ندارد جز این که تمام ظرفیت ورزش
کشــور باید در حوزههای مختلف بسیج شــوند تا ایران

سال  ۱۴۰۰معادل یک هزار و  ۱۳۴میلیارد و  ۵۵۲میلیون

تومان برآورد شود.

سال  1400سالی است که کشور ژاپن در پایتخت خودش،

آینــده معــادل  ۳۴۶میلیــارد و  ۶۰۵میلیــون و  ۳۰۰هزار

کمیته ملــی المپیک  ۱۲۰میلیــارد و  ۴۰۰میلیون تومان و

قرار اســت رقابتهــای المپیک و پارالمپیــک را میزبانی

بر اســاس الیحــه بودجــه  ،۱۴۰۰بودجــه وزارت ورزش و

نشان دهنده بودجه مصوب جاری و عمرانی  ۱۲۲میلیارد

کمیته ملی المپیک و فدراســیونهای مختلف ورزشــی،

 ۷۰۰هزار تومان در بخش جاری و عمرانی اســت که البته

است.

مختلــف و پرداخت دســتمزدها و پاداش ورزشــکارانی

رقم دقیق آن پس از تصویب الیحه و تبدیل آن به قانون

به همین جهــت ،نقــش ورزش در آخریــن بودجه قرن

این درحالی اســت که در ســال  ۹۹میزان بودجه مصوب

تومــان و در بخــش عمرانی معادل یک میلیــارد تومان

توجــه خاصی بــه رویــداد مهمی مثــل المپیــک دارد و

معادل  ۷۸۱میلیارد و  ۹۲۴میلیون و  ۵۰۰هزار تومان بود،

میشود .گفتنی است بودجه جاری این کمیته در سال ۹۹

در بزرگترین جشــنواره ورزشــی جهان ،موفق عمل کند.

و  ۴۰۰هزار تومان و بودجه عمرانی این وزارتخانه در سال

توکیو ،با یک ســال تاخیر به دلیل شــیوع ویروس کرونا

تومان برآورد شده است.

کند و بــه همین جهــت ،قطعــا وزارت ورزش و جوانان،

جوانــان جمعا یــک هــزار و  ۴۸۱میلیــارد و  ۱۵۷میلیون و

برنامههای خــاص و ویژه ای برای فراهم کردن اردوهای

نیازمند تصویب در مجلس شورای اسالمی خواهد بود و

دارند که تابستان آینده باید در توکیو رقابت کنند.

مشخص میشود.

نقشــی پررنــگ و مهــم اســت چرا کــه دولت هــم قطعا

ســال گذشــته وزارت ورزش و جوانــان در بخــش جاری

تــاش میکند تا با تامین اعتبــارات الزم ،زمینه موفقیت

همچنین بودجــه عمرانی این وزارتخانــه  ۲۶۰میلیارد و

به مناســبت تحویل الیحه بودجه  1400توسط دولت به

جوانان در سال  ۱۳۹۹معادل یک هزار و  ۴۲میلیارد و ۹۰۸

ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک در سالی که المپیک

بودجه کمیته ملی المپیک

بودجه وزارت ورزش

ارائه شده از سوی دولت به مجلس در سال  ۱۴۰۰معادل

ورزشکاران ایرانی را فراهم کند.

مجلس ،مروری داشته ایم بر بودجه وزارت ورزش ،کمیته
در آن برگزار خواهد شد:

 ۹۸۴میلیون تومان مصوب شد تا بودجه وزارت ورزش و

میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تعیین شود.

بر اساس قانون بودجه سال  ۱۳۹۹بودجه جاری مصوب

بودجه عمرانی آن  ۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان بود که
و  ۵۰۰میلیــون تومانــی کمیته ملی المپیک در ســال ۹۹
بودجه کمیته ملی پارالمپیک

بودجه کمیته ملی پارالمپیک در ســال آینده بر اســاس

الیحه پیشــنهادی دولــت در بخــش جــاری  ۷۰میلیارد
برآورد شــده اســت که جمعا معادل  ۷۱میلیــارد تومان
بر اساس قانون بودجه معادل  ۵۱میلیارد و  ۶۰۰میلیون

تومــان و در بخش عمرانــی معــادل  ۱۰۰میلیون تومان

مصوب شــد که جمعا حاکی از بودجــه  ۵۱میلیارد و ۷۰۰

میلیون تومانی کمیته ملی پارالمپیک در جاری و عمرانی
طی سال جاری است.

بودجه جاری کمیته ملی المپیک بر اساس الیحه بودجه

صالحی امیری خبر داد؛ پرداخت بودجه ویژه به

بر اساس الیحه بودجه سال آینده مجموع بودجه وزارت

 ۱۶۳میلیارد و  ۴۰۰میلیــون تومان و بودجه عمرانی این

سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک چند

میلیــارد و  ۱۵۷میلیــون و  ۷۰۰هزار تومان برآورد شــد؛ بر

اســت تا در مجموع بودجه جــاری و عمرانی کمیته ملی

ورزش در بخــش جاری و عمرانی معادل یــک هزار و ۴۸۱

کمیته ســه میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون تومان برآورد شــده

اساس این الیحه ،بودجه جاری وزارت ورزش و جوانان در

المپیک در ســال  ۱۴۰۰معادل  ۱۶۶میلیارد و  ۹۰۰میلیون

فدراسیونهایالمپیکی

روز پیش در نشســت مجازی با خبرنگاران گفت  :تا نیمه

آذرماه بودجــه  ۱۰۰درصدی فدراســیونهای تخصیص

فدراســیون جهانی دوومیدانی اوایل ماه دســامبر میالدی

رنکینگ ورزشــکاران این رشــته را اعالم کرد که بر اســاس آن
ژاله کاردان ،رکورددار پرتاب دیسک زنان ایران در جایگاه ۹۰
قرار گرفت که بهترین جایگاه بین زنان ورزشکار ایران بود.

کاردان بــا تشــریح شــرایط تمرینی خــود ،خواســتار توجه
بیشــتر مسئوالن دوومیدانی پس از کســب بهترین جایگاه
بیــن زنــان ایــران شــد و بیان کــرد :ســالها بــدون مربی،

امکانــات و در شــرایطی وحشــتناک تمرین کــردهام و فقط
وعده شــنیدهام .اکنون هم در سرمای اردبیل امکان تمرین

ندارم و  ۱۴روز اســت که پرتاب انجام ندادهام .هر روز فرصت

از دســت میرود و هیــچ ارگانی حرکتی انجــام نمیدهد اما

انتظار دارم حمایت شــوم و تبعیضهایی که در حقم انجام

شده از بین بروند.

ما منکر دســتاوردهایی کــه در فوتبال بوده ،نیســتیم ،اما

وی بــا تاکید بــر احترام گذاشــتن بــه قوانین گفــت :باید

اســتانداردهای روز دنیــا نزدیــک کنیم .برای ایــن کار باید

خودم ،تبعیض و کملطفیها از بین برود.

رئیــس فراکســیون ورزش مجلس در پایــان تصریح کرد:
افتخــارات ما باید پایدار باشــد و موفقیتهــا فصلی رقم

زیرســاختهای فوتبالمان را چه به لحاظ ســخت افزاری

ایســنا -ژاله کاردان خواســتار حمایت مسئوالن فدراسیون

نخــورد .صعود ما به جام جهانــی در ادوار مختلف با اما و
جهانی صعود کردیم و دوباره االن شــرایط به گونه دیگری

رقم خورده اســت .در حالی که اکنون مــا باید برای صعود

از گروهمان در جام جهانــی و قهرمانی جام ملتها برنامه

ریزی میکردیم.

او افــزود :هرچنــد مربیان ایرانــی خیلی خوب هســتند اما
مــن نیاز دارم که با مربی خارجی کار کنم و امکانات متفاوتی

صالحیامیری اضافه کرد :مرحله آخر وایزی در نیمه اول

در اختیــارم قرار بگیــرد چون بارها بدون امکانــات و برنامه

تومان بودجه ویژه المپیک در اختیار سرپرســت کاروان

اگــر اردو یا مربی خارجی برای پرتابیها در نظر گرفته شــد،

آذرماه به معنای بســتن بودجه نیســت ما پنج میلیارد
قرار دادیم که بر اســاس شــاخصها پرداخت میشود و
تا االن چند رشــته این بودجه دریافت کردهاند .کشــتی

 ۴۵۰میلیــون و بســکتبال حدود  ۵۰۰میلیــون دریافت
کرده اســت و مابقی هم دریافت میکنند .پس عالوه بر
بودجه ۳۰میلیارد تومانی که به فدراسیونها تخصیص

دادیم ،پنج میلیارد خارج از سقف مصوب در نظر گرفتیم
که پرداختش آغاز شد.

ریــزی منظم خــودم را ثابت کــردهام ،بنابرایــن انتظار دارم

من هم در اردو باشــم .از طرفی درخواست میکنم که چنین
برنامههایی مقطعی نباشد و برای یک فصل کامل طراحی
شود.

رکورددار پرتاب دیســک زنان در مورد بیتوجهی مســئوالن
گفــت :کم کاری هیات اســتانم زیــاد بوده و در این ســالها

برنامــه ریــزی منســجم و درســتی نداشتهاســت .بــا اینکه
خیلیهــا میگویند فیزیک و اســتایلم توانایــی پرتابهای

او در پایــان گفت :نیازمنــد پرداخت بر اســاس منطق و

بــاالی  ۶۰متــر را دارد و میتوانم در آســیا مدال بگیــرم اما ۱۰

اینزمینهانجامدهیم.شاخصهایبودجهاستخراجشد

انوشــیروانی رئیس اداره کل ورزش اســتان اردبیل شــده و

بودجه  35درصد زیاد شده است

در آســیا نســبت بــه برخــی از ورزشــکاران مادههــای دیگــر

اولویتها بودیم و توانســتیم چند ماه کار کارشناسی در

ســال اســت که حمایت نمیشــوم .البته اکنون آقای سجاد

که پرداخت بودجه سال آینده بر این اساس خواهد بود.

قولهایی داده است .خوشبختانه مسیر من برای موفقیت

همانطور که پیشــتر اشــاره شــد ،بودجه مصوب نهایی

کوتاهتر است و اگر حمایت شوم توانایی کسب مدال را دارم.

میلیارد و  70میلیارد شده اســت.این رقم در حالی اعالم

المپیک از برخی ورزشــکاران بیان کرد :با وجود کملطفیها

بــرای کمیته ملــی المپیــک و پارالمپیک بــه ترتیب 163

او با اشــاره بــه حمایت مســئوالن فدراســیون و کمیته ملی

شده که بودجه المپیک و پارالمپیک در  ، 1399به ترتیب

خوب عمل کردهام .خیلی از دوستان حمایتهای مختلفی

بودجــه وزارت ورزش نیز که در ســال  780 ، 1399میلیارد

من اینگونه نیســت .ورزشــکار حاشــیهای و مجازی نیستم و

 120میلیارد و  51میلیارد و  600میلیون تومان بوده است.

تومان بوده است در سال  1400به رقم  1130میلیارد تومان
رسیده است.

این آمارها نشــان دهنده افزایــش  35درصدی بودجه

ورزش کشــور در سال آینده اســت که قطعا اصلی ترین
دلیــل آن میتواند در پیش بــودن رویداد مهم و تعیین
کننده ای به نام المپیک باشــد که الزمــه موفقیت در آن،

تامیــن بودن از لحاظ مالی و فراهم آوردن امکانات برای
تیمها و ورزشکاران است.

مییابد که تا حال  ۷۵درصد پرداخت شده است.

خبرانالین

از ســمت اسپانســرها و کمیته ملی المپیک دارنــد اما برای
کار خــودم را انجام میدهم .تاکنون هم بد نبودهام اما هنوز

درگیر هزینههای تهیه کفش و مکمل ورزشی هستم.

کاردان در مــورد میــزان کــم قراردادهــای باشــگاهی گفت:
متاســفانه قراردادهایمان اصال خوب نیســت ،بــه گونهای
که من برای پرتابها و رکوردشــکنیهایم  ۱۷میلیون تومان
میگیریــم .بــا این حال ســپاهان برخــاف انتظارمــان و با

گذشــت دو مــاه از قهرمانی باشــگاهها گفته کــه  ۵۰درصد

قراردادهــا را پرداخت میکند و مدتی بعــد  ۵۰درصد دیگر

را میدهد .البتــه من برای اینکه از نظر امتیازی به تیم کمک

کنــم عالوه بــر پرتاب دیســک در پرتــاب وزنه هم مســابقه

شفافیت مالی ،حلقه گمشده ورزش ایران
فدراسیونها از چه چیزی هراس دارند؟

مهر -هرچه قدر فدراســیونهای ورزشی در جهت شفاف

ســازی مالی گام بردارند ،میزان هزینه آنها معلوم خواهد
شــد و میتــوان در مــورد میــزان فعالیــت آنهــا درســت
اظهارنظر کرد.

شفافیت بود و میزان پرداختی به فدراسیونهای ورزشی

از واریــز بخــش پایانی بودجه ســال  99فدراســیونهای

نزدیک ،چگونگی هزینهکرد آن قســمت از بودجه کمیته

است ،لیست پرداختی خود را منتشر کرد.

را روی سایت این کمیته قرار داد و امید است تا در آیندهای
که به فدراســیونهای ورزشــی تخصیص داده نشده نیز

ورزشــی ماننــد روالی که در این ســالها در پیش داشــته

بعــد از آغــاز ایــن مســیر توســط کمیتــه ملــی المپیک،
ن نخســتین فدراســیون پیش
فدراســیون گلف به عنوا 

بسیاری از معضالت و حواشی موجود در ورزش را باید در

شفافسازی شــود تا الگویی برای ســایر فدراسیونهای

آنچنــان در ورزش ریشــه دواندهاند که بر متن و اســاس

سیدرضا صالحیامیری ،رئیس کمیته ملی المپیک چندی

حرکت چراغ خاموش مدیران ورزشی باعث شده تا کمتر

محرمانه نداریــم و همه قراردادها ،منابــع مالی داخلی،

معمــوال اطالعاتی در نحــوه هزینه کرد فدراســیونها در

عمومی باشــد .در صورت شفافسازی امکان سالمسازی

مالی بیاطالع بمانند.

منابع ورودی و خروجی خود را شــفاف نمایند و به اطالع

یک فدراســیون پیــش از قرائت گزارش مالــی ،آن را تایید

مردم و رسانهها حق بدهید که دچار ابهام و بیاعتمادی

میشــود و با سر و صدای مسئوالن آن رشته و شلوغ کاری

عدم شــفافیتهای مالی دنبال کرد .این حواشــی گاهی
ورزش تاثیر میگذارند.

رســان ه و فردی از روند مالی و مدیریتی آنها باخبر باشــد.

بحثهای مالی وجود ندارد و رسانهها در بهترین حالت
میتوانند به اعالم میزان دریافتی فدراســیونها از وزارت
وررش و کمیتــه ملــی المپیک بــدون اطالعاتــی از نحوه

هزینه کرد آن ،داشــته باشند این در حالی است که فساد

و شفافیت ،رابطهای معکوس دارند و هر چه شفافیتها

افزایش یابد فساد با کاهش همراه خواهد بود.

در این بیــن کمیته ملی المپیک تاحدودی آغازگر مســیر

ورزشی باشد.

قدم شــده تــا گزارشهــای مالی خــود را بر روی ســایت
فدراســیون قــرار بدهد امــا بعد از آن شــاهد ایــن اتفاق

اساســا معتقدم در ورزش امر
پیش در این باره گفته بود:
ً

بعضــا در برخی از
از ســوی فدراســیون دیگری نبودیــم و
ً

خارجی ،دولتی و اسپانســرها باید شفاف در اختیار افکار

میشــود که خبرنگاران در آنحاضر نباشند و از گزارشات

وجود دارد .همه فدراسیونهای 53گانه میبایست تمام

افکار عمومی و رســانهها برســانند در غیر این صورت به

شوند .اگر شاهد شفافسازیها نباشیم ورزش و فوتبال

ط خلوت دالالن و کاسبان خواهد شد.
حیا 

کمیتــه ملــی المپیک همچنین چنــد روز گذشــته و پس

فدراسیونها شاهد هســتیم که مجامع به گونهای برگزار

گاهی اوقات هم مشــاهده میشــود که اعضــای مجمع

میکننــد و در برخــی موارد هم گزارشــی پرابهــام خوانده
در جلسه ،از این موضوع مهم به سادگی عبور میشود.

واقعیت این است که هر چقدر کارها شفافتر پیش برود
جامعه اعتماد بیشــتری پیدا میکند .قدرت در ذات خود

دادم ،بنابراین انتظار داریم همانگونه که از ورزشکاران خود

فســادآور است و اگر شــفافیت نباشد فســاد گسترهتر و

بــا الیههای پنهانی بیشــتری خــود را نشــان خواهد داد.
اینکه گفته شود یک سازمان ،نهاد یا فدراسیون که ردیف

بودجــه مشــخصی دارد ،چگونــه پولها را هزینــه کرده
کمتریــن و ابتداییترین حق افرادی اســت که آن رشــته

بــا ورزش را دنبــال میکننــد ،حقی کــه در بیشــتر مواقع
افراد با ســوال پرســیدن درباره آن ،متهم به حاشیهسازی

میشوند.

هرچــه قــدر فدراســیونهای ورزشــی در جهت شــفاف

ســازی مالــی گام بردارنــد ،میــزان هزینه کردهــای آنها
معلوم خواهد شــد و میتــوان در مورد میــزان فعالیت

آنها درســت اظهارنظر کرد .امیدواریم فدراســیونهای
ورزشی در جهت توسعه فرهنگ شفاف سازی پیشقدم

باشــند و بدانند که حلقه گمشده ورزش ایران  -و خیلی
از حوزههــای دیگر -شــفافیت در تمــام زمینهها از جمله
مسائل مالی است.

عدم شفافیت در مسائل مالی میتواند بیانگر بسیاری از

اتفاقات باشــد و نشان دهد آن فدراسیون یا نهاد ورزشی
از اعالم اطالعات هراس دارند و اینجاســت که باید ریشه

این هراس از شفافسازی را پیگیری کرد.

بایــد دید پس از کمیته ملی المپیک و فدراســیون گلف،
کدام فدراسیون یا نهاد ورزشی چراغ سوم را روشن خواهد

کرد.

حمایت میکند از ورزشــکارانی که در طول مسابقات با این

باشگاه قرارداد داشتهاند هم حمایت کند ،تبعیض خاصی

وجود نداشته باشــد و در روند پرداخت قراردادها سریعتر
عمل کند.

او بــه نقش نایب رئیــس زنان فدراســیون در دفــاع از حق

دختران دوومیدانی اشــاره کرد و افزود :انتظــار دارم خانم
بهزادی قویتــر کار کند تا حق ما را بگیرد و مســیر تمرین و

شرایطمان بهتر شــود چون نماینده ما در فدراسیون است

و مشــکالتمان را با او در میان میگذاریم .البته این رابطه تا
حدودی از سوی خانم بهزادی کمرنگ است ،حتی اکنون که
جایگاهها مشــخص شــده ،زنگ نزده که برنامهات چیست

و حمایتــت میکنیــم .امیدوارم بعــد از  ۱۰ســال درجا زدن و

ثابــت کردن خودم ،تبعیضها از بین برود و اسپانســرهای

مطمئن حمایتم کنند.

رکورددار پرتاب دیســک زنان ایران در پایان گفت :زمانی که

آقای صیامی دبیر فدراســیون بود ،بــا لطف و حمایتش در

اردوها حضور پیدا کردم و توانســتم نســبت به ســایر زنان
در مســابقات قطر نماینده شایســتهتری باشم .اکنون هم

انتظــار دارم حمایتم کنند و یک فصــل کامل زیر نظر مربی

تخصصی خوب باشم تا قابلیتها و پتانسیلهایم را ثابت

کنم .امیدوارم بار دیگر لطف آقای صیامی شامل حالم شود

تا برای جبران زحمات او و اثبات شایستگی زنان ایران مدال
پرتاب دیسک آسیا را بگیرم.
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خدمات مینویســند و اعتبار هزینه میشــود

برای بیمار اســت .وقتی دارویی تامین نشــود

جای بحث اســت ،این یعنی بــاری به هر جهت

مرمت براساس برنامه و طرح مصوب به موقع

در آن مسامحه کرد.

مجدالدین رحیمی  -کارشــناس ارشــد مرمت

سیاسیوجناحیکرد.اعتباراتوبودجهمرمت

یادداشــتی بــا تاکیــد بــر لــزوم تغییــر رویه در

تامین نشــود انسان به ســمت مرگ میرود و

فرهنگی نوشــته اســت« :فرایند تصمیمسازی

مصوب به موقع تامین نشود میراث فرهنگی

دقت ،بررسی و تصویب شورایی است .با توجه

به لزوم توجه کیفی نباید در تنگنای محدودیت

کمبود کارشناســان متخصص و باتجربه سیر

متاســفانه یکــی از ضعفهای بزرگ سیســتم

تخصیص و ابالغ اعتبارات فاقد پشــتوانه فنی

ابالغشــده تا پایان همان ســال مالی است .با

بالفاصله بعد از تخصیص اعتبار فرایند تهیه،

تصمیمگیــری در امر مرمــت و عدم تخصیص

تخصیصیافته در استان انجام و برای بررسی،

شــروع عملیــات اجرایــی بســیاری از اعتبارات

کارشناســان حوزه معاونت میــراث فرهنگی با
ِ

اجرایعجوالنهدر زماناندکتاپایانسالمالی

انســان به سمت مرگ میرود و زمانی که اعتبار

کردن ،موضوع مرمت را نباید سرسری گرفت و

تامین نشود میراث فرهنگی نابود میشود».

میراث فرهنگی را نباید دستخوش نامالیمات

و احیــای بناهــا و بافتهــای تاریخــی  -طــی

ماننــد دارو بــرای بیمار اســت .وقتــی دارویی

سیســتم بودجــه و اعتبــارات مرمــت میــراث

زمانی که اعتبار مرمت براســاس برنامه و طرح

و تصمیمگیــری در خصوص مرمــت ،نیازمند

نابود میشود .بودجه میراث فرهنگی با توجه

بررســی تا تصمیم زمانبر میشود .اکثر مواقع
و طرح مصوب است که این امر باعث میشود

بررسی و تصویب شرح خدمات براساس مبلغ
به ستاد (معاونت میراث کشور) ارسال شود.

حجم زیادی درخواســت از سراسر کشور ضمن

بررسی موضوعات دریافتشــده اگر ایرادی در

زمان هزینهکرد اعتبار قرار گیرد.

مالی میــراث فرهنگی لــزوم هزینهکــرد اعتبار
توجه به زمانبر بودن فرایند تصمیمســازی و

بودجــه بــرای تهیــه طــرح مرمــت قبــل از
قطرهچکانی ابالغشده به هدر میرود.

باعث بیکیفیتی کار و گاهی آســیب میشــود.
تجربه نشــان داده اســت که اعتبارات برگشت

آن مشــاهده نکردند موضــوع را جهت صدور

دادهشــده از این سال مالی به سال مالی دیگر

قانونی
آن بــه اســتان قابلیت شــروع مراحــل
ِ
برونســپاری کار به پیمانکار دارای صالحیت از

از این رو مسوولیت جذب اعتبار و هزینه کردن

حکــم مرمــت ارســال میکننــد و بعــد از ابالغ

مجددا در اعتبار سال آینده تجمیع نمیشود.
آن مطابــق مقررات تعیینشــده مشــکالتی را

طریق ســامانه ســتاد ایران محقق میشود .با

ایجاد میکند که ضرورت دارد سیستم بودجه و

عدم تامین اعتبار کامل باید بخشی از موضوع

تا پایان سال مالی مستثنی کرد.

توجــه به اهمیت اولویتهــا در انجام مرمت و

اعتبارات مرمت میراث فرهنگی را از الزام هزینه

را که با اعتبار ابالغشده قابل انجام است تعیین

قبل از تخصیــص و ابالغ اعتبــار از وجود طرح

اینکــه بــدون طــرح مرمــت جامــع و تعیین

اعتبــار مرمتی بدون طرح مصوب درخواســت

با چه نگرشــی باتوجه به اعتبار ابالغشده شرح

نظر گرفته شود».

و اجرا کرد.

اولویتبندیشده مرمت چه کسانی ،چگونه و

نیمه شب شرعی۲۳:۳۰:۰۱ :

فرهنگ

میراث فرهنگی نابود میشود اگر...

به گستردگی کشور و فراوانی میراث فرهنگی و

اذان مغرب۱۷:۲۵:۴۵ :
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  میراث فرهنگی

ایســنا« -اعتبارات و بودجه مرمت مانند دارو

اذان صبح۰۵:۵۵:۱۳ :

غروب آفتاب۱۷:۰۴:۴۹ :

مرمــت مصــوب اطمینــان حاصل شــود و اگر
شــود ابتدا برای آن بودجه تهیه طرح مرمت در

سابقه تاریخی توهین به قومیتها

همه ما یک بهاره رهنما در ناخودآگاهمان داریم!

رویداد - ۲۴صحبتهای بهاره رهنما درباره قوم
لر در برنامه شام ایرانی جنجالهای فراوانی به راه
انداخــت و کار به جایی رســید که بهــاره رهنما در
اینستاگرام تهدید هم شد.
در ویدئویی که از بهاره رهنما منتشر شد او عنوان
کــرده بود« :دخترهای امروزی ســر و وضعشــون
نیکــول کیدمن امــا طرز فکرشــان لر اســت» این
ســخنان یک توهین آشــکار به یکی از قومیتهای
قدیمــی ایران بــه حســاب میآیــد و طبیعی بود
واکنشهای بســیاری را در میان افــکار عمومی به
دنبال داشته باشد و کاربران شبکههای اجتماعی
با بیانی تند و خشمآلود به او تاختند.
به غیــر از کاربــران معمولی فضای مجــازی برخی
از چهرههــای مشــهور بــه ســخنان بهــاره رهنمــا
واکنش نشــان دادند .ســه بازیکن استقالل رشید
مظاهــری ،محمد دانشــگر و داریوش شــجاعیان
که هر سه ریشههای لر دارند در استوری مشترکی
نوشــتند« :با افتخار یک لر هســتم .به تمام اقوام
ایرانــی احتــرام میگــذارم و ایــن فرهنــگ اصیــل
ماســت ...اصالت ما لرها و هیچ قوم ایرانی با این
حرفها خدشهدار نمیشود ،ما توهین نمیکنیم
و با هرکسی مثل خودش رفتار نمیکنیم .اصالت
رو با هیچ پولی نمیشود خرید».
فریبــرز عربنیــا هــم در پســتی اینســتاگرامی از
هموطنان لرزبــان ایرانی دلجویی کــرد و از مردم
خواست به واســطه صحبتهای یک بازیگر ،تمام
هنرمنــدان را به یک چــوب نرانند و به یک شــکل
قضــاوت نکننــد .بــا ادامه ایــن جنجالهــا بهاره
رهنما هم توضیحاتی درباره ویدئو منتشــر شــده
از خــود ارائه کرد« :این فیلم که پخش شــده برای
قسمت اول شــام ایرانی اســت و مهمانی آن شب
درخانــه مــا بود .مــن یک مثــال ســینمایی زدم و
خیلیها اهل دیدن فیلم نیستند به همین خاطر
ســوء تفاهــم پیش آمــده اســت .فیلــم دختر لر
قدیمیترین و اولین فیلم ناطق ایرانی است .من
یک فیلم خیلی قدیمــی را مثال زدم .من منظورم
قدیمیتریــن فیلم ایرانی بود به عنــوان طرز فکر
و جدیدتریــن فیلمهای امروز که نیکول کیدمن و
بازیگران روز بــازی میکنند .منظورم تفاوت زمانی
دو فیلم بود».
سابقه توهین قومیتی در ایران
جامعــه ایــران به عنوان یــک جامعه چنــد نژادی
بــا قومیتهــای گوناگــون بــه شــدت مســتعد

افتــادن به ورطــه نزاعهای قومی اســت .برخالف
کشــور چنــد نــژادی کــه انــواع و اقســام نژادهای
مختلــف از جملــه التینتبارهــا ،سیاهپوســتان،
انگلوساکســونها ،آلمانیتباران و ...در آن زندگی
میکنند ،قومیتهــای ایرانی پیش از اینکه خود را
یک ایرانی به حســاب بیاورند وابســته به قومیت
خود میدانند.
برای یک لر در ایرانُ ،لر بودن یک اولویت است .او
یک لر ایرانی است که آداب و سنن ،لهجه و گفتار و
فرهنگ به جا مانده قومیاش مهمتر از هر کلیتی
دیگر اســت و این موضوعی اســت کــه کمابیش و
بــا درصدهای متفــاوت درباره تمام اقــوام ایرانی
صــدق میکند و علت تعصب این اســت که آنها
بــرای حفظ هویــت قومی خــود در تاریــخ هزینه
دادهاند.
برخــاف جامعه آمریــکا که اقوام مختلف ســاکن
در آن به واســطه مهاجرت بــه جغرافیای آمریکا پا
گذاشــتهاند و هیچکدام ریشــه تاریخــی در آمریکا
ندارنــد ،هرکــدام از قومیتهــای ایرانــی ریشــه
تاریخــی قدرتمنــدی در ایران دارنــد و برای حفظ
هویــت قومــی خــود هزینــه دادهانــد ،ســرکوب
شــدهاند و دوبــاره ایســتادهاند؛ نادیــده گرفتــه
شدهاند و دســت روی زانوی خودشان گذاشتهاند
و ...
در طــول تاریخ این مســئله باعث شــده قومیت
اهمیــت بســیاری میان ایرانیــان برخوردار باشــد
و آنهــا همواره میکوشــند با حفظ این ســنتها،

یادداشت

منظر

فرزین پورمحبی

کودکان

تصمیمات آنی در «آنیتایم»!

چرا در بحرانها «آروم نمیگیگریم» ؟!

مبــارزه با امپریالیســم از خوردن تهدیــگ مارکارونی هم

در دورههــای آمورشــی کمکهــای اولیه توصیه میشــود

دلچســبتر اســت اما فرق ته دیگ ماکارونی با ماکارنی

باید پیــش از هر اقدامــی آرامش خود را حفــظ کرد چرا

جانبــه جانمان کنند و جان به جان هم تســلیم کنیم؛

تــوام بــا تدبیر اســت؟ تــا کــی بایــد آرزو بــه دل بمانیم

خیلی زود در استایوم منقلب میشویم در سفارت مسخر

خونســردی ،اتاق فکری تشــکیل دهند تا از دل آن ،یک

یک مهندســی معکوس صنعت آمریکا و اروپا را متصرف

دربیایــد؟ خدایــا به مــا بفهمــان تاریــخ مصرف«وقت

تهگرفته از اینجا تا «آرزواینا» هست! اما...

در هیــچ بحرانی تنهــا چیزی که دیده نمیشــود آرامش

جو گیریم ...

کــه در یک اتفــاق خــاص؛ مــردم و مســئولین در کمال

میشویم در کرونا با روغن بنفشه مکتشف میشویم و با
میشویم و در دفاع هوایی هم  ...بگذریم! اما در مجلس

پاسخدندانشــکن جانانه در وقت مقتضی به دشــمن
مقتضــی» هم ،بــه ایــن زودیهــا منقضی نمیشــود و

مریض و بســتری و سرنشــین داشته باشــند؟ اصال مگر

لزومی ندارد اقدامات مقتضی در کســری از روز و ساعت

نسبت مســتقیم دارد که اینهمه کج خلقی در دستور کار

این پاسخهای چزاننده دل خنک کننده کمتر میبینیم!

اگــر بحرانی پا داد تــا آن را با تیپا و هــوار و داد«حرمان»

که میشــود به این جایی که هستیم نرسیم و به حساب

ســخت و نرم تخلیه میشــود و برای اقدامات فکورانهتر

میکنیــم و ســهفوریتی پروتکلــی را هــوا میکنیــم! پــر

خداوکیلــی عصبانیت ما ،دشمنشــادمــان میکند یا

با مشــتهای گــره کرده بــاز نمیشــوند دردهــای ما با

ی مــا خصوصــا در نمایندگان
هنــوز علت بیــش فعالــ 

ناباب هم برای جامعه بدتر اســت؟ مگر تا همین دیروز

چقــدر حیــف کــه یکســال پیــش در چنیــن روزهایــی

که بمیرند؟! حاال مبادا با این اصابمصابی که نداریم و

یکــی از بزرگتریــن ســرداران ایرانی را ببینیم میبایســت

گل بــه خــودی شــویم؟ آنقدر زود بــه جتایــتکار پکری

ذوق مرگیهایــی در روی هــوا میبودیــم! چقدر حیف

هــم به مجامــع بینالمللی نمیدهیم! اصــوال اعتقادی

حیف که ما در یکی از امنترین کشــورهای جهان بیشتر

بینالمللــی نداریــم؛ قیصــروار خودمــان میبریــم و

کاری از دست حمیدرضا پگاه هم ساخته نیست!

که آخر ذوق مرگی ماست با تصمیمات آنی در«آنیتایم»
متحول و متهور میشــویم! خالصه عاشــق میانبریم و
واکنش سریع! آنقدر نخودیها شعار میدهند که نخود

تو دهن خودیها هم نمیخیسد!

نکنیــم «آروم نمیگیگریــم» ! سهســوته اقــدام متقابــل
استرس و دائم الدواپسیم!

عزیزمــان مشــخص نیســت! آیا همــان جریانــی که در
نیمکــت مــدارس اســت در ســایر صندلیهــا از جملــه

نشیمنگاههای مجلس هم ،صادق است؟ هللا و اعلم!

حتــی وقتی کارشناســان بــرای کنترل هیجانــات کاذب،

رنــگ قرمــز مجلــس را ســبز کردنــد؛ انــگار آب درهاون
کوبیدند چــون وقایع در آنجا به گونــهای پیش رفت که

انگار علم روانشناسی رنگها را قهوهای کردند!

آخــر چرا نماینــدگان عزیزمان؛ اینقدر دوســت دارند در

«خانــه ما» تظاهرات و داد بیداد کنند؟ مگر خودشــان
خانــه و زندگی ندارنــد؟ خب؛ بروند آنجا قشــقرق کنند

و بســاط کارهــای خطرناکــی مثــل آتــشزدن پرچــم را
همانجا علــم کنند؟ اصال چرا بایــد در جیب نمایندگان

مجلس کبریت باشــد!!؟ نمیگویند شاید در همسایگی
خانــه بهارستان،بیمارســتان باشــد؟ نمیگویند اهالی

قرنطینهنشــین خانههای دور و برنشــین ،ممکن است

تمایــز خــود را حفظ کننــد .همین ریشــه تاریخی
اســت کــه در طــول ســالیان دراز حکومتهــای
مرکــزی قومیتها را نــه به عنوان یــک فرصت که
به عنــوان یک تهدیــد دائمی نــگاه کننــد .زمانی
رضاشــاه اقوام ُکرد را به شــمال و شرق کشور کوچ
میداد تا از یکپارچگی آنها جلوگیری کند .همین
اتفاق زمانی در جنوب کشــور رخ مــیداد و اعراب
خوزســتان در دوره شــیخ خزعــل تالش داشــتند
اســتقالل خــود را حفظ کنند .قــوم ترکمن و بلوچ
هم با همین مشکالت روبرو بودهاند.
نــگاه سانترالیســم در ایران همیشــه دلیلی بوده
تا قومیتها در تنگنا قرار داشــته باشــند و عمده
تمرکز توســعه تنها بر مرکز باشد؛ گاهی این مدل
توسعه به فاشیسم نزدیک شده و در «فحشهای
قومیتــی» خود را نشــان داده اســت؛ یعنــی رفتار
تاریخی حاکمان باعث شــده میل به عقب راندن
قومیتهــا در مرکــز نیــز شــکل بگیــرد و از ایــن
منظر به کار بردن نام اقــوام به عنوان صفتهای
ناشایســت ،نمــادی از همین امر مذمــوم اخالقی
است.
صادق هدایت نویســنده بــزرگ ایرانی توضیحی
درباره فاشیســم در ایــران دارد و نشــان میدهد
چگونــه اســتفاده از قومیتها همچــون «ازبک»،
«قرشــمال [قــوم غره شــمار ســاکن خراســان]»،
«منــگل [تغییر یافتــه واژه مغول به خاطر شــکل
چشــمان بیماری سندروم داون]»« ،عرب»« ،لر»،
و  ...بــه عنــوان اهانتهــای مختلــف اســتفاده

شده اســت .نمونه همین ســنت تاریخی در رفتار
نابخردانــه و ســخیف بهــاره رهنما خود را نشــان
میدهد کــه برایش نیکول کیدمــن نماد مدنیت
و برتری فکری اســت و برای دوقطبی در مقابلش
کلمه «لر» را مینشــاند ،بی آنکه بداند این سخن
چقدر غیرانسانی و فاشیستی است و در ویدئویی
شــرمگنانهتر بدون آنکه عذرخواهی رســمی کند،
شــعری به زبان لــری میخواند تا ماجــرا را جمع و
جور کند.
حقیقت آن است که سنتهای تاریخی باعث شده
در ناخودآگاه هرکدام از ما «یک بهاره رهنما» قرار
بگیرد کــه در مواقع مختلف ماننــد جوک گفتن و
ناســزا دادن و تحقیر کردن ،خود را نشــان بدهد.
جوکهایــی مشــمئزکننده کــه معمــوال بــا ایــن
جمالت فاشیســتی آغاز میشــود که «یک روز یک
ترک بود « ،»...یک عرب میخواست « ،»...به یک
لر میگویند» و «از یک رشــتی میپرســند  »...و ...
همگی نمادهایی از همین اهانتهایی اســت که
روزانه آن را تکــرار میکنیم و بی آنکه دقت کنیم که
تا چه اندازه غیرانســانی اســت ،با آن میخندیم و
همان «بهاره رهنمای درون» را بازتولید میکنیم.
بــرای درک این موضــوع بهتر اســت کامنتهایی
که در فضــای مجازی در واکنش بــه توهین بهاره
رهنمــا ارســال شــده را بار دیگــر بازخوانــی کنید؛
حجم عظیمی از توهینها بیان شده تا گفته شود
«توهین کاری بدی است!»
تفاوتی نمیکند مسعود فراستی باشد یا نماینده
مجلس یــا رییس شــورای شــهر یا رییــس هیات
مدیره باشــگاه پرسپولیس یا تماشــاگر معمولی
فوتبــال و عمــو فیتیلــه یــا محمــود شــهریاری و
حســن ریوندی یــا چنگیــز جلیلونــد و امیر قلعه
نویی .ســنت تاریخی اهانت به قومیتها همواره
نمایانگر «نگاه فاشیســتی» بوده که خواســتهایم
آن را مخفــی کنیم و هر از گاه هم با یک عذرخواهی
سر و ته ماجرا جمع شــده است ،اما یادمان باشد
همچنــان شــوخی بــد را «شــوخی شهرســتانی»
میدانیم! گویا غیرشهرســتانیها سرشتی دیگری
دارند که همــه اقوام ایران باید به درک متعالی آن
برسند!!
زمانی به «مل بروکس» کارگردان شهیر آمریکایی
کــه در فیلمهایش از هر لفظی اســتفاده میکرد،
گفتند «شــما را به بینزاکتی متهــم کردهاند» مل
بروکس بالفاصله پاسخ داد « ...خوردهاند!»

ثابت شده که غرش نمایندگان با لرزش پشت دشمنان

داده شود؟ شــاید به خاطر همین هیجانات است که از

مجلس قرار دارد؟ به این مو قسم فقط در آرامش است

چــون در همــان چنــد روز اول ،انرژیمــان در راه انتقام

دشمن برسیم!

رمقــی نمیمانــد  ...خدایــا مــا را حالی کــن گرههای ما

کلهپایشــان؟ فکــر نمیکنیــد هیجان زدگی از دوســت

تصویب چند قانون درست و درمان؛ درمان میشوند!

به دشمنان پیشــنهاد نمیکردیم :آنقدر عصبانی شوند

بجــای اینکــه مراســم تشــیع جنــازه شــیک و مجلســی

حرص و جوشی که داریم -زبان مانالل -خودمان شهید

شــاهد مــرگ ذوقمرگانــی در روی زمیــن و حاصــل

میزنیــم که فرصت محکومیت یک حرکت تروریســتی را

هزینههایــی که برای تســخیر ســفارتها دادیم و چقدر

بــه راه حلهــای دیپلماتیــک و قراردادهــا و قوانیــن

به فکر انتقام باید باشــیم! به جایی رســیدهایم که حتی

میدوزیم! نمونــهاش در فوتبال کــه آرزو به دل ماندیم

روح پــر فتــوح شــهید دانشــمند هســتهای اخیر شــاد

بابــت  3روز همــکاری با یک تیم؛  100میلیارد شــیرین به

خیلی ارام و خونســرد حق تروریستهای بین المللی و

زمان عقد قرارداد مشــغولهای و هــوی بودیم و تخلیه

که بــا صابــون نــه در  20ثانیــه و نــه در  20قرن شســته

یکبــار طرف مفتخــور و نفتخــور مقابلمــان بیاید و

و انشــاهللا همانگونــه کــه گفته شــد در وقــت مقتضی

جیب نزند و تازه ادعای خسارت هم نکند! چرا؟ چون در

حکومتی را کف دست شان خواهیم گذاشت دستهایی

احساســات تند و تیز و وقت نکردیم مثــل فرمهای وام

نخواهند شد!

بانکی قراردادها را نخوانده امضا کردیم!

خبرآنالین

مبتال به کرونا

عکس :مهر -سید خلیل موسوی

تصور اینکه کودکان کرونا نمیگیرند ســبب شــده که برخی از خانوادههــا به دلیل عدم آگاهی،

بــا کودک خود در اماکــن عمومی ،پر رفــت و آمد و پرخطر ،بدون اســتفاده از ماســک و رعایت

پروتکلهای بهداشت حاضر شوند.

این امر موجب افزایش شــمار مبتالیان به این ویروس منحوس در کودکان شده است .تصاویر

این گزارش مربوط به بخش کودکان کرونایی در اهواز میباشد.

